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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 79' SESSÃO, EM 15 
DE JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1 .2 - EXPEDJENTE 

1.2.1 -Pareceres _ 

-Referentes ~s seguint_e;; mptérias; 
-Mensagem n~97, de 1989 (nn 201/89, 

na origem) do Senhor Presidente: da Repúw 
blica, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, prop-osta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que sejá-autoriZado ODover
no da União a celebrar contratos bilaterais 
com os Governos dos países credores -
Estados Unidos da Amêrica,_Japão, Holan
da, Inglaterra, Itália e Canadá - no mon
tante de us> 1,765,065,095.00 (hum bi
lhão, setec..entos e sess.enta .r: cinco mi
lhões, oíterita e cincO riiil e nOVenta e cinco 
dólares norte-americanos). (Projeto de Re':' 
solução n? 31/89) -

-Mensagem n"99, de 19$9 (n•Z0"2/89, 
na origem), do Senhor Presidente da Repú~ 
blica, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autOrizado 
o Governo do Estado do Amazonas e con
tratar operação de crédito no valor, em 
cruzado_s, equivalente a 1.380.000,02 OTN 
de janeiro de 1989. (Projeto de Resolução 
n' 32/89) 

-Mensagem n~ 106, de 1989 (n~ 214, 
de 23-5-89, na origem) do__Seiihór Presi
dente da República, que propõe seja auto
rizado o Governo do Estado da Bahia a 
emitir Letras Financeiras do TeSOuro do 

SUMÁRIO 
Estado â_a 6ahia - _LFTS~ (Projeto de 
Resolução n• 33/89) 

1.2.2 - Oficio 

..,..-- N? 23!89, do Senador ad_Sabóia 
_de Carvalho, comunicando a rejeição pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, do Projeto de Lei do Senado n? 
3/89. . -

1..2.3 ....... Coinunicação da Presidên-
cia -- ---- -

-Prazo para interposição -de recurso, 
por um décimo da coinposição da Casa, 
par?' que o Projeto de Lei do Senado n" 
3/89, seja:- sUbmetido ao Plenário da Casa. 

1.2.4- Requerimento 

-No 326/89., de autoria do Senador Di r· 
ceu _Carneiro e Qutros Sena.dor~s •. de pror
rogaçã-o-por mais 30_(trintcl) âias de prazo 
concedido à CPI destinada a apurar as irre· 
gularidades e seus re.spons~veis pelas im· 
portaç_àes de aJiinent6s por Orgãos gover· 
namentais. 

1.2.5 - Comunicações da Presidên
cia 

-.R~cebíinen~() do Oficio n" S/13/89 (n" 
127/89, na origem), do GOVernador doEs
tado do Tocantins, solicitando autorização 
do Seilado Federal para que aquele_estado 
possa_realizar operação de empréstimo ex
temo no valor de US$ .400,000,000.00 
(quatrocentos milhões de_ dólares ameriCa
nos)Para os fins que especifica.-

- B.ec_e!;>imento de comunicação_ do _ 
Senador lrapuan CostaJúníor,_de ausência 
do País. 

1.2.6 -DiscurSos do Expediente 

SEIYADOR MAURO BORGES -Arma
z-enamento e comercialização da produção 
de saia no Cerltio-Oeste. 

SENADOR MÁRIO.AV\l4 __:Aniversário 
do Estado do ACre. 

SEi'IADOR M!fRJO COVAS- Apresen
tação de projeto de lei regulamentando a 
participação de empregado_s, empregado
res e segurados na direção da. Previdência 
_Social. 
". SEJYAbORNELSONCARNEJRO-So
-licitando urgência para a Mensagem n" 
248/89, do Poder Executivo, em tramita
ção na Câmara dos Deputados, que regula 
a participação da Petroquisa- rio pólo indus
trial do Rio de Janeiro. 
" SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Depoiinehto na CotiliSSão de_Corisliti.iíç-ãO, 
Justiça e Cidadania do Sr. Renato Ticbulat, 
ex-Presidente do IBC. 

1.2.7- Comunicação 

-Do Senador Nelson Carneiro, que se 
ausentará dos trabalhos da Casa, no dia 
16 do corrente. 

1.2.8- Requerimento 

-N9 3"27/89, de autciriã do ·senador 
Fernando Henríque CardOso, requerendo 
a tramitação conjuflta dos Projetos de Lei 
do Senado n?• 89 e 91/88 e 151/89. -
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO .COUTINHO_~AQ_RUGA 
Diretor Adjunto __ --

1.2.9- Leitura de Projeto 

-Projeto de DeCreto Legislativo n" 
8/ff9, de autoria do Senador Márcio l.acer-_ 
da, que susta os efeitos do Decreto Execu
tivo nç 97.057, de 10 de novembro de 
1988, que altera os Títulos l,ll_e III do Regu
lamento Geral para Execução da Lei n9 
4.117, de 27 de agosto de 1962. · -

1.2.10- Requerimentos 

-N~ 328/89, de autoria do Senador Jo
sé Agripino,_ solicitando autorização para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no pe
ríodo de 16 a 19 do corrente, atendendo 
convite formulado pela Assembléia Legis
lativa do Panamá para participar do "En
contro do Parlamento Latino-Americano 
pela Soberania do Panamá." Aprovado. 

-N? 329/89, de autoria do Senador La
voisier Maia, solidtarido autorizaçãO para 
ausentar-se dos trabalhos da Ci.l:Sa~ no pe. 
ríado de_16 a 19 do corrente, atendendo 
convite. fo~:roulad_o_ pela_ Assembléia Legis· 
lativa .do Panamá para- pattidpar do "En
contro do Parlamento Latino-Americano 
pela Sob.erania d.º-.P9n.:uná". Aprovado.' 

- N? 330/89, de urgêncla para o Projeto 
de Resolução n~ 31/89. que autoriza o Go· 
vemo da União a celebrar contratos bilate
rais com os Governos dos países credores 
Estados Unidos da América, Japão, Holan
da, Inglaterra, Itália e Canadâ, no montante 
de US$ 1,765,085,095.00 . 

- N~ 331/89, de urgência para o ProjetO 
de Resolução no 28/89,- rel.iltivo a pleito âã 
União-Ministério da Aeronáutica. · 

1.2.11 - Comunicação 

- Do Senador Divaldo- Suruagy, que se 
ausentará dos trabalhos do Congresso Na~ 
dona!, nos dias 15 e 16 do corrente. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF n~ 13, de 1989, 
de iniciativa do Govemadpr do DistritO F:e~ 
deral, que faculta o _direito de opção pela1 
aposentadoria à conta do Distrito Federal 
a ex-servidores do quadro suplementar de• 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab•hdade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral . . .. . . . . . . .. . ... ...... .. .. .. ...... ...... ...... ... NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso .......................... , .... ~~, ..... NCz$ 0,06 
T•ragem. 2.200-exemplares. 

pessoal do Distrito Federal, e dá outras 
providências. Aprovado. À Comissão Dine ... 
tora para a redação final. 

Projeto~ de Lei áo DF n? 15, -de 198Q.. 
de iniciativa do GóVerriadOr- do DiStrito Fe~ 
dera!, que dispõe sobre a criação da car
reira fiscéilização e inspeção, dos respe·c- -
tivos cargos, fixação dos valores de seus 
vencimentos e_dá outras providências. DiS
cussão adiada para exame da Comissão 
de Constituição, Justiça e Gdadania, nos 
termos do Requerimento n" 332, após usa
rem da palavra os Senadores José Paulo 
Biso], Ronan Tito e Mauricio Corrêa. 

Projeto de Lei da Câmara n" 91, de 1983 
{no 2.498179, ria Casa de origem), _que 
acrescenta parágrafos ao art. 4 77 da Con
Solidação das Leis-do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1 o de maio 
de 1 943.À Comissão de Constituição, Jtis
tíça e Cidadania, tendo em vista recUrso 
interposto pelo Senador Chagas Rodrigues 
e após-fãla do SenhOr Presidente. , -

Projeto de Lei da Câmara -n? 93~ de 1983 
(n9 3.471/tlQ_, na C~_sa de origem) ciue altera 
a redaÇão do inciso III do- ar:t. _ 89 _da Lei 
no 5.107, de 13 áe setembro de 1966, para 
permitir que o empregado do sexo femi
nino pós5a~ pOr motivo de casamento, le
vantar o seu Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, h-<;~: vigência do con
trato de trabalho. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 94; de 1983 
(no 3.496/80, na- Casa d~ .origem)', que re
voga o art. 11 da Lei n~ 5.8J;;Jd, d'e 8 de 
junho de 1973, que alterá a legislaÇãO de 
Previdência Social. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. _ · - · 

ProjetO de Lei do Senado no· 160, _de 
1983 - Complementar, .de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta pa
rágrafo único ao art. 12 da Lei Comple
mentar n~ 11, de 25 de maio de .1971, 
que dispõe sobre o ProruraL Declarado _ . 
prejudicado. Ao ArquiVo. 

Projeto de Lei do Senado n~ 189. de 
__ 1983, de autoria do Senador Roberto Cam- . 

pos, que dispõe sobre a antecipação par-

celada da gratific-ação Salarial e respectiva 
correção monetária e dá outras providên
das. Declarado pr_ejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n" 157, de 
1984, de ·autoii2i do Senador Gastão Mü
ller, que proíbe o trabalho em horas ex
b-éi6rCiiflárias nas .empresas que. no último 
qüinqüênio, ténliam reduzido o número 
de empregados. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

1:3~1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Resolução no 31/89, em 
regime de urgência, nos termos do Reque
~me':l-to _ n? 3;30{89, lido no .Expediente. 
Aprovado. 

- Reda.ção finaJ do Pi'ojet6 ·de Resolu
ção no 31~89, em regime de urgência. 
Aprovada. A promulgação. 

· --Projeto de R'esolução 'no 28/89, em 
regiJ:T'le de urgência, nos termos do Reque-. 
rim~rito _n~ 331189, lido n-6 Expediente. 
Aprovado. " __ . - -

-Redaçãcl final do Proje'to de. Resolu
çãO n~ 281_89, em reQime-de-Ur9"ência,. 
Aprovada. A promulgação. 

--Redação Vnal do Projeto de Lei do 
Distiito Federal nç 13/89; Aprovada. nos 
termos do Requerimento n~ 333/89. A san
ção do Governador do Distrito Federal. 

. . ' . 
. 1.3:2 - Discursos após Ordem do 

Dia · 

.SENADOR JOÃO LOBO.~ R.!oto~o· 
bre suas _atividal:les- como TesOureiro do 
IPC .. 

SENADOR LE!TE Cf/A v.e'S, explicação 
pessoal - Pronunciamento feito por 
S. Ex", na sessãO' de ontem, sobre irregula
ridades no IPC. 
. O .SR. PRE$/D,ENTE·-:--:- Providências 

adotadas pela M~sa_ c_om respei.to a expres
sQ~. cont;idas JlP~ p~nunciamentos ime-
diatamente _ a.nteric;Jres. . 

. SE;NADQR AFO/'f$0 SAI'ICHO- Con
sideraçõe$ SQbre o assunto tratado pelos 
Senadores João Lobo e Leite ·chaves. 
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SENADOR NEY MARANHÃO - Telex 
do Sindicato dos Cultivadores de Cana do 
Estado de Pernambuco sugerindo a transM 
ferência de fiscais do lÃA para o Ministério 
da Fazenda. 

SENADORAORE:OMELLO-Segundo 
ano de falecimento do Senador Fábio Lu
cena. 

SENADOR EDISON LOBÃO- Federa· 
lização da Universidade do Estado do Ma
ranhão - UEMA 

SENADOR J(JTAHY MAGALHÃES - -
Resultados do programa de arrendamento 
de terra em Uberaba - MG. 

SENADOR CARLOS 1:HiAREl.U- Si· 
tuação dos produtores de soja do Rio 
Gtande do Sul. 

SENADO!? NELSON WEDEK!N- Mo· 
vimento grevista dos servidores públicos 
federais~ 

1.3.3 ....... Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

I.4-ENCERRAMENTO 

2-REI'IFICAÇÃO 

-Ata da 67~ sessão, reaHzada em 
30'5-89 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N•• 170 e 171189 

_4- PORTARIA DO PRIMEIRO SE
CRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 

-N• 21/89 

5-PORTARIA DO DIRETOR·GE· 
RAL DO SENADO FEDERAL 

-=N•23/89 , 

6- CONSEUiO DE SUPERVISÃO 
DOPRODASEN 

-Atas da 96~ e 97~ reuniões 

7 -_ATA DE COMISSÃO 

- 8-MESA DIRETORA 

9-LiDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARTIDOS 

lO-COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES PERMANENTES 

Ata da 79" Sessão, em 15 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, Pompeu de Sousa e Nabor Júnior. 

ÀS 14 HORASE:J0f1111Y(JTOS,AÇHAM..SE 
PRESENTES OS SRS. SE;NADORES: 

- Aluízio Bezerra - Nabor Júnior- Leo
poldo Peres- Odadr Soares.:.._ Ronaldo Ara
gão -João· Menezes-Almir Gabriel- Moi
sés Abrão_- Carlos Patrocínio-Antonio Luiz 
Maya -João Castelo~ Ale;Wndre Çosta ....:... · 
Edison Lobão -João Lobo~ Chagas Rodri
gues- Afonso Sancho- Cd Sab6ia d~ Car
valho -=- Mauro Benevtdes -_José Agripilio 
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -
Raimundo üra -Marco-Madel- Ney Mara
nhão - Mansueto de Lavor -João Lyra -
Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar- José lg
nádo Ferreira- Gerson Carrtata -João Cal
moo - Afonso Arinos - Jamil Haddad :
Nelson Carneiro-Alfredo C~rnpos-Rbnan 
Trto- Mário Covas- Mauro Borges-Pom~ 
peu de SouSa - Maurído Corrêa -Lourem
berg Nunes Rocha- Márç!Q L~erda-Men
des Canale - Rachid Saldanha Den;i- Wil
son Martins - Leite Chaves - Affonso Ca
margo -Jorge Bomhausen- Nelspn Wede
kin --Carlos Chiarem -José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoiJsa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 51 Srs. Senadores. Havendo núme

, ro regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciainos nOSsos 

trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 

Expediente. 

É lido_ o seguinte 

EXPEDIENTE 

Pareceres 

PARECER N• 91, DE,1989 

Da Comissão de ASsuntoS- EcOnôlni
~cos,.sObl"e li.MeiJsagem n" 9~_-de .l_f}ll~ 
(n~ 201189, na origem) do Senhor Presi
dente_d.a República_ "SubfT]i!t_endo à aprq
vação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro tja_f'azenda, para que se
ja autorizlldo o Governo da União _a_ cele
brdr Caniratós bilaieraú_com os GOVernos 
dos p!!Íses credores --,-- Estados Unidos 
da_ América, Japão, Hqlanda, Inglaterra, 
Itália e Canadá.-. no inontante _de US $ 
1,765,o85,095.i:io (hum bl1hã.o, setecen
tos e sessenta e _dnco milhões, óifenta 
e .cinco mU e· no-venta. e- cinc_o dólares 
ilorte-prheiicanos f': 

Relator: Senador Gerson Catiiata 
O Senhor Presidente da_ República, nos ter

mos do art. 52, V, da Constituição, solicita 
seja o Govemo"-da União autorizado a celebrar 
contratos bilaterais com os Governos dos Es
tados Unidos da América, do Japão, da Holan
da, da Inglaterra, da Itália e do Omadá, destina
dos'ao reescalonamento -da dívida vencid.:i no 
perfodo de 1" de janeiro de 1985 a 31 de 
dezembro de 1986, no valor de US$ 
1,765,085,095.00 (hum -bilhão, setecentos e 

sesseota e cinco milhões, oitenta e cinco mil 
'e nOventa e cinco dólares norte-americanosf 

A mensagem em exame, de acordo com 
a Exposição de Motivos n~ 73, de 19 de abril 
de 1989, do Ministro da Fazenda, anexa às 
fls. 2, complementa a de n~ 273, de 1989, 
objeto da Resolução n1 201, de 15 de dezem
bro de 1988, desta Casa LegislatiVa, que auto~ 
ri?-ou o GOverno da União a Celebrar contratos 
bilaterais no vaJo·r aproximado de US$ 
5,000,000,000.00' TC:lnCo bilhões de dólares 
norte-americanos) junto aos· governos de paí
seS credores, no âmbito do chamado "Clube 
de Paris". 

Com efeito, na referida E.M. o Sr. Ministro 
da Fazenda reporta-se _à Mensagem n" 273, 
de 1989, a qual, SegUndo allrina, -deixou de -
fazer referência' à necessidade de serem ceie-
biados alguns a'cordos, previstos na Ata de 
Consolidação das Dívidas do Brasil firmada
em 21 de janeiro de 1987, referentes-a créditos 
da administração direta e indireta dos Estados 
-uriiâos da América, Japão, Holanda, Inglaterra 
e Itália, no valor deUS$ 1,764,655,095.00 
(hum bilhão, setecentos e sessenta e quatro 
milhões, seiscentos e cinqüeft(a -e cinco- rriil 
e noventa e cinco-dólares norte-americanos), 
aos quais deve ser acrescido o crédito da em~ 
presa estatal canadense - Cída - Can8.dian 
lnternational Development Agency, cujo valor, 
US$ 430,000.00 (quatrocentos e trinta mil dO
lares norte-_americanos), somente recenteR 
rnente teria sido apuradO. 
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A contratação da operação tem amparõ ilo 
art. 1 ", parágrafo único, do Decreto-Lei n·· 
1.312/74. 

A Ata de ConsOlidação das Dívidas do BraSil, 
firmada a 21-1-87, anexa. prevê a assinatura 
de contratos bilaterais contemplando o refi
nanciamento ou o reescalonamento do prin
cipal e dos juros da dívida vencida no período 
de 1~-1-85 a 31-12-86. ·-

A negociação dos contratos especificas, 
conforme informaÇâO-·aa Procuradoria _Geiãl 
da Fazenda Nacional,._inidar.::se-á tão logo seja 
a celebração dos mesmos autorizada pelo Se
nado FederaL Por este motivo não foram ane
xadas as minutas dos instrumentos contra
tuais. 

Informa o Sr. Ministro da Fazenda, na Expo-

nã Ffl!iO-~ Dirceu Carneiro - Mansueto de 
Lavor-LeOjwldo Peres -Jorge Bomhausen 
-Chagas Rodrigues ~João Ca/mon -José 
Agripino ....:.._Jam~1 Haddad -José.Ric_ha. 

PARECER 1'1" 92, DE 1989 

Da ComiSsão de Assuntos Econômi~ 
cos, sobre a Mensa{Jêin nQ 99; de I 989 
(n"' 202189, na origem), do Senhor PresíM 
dente dlj República;· SUbmetendo ã apro· 
vação do Senado Federal proposta para 
.que seja autorizado o Governo do Estado 
do Amazonas a _contratar operação de 
crédito no valor, em cruzados, equivalente 
a I .38(JOO_Q,_02 OTNs de janeiro de 19lj9. 

sição de Motívos n" 39_0, _anexa à Mensagem Relator: Senador Leopoldo Peres 
no 273, de 1988, que os contratos "deverão Cotl:l a Mensagem no 99/89, o Senhor Presi-
conter a taxa de juros aplicável, que usual- dente da República submete à deliberação do 
mente reflete o_ custo de captação de cada Seriado Fedeifl.] pleito do Govemo _do Estado 
credor, acrescida, se for_o_c__a_So, do correspon- do Amazonqs, que objetiva contratar, junto à 
dente custo administrativo, bem assim cláu- Caixa Econômica Fed_eral, esta na qualidade 
suJa prevendo_arbitragern internacional, ~orno _de g_estorft_do Fundo de Apoio ao Desenvo]
forma de solução de contro~rsiaS entre a___ vim,ento Social - FAS, a Seguinte OpeYaÇào 
União e seus credores, além das demais con- de crédito: 
dições usuais em contratos dessa naturei:a" ·- -Carlti::terístJéas· "da operação: 

Os documentos ane&~:dos e as informações A- Valor. 1.380.000,02 OTN de janeiro de 
prestadas parecem-nos suficientes ao perfeito 1989; 
conhecimento das operações, tendo sido ob- B -Prazos: 
seNadas as disposições legais e regimentais 1-de carência: _até 3-imos; 
aplicáveis à espécie. 2--" de aniorfizaçã:o: 12 anos; 

Em face do exposto, tendo em vista que c -Ei:JàiigdS:· 
O ree_scaJonamentO da dívida brasileira ê ne- 1 - jur9s: _de 2'% a. a.,_ cobradOS trime$traJ-
cessârio para evitar que a saída de di\dsas do mente; 
Pais supere os ingressos, comprometendo 2 -cááeÇão monetária: índice de variação 
nossa capacidade de investimentos_, s_orrms das QTN; -
pelo acolhimento do pedido nos termos do D- Garantia: vinculação de- quotás -do 
seguinte: Fundo de Participação dos Estados; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 31, DE 1989 

Autoriza o Gove"rno da7Jniãaa celebrar_~ 
contratOs bilaterais no valor de . 
(JS$ Uõ!;,QE!5,09!;.00 (h~m bi/Mo, sete: 
centos e sessenta e cinco milhões. oitenta 
e cinco mil e noventa e dnc9 dê?lar_e_s 
norteMamerk;anos) junto .aos.go~mos ç!e 
países credores_no âmbito do chr:~mado 
"Clube de Pari$_:: - -~ -

E-Destinação dos recursos: realização de 
obras de complementação do Centro de Edu
cação-_Física _e DeSportos do Estado do Ama,
zonas. 

A·ca1xáCêõn"ôhiiéa Fedeial, na qUalidade 
de gestora dO -Fundo de Apoio ao Desenvoi
Virríeillo E:tóhôrhica e Socíal- FAS, exarni~ 
nandO a operaçãO Sob_oS aSpectos social, eco
nôffiTcõ~firia'riC:elro --e legal, CoilsideroU·a 'Viável 
e ãde(jua-da áS ndrmãs do FAS. 

a-ca-verno--do Estado do Amazonas está 
autorizado a assumir as obrigações financeiras 

O Senado Federé;!.l resolve: pela Lei Estadual no 1.866, de 21-9-88. 
Art. 1- Ê o GovernD -da União, nos termos_ No mérito, entende ritos que a firlalidade do 

do art. 52. incis_o_ Y'~~da_ CohStituição Fe.âeral, erriPréstimojustifiC-a, ::impiamente, a assunção --
autorizado a celebrar contratos bilaterais com -.- dos compromissos dele decorrentes pelo Es-
os governos dos paises_ cr_edores - Estados tado, posto que as crianças e os jovens que 
Unidos ___ da América, Japão,- Holanda, Jnglater- não são encontrados nas salas de_ alJla ou 
ra, ltalia e Canada- no âmbito" do chamado nas quadras de esportes, geralmente se per-
"Ciube de Paris", destinados ao _reescalona- dern nos labirintos do tóXico. 
menta da divida vencida no período com·- · Em face do exposto, somos- pelo acolhi-
preendido entre 1~ de janeiro de 1985_ a 31 mentodaMensagem,nostermosdoseguinte; 
de dezembro de __ l986,_ no-fiiõTitante deUS"$ 
I, 765,085,095.00 (hum bflháo, setecentos e -
sessenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil 
e noventa e cinco dólares norte-americanos). 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala _das Comissões, 14 de junho de 19$9. 
- Raimundo Ura, Presidente - Ge(SOn Ca- ~ 
mata, Relator -Roberto Campos-_Luiz Wa~ 

. ( 

PROJETO DE RESOLUÇÃo· 
N• 32;DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do Ama
zonas a contratar operação de crédito rio 

_valor, em cruzados, equivalente a 
---' _ld80.00_{).02 OTN d~janeiro de 1989-. 

O .Senado Fediú'al r·esolve: 
.Art. 1 n É o GovernO do EstadO do Amazo

nas, nos terr_nos do art. 2" da R.esolução __ p• 
93, de 11 de outubro de _ _1976; cOm a redação 
que lhe deu a Resolução no 140, de 5 de de
zembro de 1985, ambas do Se]Jado Federal, 
autorizado a contratar _operação de crédito no 
valor, em cruzados, equivalente a 
1380.000,02 OTN de~ fa-ne!I-6 de" 1989, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 

--de g~stora do Fundo de Apoio ao. Desenvol· 
vimento Soda[ - F AS, destinado à realização 
de obras de compleffientação do Centro de 
Educação Física e Desportos do Estado do 
Amazonas. 

.Art. _ 2~ _Esta ResOJuçâo entra ·em vigor na 
data de sua publicação. _ 

Sala da!iCõ~missões,-1~ de junho de 1989. 
-Raimundo Lira, Presidente -Leopoldo fe
res, Relator - Robertp Campos:_ Jamt1 Had-. 
dad- Gerson Camata- Mansueto de Lavor 
- Chagas Rodrigues .:..__ Jorg"'e -&rnhausen 
-Dirceu Carneiro- Luiz Wana filho- José 
Rfcha- J_Oâo_cdfmo[l--J0st5 Ai;nPino. 

PARECER 1'1" 93, DE 1989 

-Da ComissãO- de Assuntos Econôrrif: 
cos, sobre_a Mensagem nP 106, de 1989 
(n" 214, de 23-5~89, na origem) dOs~ 

- nhor Presidente da República, que propõe 
seja auton'zado o Govemó do Estado da 
Bahia a emitir Letr.:1s Financeiias do Te
SOilro .do Estado ·da Bahía - LFTBA. 

Relator: Senador.L_uiz_ 1(rana Filho 
Com_ a Mensagem n~ 1 0"6, de- 1989, o ·se

nhor Presidente da _República propõe que o 
Governo do Estado da Bahia seja autorizado, 
em çaráter excepcional, a emitir, mediante re
gistro no Banco Céri.tral do BraSil, Letras Fi
nanceiras do T escuro do Es-tadO dã Bah!a 
(LFTBA),--Vrsahdo a substituição de 
21.22T:939" Obrigações doTe souto do Estado 
da B.ahia (QTBA), que sérão extintas, na forma 
do que prescreve o art, 15 da Medida Provi
sória n~ 32, de 15 de janeiro de 19:89; ti'8.hS1'br
mada na Lei _nO 7.730, de 31 de janeiro de 
1989: . - ···- o • 

A-_pre~erydida· emis~O Se- fará.-nas ~Seg"uirltes
condições: 

a) MOdalidade: nominatíva-transfedvel; 
--b) Prazo: atê 730 dias; 

c) Valor nominal_unitárío: NCZ$ _1,00; 
d) Autorização Legislativa: Lei n~ 4.828, de · 

17-2-89: . . .·.o c. c o _ 

e) Forma de colocação: deverá ser dada 
opção, por melo de edital públíco, aos P9ssui
dores de OTBA para substituí-las por quanti
dade de LFTBA em m_onfuhte equivalente ao 
das OTBA possuíde:s, mantendo-se venciM 
nientos- dos_ novos títulos. idênticos_ao_s_das 
OTBA substituídas. 
. A .substituição pr_etendida n~o provocará 

qualquer modificação no endividamento -do 
Estado da Bahia, uma vez que há equivalência 
do montante com idênticos vencimentos. Tra
ta-se, JÚ. v:erdade,_de medida indispensável à 
comPatibilizaÇão da dívida públka dac:jUele -
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Estado com a situação econômfca e financeira 
introduzida pelo Cruzado Novo. _ 

Assim sendo, conduímos pelo acolhimento 
da mensagem no_s termos do seguinte projeto 
de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 33, DE 1989 

Autoriza o Govemo_cfo Eitado da Bahia 
a emitk Letras Financekã$_- do-__Te5_QUro 
do Estado da Bahia {LFTBA}, ein subst:i· 
tuição a 21221.939 Obrigaçções do Te· 
souro do Estado da Bahia (OTBA). 

O .Senado Federal resolve: 
Art. ]9 Fica o Governo do" Estado da Ba

hia autorizado a emitir, mediante registro no 
Banco Central do Brasil, com base __ oas dispo
sições do art. 4o da Resolução no 62, de 28 
de outubro de 1975, do Senado Federal, Le
tras Financeiras do Tesouro-do Estado da Ba
hia (LFTBA), destinadas a substit_uir 
21.221.939 Obdgações do Tesouro do Estado 
da Bahia (OTBA), que serão extintas na forma 
do que prescreve a Lei no 7.730, de 31 de 
janeiro de 1989. 

Art. 29 Esta resolução enti:a_ em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1_989. 
Raimundo lira, Presidente- Luiz Wana Filho, 
Relator - Leopoldo Peres - Chagas Rodri~ 
gues- Roberto Campos- Mansueto de La
vor - Dirceu CarneirO - João Calmon_ -
Jorge Bomhausen -José Agripino --Jainl7 
Haddad- Gerson Cama ta -José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) 
- O Exp-ediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, oficio_que será_ lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

Oficio 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

Of. N• 23189 
BrasíJia, 13 de junho de 1989 

Senhor Presidente, _ 
Nos termos_ do § 39 do art "95~8 do _Regi

mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n9 18, de 1989, cOthonico a V. Br que 
esta comissão rejeitou o PLS no 3/89 na reu
nião de 13-6-89, por 13 (treze) votos_. 

Na oportunidade, renovo a V. ~meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Od Sabóia de Carvalho, Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nos termos do art. 95, alínea b, § 4o da 
Resolução n9 18, de 198"9, fica-- aberto - -<;~. 
partir da publicação, no DifJ.rlo dQ Congresso _ 
Nadonal. da decisão da comissão - o prazo_ 
de 72 horas para interposição de recurso, assi
nado por 1/10 dos membros da Ca~, no sen
tido de apredação da matéria pelo Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
---'-~Lebre 51 mesa, requertmento que será Ilda 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

É_ lido o Segint~: 

- REQUERIMENTO 
~'1"1•326, de 1989 

Requerenios, fundamentados no art. 178 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
~irorfógaçàó-por Ofáls"3'01trmta}âía5-do prazo 
Cón<:édido ~-co"missao Péiflamentar de lnqué
rfto -aéstinadã a apurar as -frfe9ufarldades e 
seus -resi)oris~eis pelas importações de ali
mentos por- ói'gãos governamentais, que se 
encerrará no próximo dia 26 de junho do cor
rente. 

-Dirceu Cãifiéli"o~Jutahy Magalhães- Rui 
Bacelar- Ronaldo Aragão - J?Ir_bas Passa

·ririho.:.....MaicOMaciel-AlmirGãbriel-Mau
ro Benevldes - Lourival Baptista - Jorge 
Bornhausen -Iram Saraiva- Carlos Chiare/li 
-Mcif.lricio_ Çorr~a_-Affredo Campos~ Cha
gas Rodrigues -João Lobo___; Leite Chaves 
- Wilson Martins - Francisco Rollemberg 
-Áureo Mel/o - Máfio CQvas - Fernando 
Henrique - Luiz Wanf!_a -:-_ Jqsé Inácio -
Mansueto de Lavor. 

o s·R.-PREsiDErfi'E (Po~pe~-de Sousa) 
- O requerimento lido contém número sufi
ciente_ de subscritore.s para que a prorrogação 
solicitada se faça automaticamente, sem deli~ 
beração, 'nos termos do art. 178 do Regimento 
Interno, com _a redação dada pela Res_olução 
n?18, de 1989. 

O SR":-PREsiDENTÉ (Pompeu de SoUsa) 
~A presidência recebeu, do Governador do 
Estado do Tocantins, ó Oficio n9 8713, de 1'989 
(ri9-127/89, na origem), solicitando, nos ter~ 
mos do_ inciso V, d~ art._521 da Constituição, 
ai.rto~ação do Senãdo Federal para qu~ aque
le EStado possa realizar operação_de emprés
timo externo no va1or deUS$ 400.000,000,00 
(quatrocentos milhões de dólares america
nos) para os fins que especifica. 

_Nos termos da Resolução no 18, de 1989, 
o expediente será despachado à Comissão de 
ASsuntos-_Econômicos. 

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
-A presidênCia comUnica ao plenário que 
recebeu, em 2· do corrente, comunicação do 
Senador Jrapuan Costa Junior, de que se au
sentaria do PaíS, no período de 7 a 14 do 
corrente, em via-gem aos Estados Unidos da 
América. 

- O expediente rec_ebido vai à publicação. 

-É-ã ·seguinte a comunicação recebida 

Of. n• 54189 
. _ Brasília, 31 de maio de J 989 

_. Senbo_t.Presidenté:: 
. Atendendo dispositivo interno da Casa, co
munico a Vossa Excelência que estarei au
s~nt~ à_o_~~s_no período de 7 a 14 de Junho 
do ÇQrrente ano, _em viagem aos Estados Uni
dos da América. 

Ao ensejo, reitero protestos de estima e dis-
tinta considiúação. " _ 

Atericiosarri_ente, frapuan Costa Júnior, se-
nador -

o .SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sous>i) 
- Há oradores inscritos. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senadpr Maur? 
Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. 
Pronuncia O_ seguiõte discurs9. Sem revisão 
do orador.) _-:-_Sr. Presidente, Srs. SenadÇ>res, 
QoStaria de tratar, hoj~ nesta C~sa, de assunto 
da maior importâncja para o Brasil e, sobre
tudo, para a minha i'egião, o Centro-OeSte do 
Brasil, a região do_ c~rrado. _ 

Todos sabem que a agricultura terp._ Gres
cido bastante nestes ú1timos anós no Brasil, 
merc:ê das tecnologias avanç~das, estudadas 
e preparadas -pela Empres<fBfãsileira de Pes
quisa Agrope<::uária e também pelo próprio 
espírito pioneiro do pov? do J?rasil Central. 

Não é preciso se diga que a expansão agrí
cola do cerrado se _deve a_ qualquer contri_
buição -positiva direta do Govemo; escusadO 
dizer que a _Embrapa é um órgão governa
mental. Entretanto, nâo e?ãSle proPriamente 
um financiamento favorável, abundante e ra
zoãvel - não digo barato, mas pelo menos 
razoável; ao contrário, há uma defi~iência mui
to grande de financiamento~ na quantidade 
e nas condições de pagamento. Também não 
tem sido favorável o prOblema de estocagem; 
embora tenha havido algum progresso nesse 
sentido, no setor de armazenagem, não tem 
havido um favorecimento, pelo Governo, nas 

. cd"ndições de comercialização. 
Sobretudo o Esta-dO de G""c)íáS, ·dentro da 

região do cerrado, tem progredido demasia
damente, e posso--citar que Goiás se toinOu, 
praticamente, o maior produtor de milho e 
um dos maiores produtores de soja do BrasiL 
Vale dizer que a soja da região dO cerrado 
tem ~~or teor de gordura, com condições 
nfUito Doas, sobretudo para exportação. 

Acontece que, apesar desse clima de certa 
confiança e euforici qUe \rcirfé os cerradões 
do nosso Br_asil Centr~. estamo-nos defron
tando com_ uma situação grave com relação 
à produção da soja. 

Este ano foi -exc~lente: _apesar de. não ter 
havido chuva abundante, houve o suficiente 
para u-ma grande produção de milho -e, sobre
tudo, de soja. Mas ocorre que essa soja não 
está _sendo çomercializada porque,_ gr~_ça ~ 
desvalorização do cruzado, isto é, à posição 
do valor real do dólar tem havido um desen
contro. A soja é uma mercÇtdoria de exporta
ção, ~ u~ dos itens mais importante do nosso 
setor de exportações, sobretudo o agrlcola. 
Acontece que a relação cambial entre o dólar 
ofídaJ e a realidade é muito grande, desfavo
rável àqueles que vaore<::eber, em dólar, o 
J?rõduto das su<;3s e~ortaçõeS. 

Estamos com uma grave dificildade porque, 
nessas condições, uma saca de soJa está sain~ 
do para o produtor ao preço de treze, quatorze 
cruzados, o que é muito pouco, e que mal 
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dá para fazer novo replantto para o próximo 
ano. Essa é uma situação insusteiltável. 

Tive oportunidade de estar presente a uma 
grande reunião, de caréter nacional, na cidade 
do Rio Verde, de protesto contra a falta de 
providências oportunas --do Governo do País, 
nesta questão do ajustamento cambial à reali
dade. 

Os sojkultores reclamam, com to®_rai_ão, 
que não podem mais permanecer como es-
tão, vão fazer verdadeiro Jockout. vão fazer 
uma proibição da comercialização, vão entupir 
as portas dos armazéns, criar todas as medi
das que dificultem o trânsito para que não 
se faça comercialização- a esse preço UTisórlo 
da soja, que significa quase que o fim dessa 
grande lavoura não só no Brasil Central, mas 
em todo o País. O fenômeno é generalizado. 

Tive -oportunidade de ver a luta, o vigor com 
que os plantadores de soja defendiam muM 
dança rápida de orientação do Governo, por
que ninguém pode exigir se_ trabalhe sem luM 
era; quando em circunstâncias as mais difíceis 
deveMse ter, pelo menos, o custo de operações. 

O que acontece, hoje, é que o custeio da 
plantação de soja é feito aos preços do dólar 
no paralelo mas, na hora de sua venda, o valor 
é _calculadQ com_base no dólar oficial. É uma 
verdadeira espoliação_do_nosso produto. Devo 
dizer a V, Ex"' que a soja representa, talvez, 
o maior fator de _expansão das grandes JavauM 
ras no Brasil Central. Através da soja, vêm 
outras lavouras; um ano ou dojs após plantada 
nos cerrados, _já se pode plantar até milho, 
porque o solo está bastante nitrogenad,o, e 
também outras lavouras mais exigentes. ~ 
sim, a soja é útiLno_ dese:n_yolvimento da agri
cu1tura e mesmo_na fo_rmação de pastagens 
mais dcas para engorda de gado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode
mos ficar indiferentes, impassíveis ao drama 
que se abate sobre os nossos companheiros 
que enfrentam dificuldades de clima~ de temM 
po, que podem não ser tão favoráveis. ArrisM 
cam os seus r.ecursos e, depois, se vêem oornM 
pletamente desamparados pelo Governo, su
jeitos a um empobrecimento imposto pelas 
condições que lhe dá. 

Sr. Presidente, faço um apelo a todos e esM 
pedalmente as autoddades do País, no sentido 
de que revejam essa posição e façam uma 
modificação na defasagem cambial verificada 
e evitem também a saída de milhares e mil_ha
res de sa._cas de soja para o Paraguai, ohde 
são yendidas ern_valor mais alto, sobre a _forma 
de contrabando, o que é extremamente nocivo 
ao País. 

Na reunião de Rio Verde, pediram a adoçáo 
imediata de medidas cambiais que permitam 
a compatibilização dos_ preços internos dos 
produtos agrícolas e de exportação a níveis 
reais de mercado internacional, tomando-se 
por parâmetro a _cotação do dólar-turismo; a 
imediata atualii:&ção dos preços agricolas, ao 
amparo da PGPM, dos produtos de qualifi
cação exclusiva do Governo, Pelo IPC entre 
1 <;> de janeiro a 31 de- maio de 1989, e, na 
seqüêilcia reajustes mensWs, nos mesmos-ín-

dices e sistemáticas adOtados para atualização 
dos_saldos das operações do crédlto rural. 

Enfim, Srs, Senadores, a situação da agri
cultura brasileira, pOr falta de uma política agríM 
cola ~dequada, está seinpre sujeita às grandes 
osdlaçôes que podem acabar desestimulando 
completamente as atividades agrícolas em 
nosso Pais. COnstatamos, além dos goianos, 
a pr~nça de milhares de pequenos propde
tárlos rurais, que se mudam do Rio Grande 
do· Sul, a procura de outras oportunidades 
aqui, no Brasil Central, o mesmo se_ dando 
com catarinenses, paranaenses e até mesmo 
paulistas. Não tem direito, o Governo, de es
tancar essa corrida para o progresso, tão esM 
sencial ao nosso eruiquecimento_e na_ distri
buição da população. -

Faço, pois, um apelo às autoridades gover
namentaiS e_ à quem se dispuser a ajudar, no 
sentido de _minimizar o problema dos SOJ1cul
tores. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mauro Bar
- ges, o Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 Secre-
---yJfio, deixa a cadeírt~ da presidência '"1ue 

é OCupada pelo Sr. Nabor Júnior, Suplen
te de Secretário. 

Durante o ch'scurso do Sr. Mauro BorM 
ges. o Sr. N.flbor Júnior, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeka da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sou-
sa,- 3-T Secretário. - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a- palavra ao nobre Senador Mário 
Mara.- - · -

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, nobres Srsc Senadores, 
há cerca de um século e meio, a área ocupada 
pelo Estado do Acre constava nos mapas
múndi, principalmente nos mapas bolivianos, 
como Tierras'noDescubiertas .. Eram conside
radas terras dev:olutas, terras de ninguém, se 
bem que, naquelas- plagas longínquas, no 'l,O
ração da América Latina, houvesse uma popu
lação indí_généJ !Tiuito gl-ande várias tribos ha
bitavam os riOs que banham o hoje Estado 
do Acre: os Apurtnãs, os ltuxis; no vale do 
Acre, outras tribos- os Nau ás, os Kaxinawás, 
nos Kampas, os Katukinas enfun, inúmeras 
tnbo_s, como ainda ~oje, resíduos dessas tri
bos,-que habitam as cabeceiras dos rios, po
voavam aquelas paragens. Mas, no nosso con
ceito de invasores, dizemos e proclamamos 
que as terras que náo estavam ocupadas pelo 
homem branco eram devolutas, eram terras 
não descobertas. É uma maneira suave de 
se~esconder a nos_sa capacidade invasora e 
alienadora das tribos que erarri os verdadeiros 
donos da América, hoje chamada América La
tina, àquela época, América Pré-Colombiana. 
Mas, dentro desse conceito do branco, até_ 
185D, aqu:elas terras, aquelas paragens, não 
eram ainda habitadas oficialmente pelo ho
mem branco, Daí em diante, começou o po
voamento da área do Estado do Acre. E, de 
1866 para 1867, cfieQ:ava ao riO Acre um nãvio 
a vaj5ór chamado_"Anajás", com uma leva de 
60 nordestinos, que lá foram desembarcados 

e começaram as explorações oficiãis ou oficio
sas e a penetração, naquelas ten:_as do homem 
branco. As demar"Co.ções foram disCutidas 
com o Brasil; foi aSsinado o Tratado de Ayacu
cho, através do qual a área ficava, ainda, perte
centes à Bolívia. Os brasileiros começaram 
a o<:upáMJa intensamente a partir, principal
mente, de 1877, ~poca da seca do Ceará, 
que se alastrou por um período longo, de dez 
a dOze anos, quandO, então, urna leva de cerca 
de 54 mil habitantes cearenses se translada
ram para a Amazônia e passaram a habitar 
aquela terra, até que, no alvorecer do século, 
a Bolívia reclamou aquelas paragens, já inten
Houve várias escaramuças, guerras de guer
dlha, chefiadas por brasileiros, e uma delas, 
até, por om estrange1ro, o famosõ Calvez, que 
é, até, relatado como uma figura em "Qalvez, ". 
Imperador do Acre, de Márcio de Souza~. e, 
por fim, Plácido de CastrO, que em 1902, no 
dia 6 de agosto; fez uma ievolução, chefiando 
um grupo de cearenses, que pelas armas to
m-ou dos bolovianos o Acre Oriental, cuja área 
foi regularizada pelos tratados internacionais, 
através de T ratadQ do Petrópolis, de 17 de 
novembro de 1903. Ficou como Território du
rante um tempo razoável, até que no dia 15 
de junho de 196:ç - mercê d~ um projeto 
de um grande brasileiro, que foi Deputado 
e morreu como Senador da República -, o 
Acre, pela Lei n? 4.070;-fõr elevado à categoria 
de Estado, que completa hoje exatamente 27 
anos de existência q;ta a razão pcir qUé-ocUpei 
esta tribuna para, como seu representante 
nesta Casa, como membro· da ba:ncadaa 
acreana no· Congresso· Nacional, e em nome 
dos meus pares que o representam nesta Ca
sa, nos rejubilarmos- por esta efeméride, por 
esta data de comemoração da passagem do 
então Território do Acre a Estado, a mals uma 
unidade aa Federação. 

A experiência, Sr, Presidente, Srs. Seriado
res. tem sido difícil, mas gratificante, porque, 
daí em diante, os acr_e_anos passaram a ter 
representação no Estado através das Câmaras 
Municipais, através da Assembléia Legislativa, 
tendo um Góvemador eleito pela vontade dos 
acreanos e representação na Câmara dos De
putados, através de oito Deputados Federais 
e três Senadores da República. 
~o registro que faço, ocasião em que esten

do minhas congratulações ao Govermidõr do 
Estado do Acre e a todos os acreanos distan
tes, desejando- que o nosso EStado venÇa @s 
dificuldades e_s_eja, em fUtur-o breVe, pujante 
e que possa, como no período áureo da borra
cha, voltar a ser um grande contribuinte na 
economia nacional. -

qa o que tinha a dizer, Sr. f'residente. (Muito 
bem!) ----

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esta Presidência congratula-se c:om V. Ex" 
e corrrtodos os acreanos pela data do aniver
Sário do Estado. - ~. 

Corkedo a palavra ao nobre Senador M_ário 
Covas~ 

OSR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pro
nuncia q seguinte discurso: Sem reVisãO do 
orador,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, li, 
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nesta última semana, em alguns jornais, a notf- _ 
cia de que deveria fazer, hoje, um discurso 
analisando a situação ecol').ôniica do Pais. To~ 
davia, não é o que vai acontecer, Sr. Presi
dente. A rigor, pretendo, realmente, fazer uma 
mantfestação a esse respeito, multo provavel
mente ao longo da próxima semana. 

Gostaria, hoje, de apresentar um projeto de 
lei que me parece vai ao encontro não aperias 
dos compromissos da social democracia bra· 
sileira, mas daqueles que, afinal, decorreram 
dessa grande e extraordinária negociação na
cional em que se constituiu a~s<;!rnbléia Na-
cional Constituinte. • _ -· ... 

Sr. Presidente,_ o meu Partido sustenta que 
não podemos mais viver numa democraci~ 
de cem ou de duzentos anos. "'trás, nt.!m~ de
mocracia de conteúdo meramente represen
tativo, onde a cidadania se esgota praticamen
te no ato de votar, P~rece_-nos que é funda
mental que associemos a idéia d_e democracia 
ao conceito de participação._ A democracia 
que queremos, que sustentamos, e que passa, 
portanto, pelo compromisso de ajudar a arti
culação e a organização da própria sociedade, 
na dimensão dos seus vários movimentos ~
dais, é de conteúdo ~minentemente partici
pativo. 

Foi sábia a Assembléia Nadonal Constituin
te quando traduziu, em mais de uma dezena 
de dispositivos, mecanismos que, afinal, apon
tam na linha de participação popular. Sr. Presi
dente, orgulho-me multo de ter sfQo o primeiro 
signatário de um dispositivo que permitiu que 
aquela Constituinte tivesse _uma participação 
direta da sociedade brasileira, através da apre
sentação _de emendas subscritas por mais de 
trinta mil eleitores, que, pela primeira vez na 
história deste País, tlveram acesso, por um 
dos representantes, à tribuna do Congresso 
para defender a emenda coletiva. 

A Constituição incorporou em vários dos 
seus dispositivos, a come_çar_ pelo seu art. 1 ~. 
me_canismos de participaão popular, a que diz: 

Art. 1"' A República Federativa do 
Brasil, formada pela união_indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do _Qistr_tt_o_ 
Federal, constitui-se _em Estado Demo~ 
crático de Direito e tem como fundamen
tos: 

l-a soberania; 
n-a cidadania; 
m-a dignidade da pessoa humana; 
IV- os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa; 
V- o pluralismo político. 

E, em seguida, o primeiro dos parágrafos, 
o parágrafo único do art. 1 o consagra, desde 
logo. este novo mecanismo que, certamente, 
preencherá, cada vez mais, o cenário político 
brasüeiro, oferecendo à cidadania uma pers· 
pectiva de participação, que está longe de se 
esgotar no ato de _votar. 

Diz este parágrafo único: _ 

Parágrafo único. Todo o poder ema
na do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição. 

A partir daí, seja na construção da legislação 
municipal, seja na construção da legislação 

_ estadual, na conStriJ_çZto _da legislação federal, 
até iT!~rnO d~ Constit1,1ição, foram iilstituídos 
mecanismos que permitem essa participação. 
Há um campo, entretanto, Sr. Presidente, em 
que também tal mecanismo foi explicitamente 
referido. Trata~Se do Capitulo li, da Seguridade 
Social, que, em seu art. 194, diz: 

Art. 194. A seguridade social com
preende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos P:oderes Públicos e da 

-socieáade, destin;;tdas a assegurar os di~ 
feitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistênda social. -

Parágrafo único. _ Compete ao Poder 
Público, nos termas da lei, organizar a 
Seguridade social, com base nos seguin
tes objetivos: 

~-----l-Universalidade da cobertura e do 
atendimemto; _ _ __ ~ _ _ 

II - uniformidade e equivalência dos 
benefir-·..,s e serviÇO$ às populações urba
nas e 1 ais: 
-m- seletividade -e distributividade na 

prestação dos benefícioS e serviços; 
IV- irredutibilidade do valor_dos bene

ficias; 
V- eqüidade na forma de participa

ção no custeio; 
VI- diversidade da base 9,e financia

mento; 
VIl- caráter democr&tico e descentra

lizado- da gestão administrativa, com a 
participação da comunidade, em especial 
de trabalhadores, empresários e aposen· 
tados. 

É baseadQn~ste dispositivo ou nesta deter
minação de natureza constitucional, que, afi
nal, flui_ de uma demanda de todos os demais 
setores de participação, dos quais a Consti
tuição consàgra deierminad6s-objetivos e .de
terminados direitos. Te mos o privilégio de, 
agora, neste instante, apresentar um projeto 
de lei que "assegura a pãrticipaÇão dos empre
gados, empresários e aposentados na admi
nistração da PreVidência Social", ~final, dando 
cursO ·a es~ª- que é a -determinação do art 
194, em seu inciso VIL 

É o segtiiiite o texto- do projetá: 

PROJETO DE LEi DÓ SENADO 
1'1• , de 1989 

(Do Senador Mário Covas) 

Assegura a participaÇão dos emprega-
-áOs, empfesários e aposentados na admi-

-- nistração da Previdência Social (art. 194, 
··, 'III, da ConStituição Federal}. 

O Congre-s-so- Nacional decreta: 
Art. 19- É instituída, nas autarquias de Pre

vidência S6'dilOJNPS.lNAMPS e lAPAS), a ad
ministração Colegiada integrada por dois re
presentantes do governo, dois dos _empresá
rios e dois dos trab~_hadores, um dçs quais 
deverá_ ser .;~posenta.do, por tempo de serviço 
ou ida_de_, da, Previdênç_ia Soçial, à qual incum
be todas as atnbuições c_onfer_idas ao;s atuais 
pr~Sidenle_S:~- ··· ···L 

_ Art. 29 Nos ConseÍhos de Administr!lção 
da Previdênçia SPd!;ll, ps representantes go
vernamentaís _serão designados pelo Presiden
te; _da' República, por indicaçã<;~ _9_o Ministro da 
Previdência e Assistên.cia Social, e os repre
sentantes dassistas escolhidos por delegados· 
eleitores dos sindicatos das categorias econô· 
micas e profissionais, procedendo-se a es;Ço
\ha do representante do_s aposentados pelas 
~spectivas associaçõe_s., :todos COJTl mandato 
de quatro anos. _ . ·- _ 

Parágrafo único. O_ representante gover
namental é dernissfvel ad nutum e os .~epre
sentantes classistas só poderão ser destitu(dos 
por manifestação da maioria dos ~[ndicatos 
ou associações pelos quais foram escolhidos. 

Art 3° Em_ cada autarquia de previdência 
social haverá um COnselho Fiscal, çohstituído 
de 6 (seis) membros, observada a mesma fos· 
ma de composição, eleição e maridato, es_ta- __ _ 
belecida nos arts. 19 e 29, desta Lei. 

Art. 4o Ao Conselho Fi.s._cal compete: 
1-acompanhar a execução orçamentá1 , 

coriferindo a classifiCação dos fatos e exami
nando sUa proCedência e eXatidã,o; 
II- examinar as prestações e respectivas 

tomadas de contas dos responsáveis por 
adiantamentos; 

111- proceder, em face dos do_c_umentos âe 
receita e d®pesa, à verificação dos balancetes 
mensais, qÜe deverão-ser instruídos com os 
esclarecimentos ·necessários e enç:aminbados 
à Secretaria de Prev'idênc_i~_.Sodal ..:__ SPS; _ 

IV-encaminhar à SPS cOm o seu parecer, 
o relatório do Conselho de Administração da 
instituição, o processo de tomada de _contas, 
acompanhado o balanço anual, e o_ inventário 
a ele referente, assim como oS_ d~mi:!is -~le
mentos complementares; 

__ V ~r~quisitar·do CA_da instituição as infor
rnç:~_ç_ões e diligências que fulgar necessárias 
ao.boffi dé:;eiTipE:-rlhO de suas atribufç_ões_e 
noj:ifiçá-lo p~ra a correção de ~~-~gl]laridades 
verifi<:adas, representando à SPS quando de
satendido; _ _ _ 

VI- propor a CA da Instituição as medidas 
que julgar de_ interesse desta e SQJicitar-1he 
os pagamentos indispensáveis {Jue decorram 
de disposição orçamentária; _ _ ___ -~ 

VII- proceder à verificação dos valores em 
-depósito nas_ tesourarias ou nos ~lmo~rifados 
da Instituição, nos termos_ Q_o que, a respeito, 
dispuser o regulamento desta Lei; _ . 

VI!l- examinar, previametite, os contratos, 
acordos e coovê_ni_os_ celePrados pe!a lfêtitui
ç:ão na fOrifià que estabelecer o re_gulamento 

,-desta Lei; 
IX-pronunciar-se sobre a,_ a_lienação d~ 

bens imóveis da InstituiçãO a ser S1.,1Qmetida 
à SPS; 
. X- organizar os seus serviços administJa: 
tivos e técniCos_--- · - · · 

ParáQr"afçi úiiiCo. AssiSte a todos os mem
b[os do ConSelho Físcal, individual ou _coleti
v~mente, o direito de exercer fiscaltza:çio nos 
serviços da Instituição,_ nã_q lhes _sendC?, toc;!a· 

_vi_a, permitidO enVolver-se na -direção_ e -~ecu~ 
Ção dos mesmos. - _ _ ~ . _ 
_ Art __ 5" _A _remuneração dos representan
teS clãsSistas, noS Org,a:Os _Çõregiados da Previ-
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dência SOcial será atendida pelãS entidades 
sindicáis que participarem de sua escoihã, e-
a dos representantes governamentais correrá 
à conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6n Esta lei entra em vigor Tia _data de 
sua publicação. 

Art. 7~ Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Sr. Presidente, o momento é extremamente 
adequado, não apenas em face de um com
promisso de natureza partidária, corria um 
processo de democracia participativa, sobre
tudo com os horizontes que a nova Consti
tuição abriu nesta direção.-

é: preciso que sé diga, Sr. Presidente, que, 
ao longo da história deste País, este não é 
propriamente um processo totalmente inova
dor. 

Justificação 

A participação dos interessados (empresá
rios e trabalhadores) na administração da Pre
vidência Social COriflgura vantagens universal
mente reconhecidas e proclamadas. 

COm o advento dã Previdência Social no
Brasil, através da promulgação da chamada 
"Ley Eloy Chaves" - De!:reto Legislativo [t• 
4.682, de 1923 ~-as instituiÇões previden
dárias agrupavam segurados de determinada 
empresa, sendo as primeiras as CaiXã:s-de 
Aposentadoria e Pensões _dos FerroviárioS. Já 
então, eram dirigidas por Conselhos de Admi
nistração compostos do superintendente da 
empresa, dois empregados do quadro ( desig
nados pela administração da estrada de ferro) 
e mais dois "eleitos pelo pessoal ferroviário". 

Após a Revolução de 30, procedeu-se,--por 
ato do Governo ProvisóriO (Decreto n9 20.465, 
de 19 de outubro de 1931), à reforma· dã legis
lação das Caixas de Aposentadoria e Pensões, 
que passaram a ser dirigidas por Junta Admi
nistrativa "composta de quatro a sels mem
bros", sendo "metade desigriados pela empre
sa e metade eleitos pelos associados e o presi
dente eleito por maioria de votos dos mem
bros da Junta Administrativa, cabendo a esco
lha, em ca~mpate, ao Conselho Nacional 
do Trabalho". 

A partir de então, o Presidente da Caixa dei
xou de ser da livre_ escolha da empresa, deven
do ser eleito em igualdade de condições pelos 
representantes patronais e_ de trabalhadores. 

Na segunda fase de sua evolução, com a 
criação dos Institutos de Aposentadoria e Pen
sões, as autarquias previdencláriãs ganharam 
àmbito nacional, agrupando, não mais emjxe
sas, mas agrupando cada uma delas, todos 
os trabalhadores de determinada profissão. 

Tivemos, assim, o surgimento do Instituto 
dos Marítimos, dos Empregados em T rans
portes e Cargas, em junho de 1933. Em segur: 
da o dos Bancários, dos Comerciáríõs e final
mente doslndustriárioS. O Instituto dos Maríti
mos e dos Bancários tiveram, iniCialmente, 
seus presidentes nomeados pelo Presidente 
da República,- é verdade-mas ainda assim 
assistidos por um ''Conselho AdminiStratívo" 
composto de representantes dos empregado
res e dos empregados. 

Mas. finalmente, foi à Lei Orgânica da Previ
dênCia Social-Lei no 3.807, de 26-8-60 (que 
uniformizou toda a legislação previdenciária) 
que coube estender o sistema da adminis
tração colegiada, indjstiQtamente, a todos os 
lns~itutos qe Aposentadoria e Pensões. 

-Tal sistema, lamentavelmente, vigorou ~ara 
ê!: Previdência So.cial sOmente até a unificação 
dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, de
te_rminada pelo Decreto-Lei no 72, de 21 de 
novembro de 1966, no lristituto Nacion.:~l de 
Previdência Social (INPS). 

Ou seja, foi tão-somente enquanto instituto; 
a partir da Lei Ofgânica da Previdência em 
1960.até 1966, que esta mecânica, pelo me
nos nessa fase, se e~tabele~u desta maneira. 

A administração da previdência social pelos 
próprios interessados é fórmula não apenas 
defendida pelos técnicos brasileiros e estran
geiros em seguro social como, igualmente, 
pelos organismos internacionais, quase todos 
filiad_o~ _à Organização das Nações Unidas e 
nos quais-semÇ:ife-o Brasil manteve represen
tan(es como se infere das seguintes manifes-
taÇões: - - --

1. Conferências Regionais dos Estados da 
América Membros-da Organização Internacio
nal do Trabalho- Primeira Conferência, San
tiago do Chile, 1936. 

"Item VI- 2. Participação dos segura
dos e dos patrões na gestão. Os órgãos 
diretivos das instituições de seguro social 
deverão ter representantes eleitos separa
damerite dos s_egurados e dos patrões. 

OS fe[ifeseniantes dos segurados que 
são os maiores interessados no bom fun
donamento do seguro social deverão ter 
parte importante na gestão." 

2. COnfefência Jnteramerlcana de Seguri
dade Social - GSS -- Declaração de San
tiago do Chile. 

"A 1• Conferência Interamericana de 
Seguridade Social, reunida em Santiago 

- do Chile de 1 O a 16 de setembro de 1942 
proferii(a Resolução n9 7, recomendando 
o prindkio da representação dos empre
sários e- trabalhadores, por seus delega
dos, para formular consultas e participar 
da gestão da Seguridade Social." 

3. Associação Internacional de Seguridade 
Social IX Assembléia Geral - Roma, 1949 
-Resolução relativa à autonomia da gestão 
da seguridade soda!: 

"As partes interessadas deveriam parti
cipar da gestão e do controle da Seguri
dade Social, que na medida do possível 
deverão ser confiados a órgãos autárqui
cos, dando-se lugar primordlal aos segu
rados nessa gestão e controle." 

4. Convenção da Conferência lntermicional 
do Trabalho, reunida no Rio de Janeiro, em 
!952, . -

" .. , as inStituiÇ6eS de seguro social de
vem ser administradas sOb-a supervisão 
dos poderes públicos, segundo os princí
pios da gestão autárquica, assegurada a 

partidp.3çã6" na- administração dOs ·pr6- -
pi'iOs interessados, trabalhadores, seus 
destinatários ou beneficiários, e da- rePre
sentação dos outros interessados tam
bém, do Estado e dos patrões, cujo inte
resse no serviço é evidente." 

Entre nós, merece referência o ponto de 
vista sobre a questão, de Moacyr Velloso Car
doso de Oliveira em seu excelente estudo "A 
Previdência Social e S!la Nova Lei Orgânica", 
quando diz: 

"Das reformas trazidas à organização 
da previdência social, pela Lei Orgânica, 
uma das mais importantes e caracterís
ticas fOi a volta ao sistema de órgãos cole
giados, em todo_s os escalões. 

Dizemos volta pOrque, ao contrário do 
que a muitos parece, a forma coleglada 
não apresenta nenhuma novidade para 
a nossa previdência social. Foi Ç~.Ssim qUe 
surgiram as primeiras Caixas de Aposen
tadoria -e Pensões, em 1923, e assim ··se 
mantiVeram, rigorosantente, até o ano de 
1941. Dos Institutos, d único que não a 

~-conheceu foi o !API, concluindo: "O que 
ocOrreu, portanto, foi apenas o regresso 
às fontes, que, parece; nunca- deveriam 
ter sido abandoriadas.'' - -

Como lembra Afonso cJar, 

"A abolição da administração colegia
--da da previdência social, imposta pelo 
Decreto-Lei nç 72, de 21-11-66, repre
sentou iniludível retrocesso a que foi sub
metida a Jegislaçáo de previdência -social, 
só explicável no quadro de nítida índole 
autoritária da atual conjuntura política 
brasileira." 

(Previdência Social, Afonso César, Ed. Tra
balhistas, Rio, 1975). 

É oportuno lembrar, ftnalmente, que o Pro
grama de Assistência ao Trabalhador Rural, 
instituído pela Lei Complementar n1 11, de 
25 de maio de 1971, executado pelo FUNRU
RAL, constituiu, reconhecidamente, iniciativa 
coroada de pleno êxito. Merece s_er mencio
nado, entretanto, que o FUNRURAL desde sua 
instituição, em 1971, até sua extinção, decre
tada_ pela Lei n~ 6.439, de 19 de setembro de 
1977 (que instituiu o Sistema Nacional de Pre
vidência e Assistência Social) foi sempre e in
vari_a_v:elmente dirigido por um Conselho-Di
reter (art. 22_ da Lei Coi"ripleinentar nç 11, de 
1971) integrado por representantes_do Minis
tério da Agricu1tura, do Ministério da Saúde, 
do INPS," bem assim de cada uma das Confe
derações ~presentativas das categorias eco,. 
n6micas (empresários) e profiSSionais agrá
rias (trabalhadores rurais). 

Em 1980, coribe a um dos mais ilustres 
e ãtuantes parláme"Otãres no campo da legisla
ção social brasileira, o então Senador Franco 
Montoro, a primeira infdativa, cor:n a apresen
tação do Projeto de Lei do Senado no 240, 
visando restabelecer a administração colegia
da da Pi'evidéitcia SOCial, instituída pela Lei 
n_? 3.807, de 1960 (Lei OrgâniCa da Previdência 
Social} e abolida arbitrariamente pelo Decre-
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to~ Lei n~ 72, de 1966, editado durante 9 regime 
autoritário. -

Hoje a Constituição democrática que vota
mos por delegação do p-ovo brasileiro ratificou 
a determinação de assegurar na administra
çào dos órgãos de seguridade social a efetjva 
participação da comunidade, em eSpecial de 
trabalhadores em atividade e aposen_tados, 
bem ass[m empresários, nos precis-os termos 
do inciso Vll, do art. 194 da Nova Constituição. 

É precis-O;- pois, cUmprir, Sem prOtelações 
nem retardamentos, as disp-osições constltu
cionais. A indevida abolição da administração 
colegiada do sistema preVidendário, afastados 
que foram dela os representant_es de empre
sários e trabalhadores contribuiu, tudo indica, 
para a sucessão de escândalos e dos desman
dos administrativos que a estão conduzindo 
para a desorganização e para a insolvência. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite 
V. Ex" um aparte, nobre Senador?--

0 SR- MARIO COVAS - Ouço V" Ex-, 
nobre Senador Marc_ondes Gadelha, 

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Se
nador Mário Covas, queria louvªr_ a iniciativa 
de V. EX' Matéria dessa importãnciajá deveria 
ter sido apresentada há mais tempo pelo Con
gresso Nacional. V. Ex" fala em gestão pelos 
interessadOs~ o que já por si é um critério de 
justiça e creio eu qUe também de eficiéhCia. 
Mas há algo mais. Não_ se trata apenas de 
gestão pelos interessados, mas de gestão pe
los responsáveis pela Previdência Social. Na 
verdade,a Previdência Social tem sido~té aqui 
um fundo privado, nobre Senador Mário Co
vas. O QOvefno, estes ·anos lõdos_._ lamenta
velmente se omitiu da sua responsabilidade, 
e ficou da PrevidênCia Social a.penas com· O 
quinhão matar, apenas· com o filet mijjhon; 
apenas com a parte mais importante que é 
a administração. Trabalhadores e empresários 
que mantiveram esse enorme fundo, esses 
anos todos, nunca tiveram _um aces_S,.o mais 
diretO áS âiretrf1:e5~ à oriéntaç:ão, ao.S l-rabã.l.hç)s, 
às ações no _seio da Previdência Soda!. 

V. ~ entãO, COrrige urri efro que há muito 
tempo vinh2! se arrastando neste J?.aís, todos 
pen:ebendo,. ma.s sem que alguém tomasse 
a iniciativa de tentar, definitivamente, apres_en
tar_ uma proposta que viesse a resolvê:-lo .. Só_ 
um detalhe, que talvez me tenha escapado 
à atenção é quando V. Ex"_estabelec~.o_s_ç:ritté_
rtos de derilisslb_ilidai;l.e para os tepresenfanteS 
classistas. Pãfeceu-me que fiCou tão-somente 
a critério dos síndicatos,·.apenas ào talante das 
entidades que os indicam e V. Exn~ parece-me, 
não estabeleceu nenhum prazo para a rotativi
dade do poder no seio da _Previdência Social. 
Não sei se me equivoquei~ se _puvi mal.._ se 
não prestei bem atenção, mas pareceu-me 
que ficou, assim, indeterminado o período de 
gestão. Se for_ _como estou f:>êlisarido, preocu· 
pa-me, porque se trata de um volume de re:
cursos incomensurável, que ·cuida de uma 
parte substancial do_ intefes·se coletivo e de 
interesses individuars, também extremamente 
importantes; aposentadorias, pensões, saóde, 
etc. De modo que estamos tratando, em ver~ 

dade, de um poder enorme, que lid~ com as
suntos extr"erri<;~mente d_elicados. E preciso 
que est21 gestão ou esta cc-gestão, que V. Ex" 
R~Põe, seja a mais de~ocrátlca possível e 
que esta democratiddade não esteja apenas 
a depender da formaÇão -dOS que dela partici
pam, mas que tenha critérios já inerentes à 
próp_ria lei, critérios tiatiirãfS: que envolveram 
uma rotatividade, o que é saudável sempre 
para a melhoria Não sei se ouvi berrí.. De qual~ 
quer forma, pretendo examinar c9m cuidado 
este projeto, que reputo da malor importâncta. 
Ainda que esteja faltando esse elemento de 
rotãtividade, de urrla formp. ni(lis explicitamen
te deflllida, nem por isso perde o v.alor, a signi
ficação, a extrema importância e oportunidade 
qa sua _prÕpC)sição. 

O SR.fiiARIO COVAS- Honra-me mui-
-to-o aparte-ao-nODre Senador Marcondes Ga

delha. A posição que S. Ex.' ocupa nesta Casa, 
o conceito de que S. Ex- desfruta e a seriedade 
no trato dos assuntos tomam a sua adesão 
a ·esta idéia, aliás, ao projeto - a adesão à 
idéia já é antiga, S. Ex" mesmo a.caba de dizer 
- um fato extr.emamente signlficatívo pa;ra 
mim. Simplesmente, gostaria de faZer um pe
-queno esclarecimento. O art. 2ç diz: 

"Nos Conselhos de AdministraçãO da 
Previdência Soda!, Os representantes· go~ 

-'-~ma[J1en_~is_ ~~r~o çlesig[l~_dqs pelo Pre
sid_~nte da República, por indicação do 
Mil).istro da Previdêncra:-e Assistência, Sá~ 
c:iãl, e__os representantes dassist;as esco

_lhidos._P.or dele_9ados-_eieitores dos sindt
_catos das categorias ecc;môrríiCas e profis

-- stOna~s. prOcedendo-se a e.sçolha ç[o re-
-_ _presentante ~os aposentados pelas res-
- pectivas associaçõeS, tOdos com manda-

to de_quatro anos." ___ _ 

fPossiv~ até -~u~ o períod-o seja dtscutível, 
mas votamos por quatro anos._ De qualquer 
maneira, há ftXação_ do_pertodo. Pareceu Iógíco 
que a demissão percorr-esse camiri"ho-inverso 
a esse. _ 

Diz o Pai'ágt-afO Único: 

'
10 representante QOvetTI-àmé-ntal é de

missível ad nutum - pOrque é a repre
Seriiãç.ãO ao Presidente'-da RepÇJblica -
e os representantes class!stas só poderão 

_ -ser àestituídos por manifestação da maio
-tia doS 'Siri(:HCatoS áUo_ass·ocrações pelos

_ _._____..g_u~is !ora~ esc~lh!dos~·.· • · 

_ ~~-~é a ~e_se que está prevalecendo, mas, 
evidentemente, ela vai estar submetida. à sa
piência do Congresso Nadonal. 

--o Sr. Marcondes Gadelha - Permite 
'!· ~ um ~E~~~o~~e Sen~d~?r _M~rio Covas? 

. O SR. MÁRIO COVAS- Pois não, nobre 
Sefiâdóf Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcond~s Gadeiha- Essa maté
ria é, realmente, de extremo interesse. 

OSR.MÁRIOCOVAS-Muitoobrigado, 
Sen~dor Marçqndes Gadelha, 

O Sr. Jamil Haddad - Senador Mário 
CovaS, perinite V. ál' ~m apã.rte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não, nobre 
Senaaor-Jarnil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa 
Fazendo soar a c;ampainha.) - Lembro- aos 
nobres aparteantes que o tempo de que dispu
nha o orador já terminou e não -quero que 
a Presidência seja acusada de parcialismo. 

Ó Sr. Janlii Hãddad- Nobfe PreSideiú·, 
V. q~ acaba .de rne il)foun_ar_n.este momento, 
'WÓS haver .solicitado o aparte. Nobre senador 
Mário Covâs, _ouvi atentamente a.leitura. do 
projeto que V. Ex.' encaminha, neste momento, 
ao CongreSso. Recordo-me be~. f6rmei-m~ 
em medicina em_I949 e, em 1950,Tngre5sei 
no quadro do antigo IAPTEC, como médico 
do hospital Tia Averiiâa Brasil. Àquela época 
existiam os outros institutos dos marítimos, 
dos bancários, dos_ indu.striários, dOs Comer
ciários, todos geridos por um colegiado. Re
cordo-me bem de que o representante dos 
motodstas ~porque o IAPTEC ~ra composto 
por elementos do .transporte de cargas, de 
estivadores e motoristas - o representante 
dos empregados_ era um motorista aposen
tado, Manoel Ce.eíHo Marques. Recordo~me 
bem, pessoa de poucas letras, mas que, na 
prátka, fazia uma_ fisçalização_ extremamente 
necessária quanto à aplicação dos re<;ursos _ 
do antigo il1stitUto. CongratUlo-me com V. Ex< 
e espero que a Casa, na sua. sapiência, aprove 
esse projeto e que futuramente a Câmar~ _tam
b~r:n o faça._ 

. O SR.fiiARIO COVAS,- Agradeço mui
to_ao nobre SE:ri~dor Jami!_ H~ddad, nã~ -ape
nas pelos seus antecedentes de natureza políti
ca, a sua filiação de natureza partidária, que 
desde logo lhe confere uma enorme identi~ 
dade com aspirações populares, mas até por 
esse fato novO" que eu desconhecia, de que 
S. EXI' próprio foi alguém que, em determinado 
instante da sua vida prcifissíonal, ãtuoU na área: 
previdenciária. E reatmente é- assim, -desde 
J 923, q~ando a é!Jmeira ex]'ieriêricia-Previden~ 
i::iáría foiTeita-nõ Bfasil corri a CaiXa dos F_er(o.
Vi~rios. já se' adinitla" uma _"-df!linfs_tração de 
natureza colegiâda:· ·Dej:>oiS-da ·organizaÇão 
dos institutos, ·a Lei_ Orgânica ·consolidou essa 
posição e, seis anoS depois, por -um decre· 
tc-lei, os colegiados foram substituídos por 
um presidente nomeado pelo Presidente da 
República:._ 

De forma que não há uma inteira origina
lidade na apresentação do projeto. O que há 
'é a tentativa de devol_ução de uma_ mecânica 
'de urn si.stem.a _que, do ponto de vista da aspi~ 
ração derrt_ocrátíca, me parece ter haVido "em 
momentos, nO passado,._m_ais identtficados 
com essas aspirações do que os que existem 
boje, 

Então, parece-me perfeitamente razoávei e, 
atentando ao fato d~ que uma das piores coi
sas que pode acontecer ao Parlamentar é ter 
um presidente do seu próprio partido ... 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso
Apesar disso, peço um aparte a V.~. ousan
do desobedecer a Presidência em meio mi
nuto. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Apelo a V. Ex· que seja breve para que 
o Pre?idente não seja acusado de parcialidade. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
V. Ex" não tenha esse cuidado. Desejo apenas, 
como líder do PSDB, congratular-me com 
o nObre Senador Mário Covas pelo projeto 
e recordar ,aqui o· que me disse o autor desse 
tipo de movimento, _o Governador Franco 
Montara. Alêm do mais, na Previdência, há 
alguém que falta sempre, é o_ Te~· ..tro, que 
nunca compareceu com a parte que lhe cor
respondia aos gastos previdendários e, não 
obstante, monopoliza o controle das decisões. 
De modo, que o projeto é mais do que opor
tuno. Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS -Agradeço mui
to a V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro- Se o o obre Pre
sidente consentir, queria dar um aparte. 

O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, 
fui eleito Senador há pouco mais de dois anos. 
Mas estive algum tempo exercitando o cargo 
de Uder na Assembléia Nacional Constituinte. 
Isto me afastou muito daqui. Então, é quase 
uma questão de ordem que levanto. 

A quem devo obedecer, ao Presidente de 
sempre ou ao Presidente em _exercício? 

O SR. PRESIDENTE (POmpeu de Sousa) 
~ O Presidente em exercício já declarou qUe 
tem que render-se à autoridade maior. 

O Sr. Nelson Carneiro -- Agradeço ao 
nobre Presidente que dirige Os trabalhos, pela 
tolerância, e lamento que seja eu quem esteja 
descumprindo o Regimento. Mas não podia 
deixar de manifestar a satiSfação quando 
V. Ex" tenta regulamentar um dispositivO da 
Constituição que fOi, inicialmente, decisão po
pular, e que me coube encaminhar, lutar e 
tomar realidade no texto constitudonai.-Por 
isso, intervenho para felicitar a V. Ex', nobre 
Senador Mário COvas, por toi'riar realidade es
sa aspiração que é de todos os empresários 
e empregados do Brasil: a partldpação deles 
não só nos órgãos da Previdência Social, mas 
em todos aqueles órgãos em que se trate de 
assuntos previdenciários e que digam respeito 
às suas atividades. Parabéns a V. ~ 

OSR. MÁRIO COVAS- Muito obrigado 
a V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro. 

Fico tremendamente grato. Há poucas ini
ciativas, seja dentro da Constituição; seja atra
vés da legislação ordinária de conteúdo popu
lar, que não tenham tido, ao long'O do tempo, 
a participação do ilustre Senador Nelson Ca-r
neiro. Po[isso, reCeber de S. Exi'-3 Subs-crlç:ão 
desta idéia, parece-me não apenas uma enor
me contribuição, porém, mais do que isso, 
uma manifestação que me honra sobrema
neira. 

Sr. Presidente,_eram essas as considerações 
que desejava fazer, pedindo escusas por ter
me excedido no tempo. 

Muito obrigado! (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa congratula-se com V. Ex• pelo pro
jeto nobre Senador Mário Covas. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, 
peço a palavra -para uma brevíssima comu
niçaÇão. -

O SR. ~RESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a paJavra, para uma breve comu
nicação, ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.) -Sf. Presidente, Srs. Senado
res, dirijo desta tribuna urii apelo à Mesa da 
Câmara dos Deputados, para que dê a urgên
cia possível à Mensagem no 248, do Poder 
Executivo, que regulamenta a participação da 
Petroquisa no pólo industrial do Rio de Janei
ro, pondo termo a esse debate que se trava 
hoje dentro e fora do Governo. 

Eram essas as considerações Que gostaria 
deTa:zer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado pela tolerância! (Muito 
bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te,-- peço a palavra para umcf breve comuni
cação. r 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Cahcedo- a palaVra ·a V. Ex!' 

_OSR.,JOTAHY.MAGALHÃES (PMDB
BA P;1r~ uma. breve comunicação. Sem revi
são -do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res;TeVari1õS1i Coinissão de ConstitUição, Jus
tiça e Cidadania a preocüpação que tínhamos 
em relação a uma nota saída na imprensa, 
especificamente no O Estado de S. Paulo no 
início de abril, na qual o Diretor do Instituto 
Brasileiro do Café informava que um Depu
tado nordeStino teria procurado um-Senador, 
e que es~ Deputado teria oferecido uma pro
pina pal-ã Que houvesse facilidade na expor
tação do café, e devo hoje i_nfgrro?Jr à Casa 
de que a nossa preocupação maior de restabe
lecer a, verdade parece ter sido obtida. 

Sr. Presidente, acreditamos que essa maté
ria s~ja da maior importância. Havia uma acu
sação contra um Parlamentar e tínhamos a 
preocupação de mostrar que as acusações 
contra Parlamentar não devem ficar sem res
poStas. Temos que procurar fazer com que 
acusações genéricas seja objetivas, Então, tiM 
vemos a preocupação de solicitar a presença 
do Sr. Renato Ticoulat perante a Comissão 
de_ Constituição, Justiça e C'idadanía, a que 
S._$' cornparedeu hoje, S. S' declarou textual
mente que "jamais t€ria sido procurado por 
qualquer político para lhe ofertar qualquer pro
pina". Assim, fica sem efeito a acusação cOntra 
um Deputado, porque nós próprio já havíamos 
sido procurado por outras pessoas para apon
tar até culpados. Então, com essa preocupa
ção, consegümos com que a verdade fosse 
restabelecida. 

·conseguimos, também, Sr. Presidente, fa
zer com "qUe- o Sr. Renato Trcõulat, na sua 
responsabilidade de ex-diretor do Instituto 
Brasileiro do Café, declarf}sse que nesse Insti
tuto houve fraude, que havia uma empresa 

responsável por uma fraude de 17 milhões 
de dólares e que essa fraude tinha sido_apon
tada. Então, perguntamos a S. S• preocupado 
com o noticiário de jornal que afirma que um 
bêbado pegou um ônibus e invadiu o Palácio 
do Planalto deve ser punido por sua falta, e 
que esse bêbado estava ameaçado com prisão 
de 1 O a 17 anos - então, perguntamos: "E 
ess_es ladrões, algum deles já foi para a ca
deia?" Ninguém, ninguém, Sr. Presidente L ne
nhum responsável por rraude de milhões de 
dólares, ninguém está preso. Nós temos que 
fazer com que esta diferença acabe no Brasil. 

Se aqueles que também são responsáveis 
por erros, que invadem o Palácio, merecem 
punição, devem ser punidos,_ também os ho
mens de colarinho branco merecem ser puni
dos. Essa diferenciação não pode mais existir 
neste País. 

Por isso, acreditamos que obtiv-erTioS êxito 
com a convocação do Sr. Renato TfcóWat. 
Primeiro, S, s~ afirmou_ que jamà.is teria sidO 
procurado por qualquer político parã -lhe ofer
tar dinheiro, e não apenas isso, propor-lhe 
qualquer medida indecorosa. Para nós da clas
se política, isto é importante e precisa ficar 
bem claro, predsa ser divulgado da mesma 
forma como foi divulgada a acusação. Pergun
tamos-lhe: "porque não fez a retificação no 
momento próprio?" E, no nosso entender ei· 
radamente, S. S• declarou que jamais se preo
cupou em fazer desmentidos até contra as 
acusªções contra ele próprio. Isso é errado. 
As notas falsas devem ser desmentidas: pelo 
menos para haver a tentativa de desmentido, 
porque, infelizmente, nem sempre isso é pos
sível. Era esta, Sr. Presidente, a comunicação 
que queríamos fazer, por sentir que, tendo tra
zido este assunto à baila no plenário do Sena
do Federal, e antes na Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania, era necessário 
também constar dos Anais o que ocorreu nes
sa Comissão' no dia de hoje, para que aqueles 
que acompanham os nossos trabalhos, no seu_ 
dever de jornalista, tenham também a infor
mação do que se passou na Comissãd, e a 
resposta que foi dada pelo Sr. Renato Ticoulat. 
(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS SENADO
RES: 

Mário- Maia- Aui'eo MeiiO- Jarbas Passa
rinho - Divaldo Suruagy - Teotonio Vilela 
Filho -Itamar Franco- Fernando Henrique 
Cardoso -lran Saraiva - Meira Filho--- Ro
berto tampos - José Ri_cha - Dirceu _ca-r
_neiro_:--José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, expediente que vai ser lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente: 
Comunico a V. EX' qUe estarei ausente da 

sessão do Senado Federal, amanhã, 16 do 
corrente, para acompanhar a Delegação Parla
mentar da União Soviética em sua visita ao 
Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1989. 
-Nelson CarneirO. 
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O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sou
sa) - A comunicação que acaba de ser lida 
irá à publicação. - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 o-Secretário. 

t:. lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 327, de 1989 

Solicito, nos termos_ do art. 282, do Regi
mento Interno, tenham traniitação em con
junto OS, Projetes de J_.~i -~:fo s~_nâ~O_ n"" -~~
e91 de 1988e 151, de U:l89~gue estabelecem 
normas gerais sobre a elabOiaç_ã9, ~ redação, 
a alteraçã.o e consolidação das leis. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1989. 
-Fernando Hendque Cardoso. - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido será publicad() e_ incluído 
na Ordem do Dia, nos termos do disposto 
no art. 279, incisoU, letra "c", do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, projeto de dec;reto legislativo, 
que vai ser J1do pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

Ê tido o .seguinte 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 8, de 1989 

Susta os efei7:os..4o Pecreto _Executivp. 
nr 97.057_ de 10 de .novembro de 198ft 
que altera os Títl.)]Q I, II e III do Regula
mento Geral para execução da Lei na 
4.117, de 27 de agosto de 1962. 

O Congresso Nacional, com base nqs arts. 
48, inciso XII, 49, inCisos V, X e XI e 59, intiso 
VI, da Cons_tituição da Repób\ica Federativa 
do Brasil, decreta: 

Art. 19 São su~taQos os efeitos do Decreto 
Executivo- n 9 97.057_. de 1 O d~ nOvembro Oe-
1988, publicado no Diá.rlo Ç>nctal da União 
de 11 de novembro __ ele 1_988. _ . 

Art. 2~ Este decr~1oJegislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3~> Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Decreto Presidencial n? 97.057,- de 1 O 
de novembro de 19BB.-merecete:r-seus_.efeiú:>s 
sustados por Ação Legislativa -desse êongres
so, trendo em ~vista que já na sua formulação 
utiliza-se de artificio juridico-legíslativo como 
forma de iludir o legislador constituinte. Assim 
temos que, em apenas três artigos, sem expli
citamente dispor sobre regulamentação legal, 
remete o leitor a uma anexo e através desse 
enxerto tenta defiriir serviços e designaçã_o de 
atividades onde a lei não o faz. Ma1visto sUa 
formulação, em e~oi.inandO-se mais de"tida
mente os arts . .1 ?, 2.0 e 3~ deste ~OJÇerto1Anexo 
ao Decreto Presidencial),_ colide O _mesmo 
frontalmente com o dispositivo êbnsiliucional 
disposto no art. 49,_ inç:iso l que disciplina, 
verbis: - --

"Art. 49. É da competência exd_usiva 
do C:o~gr~s~o f'!-~cional: 

1-Resolver definitivamente sobre T ra
tados, Acordos ou Atas Internacionais 
que acarretem encargos ou comprotTiis
sos gravosos, ao Patrimônio Nacional;" 

C~mo ve~os, é explíCita a- vontade consti
tuiriie retrat_a$_ no_ texto _supra quando prevê 
a competência exclusiva do C_9ngresso Ni;lcio
nal de resolver definitivamente sobre tais atas, 
âe forma ampla, no relacionamento do Brasil 
com o exterior, demonstrando isto porque, evi
dEi!ltemente, sel'!\pre haverá Úm ·encargo, se
nã_Ó __ um-comprÇJm-iSSo gravoso parà o Patri
m-Ónio NaCional, por detrás de qualquer nego
_ci_(I.Ç~O i!ltemacional. 

A c~lLs_áQ__$~ instaura imPliCitamente nos 
arts. }9, 2? e 3~- do anexo ao Oe<:reto Presi
deil.dãl que se quer sustar quando ardilosa~ 

_ tn~nte ao reproduzir o texto constitucional sec
cionou-o através de pontuação (sinal gráfico) 
ali não extstente, verbis.: 

'1\rt. io Si!ivíç;os de Telecomunica
ções ... , obedecerão aos preceitos da Lei 

_ n9 4.117, de 27 de agosto de 1 962 ... com
pl.e~en~ares.';_ · -

Esta" lei diSpôe no art.:-29: "Os Ates Interna
cionais de natureza normativa, qualquer que 
seja a denominação adotada, serão conside
rados tratados ou convenções, e só entrarão 
em vigor a partir de sua aprovação pelo Con
gresso Naciona[". 

Desta via, não só a lei di_sciplina a matéria, 
· como também a ConstituiÇão, qtJe foi trans
gredida pelo referido ato gue ao dispor sobre 
a matéria, como nos referimos anteriormente, 
seccionou o t~o ~-:- art. 2~ o Mini~téri~ das 
Comunicações enviará a Presidência da Repú~ 
blica, no prazcfde~180 di?S a contar da data 
d,~ sua assinatura, _os Atos_Internac;ion.ais sobre 
Teleçomunicaçõ~. ~sSJ'ffi. con:c:? os de" natu
reza,.admiTJist(ativa que açan:~tem encargos 
o..uçqmp(Omissos gravosos aoPatritnônlo .Na
dqnal .aneXanc;lo-lhes os- r-e$peCiivos textos 
de_.._,íd_aroe_nte traduzidos_, Pará aprovação pelo 
Poder_Legislativo. "Con1o c;óniplementa esta 
violação constit_ucioftal, em seu art. ~? ao d[s.. 
por"":"' ~·os Atoslntefúacionais n~o compreen
diP,os no art. 2~> entr_ar?i_g .~m. vigor na data 
estabelec::ida em sua pUb:iicai;_ão, depois de 
aprovados pelo Presidente da República". 

ConStG!ta-se ainÇ.a a_~gressão do art. 49, 
inds6 [ da CohStitUição F~deral acima trans
crito, que dtspõe sobre as condições de apro
vaÇão do Congresso Nacional de todo e qual
quer ato, numa competência ampla e excfu
siva do Poder Legislativo para apreciar tais
atos, quer normatiVOs; quer -administrativos, · 
pois todos trarão em seu bojo, sempre, um 
effêài'fj5õu compromisso para o Governo bfa-

- sileiro. ' 
---pof~otitro lado, Decreto Pri!sidencjal fere a 
C'On.stitutç:ão Federal, ainda,'no que se refere 
ao art. 48lndsõ XII, que prevê a competência 

- d6 Congresso Nacional com sanção presiden
dàl-para dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, e'specialmente: 

.. lndso XJ[- Te!ecomunk:açôes e Ra7 • 

diodifusão." -

E viola POr quê? 
O DecretO Presidencial, cujos efeitos se Quer 

sustar, pretende regulamentar, inovando onde 
a lei que pode ser regulamentada por ele não 
o faz. -

A-lei que se quer regulamentar- nada mais 
é do que o Código Brasileiro -de Telecomu
nicações editado a 27 çle agosto de 1_962:. 
Desta via, as novc;s tecnologias advindas Com 
o desenvolvimento científico e tec:n_o_l9g_iço das 
duas últirÍ1as décadas, não estão capituladas 
na legislação, via de conseCjüência rião-podem 
ser regulamentadas por ato do Executivo, que 
ao fazê-lo não só- exorbita do poder regula~ 
mentador cotno extrapola -da cOmpetêriê:ia 
constitucional que lhe é delegada pela Carta 
,rv\agna. - " 

Assim, o fazendo como fez, o Poder Execu
tivo ofende_ o dispositivo constitu_don<Jl nos 
seus dois aspectos; tanto no póder-no~
tiiador comO rlõ -delegado. A competência do 
Congresso Nacional é inconteste para a maté- . 
ria, que em realidade foi amplamente modifi
cada pela atuat Constftuíç_ão de 1988. Care
cendo assim de nova lei que preveja a disci~ 
pline estas_ novas tecnologias surgidas, por
quanto foi reservada ~ União ã Prestação de 
todos e qualquer tipo de serviço público de 
Telecomllriica:ções (art. 21, inciso XI dé! Cons
titulção Federal), e a competência do Con
gresso NacioQaJ para legislar sobre _ta;] mÇttéria 
(art. 48, inciso XII da Cóns_tituição Fed~I:ª\). 

E -o Decreto- Presidencial Õ que fe?:? 
Sob o argumento de defl.oir a narina legal, 

utilizou-se de "novas" te!minologias ad_~ndas 
das novas tecnologias, ampUou a lei que pre
tende regulamentar, onde esta não possui in
terpretação extensiva. 

Verifica-se isto porque, ao tempo de sua 
·- eaiçãõ-, riãO Se poderia preVer 0 desenVOJviM 

mente acele~ado que tomou as TelecomuM 
ntcações no País. Assim tanto _o Le.ai.slad~r 
daquela _éi>oC!á quanto 6 Constituinte de hoj~ •. 
este expressamente e aquele implicitamente, 
r<::servaram a exploração dos serviços públkos 
de telecomunicaçõe_!} __ à ~ompet~ncia. ~a 
União. · 

Q_ a_rtificio utilizado pelo famigerado decreto 
é inconcebível com o texto constitU.donal vi~ 
gente pois, sob o pretexto de regulamentar 

· e defmir, pretende_ na: verdade legislar sg_~re 
objeto que não é da sua competência. 

Meramente a título ilustrativo, citamos aJ
guns dos indsos do art. 6~ do Decreto Presi-
dencial: -

Incisos: 13?, 3"r, 38°, 39""~ 42ç,"57~", BCP, 101~>;_-
102~. 121~, 1449. - ·-

Em face do exposto, pOr ter infringido o 
art. 48, inciso XII e o art. 21, inciso XI da Consti
tuição, alét:n _de invadir a competência exch..i~ 
siya_do Corigfesso Nacional, requer-s_e_a 51..!Sª-~-
ç:ão dos ef~itos do Decreto n~ 97.057, -de--lO 
de novembro de 1988. -

Sala das Sessões, 15 de_ junho de J 989. 
,.,.. Senâdpr Mareio Wcerda. - -
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LEGISLAÇÃO aTADA~ 

DECRETO N•97.057, DE 10 DE 
NOVEMBRO DE 1988 

Altera os Títulos I, II e III do Regula
mento Geral para execuç~o da Lei no 
4.117, de 27 de agosto de 1962. 

O Preslâente dã ~epUblica, no uso· da atri
buição que lhe confere o artigo 84, item- IV, 
da Constituição, decreta: 

Art. 1 o Os-Títulos I, II e lil do Regulamento 
Geral para execução da Lei n~ 4.117, de 27 
de agosto de 1962, aprovado pelo Decreto_ 
n~ 52.026, de 20-de maio de 1963, passam· 
a vigorar com a redação constante do Anexo 
a este Decreto. 

Art. 2~ Este Decreto entra em vigor na data 
ãesua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em 
contrário; 

Brasília, 1 O de noVembro de 198_8; 167° da 
Independência e 1 oo~ da Repóblka. -JOSÉ 
SARNEY- Antônio Carlos Magalhães. · 

ANEXO AO DECRETO 
N• 97.057, DE !O DE 
NOVEMBRO DE 1988 

Regulamento Geriilda-Lei i1P4.117. de 
27 de agosto de 1962, -que fnsüti.Jl o C6ci/
go Brasileiro de-Telecomunicações. 

TITULO I 
Introdução 

Arl 1 ~ Os serviços de telec_omuntcações 
em todo o_ território nacional, inclusive águas 
territoriais e espaço aéreo, assim ·como nos 
lugares em que princípios e convenções inter
nacionais lhes reconheçam extraterritorialida
de, obedecerão aos preceitos da Lei n~ 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, ao presente Regula
mento Geral, e aos RegUlamentos Específicos 
e Normas reguladoras complementares. 

§ ]9 Os Regulamentos Específicos, referi
dos neste artigo, são os que tratam das diver
sas modalidades de serviços de telecomuni
cações, compreendendo: 

li) Regulamento dos Serviços Públicos; 
b) Regulamento dos Serviços Públicos

Restritos; 
c) Regulamento dos Setviços de Radiodi

fusão; 
d) Regulamento dos Serviços de Radica· 

rnador; 
e) Regulamento dos Serviços Umitados; 
I) Regulamento dos Serviços Espectais; 
g) outros que _se fizerem necessários. 
§ 2" Os Regulamentos Específicos _serão 

baixados por decreto do Presidente da Repú
blica. 

Art. 2" O Ministério das Comuriicações_en
viará à Presidência da República, no prazo de 
180 (cento e oitenta diãS) a C:oritar da -data 
da sua assinatura, os a tos internacionais sobre 
te1ecomunfcaçôes, assim como os de natu
reza adminfstrativa que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio na

- cional, anexando-lhes os respectivos textos 

devidamente traduzidos, para aprovação Pelo 
Poder Legislativo. 

Ar[ -3-~-- Os ates inteffiacionais não com
preendidos no art. 2° entrarão em vigor na 
data estabelecida em_ sua publicação, depois 
de aprovados pelo Presidente da República. 

TiTULOU 
-Da-Classificã:ção dos Serviços 

Art. 4~ Os Seivi:çõS ae TeleComunicações,. 
para os efeitos deste Regulamento ·Geral, dos 
Regulamentos Específicos e Normas regula
doras complementares, compreendendo a 
transmissão, emissão ou recepção de sfmbo
los,_caracteres, sinais, escritos, imagens, sons 
ou informações de qualquer natureza por fio, 
rádio, eletricidade, meios ópticos ou qualquer 
outro processo eletromagnético de comuni
cação;- classificam-se do seguinte modo: 

- ~ 

I - Quanto à forriia: âe telecomunicação 
empregada: 

a) te1egrafja; 
b) telefonia; 
c) televisão; 
d) transmissão de dados; 
e) teledifusão; 
f) outras formas; 
11 - Quanto aos fins a que se destinam: 
a) serviço público; 
b) servíi;o público-reSfrito; 
c)_ serviço limitádo; 
d) serviço de radiodifusão; 
e) serviço _de radloamador; 
f) serviço especial; 
Jl1 -Quanto ao âmbito: 
a)_ ~-~ryiç_~ interior; _ 
b) serviço internacional. 
Art. 5" Sempre que necessário à sua per

feita categorização, os -!terviços de. telecomu
nicações serão referidos )elo" nome caracte
ristko, seguido da explicitação da forma de 
telecomunicação essencial ao serviço, do fim 
a que se destina, e do seu âmbito. 

ParágrafO único. O Ministério das Comu
nicações, em Í1.orrrias ·reguladoras comple
mentáreS a eSte Regulamento Geral e aos Re
gulamentos Específicos, classífiCará e definirá 
detalhadamente os serviços de telecomuriF 
cações, sua c_ategoriZãÇãõ secundária, e as 
condições particulares para sua exploração, 
ínclW!!ve quarito aos serviços não explicita
mente enumerados no presente Regulamen-
to. - · · 

~ TITULO lll 
Dãs Definições 

Art. 6" Para os efeitos __ deste__Regulam~nto 
Gerá!, dos Regulamentos Específicos e __ das 
Normas complementares, os termos adiante 
enumerados têm os significados que se se
guem: 

-1 ?) Acess_órios e Periféricos - equipa
mentos ou dispositivos qUe ·acrescentam fun
ções ou complementam dispositivos e equipa
mentos principais. 
_ 2~) Apfesentação da Informação - resul
tado do tratamento _da iilformação diretamerl
te recebida, ou r&uperáda de armazenamen
to, destinadO_ a transferi-la de forma gráfica, 

sonora, óptica, ou qualquer outra forma sensí
vel, ao usuário de equipamento terminal 

3") Área Local _- é o espaÇo geográfiCo·
fixado em função de__ critérios técnicos, inde
pendente da divisão polítiCo-geográfica. 

49) Armazenamento" da Informação - re
tençã_o_temporária ou permanente de informã-
ção co_Qi_ficada. _ -

5°) __ Assinante- usuário de serviço de tele· 
- comufiJCaÇões a quem se deve prestar o servi

ço de forma regular e continuada, sob condi
ções específicas estabelecidas em contrato. 

6~r AUtorização _:.:. ato adminiStratiVo pelo 
qual o Poder Público com.petente outofga a 
terceiros a faculdade de explorar em nome 
da UniaO~ por-cOriÍ6: própria, e por tempo deter
minado, serviÇOS à e -ielecomunkações. - ---

7") Canal- conjunto de meios necessários 
a estabelecer _um enlace físico, óptico, ou ra
dioelétrico, para a transmissão unilateral de 
sinais de coniUnicação erltre- dois pontos. 

89) Centro de Comutação - conj!Jnto de 
instalaçõ_es, equipamentos e demais meios de 
telecomunicações destinados a realizar comu~ 
tação através das funções básicas de identifi
cação e atendimento do terminal chamador, 
armazenamento do código do terminal cha· 
mado, encaminhamento da comunicação, su
pervisão e controle' da comutação, bilhetagem 
e deSligamento. -

~) ~entro de Controle· dé Posição Orbital_ 
- conjunto de instalações, equipamentos -e 
demais meios de telecomunicações destina
dos ao rastreio, telemetria, controle e monito
ragem de satélites de telecomunicações. 

10") Centros Principais de Telecomuhica
ções - locais onde se realiza a distribuição 
e a concentração de tráfego de telecomuni
cações para seu transporte integrado em esca
la regional OU naCIOnal. 

1 19) Circuito de Telecomunicação_- con
juntq de__meios necessários a criar. um enlace 
--Físico, ópfico, ou radioelétrico, para a trans
missão bilate'ral de sinãis-de telecomunica-
ções entre dois po_n_tos. _ __ 

12°) Circuitos Portadores- Circuitos que 
realizam o transporte integrado de telecomu
ni_cação. - - - -

13~) Oassifkaçào d"e Siiiviços de Teleco
municações- modos diversos de categorizar 
serviços de telecomunicações: ]9) quanto à 
forma ·cre teJeeorn_unicação emPregada (tele
grafia, telefonia, televisão, transmissão de da
dos, teledifusão, outras formas); -29) quanto 
ao$ f.ins a que se_ destinam (serviçO público, 
serviço público-restrito, serviço limité;do, ~ervi
ço de radiomador, se~ço de ~adiodifusão,. 
serviço especial); 3") __ quànfo ao áinbità (seM
ços interior e intgmacional). 

149 ) Codificação/Decodificação -trata
mento_ da informação que·torna seu signifi
cado regido por determinado código. 

]51 CodificaçãO EIEitrônfca- cOdificação 
feita com utilização de tecnologia eletrônica. 

16°) Código- convençi!!O sobre o si9nifi
cado de sinaiS ou sObre -o processo de recupe
ração-da forma originEI! de sinais ritodificados. 
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17~) Coinunk:aç_ão -:--transferência unila
teral ou bilateral de informação por meio de 
sinais convencionados. 

189) Comutação - esmbelec;imento te_oo· 
porário de circuitos ou canais çoril. a final_idad~e 
de assegurar comunicação entre dois pontos. 

199) Comutação Automât[ca _ ~ comuta
ção realizada por equipamento autonoma
mente controlado através de programa lógico 
armazenado e acionado por meios eletrome
cânícos ou eletrônicos. 

2()?) Comutação por Circuito- técnica de 
comutação na qual o circuito estabelecido é 
mantido até o final da comunicação. 

21°) Comutação por Pacote- técnica de 
encaminhamento.dinâmico de elementos pa- _ 
dronizados de informação, endereçados sepa
'radamente, enviados por circuitas diversos, e 
recompostos no destino de modo _a formar 
uma comunicação. 

229) Concessão ::- a_to admin_istr_.;ttivo t;le_ 
natureza contratual pelo qual o Poder Público 
competente outorga a terceiros a faculdade 
de explorar, em nome da União por teril.po 
determinado e por conta própria, serviços pú
blicos de telecomunicações, setvlços de radio
difusão sonora e c:aráter nacional ou regional, 
seiViços de radiodifusão de sons e imagens, 
e seiViços especiais de teledifusão por onda 
radioelêtrica. 

23_o) Dado - informação sistem~tizada, 
codificada eletronicamente, especialmente 
destinada a processamento por computador 
e demais máquinas de tratamento _racional e 
automático da informação,. 

249} Desconto Tarifário- abatimento so
bre o valor de tarifa genericamente ftxad!'l para 
determinado tipo de serviço, passível de ser 
instituído por entidade autorizada, permtssio
nária ou concessionária, e de_ ser aplicado em_ 
locais e horários por ela definidos, sempre que 
condições particulares de elasticidade de de
manda permitam que não ocorram perdas 
correspondentes de receita, vedada a redução 
subjetiva de tarifa. 

259) Dispositivo- conjunto operacional de 
componentes montados com o objetivo de 
realizar determinada função. 

2&) Emissão de Sinais de T elecomunica
ção - produção de sinais de telecomuoica
ção em ponto capaz de propiciar sua trans
missão através de qualquer meio exterior a 
urna estação de telecomunic;a_ção. 

279) Equipamento/Aparelho - conjunto 
operacional de componentes capaz de realizar 
múltiplas funções através da interação de seus 
váfios subconjuntos ou estágios. 

28?) Equipamento (ou .dispositivo) de Tele
comunicações - equipamento (ou_ disposi
tivo) destinado à transferência de informação 
eletronicamente codificada, e que executa si
multânea ou separadamente qualquer das 
funções de transdução primária, armazena
mento para fins de transferência, transduçáo 
de telecomunicações, emissão, transmissão, 
recepção ou comutação. 

299) Estação de Telecomunicaçõ-es/Esta
ção - conjunto operacional de equipamen
tos/aparelhos, dispositivos e· demais meios ne
cessários à realização de determinada teleco- . 

!!\Unj~ªção, se_us acessórios_ e periféricos, e 
as instalações que os obrigam _e complemen
tam, Concentrados em locais espeCíficos, ou, 
altefn8tivamerrte, um terinirial Portátil 

·3-Õ1) -EstaÇãO Móvel- estação de teleco
muOlcáÇ6€:s caracterizada pela portabiliçlat;i~_ 
d~._eq~amentos ytilizados o~ pela natureza 
móvel das _instala!tões que os abrigam. -

31"') Estação Radiodifusora- estação de 
telecomunicações destinada ·à exploração de 
serviços de radiodifusão. 

32~) Estação RadiodifuSOra Local - esta
ção ~adi_odjfusora que, em função de suas ca
racte:rí.~ticqs técnicas, s·e destina a servir a uma 
única JoCalidade, cidade, vila ou povoado. 

3:39) Estação Radiodifusora Nacional......::. es
taçãO radiodifusora que, em função de suas 
caracteristic;ãs técnicaS, se destina _a servir 
áieas ein_mãis de uma região. · · 

349) Est4ção Radi_odifü~ora Regional~ es
~_Ê~2_ra9iodi(~~Qra_que, ém-_funç-ãO de sua~ 
características técnicas, se destina. ~ servir di
versas localidaQes situadas em áreas que, a 
critêriO dõ Ministério a-as COrriun!c"ações, pos
sam considerar-se integrantes de uma mesma 
região. 

35~) Es4lÇão Terfena- eStação"de tel~co
municações essencialmente destinada à 
transmissão ou recepção de sinais repetidos 
via satélite. 

36~) · EStágiO - dispoSitivo que realiza de
terminada função corno parte de um equipa
mento de telecomunicações. 

379) Exploração de Serviços de Telecomu
õkações - execução do conjunto de ativida
de"S_ neCessárias e.suficienteS para -possibiHtar 
e efetivamente realizar a traris!Ttissão de sinais 
de telecomunicação entre estações, indepen
dentemeni.e- da exeCução ou não das ativiçla
des de emissão ou recepção dos sinais trans
mitidos. 

_3&LExploração lndustrictl de S~rviç_os de 
Telecomunicações - forma particular de ex
ploração em que uma entldade exploradora 
de ~erviços de telecomunicações forne_ce seus 
servlços à outra entidade exploradora, me
djçm_N_remuneraç:ão_ preest~beledda para 
prestação, por esta última, de serviço a ter-
ceiros. .. . 

3-9:')- fonla - radiotelefonia. 
409) Forma/Processo .de TelecÓmunicação 

- maneira específica de transferir inforrna
çã_o, decorrente de características particulares 
de transdução, de transmissão, da apresen
taçáo da informação, ou da cqmbinação des
tas. As formas Çe _t_elecomunica_ção n~p estão 
vinculadas a serviços específicos de telecomu
nicações, podendo _d~term_inada forma estar 
associada a difere.nte,i_serviços (por exemplo 
a forma tel~grafia ~ comum aos serviços de 
telex, limjtado, móvel mar(timo; e de radio
mador em grafia; a forma telefonia é comum 
aos serviços telefônfco público, limitado, mó
vel marítimo, e de radiOamador em fonia; a 
fo_rma televisão é cq_mum aos serviços de ra
diodifusão~ especi~l de repetição e retransmis
são, teledifusão, por cabo,_ e _de radiornador 
em TV), ou ser utilizada sobre redes existentes 
de ~eiYiç.os exploradoS: por terceiros sem que 
sua. uti.li~.~Q c_~c:terize necessariamente a 

exploração de outro servi_ç_o __ _d_e _ _telecomuni
cações (por exemplo videografia de qualquer 
tipO, telecópia, Ou coniunica.ção de dados, 
t(;3nst.flltídos por redes de s_erviço p-úbliCO tele
fõnico ou público--de comUnicação de dados). 

4J9) Grafia - radiotelegrafia. 
429) Grupo bem Determinado- conjunto 

d.e pessoas fisícas õujurídiCas-n.actonats~ defi
nido por situação comum de carência de.aces

-so a serviços públicos de telecomunicações 
ou pelo exercido de atividades comuns, enten
didas pelo Mtnistério das Comunicações .co
mo 'não suscetíVeis de extensão_ ao público 
em geral mediante associação merament.e vo
litiva: 

43«) [nforrnação - elementq de ~onheci
mento passível de interpretação. 

449) Interferência - qualquer emissão; ir
radiação, indução ou ruído eletromagnét!ço 
que venha interromper, perturbar, ou se intro
duzir na recepção de sinais de telecom_uni
ca~ão. 
-- 45°) Unha Dedicada """:" circuito, parte de 
rede pública de: telecomunicações, destinado 
à exploração de serviço limitado ou serviço 
especial de telecomuni<::ações. 

469) Unha Privativa ou Privada -linha de
dicada destinada à exploração de servíço Iimi· 
tado privado. · 

479) Local Específico- interior dos limites. 
de edificaçõe$ ou de propriedades de qualquer 
tipo, móveis ou imóveis, índusive condomi
niais. 

- 48°) Máquina - equipamento ou disposi-
-tivo baseado na tecnologia mecânica, ou com· 
binações desta com as tecnologias elétrica ou 
eletrônica._ 

49") Máquina/Equipamento Automático
máquina/equipamento autonomamente con
trolado através' de programa lógico. 
- 5CY') Máquina de Tratamento Racional e 

Automático da Informação - m~quina!equi. 
pamento destinâ.do aO tratamento da informa
ção, controlado autonomamente através de 
um programa lógico e capãz de sinletizar infor
mação adicionaL derivada de informações ini
ciais. 

519) Máquina Teleimpressora- equipa
menlo terminald~iele_mmunicações que re
cebe e transmite, em baixa velocidade, sinais 
cóâificados em pulsos, ·c_onverte eletrorneca
nk:amente pãra: ·à forma -impressa oS sinais 
recebidos, e pode armazenar informação rece
bida, ou destinada à transmissão. 

, 52°) Meios de _Tele_comunicações - equi
pamentos, dispositivOS, coffiponéntes, ante
nas, refletores, difratores, torres, postes, estru
turas de suporte e direcionamentoJ sinaliza
dores, transpondedores, conversores, proces
Sadores, acurriu1adores, bastiçlores, distribui
dores, ferragens, guias, cabcis, fios, e demais 
instrurnentós, máquinas e equipamentos de 
apoio, destinados a possibilitar- a itnplanfação, 
operação e manutenção de redes e sistemas 
de transferência de informação por processo 
eletromagnético. _ 

539) Mod~lidade - identificação geriérlú 
de seiViços de telecomunicações por seu en· 
quadramehto em um Qu mais dos modos cte_ 
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c!assificação de serviços de telecomunica
ções. 

54") Modem de Dados- equipamento de 
telecomunicações, destinado à transmissão 
de dados, que faz conversão de códigos, geral
mente transformando sinais codificados por 
pulsos de tensão em sinais codificados por 
pulsos de freqUência, e vice-véi'sá.- · · 

55") Norma - qualquer determinação de 
cumprimento compulsório relativa a ·material, 
pessoal, procedimentos ou obrigações, vincu
lados à exploração de serviços de telecomu
nicações. 

5&) OptoeletrônicO -~dispositivo ou com
ponente destinado à geração de efeitos ópti
cos produzidos por absorção de partículas 
portadoras de carga elêtrica ou pelo controle 
da intensidade do campo magnético aplicado, 
ou inversamente, destinado a -produzir efeitos 
elétricos pela absorção da energia de ondas 
do espectro luminoso. 

57") Permissão - ato administrativo pelei 
qual o Poder Público competente outorga a 
terceiros _a faculdade de explorar em nome 
da União, por conta própria, os serviçOs públi
co-restrito, limitado interior, de radioamador, 
especial, e de radiodifusão sonora de caráter 
local. 

58~) Preço -_valor _cobrado pelo forneci
mento de bens ou serviços, não submetidos 
ao regime de tarifas, fomecido_s por entidades 
autorizadas. concessionárias ou permissioná
rias, entendendo-se aqui preço na acepção 
de preço não público. 

59") Processador de: Comunicação -. equi
pamento de telecomunicações destinado a 
compensar variações de velocidade e de qualí
dade do fluxo de informãção entre -equipa
mentos, através da compressão/expansão de 
sinal, armazenamento intermediário de infor-_ 
mação, e conversão de códigos. 

60") Processamento- da Informação - tra
tamento da informação. 

61?) Processo Eletromagnético de Comu
nicação - utilização das propriedades do 
campo- eletromagnético para geração de si
nais de comunicação. 

62?) Programa - expressão de um con
junto organizado de ínstruç_ô_e:s destinadas à 
execução de procedimentos predetermina
dos. 

63~) Programa Lógico- programa que in
clui opções dependentes de informação variá
vel. 

64") Radioelétrico - referente a ondas 
~ertzianas de freqüência inferior a 3.000 GHz, 
ditas ondas radioelétrlcas. 

65") Radio_difusão - foima de telecomu
nicação caracterizada pela teledifusão de on
das radioelétrícas através do espaço livre. 

66~) Radicitelefonia!FOnia- telefonia efeti
vada por intermédio de onâãS radioelétricas. 

67~) Radiotelegrafia/Grafia- telegráfía efe
tivada por intermédío de ondas radioelétricas. 

68~) Radiotelegrama- telegrama cuja ori
geiTl Ou -Qestiho e-uma estação móvei. 

69') Recepção- entrada de sinais de tele
comunicação em qualquer sistema,- rede, 
equipamento, estágio ou dispositivo, para de
codificação imediata ou posterick: 

70") Recomendação - qualquer especifi
caç~o.tneramente indiçativa, referente a mate-
rial, pessoal, ou procedimentos, relativos aos 
serviços de telecomunicações. 

71 ") Recuperação da Informação - busca 
e processamento de informação armazenada 
para tomá-las dispohível para fins de apresen-
taçãO-ou transmissão. -

72<>) Rede de Telecomunicações - con
junto operacíonal continuo de circuitos e equi
pamentos de telecomunicações. 

73~) Rede Dedicada - rede ou parte de 
red_e_des:tioada à exploração de qualquer mo
dalidade de serviço limitado ou serviço espe
cial de tele_c_omunicações. 

74~) Rede Digital de Serviços Integrados
RDSI- reâe de telecomunicações digitais ca
paz de _transportar indistintamente sinais de 
a_mp1a variedade de formas de telecomuni
cação integrantes de diversos serviços. 
_ 75~) RedePrivãti\laouRedePrivada-rede 

dedicada destinada à exploração de serviço 
limitado privado. 

76") .Rede e Sistemas Públicos de TelecO· 
muntcações- redes e sistemas de telecomu
nicações preponderantemente des•· ""lados à 
exploração de serviços públicos de telecomu
nicaçõ_es. 

779) Redução Subjetiva de Tarifa - co
brança de tarifa feita a menor, em decorrência 
de aplicação de critério não estendido à totali
dade_ dos usuárias do mesmo serviço, excluí
dos os casos específicamente previstos em 
regulamento ou norma. 

7a~r ServiÇo Aberto à Correspondência Pú
blic_a_~ __ c_ategoria de serviço de telecomuni
cações destinado à intercomunicação entre 
seus usuários e fornecido a qualquer pessoa 
físfca ou jurídica, através de equipamentos ter
minais, de uso individUal ou coletivo ou postos 
de serviço livremente acessíveis a qualquer 
peSsoa. -

79<') SerViÇO de Escuta -serviço de recep
ção~âe ondas radioelétricas difundidas no es· 
paço livre, destinado à ftscalização das teleco-
m_lifll~_õ_e_S,_ _ _ _ 

80?) Serviço de Informações ou Serviço de 
T eleinformática - serviço de distribuição ou 
processa-mento retnoto da informação, reali· 
zado de modo interativo ou não, com a utiliza
ção de serviços de telecomunicações. 
__ 81~)_S__g00Ço d_e -Radioamador- modali
dade de serviço de telecomunicações desti
nado ao treinamento próprio, à intercomuni
cação, e a investigações técnicas, levados a 
efeito por amadores devidamente autorizados, 
interessados na-iãdiOtéchica a título peSSo"al, 
e que não visem qualquer objetivo pecUniário 
ou comercial ligados à exploração do serviço. 

829) Serviço de Radiocomunicação Móvel 
Restrito - serviço de_ te!_ecomunicações m_ó_. 
vel terrestre, marítimo, ou aeronáutico, na mo
dalidade público-restrito, com acesso aos sis
temas públicos de telecomunicações. 

8.?9) Serviço de_ Radiodifusão - modalida
de-de: serviço-de ·teJecoin:unicações destinado 

- à -tr<irls:missão de sons (radfodifusão de sons, 
radiofõnia, ou radiodifusão sonora) ou de sons 
e- imágens (radiodifusão de sons e imagens, 
radio_te!_~são. ou radiodifusão de televisão), 

por ondas radioelétricas, para serem direta e 
livremente recebidos pelo-público em geral. 

84~) Serviço de Telecomunicações- exe
cução de atividades necessárias e ·suficientes 
para efetivamente resultarem na emis_são, na 
transmissão, ou na recepção de sinais de tele
comunicação,- ou qualquer combinaç-ãO des
tas definida em regulamento ou norma espe-
cífiCa. · 

859) ServiÇo áe Transmissão/Comunica
ção de Dados - modalidade de serviço de 
telecomunicações essencialmente_ destinado 
à- intercomunicação para transmissão!comu
nicação de dados entre seus usuários. 

86<>) Serviço Especial de Boletins Meteoro
lógicos - serviço -especial de telecomunica· 
Çôes destinado à divulgação dOS-resultados 
de observaç__õe.S meteorológicas. 

87~) Serviço Especial de Cii'cUitõ FechadO" 
de Televisão com Utilização de Radioenlace 
- serViço e.special de telecomuniCações qUe 
utiliza pelo menos um enlace radioelétrico 
com geração ou retransmis_são de imageris, 
ou -de imagens e sons, entre pontos fiXos ou
entre pontos ftxoS e móveis, bem definidos, 
para atender ao interesse coletivo de espeCta
dores ·concentrados ·em locais específicos. --

8&) Serviço Especial de Fíiis ·ciéitífiCos ·e
Experimentais - serviço especial de teleco-=
municações destinado à observação cientifica 
ou à rea1ização de testes experimentais. 

89~) Serviço Especial de Fre"qUêriciã- Pa
drão- serviço especial de telecomunicações 
destinado à transmissão de sinais portãdores 
de padrões de freqüênda de elevada precisão. 

90:') Serviço Especial de_ Música Funcional 
-serviço especial de telecomunicações desti
nado à teledifusão de música ambiental para 
assjnantes do serviço. 

919) Serviço EspeCial-de RadiodistribuiçãO 
Localizada - serviço -eSpecial de telecomu
nicaÇões destihadó à sóriofízZIÇãO óU à distri
buição de sons e imageris em áreas" restritas, 
mediante a utilização de receptores individual
mente portados ou distribuídos peTo interior 
da área objeto do serviço. _ 
. 92~) _Serviço J;special de" ~ª-_dio-Autoclne

serviço de radiodistribuição-localizada desti
. nado à sonorização de sessões de cinema a 

céu aberto. 
939) Serviço Especial de Radiochamada

serviço especial de telecomunicações desti
nado a t[an.smitir_sinais de chamada especial
IJl~Dt.e codificados, endereçados a assinantes 
do.serviço. 

94~) Serviço Especial de Radíodetermina
çãO-..:...._ selViço _eSpecial-de telecomunicações 
destinado à obtenção de informaç5es sobre 
a movirnentaç_ão e. o posicionamento de obje
tos relletores oa transmissores de ondas ra
dioelétdcas. 

959} Serviço Especial de Radiorrecados
seNiço" :espectar de telecomunicaÇões desti_
nado .a transmitir mens_agens padronizadas, 
especialmente codifié:aaas ·e eildereçadas- a 
assinantes do serviço. 

96?l."_Seiviço EspeciaJ de Repetição e Re
transmissão de Sinais de TeleVisão- serviço 
especial de telecomunicações destinado a 
possibilitar que_ sinais de radiodifusão de televi· 
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são sejam satisfatoriamente recebidos em leR 
cais por eles não diretamente ~ti_rlgidos em 
condições técnicas adequadas. 

979} Serviço Espectai de Sinais Horários
serviço especial de telecomunlcações destiR 
nado à teiedifusão de sinais cronométricos de 
elevada precisão. 

989) Serviço Especial de Supervisão e Con
trole -serviço especial de telecomunicações 
destinado à transmissão unilateral ou bi1ateral 
de sinats especialmente _codificados para fins 
de supervisão e controle de atividades, fenô
menos, ou condições emergenciais. 

999) Serviço Especial de Telecomunica
ções - modalidade de s_erviço de telecomu
nicações não aberto à correspondência públi
ca e destinado à realiZação de determinados 
fins de interesse coletivo. 

1 QO?) Serviço Especial de T e\evisão por As
sinatura - serviço especial de telecomuni· 
cações destinado à teledifusão de sons e ima
gens a assinantes do serviço, por meio de 
sinais especialmente codific_ados e mediçmte 
a ublização de ondas radiolétricas, permitida, 
a critério do poder concedente, a utilização 
parcial sem codificaç_~o especial. 

1019} Serviço Especial de Utilização de Ca
nais Secundários de Emiss_ora em FreqUência 
Modulada - serviço especial de telecomu
nicações que utiliza parte do canal de FM de 
uma estação de radiodifusão para teleclifusão 
de sinais analógicos ou digitais, eSpecialmente 
codificados, para a transmissão de telecoman
dos, Sons, dados, textos, ima-genS ou gráficos. 

1029) Serviço Especial Secundário _de Ra~ 
diodifusão de Sons e Imagens- serviço _espe
cial de telecomunicações que utiliza os loter
valos de apagamento horizontal ou vertical, 
em sinais radiodifundidos de televisão, para 
a teledifusão de sinais digitais especialmente 
codifi_cados para a transmissão de telecoman
dos, sons, dad_os, te?L_tos, imagens ou gráficos. 

1039) SerViço Especializado - cat~goria 

de serviço de telecomunicaçõ'i!'s q!_!e pres~u
põe a utJ.lização dos meios da entidade explo
radora do serviço para a execução de uma 
única e determinada forma de telecomunica
ção dentro de limites técnicos e parâmetros 
especificamente definidos na norma regula
dora do serviço. 

1049) Serviço F"lXo- categoria de serviço 
de telecomunicações em que_ as comunica: 
ções são estabelecidas entre_ estações situadas 
em pontos focos determinados. _ 

1 05°) Serviço Interestadual- categoria de 
serviço interior destinado à telecomunic::ação 
entre estações localizadas em diferentes uni
dades federadas e territórios federais. 

1 069) Seiviço lnterior -- modalidade de 
serviço de telecomunic~ções destinado à tele
comunicação entre estações, fJXa.s ou móveis, 
dentro dos limites da jurisdição territorial da 
União. 

1 079) Serviço Internacional - modalidade 
de selViço de telecomunicaÇões destinado _à_ 
telecomunicação entre estações, fJXa.s ou mó
veis, situadas dentro dos_l_imites da jurisdição 
territorial da União, e estações, fixas ou móveis, 
que se achem fora destes limites. 

108")_ ~erviçoJnt.ra-EStadual - categoria 
de servi.ço interior destinado à telecomunica
ção' efltre eStações _localizacJas no fnter\O! de 
uma mesma unidade federada da· União, ou 
de um tecritório federal, ressalvadas as exce
ções referentes à extensão de ãreas de operaa 
çâo em regiões fronteiriça_s. __ 

1 og~) SerViÇO- Uri1ifãd0" de Múltiplos Desti
nos - serviço limitado de telecomufiicações 
destin_adQ__à_transferência de informação entre 
órgãoS-dispersos de uma mesmaorganiz~ção, 
o_u_ a pessoas físicas ou jurídicas contratantes 
de serviço de informações, com caracteristica 
de comunicação--ponto:inUJtiponto. 

_ll_Q'j Serviço limitado-de Segurança, Re
gularidade, Orientação e AdminiStração dos 
T ran_sportes em Geral - serviço limitado de 
telecomu-rutaÇões- especificamente destinado 
ao _ap9io dos serviços de_ transportes. 
__ 111 ") Serviço Limitado de T elecomunica
ções - nloda!idade de serviço de telecomu
nicaçõês:destiilado ao usO de pessoa~ f!sicas 
qujuridi~as nªci~!lai~. nãa: .ãberto à correspon
dência pUblica por ser limitado a grupos bem 
determinados de pessoas físicas ou jurídicas. 

1129) S~rV:iço Umitado Privado - serviÇo 
limitado de telecomunicaÇõeS destinado a ser-
vir ã uma única pessoa física ou jurídica. . . 

f139j Servic;_o _Limitado Rural - serviço li
mitádo de telecomunicações autorizado a or
gari.iiações ruraís para ili.tercomunicação en-
tre se-us membros. - -

1149) Serviço Local- categoria de §erviço 
intra.:estãdual destinado à telecomunicação 
entre estações -situadaS- no interior de áreas -
def'mldas pelo Ministério das C~?municações · 
como áreas locais. _ _ 

1159) Serviço Móvel- categoria de serviço 
de telecomunicações em que as comunica
çõeS são e_stabeiecidªs entre estações móveis, 
ou entre estas e estações não mQy~is, denomi
nadas estações_ ~rrestres. _ _ _ . 

116~) Serviço Móvel Aeroiláutico - cate: 
geria de serviço móvel em que as estações 
móveis deslocarii-Se por via aérea. As e$~çóes 
terrestres do serviço mQvel ae.roná4tico deno· 
minam~se estações aeronáuticas. 

1179) _ SeMço Móvel Maritimo - categoria 
de seMç:O móvel em qile as estações móveis 
deslocam-se por via marítima, e suas cone

- xões Jacustres ou fluviais. As estações terres
tres do serviço móvel_rnarítimo denom_inarri
se est&-çôgs costeiras. 

.1189) Serviço Móvel Terrestre - çategoria 
-de serviço móvel em que as estações móveis 
são capazes de d_eslqcar-se sobre _&-_superfície, 
no interior dos limites geográficos nacionais 
ou continentais. As estações nãó móveis do 
se(Yiço" móvei terrestre denominam-se- esta
ções base. 

-i 199} ServiçO por Linha Dedicada --:- servi-
--ço liinitado telefônico, teleQ-ráficb, Ou de tranS-
missão de dados, preStado por entidade explo
radora de seiViço ·público de telecomunica
ções çom utilização de linhas dedicadas. 

129~)-Servíço por un~a Privativa- serviço 
por linha dedicada destinado a servir a uma 
única pessoa física Qu jurídica. 

__ f219) Serviço Públic6-R·e:strito - modali-
da.de de ___ serviçQ_ de_telecomunlcações desti: 

nado ao uso dos passageiros de v~culos em 
movimento ou do· Público ein comunidade 
tempor~ria ou permanentemente siJuada em 
localiclade_ ainda não atendida por getermi
nada c~asse de serviço público de telecomu-
nicações fiXo local. -

122") Serviço Público de Télecomunica
ções - __ rn_odalidad.e: .de serviço de telecomu: 
nicações aberto à correspondência pública e 
destinada ao uso do público em gér~l. 

f239) SerViÇO Público de Telex -__seryjço 
telegráfico público comutado, essencia1mente 
destinado à in_tercomunica_çãa: entre ~eus 
usuários, atravê_s da utilização bilateral de má
quinas teleimpressora_s. 

124~) Serviço PúblicO de Transm!ssãofC6-
municação áe Dados - serviço público de 
telecomunicações comutado, essencialmente 
destinado à intercomunicaçãO para transmis~ 
Sãofcomunicação- de dadOs ·entre seus Usuã
rfos. 

125~) SerViÇo Telefónko/Servi_ço de Tele
fonia/de Fonia - modalidade de serviço de 
telecomunicações _essencialmente des_tinacio 
à intercomunicação de voz entre seus _l,l_suâ~ 
rios. _ -

126") SeMÇoT eJefônico PLíQlic:o- se:_mço 
público de telefonia comutado, essencialinen~ 
te destinado à intercomunicação de voz_~ebtre 
seus usuãríos. · ---

127°) Serviço Telegráfico/_Serviço de_ Tele
grafialde Orafia :- _mo.dalidade de_ serviço de 
telecomunicações essencialmente de"stinado 
-,n.ranSmissão_ de matéria escrita para apresen· 
tação sob a forma de sinais gráficos._ 

128~) _Sinal- fenômeno ou fato fisico cuja 
variação perceptível possa representar infor
mação. 

129~) Sinal de Telecomunicação - si11al 
de comunicação gerado por qualquer preces· 
so eletromagnético. 

-1309) Sistema de T elecomunicaç:ões -
conjunto de redes de telecomunicaçÕeli e de
mais elementos Organizados para a explora
ção de s-eiviços de telecomunicações. 

131 ~) Siste(Tla N_;;1do!1al de T elecomunica
ções ~conjunto de circUitos portadores; trotÍ.
c_os de _teleçomunicações, sistemas, e redes 
públicas contínuas, essenciãlmérlte destinado . 
à explor~çào dos selVi<ros públicos de teleco
municações em -todo o território naciorial. 

-1329)- Tarifa_:_ valor focado prévia é uniiate
ralmente pela Administração Pública, corres
pondente à importância a ser paga por usuá
rios facultativos de bens ou serviços a -eles 
fornecidos pela Administração Pública, díreta
mente oujndiretamente através de entidades 
autorizadas, concessionárias, ou permissloná- -
rias, em regime de exclusividade ou de com
petição limitada. 

1339) Técnica Analógica.....:. ac:e!Vo te.cnoló· 
gico que permite a codificação da informação 
pela var;i.ação contínua de qualquer _caracte
ristica de um sinal, estando a informação con-
tida na taxa de variação desta çaracterística 
em rel~~âo ~ao témpo. _ 

1349) Técnicã Digital-acervotecitológiCo 
que permite a codi~cação da iil~or_f!l~!~o_pce_lã 
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variação -descontínua de qualquer caracterís
tica de um sinal, estando a informação contida 
na diversidade das descontim-!.i~.:J.des suces

's.ivas. 
1359) Tecnologia - aplica"ção do conheci-

mento cientifico ou empírico. _ -
. 1369) Tecnologia Elétrica - aquela que 

utiliza preponderantemente as propriedades 
do campo eletromagnétlco para aplicações de 
força, iluminação, calor e movimento. 

"1379) Tecnologia Eletrônlca -aquela que 
uti1iza preponderantemente as propriedades 
do campo eletromagnético para aplicações 
decorrentes da produção de particulas eletri
camente carregadas, e do controle de variação 
do movimento de elétrons, eXecutado direta
mente no interior de qualquer material ou 
melo. 

138~J Tecnologia Mecânica- aquela que 
utiliza preponderantemente os princípios da 
estática, da dinâmica, e da resistência dos ma
teriais, para aplicações de transferência de for~ 
ça e movimento. _ 

1399) Teleautografia - forma de teleco
municação caracterizada pela transmissão de 
informações gráficas na medida em que são 
manualmente escritas ou desenhadas para re
produção à distância _s_obre o suporte gráfico 
de um terminal. 

1409) Telecomunicação - comunicação 
realizada por processo eletromagnético. 

141") Telecomunicação Ana'l6gica- tele~ 
comunicação de informação codificada com 
uso de técnica analógica. · 

142") Telecomunicação- Digital - te!eco~ 
municação de informação codificada com o 
uso de técnica digital. 

143") Telecópia!Fac_-símile- forma de te
lecomunicação caracterizada pela reprodução 
à distância de documentos gráficos (textos es
critos, ou imagens fiXas) sob a forma de outros 
documentos gráficos geometricamente se
melhantes ao original. 

144?) Teledifusão- forma de teleComU
nicação unilateral caracterizada pela transmis
são de informação para grande número de 
destinatários antigidos por circuitos fislcos ou 
radioelétrlcos. -

1459) Telefonia - forma de telecomuni
cação caracterizada pela transmissã o da voz 
e de outros sons audíveis. 

1469) Telegrafia :.:....:: -ro-rma ·de telecomuni
cação caracterizada pela transmissão de ma
téria escrita destinada a ser apresentada atra
vés de sinais- gráficos, utilizando um código 
digital adaptado a baixás velocidades de trans
missão. 

147~) Telegrama- matéria escrita desti
nada a ser apresentada ao destinárlo após 
transmissão por telegrafia. 

148?) Teletex- forma de telecomunica
ção caracterizada pela transmissão de textos 
para sua apresentação sob o aspecto de doeu~ 
mentes gráficos de formatação variável. 

1499) Teletexto- vidiografia na qual a in
formação é radiodifundida para ser seledo
nada pelo usuário, com auxílio de dispositivo 
apropriado, e apresentada na tela de recep
tores de televisão. 

150~) Telex- categoria de serviço telegrá
fico comutado, destinado à intercomunicação 
entre máquinas teleimpressoraS. 

151 o) T elevis,ãoi1V ..:._forma telecomunica
ção caracterizada pela transmissão de ima
gens transientes, animadas _ou ftXas, reprodu
zíveis em tela OJ?toeletrônica à medh;ja de sua 
recepção~ 
_ -152~) Terminal de Telecomunicações -
equipamento/aparelho que assegura acesso 
a uma ou mais formas de telecomunicação 
permitidas pela rede de telecomunicações ao 
qual está ligado, podendo incorporar ou não 
estágio de transdução primária, estar incorpo
raâo a equipamento destinado a exercer ou
traS funções, ou ainda, incorporar funções se~ 
cundárias. 

1539)_ Transdução da Informação- trata
mento da infOrmação por meio de um trans-
dutor. - -

1549) Transdução de Telecomunicação
tratamento -da informação detronicamente 
codificada _c_om objetivo de prepará-Ia para a 
transmissão ou retransformá-la na recepção. 

155°) Transdução Primária- codificação/ 
decodifica_ção eletrônica da informação direta
mepte gerada pelo usuário de equipamento 
terminal ou destinada a ser a ele apresentada. 

1569) Trans_dutor - equipamento ou dis
positivo que de qualquer forma mo_difica o 
modo pelo qual a informação está codificada 
ou o próprio sinal por meio do qual se dá 
a transferência da informação. 

1579} Transmissão - transferência unila
teral de informação de um ponto a outro por 
melo de sinais. 

- 158°) Transmissão de Dados -forma- de 
telecomunicação caracterizada pela espeda
lização na transferência de dados de um ponto 
a outro, 

159~) Tratamento Processamento da Infor
mação - qualquer operação sistematizada 
praticada sobre informação, desde sua coleta 
até o momento de sua destruição. 

- 160?rTratamentO Racional da Informação 
- tratamento da informação que resulta na 
sintetização de informação adicional derivada 
de informações inTda!s. 

1.61 ~) Troncos de Telecomunicações -
circuitos que interUgam centros de comuta
ção. 

162~) Usuário -de Terminal de Serviço -
pessoa que através de seus sentidos gera ou 
recebe informações provenientes ou destina
das a um terminal. 

163~) Videografia - forma de telecomu
nicação caracterizada pela transmissão de in

- forma_çãõ de_ modo a permitir ao usuário sua 
seleção para apresentação sob forma gráfica 
(textos escritos, ou imagens fixas) em tela op
toeletrônica. 

164°) Videotexto - videografia interatiVá 
onde o usuário de equipAmento terminal se 
utiliza da estrUtura de uma rede_ de telecomu
nicações para obter respostas gráficas a con
sultas específicas, ou armazenar rematada
mente informação. 

Parágrafo único. Os termos não definidos 
neste Regulamento têm o significado estabe
leddo nos atas intehlaclonais aprovados ~o 

Congú~SSo Nacional e nos Regulamentos Es
pecíficos. 

(À Comissão .de Constituição, Jusüça 
e Odadama.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. 

- - -

O PRESIDENTE (POITipeU de Sousa) -
Sobre a mesa, requerimentO que será lido pelo 
Sr;1oSeC:retário:- ------

É lido e agr_ovado o seguinte 

REQ(JERIMENTO 
n• 328, de 1989 

Brasília, 14 de junho de 1989 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 55,_ III, da Constituição 

Federal de 1988, solicito ãUtorização para au
sentar-me dos trabalhos desta Casa Legisla
tiva, no período de 16 a 19 do mês em curso, 
atendendo convite formulado pela Assembléia 
Legislativa do Panamá para participar do "En
contro do Parlamento Latino-Americano pela 
Soberania do Panamá" a realizar-se na capita1 
panamenha. 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço 
e especial consideração. -José Agrípino. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- AprovadO o requerir'nento, fica- concedida 
a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 19 Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
n• 329, de 1989 

Serihof PreSidente: 
Nos termos do art. 55, !fi, da Constituição 

Federal de 1988, solicito autorização para au· 
sentar-me dos trabalhos desta Casa Legisla.· 
tiva, no periodo de 16 a 19 de mês em curso. 
atendendo convite formulado pela Assembléia 
Legislativa do panamá para participar do "En
cOntrO do Parlamento Latino-Americano pela 
Soberania do Panamá" a realizar-se na capital 
Panamenha. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1989. 
-Lavoisier fifaia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Aprovado o requerimento, fica concedida 
a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1? Secretário. --

SãO lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N9 330, de 1989 

Requeremos urgência, -nos termos do art. 
371, alínea " ", do Regimento Interno para 
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a Mensagem n~" 97, de 1989 (n9 201/89_._ na 
origem), que soltcita autorização para que o 
Governo da União possa celebrar contratos 
bilaterais com Governas· de.. pafses credores, 
no montante deUS$ 1,765,085,095.00 (hum 
bilhão, setec_entos e sessenta e cinco milhões, 
oitenta e cinco mil e noventa e cinco dQiares 
americanos). (Projeto· de Resolução n" 31/89) 

Sala das Sessões, 1!> de junho de 1989. 
- Edison Lobão- Carlos Paúocínff:r- Leo
poldo Peres ....... Femando Henrique Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 331, del989 

Requeremos urgência, nos termos do ait. 
371, da alínea b, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Resolução no 28, de 19~89, relativo 
a pleito da União-Ministério da Aeronáutica. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1989. 
-Leite Chaves-L~poldo Peres -Lourem
berg Nunes Rocha-Car/osPatrocfnio- Per~ 
nanáo Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esses requerimentos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, inciso 
O, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, comunicação que será lidi! 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

GABINETE DO 2• SECRET6RIO 

Brasma, 15 de junho de 1989 
Oficio n• 32189/SSSF 

Senhor Presidente, __ _ 
Comuruco a Vossa _Excelência, _Que me au

sentarei dos trabalhos do Congresso Nacional, 
nos dias 15 e 16 do corre_nte em_ virtude da 
minha participação em programa da lV Gaze
ta ''Vamos Sair da Crise", na cidade de São 
Paulo. -Diva/do Suruaify. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A comunicação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF ri<l f3, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
faculta o direito dE: opçaõ pela aposen
tadoria à conta do Distrito Federal a ex
servidores do quadro suplementar de 
pessoal do Distrito Federal e _dá outra&. 
providências, tendo , 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 85, de 
1989, da Comlssã.o__ _ _ __ _ 

-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, em turno ún{co. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
OS:.Scs._Senad.ores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O' pf6Jeto irá à Comissão _Diretora, para a 

redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-•temz: 

Discussão, em turno úniCo, dO Piojeto 
de Lei do DF rt' 15, de 1989, de iniciativa 
do Governador do D-istrito Federal, que 

._dispõe sobre a criação da carreira fiscali
zação e inspeção, dos _respectivos cargos, 
ftxação dos valores_ de seus vencimentos 
e d~ ouiras providencias, tendo 

· PÃRECER, sob o n~ 86, de 1989, da 
. ÇOmi_ssãO -

-do Distrito Fed:eral, favorável, 
com emenda qUe apresenta de nç 1-DF. 

Etn disC"ussão o projeto, em turno único. 
(Pausa) 

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, 
peçO a palavra para -discutir. 

O SR. PRESIDENTE (i>ompeu de Sousa) 
-:- Çoncedo a palavra ao nobre Senador José 
Paulo Biso1. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB -
RS. Para discutir. Sem _revisão .do orador.) -
Sr. Presidente, o art. 37, inciso 11, da Consti
tuição Feder:al, prescreve que a investidura em 
car9o oU empre-go público depende de apro
vação prévia em concurso público de provas 
etc. 

A redação deste dispOsitivo na ConStituição 
anterior falava em primeira investidura. Com 
a retirada do_conceito "primeira"' resultou que 
qualquer investidura em c__argo isolado, ou in
vestidura em carreira, depende de concurso 
público. -

Nas Disposições Transitórias, Sr. Presiden
te, o art. 18 preceitua: 

----;.Art. 18. Ficam extintos os efe[tos ju
ridicos de qualquer ato_ legislativo ou ad
ministrativo, lavrado a partir da inStalação 
da Assembléia Nacional Constituinte, que 
tenha por objeto a concessão de estabi
lidade a s~rvidor admitido sem concurso 
público, da administração direta ou indi
reta, inclusive das fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Públi~o." 

E o art. 19 reza: 

''Art. 19. Os_ se!Vidores públicos civis 
da União-dos Estados, dos Distrito Fede-

- _ ral e dos Munidpios, da admintstraÇ:ão 
direta, a_utá~quica e das fundações púb~
cas, em ~ercício na.data da promulga
ção da Constituição, há pelo menos cinco 
áiiti!i continuadqs_, e que não tenham sido _ 
admitidos na forma regulada no art. 37, 
da CoQStltuição, são considerados está
veis no Serviço público." 

Neste projeto, Sr. Presidente, o seu art. 39 
está assim redigido: 

"Art. 39 O ingresso na carreira de 
que -trata o art. 19 far-se-á sempre rto Pa
drão I da 3• Oasse dos respectivos cargos, 
mediante concurso público"- repãrem 
o acréscimo - "e ascensão fundona_l, 
observado o disposto -nos artS. _5"? e 6° 
desta lei." 

-- ~- ~ ----

Sr. Presidente, não existe, à -exceção ÓP ab
surdo, nenhum ingresso em fun~_ão pública 
por ascensão. A palavra, o conceito jUrídico
administrativo de ascensão exclui o conceito_ 
de ingresso. Só se pode ascender quando s_e: 
está na carreira. Então, o conceito jurídicO-ad
ministrativo de ascensão pressupõe o funcio
nário já investido. Assim, na condição de inves~ 
tido, ele ascende, É a primeira vez que vejo 
uma lei colocar a ascensão como forma de 
ingres_so. Isso corresponde a uma transforma
ção radical do conceito consagrado n__o Direito 
Administrativo do conceito de ?ISC:ensão. Esta 
expressão "asç:ensão funcional", isto é, ingres
so, acesso ao cargo por ascensão funci · 
é não apenas inconstitucionaL é um absL.. -<O. 
Nega inteiramente o sistema da administração 
do serviço público no Brasil. 

Depois, Sr. Presidente, sê dii na justificação 
do projeto claramente: -- -

"Diante do teor do art. 37 - que lida 
Constituição, alguns intérpretes apressa- __ 
ram-se em concluir que, a partir de 5 
de outubro çie 1988, está proibido o provi
ni.ento-de cargos públicoS medlante a 
transposição ou transformação de .em
pregos em cargos, mediante ascensão 
funciOnal ou mediante o aproveitamento 
de servidores." 

se ·acêlta" ::.;:_-diz a justificação do pro:. 
jeto - "essa exegese" - que não _pode 
âeixar de ser ac_eita -, ''não poderia pros
perar o presente Projeto de lei''. 

Então, ria jU:stificã.Ção se_ diz que a tal exege.
se não é aCe_iÚi~ -poiq1..1E! ~cump-re alinhar as 
razões pai-a a nossa ~ivergê_[1,çia: 

- "Em recente-despacho, o Senhor Presi
dente_ da República aprovou o Parecer SR 
89; de 11-o-:5=89", da Consultor:i&J:ier_al d?l 

"República, a respeito da ascensão funcio
nal à luz da nova Constituição." 

Nele o parecerista concluiu: 
"Logo, desde que o servídor tenha ln~ 

gressado no serviço público por concurso 
público-e~ não tem discussão alguma 
- ou, em caso contrário, se foi atingido 
pela estabilidade cofistitudonal (artigo 19 
do ADCT), estará em cOndições de com
petrr com os seus colegas, internamente, 
no processo de ascensão f~l"}cional." 

Que é o processo de promoção. Não há 
dois processos. 

o--que se cria em- ifiatériã de linguagem 
legal para distorcer o constitucional é impres
sionante. 

Sr. Presidente,--Promoção só existe Como 
figura de ascensão dentro de uma_ carreira, 
a de um põsto de gradação menor para um 
posto_ de gradação maior_,_ Precisamos com
preender daram~te _isto. Há cargos isol~dos 
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para os quais hoje é impossível ter~se acesso 
sem concurso público e há cargos de carreira 
nos quais, depois de nele se ter ingressado,· 
através de concurso público, se é prornovído. 
A promoção é a ascensão funcional. Não exis
te outra forma de ascensão a não ser a pro
moção. 

Então, o parecer qu~ ele cita_ aqui está corre
to. Existe a carreira e alguém foi estabilizado 
sem concurso, porque a CõnsUtUição, nas Dis
posições TransitóriaS, fez a exceçào. E ele está 
lá em virtude de um dispositivo constitucional, 
como se concursado fosse. Mas somente 
aqueles que foram atingidos pelo dispositivo 
constltuc!onal, aqui mencionado, adquiriram 
estabilidade naquela carreira. 

O que acontece comeste projeto? Ele cria 
uma carreira nova. Aqueles que estão exercenw 
do os cargos correspondentes a essa carrelrã, 
se estabili_zados pelo art. 19 das Disposições 
Transitórias da Cohstituiçáo,-ou se realmente 
r.l"l· ·ursados, estão em situação perfeitamenw 
te c.;onstitudonal. Entretanto, oufros não pow 
dem ocupar, não podem ingressar na carreira 
sem concurso público. 

Gostaria de chamar a atenção desta Casa 
para um problema político que diz respeito 
a um lugar-comum, hoje: o problema da cor
rupção política. O que a reforTna administra
tiva do Governo militar fez neste Pãís em reJaw 
ção aos se!Vldores? O" que ela fez de mais 
objetivo foi acabar como concUrso público. 
Depois da reforma adnl.inislrativa dos milita
res, só houve concurso público no Brasil_ parª 
juiz de Direito, para promotor, para professor, 
enfim, para carreiras que consagrãram, por 
elas mesmas, o concurso público. No mais, 
não houve concurso público, porque era do 
interesse militar não houvesse, uma vez que 
ele estava procurando uma cobertura popular 
que ele poderia alimentar e estimular através 
do acesso às funções públicas. 

Nós, ãgora, na CQn_stítuição, quisemos res
tabelecer o princípio rrtõral do ingresso exclu
sivamente por concurso público, saJvo nos 
cargos de comissão, _cargos em confiança. 

O Sr. Ronan nto - Permite-me V. EX"' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ PAOLO BISO L- Pols não. 
V. Ex" tem a palavra. 

O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador José 
Paulo Bisai, devo dizer a V. Ex"' que a argumen
tação que expende, neste momento, me_~ensiw 
biliza. Tanta qr..ie eu gostaria, inclusive, ao pedir 
este aparte, de solicitar a retirada à eSse projeto 
da pauta, para melhor estudo e para posterior 
encaminhamento, porque verdadeiramente 
V. Ex!' levanta dúvidas da maior seriedade. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Com 
a lucidez de sempre, o nobre Senador Ronan 
Tito sintetizou o que seria a: minha concluSão. 

Não quero prejudícar servidores públicos. 
Não entro nessa campanha de que o mal do 
Brasil é o servidor públíCo. Pehcontrádo. Um 
grande pafs precisa de um grande serviço _pú~ 
blico. sem um grande serviço público, sem 
uma grande burocracia, não há um grande 

país. E o servidor público que tenha compe
tência profissional deve ser muito bem pago, 
deve ser melhor pago do que o servidor priva
do. Esta é a minha tese. Mas esta tese só 
se mota!~ na medida em que eu acrescento: 
ingressando por concurso público de provas. 
Se qurserem.--acrescentar títulOs~ mUito bem, 
mas de provas, essencialmente. 

Então, o· nobre Senador Ronan Tito sinte
tizo'-IJ_ com a inteligência que lhe é caracte
rística,_ que lhe é peculiar, aquilo que será a 
minha conclusão. 

- O Sr. Mauricio Corrêa - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL-Concedo 
o apart_e aC? !1-C?Pr~ ª-enador ~auri_ci_o Correa. 

O Sr. Mauricio Correa - Nobre Senador 
José. Paulo Biso!. V. EX' já havia manifestado 
anterioiiTlente a sua preocupação. Eu estava 
aguardando ·que V. EX" encerrasse a discussão 
da matéria para exatamente propor, nos ter
mos do art. 279 do Regimento lntemo, que 
a matéria fosSe adiada, para reex.:lrne da Co
miSsao de Constituição, Justiça e Cidadania, 
para a aferição de sua constitucionalidade e 
legalidade. Devo dizer que esta situação, incluw 
.sive, está prevista na ResoJução n~ 157, que 
autoriza esse tipo de procedimento. A Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania se 
houver-con-veniência, poderá solicitar os supri
mentos. Evidentemente que se trata de projeto 
da mais alta justiça para servidores que o 
aguardam há anos, modestos funcionários do 
Governo do Distrito Federal. 

Quando exerci a Presidência da O.AB/DF, 
encaminhei ao Governo anterior solicitação 
para exame de uma mensagem, a fim de se 
resolver a questão. Confesso que a questão 
suscitada por V. Ex", a respeito da constitucio
nalidade da matéria, assustou-me e abalou
me. Por isSO mesmo, diria que foi uma coinci
dência do Uder do PMDB, ao solicitar esse 
adiamento. FormaJizo. agora, neste aparte a 
V. Ex", invocando, inclusive, o art. 279 do Regi
mento Interno, o pedido, para que a Casa, 
posteriormente, possa examinar a matéria. As
sim, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, teremos maior tempo para exame 
mais ãprofund8do da matéria, que realmente 
'é séria. 

OSR. JOSÉ PAULO BISOL - Agra
deço a V.~ pelo aparte, que coincide plena; 
mente com a minha idéia. Diagnosticando es
sa tendência da Casa, até vou .. enxugar" o 
mea:discurso, vou sii'ltetizá-lo, para <iue possaw 
mos discutir o que há dentro desse projeto 
com maior profundidade, do que poderia fazê
lo,_ aqui, em duas ou três palavras. 

Só para alertar a respeito do nível de incons
titucionalidade deste projeto, chamaria a aten
ção para dois detalhes. 

Primeiro: este projeto fala em prova de habiw 
litação. Em outras palavras, retira das cinzas 
a prova de habilitaçllo, que foi eliminada pela 
Constituição. Não existe mais prova de habilt
tação para ingresso em função pública. Hoje, 
Se -quiserem fazer uina prova de habilitação 
para ascensão, para promoção, poderão fazêw 

lo, é constitucicnal. Mas para ingresso não 
existe mais. Está escrito na Constituição. Es
crevemos isso com as nossas mãos. · 

.Segundo detalhe: no art 6?, há um disp_o.:
sitivo-que, ta]vez de forma inconsciente tenha 
sido colocado, é um escândalo administrativo. 
AtraVéS desse dispositivo, os GovernadoreS do 
Distrito Federal nomearão quando qUiserem, 
quem qulserem;- e nuncç; mais varhaver con
curso para essa carreira. 

Peço a atenção da CaSa. O art. 6?, é a nega
ção do principio constitucional do concurso, 
pois autoriza o Governador, depois de preen
chidos todos os cargos, na forma do projeto, 
a continuar a preenchê-los sem concurso pú
blico. 

Acredito que isto terifta sido inconsciente. 
Vou ler o texto, para que_ V. Ex.~ verifiquem 
se estou vendo bem ou rTial o a-ssunto: 

"Após a transposição de que trata o 
artigo anterior- entao,-depors de feitas 
todas as nomeações- poderão ser aprow 
veitados - ad infinitum, iss_o_serve para 
o Governador atual, para o próximo e para 
todos quantos advierem, no futuro ae 
Brasília - em carâter excepcional - a 
exceção vai-se transformar em regra, por
que depois da reforma administrativa rea
lizada pelos militares, a exceção do in
gresso sem Concurso se transformou em 
regra e o concurso se transformou em 
exceção; a Constituição se transformou · 
em exceção e a Contraconstituição se 
transformou em regra. E _é o que acon
tece aqui, bom aprendizado após a trans
posição, poderão ser aproveitados em ca
ráter excepcional, nos casos referidos no 
art. -·· os atuais ocupantes de Cargos e 
empregos -pertnan-ehtes do Quadro Ge
ral."" 

Isto é, o Governador poderá retirar de qual
quer canto das dimensões lógicas do serviço 
público quem quiser. 
• Ora, Sr. Presidente, nada pode ser tão in
constitucional ou mais inconstituciop.al do que 
isto. -

Tendo em vista o pronunciamento do nosso 
Uder do PMOB, sugiro a V. Ex• seja sobreStada 
a votação deste projeto, e que ele seja encami
nhado, para uma revisão de natureza constitu
donal, à Comissâo de Constituição; Justiça 
e Cidadania do Senado FederaL 

Era o que pretendia levantar_ nesm. oportu
nidade, Sr. Pr~iden~_e. 

Durante o discurso do Sr. José Paulo 
Biso/, O Sr. Pompeu ele Sousa, 3~ Secre
tário, deixa a cadeira ela presidência que 
é ocupada pelo Sr: Nelson Carrieiro, Pre
sidente. 

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 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, apenas para dizer ao nobre Senador 
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José: Paulo Bisol que estou perfeitamente de 
acordo com S. Ex~ quantO à remessa do pro
jeto à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, tanto que já {lSSinei urri memorando 
e o encaminhei à Mesa._ 

O Sr. Mauricio Corrêa -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Seuador Mau
rido Correa. 

OSR. MACIRICIO CORRtA (PDT- DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, apenas para deixar claro que eu 

.havia, no inído da s_ess_ão, entregue nas m_ãos 
do Dr. Nerione o requerimento com base no 
art. 31 O; eu reconheda a tese do Senador José 
Paulo Biso], tanto é que me preocupou. 

O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro) 
- O requerimento está assinado por V. Ex' 
e pelo Senador Ronan Tito. 

O SR. PRESIDErtTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. J? Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEI'ITO 
1'!0 332, de 1989 

Nos termos do art. 31.0, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discus
são do __ Projeto de Lei de _Oistrito Feder~ n" 
15, de 1989, a fim de que seja encaminhado 
ao exame da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadanla. _____ _. _ . __ 

Sala das Sessões, 15 de junho _de 1989._ 
- Ronan Tito- Maurício Corréa. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
- Aprovado o requerimen.1o, a matéria _vai 
à Comissão de Constituição~-Justiça e Ci~a
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item3: 

Projeto de Lei da_ <:amara n? 91, de 
1983, (ri~ 2,498n9,-na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafos ao art. 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho; apro
vada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1 o de 
maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
"a", do_RegimentolnternQ, confqrme Parecet 
n" 58, de 1989, da Comis:;ão _de Constituição, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Cãmar_a n" 91, de 1983. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. _ 

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela oTdem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Camei;o) 
- V. & tem a palavra. · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Pela ordem) - Sr, Presidente, se bem 
entendi, V. Ex" invocou o art. ·359, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O art 369; do Regimento Interno. 

-·o SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, o art. 369 diz: 

.- .. 0 'Pr~sidente, de ofíCiO -ou mediant€ 
consulta de qualquer Senador, declarará 
prejudicada matéria dependente de deli
beraÇão do Senado: 
_a) por haver perdidQ a oportunidade; 
.k) em virtude de prejulgamento pelo 

Plenário em outra deliberação. 
§ 19 Em qual(Juer caso, a declaração 

_de prejudicialídade será feita emPl~nário, 
incluída a matéria em Ordem do Dia, se 

- nela não figUrar quando Se der o fato que 
a prejudique. 

:-~:-::- § 29 Da declaração_ de prejuclidalida
de poderá ser interposto recurso ao Ple
nário, que deliberará ouvida a Comissão 
_de CO~stitulção e_J~~tiça." 

Sr. Presidente. pOderia ser uma questão de 
ordem, mas aproveito a discussão para citar 
o art. 367, já resultante da alteração feita, por
que consta da Resolução n" 18, de 1989. 

Sr. Presidente, eu pediria a atenção de 
V. Ex!' e dos nobres Srs. Senadores. 

o art. 367 di+; 

"Ao frrn de cada Legislatura, serão ar
quivadas todas_ as proposições em trami
taÇão no Sen~do .... " 

Este é o princípio· geral. Continua o artigo: 

__ ..... ~ceto as originárias da Câmara oU
por ela revisadél.s e a_s com parecer faVQrá
vel nas Comissõ~s." 

Então, há excessão: '-'~~:to as originárias 
da Câmara", diz o_art. 367, 

E o art. 368, dispõe: 

":Serão ãio5ia ~automaticamente arqui
vadas as proposições que se encontrem 
em tramitação há duas legislaturas." 

Mas é evidente que serão arquivadas as que 
se encontrerri há duas L~gislaturas em trami
tação, respeitando-se a exceção do art. 367, 
caso contrário a parte final do art. 367 seria 
letra mõrta, sem n.enhu(na eficácia. 

Entao, qualquer proposição do Senado serâ 
ai'CjüWada ao final da Legislatura, e se poJVen
tura não tiver sido arquiv-ada, então vem o 
art. 368" e reforça: 

"Sei-ao autoriiaticainente arquiVadas 
as PrOposiçõeS que se encoti.trerrt em tra~ 
mitaçãO há _,_duas Legislaturas.'' 

Mas o ~rt. 367, como-~u~diss_e, aod~erw 
minar que ao final da Legislatura serão arqui
vadas toda,s as proposições em tramitação no 
Senado, diz.: " ... exceto as originárias da Câma- ~ 
r a ou por ela revisadas''. Estas passarão, por: 
~ola, a uma segunda Legislatura. . 

Sen_do assim~_ Sr. Presid~nte, _e tendo em 
vista que Projeto de L~ da Câmara n" 91, de 
1983, é, como se vê, originário da Cârharal 
pelo simples fato de ter decorrido mais del 
uroa_Legislatura, acho que ele não de'v'eria ne-
cess-ariamente ser arQuivado. --

O projeto refere--se ao art.--47 da. CLT. ~ste 
art. 'F, trata apenas de questão trabalhista 
simples. não tem-nenhuma implicação maior, 
não está superado pela nova Constituiçãõ. Em 
caso de redamação _trabalhista, em que a em
pfeSa seja" tecJamada, não pOderá esta .rescin-
dir 9 contrato ªrites" de transitada em julgado 
a sentença, salvo por motivo de forÇa maior 
o-u justa causa. Sen-a: o-nove § 6"'. O § 7°, 
a ser acresCentado, diz -que, se oçn1, ~i ~~s<-:iw 
são,. no curso de reclamação trabaJhista, com 
base no art. 483 da consolidação, a empresa 
ficará obrigada a pagar ao empregado a im
portância reclamada, além_ de multa em valor 
equivalente à iilde'!1izãÇ8.0 assegurada no § J9 
dO ait. 499-da Consolidação. 

Mas o que levanto com relação a_ este pro
Jeto gostaria fosse considerado em relação aos 
demais prpjetos. que não fossem exch.l_si_v-a
mente do Senado. 

Assim, pediria a atenção para nova redação 
dos arts. 367 e 368 resultante da Resolução 
fi'18. de ]989. . . . . 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que 
esses projetas estão s_end.o arquivados desde 
que tenham ultrapassado mais de uma Legis
latura. 

É preciso levar em-c-onta a origem dO proje
to. Projeto de origem da Câmara, como de
monstrei,lendo_o_art. 367, não pode ser arqui
vado pura e simplesmente. 

Poderia o projeto ter perdido a oportunidade 
se estivesse superadO ou-se fosse ii-ú::Ompativel 
com o novo texto_ da Constituição Fe:deral, 
o que não ocorre na espécie. 

S-endo assim, Sr. Presidente, e se a M~sa 
estava também se apoiando em parecer da 
Comissão dé C:on_sti_tv.içã_o, Ju_stiça e Çida4a~ 
nía, eú pediria, nos termos regimentais, o ree
xame desta matéria, com fundamento tam
bém no art. 31 O: "rees<:ãme por uma· Õ1TtnaTs 
Comissões por motivo jusÜfiCâdO":-

T éhbõ-para mim que o mOtivo é justificado. 
Acontece. Sr. Presidente, que não temos ainda 
iinpresso o novo Regimento_ totalmente. Sei 
que a Mesa está diligenciandO- neste sentido. 
Temos aihda de-consuftar o antigo Regirriento 
Interno e a -Resolução n" 18, (Jue o adaÇitõU 
ao novo texto constitucional. Como estamos 
tlêssa fase de (ranSição o equívoco é plena· 
mente expliCável, mas- tendo ~m vis~ Q _que 

-disse, se arquivarmos esse projeto, estaremos 
desrespeitando o art 367, parte final, em sua 
h.Ova redação, 

Espero, portanto, que o projeto não seja 
árqUíVãdo, mas tenha suei trã._mitação normal. __ 

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

O SR. _pftESIDENTE_ (Nelson Cameko) 
- A Mesa esclarece ao nobre Senador que 
-está pondo a votOs .a Çonclusão do parecer. 
unânime da Comiss_ã_o d_e Constituição e Justi
ça, que-sugeriu:...._ ela que é responsável Pt;'!IO 
exame da con.stitucionalidade, juridic_idade-e 
legalidade dos textos ·constitucionais e regi~ 
mentais -. ao tef'l'T1o do seu longo parecer, 
que ·num"erosa$-rriatérlas fossem declaradas 
~rejudic(das, "Opinamos ·pela prejudicialida-

I 
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de". Entre as matérias referidas, consta a que 
acaba de ser anunciada por esta Mesa 

Mas se V. Ex~ oferece uma impugnação ao 
despacho da Mesa, que é em cumprimento 
ao parecer unânime da Comfs:São de Consti~ 
tuição, __ j ustiça e CidadariTã, digo a V. Ex• que, 
na forma do art. 369 § 2"· do Regimento Inter
no, "da declaração de prejudicialidade poderá 
ser interposto r<:"curso ao Plenário, que delibe
rará o;..:~_~ __ ) a Comissão de Constituição e Jus
tiça". 

De modo que a audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça é preliminar ao pronun
ciamento do Plenário. Em conseqüênda, a 
Mesa vai enviar à Comissao de Constituição, 
Justiça e Cidadania_o_recurso de V. Ex• e de
pois, então, com o parecer da Comissão, será 
apreciado pelo Plenário. · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Muito 
obrigado, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A matéria irá ao reexame da ComissãO-de 
Constituição-e Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmara no 93, de 
1983 (n" 3.471180, na Casa de origem), 
que altera a redação do inciso m do art. 
89 da Lei- n" 5.107. de 13 dEi setembro 
de 1966, para permitir-que o empregado 
do sexo feminino- possa~ por mOtivo-de 
casamento, levantar o seu Fundo de Ga
rantia do Tempo de _SerViço-- FGTS, 
na vigência do contrato de trabalho. 

Nos termos do art. 369, alínea a; do Regi
mento Interno, e conforme o Parecer n• 5_8, 
de 1989, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, a Presidência declara prejudicãdo 
o Projeto de Lei da Câmara n" 93-,-_âe 1983, 
feita a devida comunicação à Qmara dos De
putados. (Pausa) 

Não havendo oposição do Plenário, a maté
ria irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item5: 

Projeto de Lei da Cãfnára n9 94, de 
1983 (h" 3.49ô/80, na Casa de origem), 
que revoga _o _art. 11 da Lei no 5.890, de 
8 de junho de 1973, qUe altera a legisla
ção de Previdência Soda!. - -

Acredito que o nobre Relator tenha a mes
ma impugnação a fazer. (Pausa) 

A Presidênçia, nos termos do art. 369 alínea 
"a'', do Regimento Interno, e conforme ó Pare
cer nç 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadariia, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Cllmara n~ 94, de 
1983 (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a f.\esa 
remeterá os autos do proc.e_sso ao Arquivo, 
feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Item 6:_ 

ProjetO de Lei do Senado n~ 160, de 
1983 - Complementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 12 da Lei Comple~ 
mentar n~ 11, de 25 de_maio de 1971 
que dispõe sobre o Prorural. 

A Presidência, nos terrnos do art 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, dedara prejudicado o 
Projeto de Lei do SenM.o n? 160, de 1983 
-Complementar. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
ir~ ·aç Arquivo. ·· - -

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa) 
-Item 7: 

-Proj~to d~ Lei do Senado n° 189, de 
Hf83, Cfe autoiia do senador Roberto 
Campos, que disPõe sobre a antedpação 

~ parcelada da gratifiCação salarial e res
pectiva cor~ão monetária e dá outras 
prOVidências. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alíne_a 
a, do Regimento !ntemo, e conforme o Parecer 
n" 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, dedara prejudicado o 
Projeto de Lei dO Senaao· n~ 189, de 1983. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
_ Irá ao Arquivo. 

-o -sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem8: 

Projeto de Lei do Senado nç 157, de 
1ga4, de autoria do -senador Gastão Mü

-_]ler, que proíbe o trabalho em horas ex
traordinárias nas empresas que, -no últi
mo ·qüihqüênio, tenham reduzido o nú-

-__ roera ~e empreg.ados. 

-_A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
r(' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 

-~Justiça e Odadania, declara prejudic:ado o 
Projeto de Lei do Senado no 157, de 1984. 
{Pausa) 

Não.havendo objeção do Plenário, a matéda 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia 

PaSsa~se, agora, à apreciação do Requeri
mento no 330/89, de urgência, lido no Expe
diente, para Projeto de Resolução n~ 31189, 
relcitiva:ã pleito do Governo da União. -

Em VOtação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciaçãõ -da matéria. 

··oiscussão,_em turno único, do Proj~to 
de ReSolução n" 31, de f989, apresentado 
pela Coni.íssão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do seu Parecer no 91, 

de 1989.,_que autOriza o Governo da União 
a celebrar contratos bilaterais no yalor de 
_f bühão, 765 müfiões. 85 mn e 95 dólares 
americanos, junto aos governos dos paí
ses credores, no âmbito do chamado Cu
be de Paris." 

Completada a instrUÇão da matéria, j)ãs
sa-se à discuss_ão do projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senãdores que aprovãm o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- Sobre a mesa, redação finar que Será lída 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida <3: seguil}te. 

PARECER N• 94, DE 1989 

COMISSÃO DIRETORA 

Redação final do Projeto de Resolução 
n 9 31, de !989. _ 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n? 31, cl~ 1989, 
que autoriza o Governo da União a celebrar 
Contratos bilaterais com os Governos dos paí
ses credores-Estados Unidos da América, Ja
pão, Holanda, lnglaterra, Itália- e Céin"adá -
no montante de US$ 1,765,085,095.00 (Um 
bilhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, 
oitenta e cinco mil e noventa e cinco dólares 
americanos). 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 15 de junflo 
de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente -
Nabor Júnior, Relator Pompeu de Sousa -
AntoniO Luiz Maya. -

ANEXO AO_PARECER 
N'94, DE 1989 

__ RedBçao linal do Piojéto Cie ReSo/uç8o 
n~ 31, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, c!_a Coilstituis:ão 
Federal, e eu, , Presidente, pro
mulgo a segyin~e _ 

RESOLUÇÃO 1'1• , DE 1989 

Autoriza o Oovemo-da União a celebrar 
contratos bilaterais no valor de as$ 
1,765,085,095.00 (um /;Ji/hão1 setecentos 
e sessenta e cinco milhões, oitenta e cin
co mil e noventa e _cinco dólares amerfcéi
nos),junto ""as governos de países credo~ 
res no ámbito do chamado "Gube de 
Paris': 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo da União, nos termos 

do art. 52, inciso V da Constituição Federal, 
autorizado a celebrar contratos bilaterais com 
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os governos dos países credores - Estados 
Unidos da América, Japão, Holanda, Inglater
ra, Itália e Canadá- no âmbito do_chamado 
"Oube de Paris", destinados ao reescalona
mento da dívida vencida no periodo com
preendido entre 19 de janeíro de 1985 e 31 
de dezembro de 1986, no montante cte US$ 
1,765,085,095.00 -(urri bilhãO, setecentos e_ 

sessenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil 
e noventa e cinco dólares americanos). 

Art 2-? Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a reqação final. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutí-la, encer

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redação final da matéria 
que será lida_pelo Sr. 1 ?..Secretário. 

É lida a seguinte 

.· __ PARECER N• 9S, DE 1989 

(COMISSÃO DIRETORA) 

Redaç~()_ final do Projeto de Resolução 
n? 28, de 1989. _ 

ro a discussão. 
Emvõtaçãõ. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

A C6miSsãO Diretora apresenta a redação 
final do Projeto-de Resolução no 28,_de 1989, 
que autoriza o Governo da União, através do 
Ministério da Aerof!áutica, _a contratar opera
çâ-o de crédito externo no valor de 

-- _US$-35,000,000.DO (trinta e cinco nlilhOes de 
· dólares americanos). 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa pede aos Srs. Serradores_ estejam 
presentes na primeira hora da sessão_de hoje 
do Congressó Naclonal, para que pos_sam 
contnbuir com seu voto para a apreciação do 
veto presidencial aposto ao projeto de autoria 
de Senador. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Passa-_se, agora, à apreciação do Requeri
mento n" 331/89, de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Resolução n" 28, de 
1989, relativo a pleito da União - Ministério 
da Aeronáutica. 

A Presidência esclarece que a matéríci cOns
tou da Ordem do Dia de 8 do corrente e teve 
sua discussão adiada, a requeriménto do no· 
hre Senador Lowemberg Nui-les Rocha, para 
a sessão do dia 22-:de TunnO. 

Informa ainda, que a aprovação do requeri
mento de urgência torna sem efeito o adia
mento da discussão do projeto. 

Em votação o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria. 

"Discussão, em turno único, do Projeto __ 
de Resolução n" 28, de 1989, apresentado 
pela Comissão de Assuntos EconõmkoS 
como conclusão de seu Parecer n~ 69, 
de 1989, que autoriza o GoVerno- dà 
União, através do Ministério da Aeronáu
tica, a contratar operação de crédito exter
no no valor de 35 milhões de dólares 
americanos junto à EmpreSa Aero Bueno 
S/A- Fábrtca de Aviones da República 
Argentina." -

Em discussão. (Pãusa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto._ 
Os Srs. Senadores que o aprovam cfueiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá à COmissão Diretora, para a 

redação finaL 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 15 de junho 
de 1989. -Iram Saraiva, Presidente - Men
des canal e, Relator- Louremberg Nunes R o
Chã -Antônio Luiz f!aya._ 

ANEXO AO PARECER 
N• 95, DE !989 

Redação final do Projeto de Resoluç~o 
n• 28, 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 N• DE 1989 

Autoriza o Governo da União~ através 
do .Ministério da Aeronáutica, a contratar 

___ Qpg_ração de crédito externo no valor de 
as$ 35,000,000.00 (trihta e cinco mi
lhões de dólares americanos). 

O Seiiãdo Fedeicii resolve: 
Art. 1 o É o -Governo da União, através do 

Ministério da Aeronáutica, autorizado, nos ter
mos·do.art. 52, indso V da Constituição Fede
ral, a contratar operação de crédito externo 
no valor deUS$ 35,000,000.00 (trinta -e drico 
milhões de• dólares americanos) com a empre
sa Aero Boero S.A. -Fábrica de Aviones da 
~epúbfica Argentina, destinada a financiar a 
importação de Aeronaves de instrução a serem 
distribuídas a diversos aeroclubes do País, 
obededdas as condições financeiras aprova
das pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. -

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 i:)Ue a a.provam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
0-pfãjeto irá à- próinulgação. 

O SR. PRESIDENTE_ (Nelson Carneiro) 
--So_bre a mesa, redação- fmal de proposição -
aprovada na Ordem do Dia da presente ses-

são, que, nos termos do pe~rágrafo único do 
art. 35.?_ do Regimento Interno, se nao houver 
qbjeção do Plenário, será tida pelo Sr. 19-Se
cretário. (PaUSa) 

É-lida a seguinte 

PARECER N• 96;DE 1989 

(cpMISSÃ9 DIRETORA) _ 

Redação final do Pràjeto de.Lel i:h DF 
n• 13. de 1989. 

A Comissão Diretora aÇ:resenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF no 13, de 1989, 
que faculta o direítO de opção pela aposen
tadoria à conta do Distrito Federal a eX-serVi
dores do QUadro Suplementar Cie PeSsoa!" do 
Distrito Federal, e dá outras providências, es
darecendo que foi retirada, no parágrafo único 
do art. 3", menção ao De<:reto-Lei no 2.345, 
de 1980, uma vez que foi rejeitado em 5 -de 
junho de 19B9, peJo COngresso NacionaL 

Sala da Reuniões da Comissão, 15 de junho 
de 1989. -lrain Saraivà, Presidente - Men
des Cana/e, Re1ator- Louremberg Nunes Ro
cha -Antonio Luiz ft!aya. o 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Pr_ojeto t;le Lei do DF 
nP 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 Distrito Fede
ral e dá outras providéncias. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Os ex-ocupantes de cargos de Pro

fessor_ de Ensino Elementar e de Professor 
de Ensino Médio, do Quadro Suplementar de 
Pessoal do Distrito Federal, que, nos termos 
da Lei nQ 6.162, de 6 de_dezembro de 1974, 
optaram pelo regime da legislação trabalhista 
e integração nas tabelas de pessoal dos órgãos 
relativamente autônomos, autarquias, empre
sas públicas, sociedades de _economia mista 
e fundações,_ e _que se aposentaram pelo regi
me da Previdência Social Urbanã, poderão Op
tar pela aposentadoria à conta do Distrito Fe~ 
dera!. 

§ ·1 ~ A Secretaria de AdministraÇão do 
Distrito Federal encaminnará ao Instituto Na~ 
cional de Previdênda Social- fNPS, a relação". 
dos optantes na forma deste artigo, a fim de 
que sejam canceladas as respectivas aposen
tadorias previdenciárias. 
_ § 2 9 Serão tríades_, automaticamente, 
tantos cargos de Professor de Ensinq de 1 o 
e 29 Graus, quantos- forein os servidores que 
se utilizarem da faculdade contida neste artigo. 

Art. 2o Os. beneficíáríos _de pensões vitalí
cias e temporárias cujo instituidor, servidor de 
que trata esta 1ei, h8ja falecido em decorrêrida 
de acidente em serviço, moléstia. profissional 
ou doença especificada em lei, bem como 
a viúva que preencha as condições previstas 
na Lei n~ 3. 738, de 4 de abril de 1960, poderão 
requerer pensão especial, nos termoS aOarC 
242 da Lei no 1.711, de 2B de outubro-de-
1952, -e~ da Lei -n,;:·6.782, de 1.9 de maio de 
1980. 
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Art. 3~' Os antigos ocupantes de --carQ0-5 
de Professor de Ensino Elementar e Professor 
de Ensino Médio, do Quadro Suplementar de 
Pessoal do Distrito Federal, que optaram pela 
lridusão em outras categorias funcionais, inte
grantes .de grupos do Plano de Classificação 
de Cargos de que trata a Lei n9 5.920, de 
19 de setembro de 1973, e que vieram a se 
aposentar, poderão optar pela revisão dos pro
ventos _com _base no vencimento correspon
dente ao cargo de Professo~ de Ensino de 
J9 e 2? Graus, do GriJpO Magistério, em que 
seriam incluídos, por transposição, se em ativi
dade estivessem. 

Parágrafo único. O, disposto neste artigo 
se aplica aos beneficiários de pensões previs
tasnasLeisn'" 1.711, de 1952,3.738, de 1960 
e 6.782, de 1980. _ ·-- __ . 

Art. 4ç O Governo do Distrito Federal baiK 
xará us. atas necessários à regulamentação 
desta lei. 

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. -- --

Art. 6? RevogamKse as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A redação final que acaba de ser lida vai 
à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 °KSecretário. 

I:: lido e aprovado o seguinte: 

REQOERIMENTO 
N• 333, de 1989 

Nos termos do art. 356 do Regimento InterK 
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Lei do DF n~ 13, de 1989, de 
iniciativa do Goyernador do Distrito Federal, 
que faculta o direito de opção pela aposen
tadoria à conta do Distrito Federal a ex-serviK 
dores do Quadro SuPlementar de Pessoal do 
Distrito_ Federal, e dá outras providências. 
\ Sala- das Sessões, 15 de junho de 1989. 
-Pompeu de Sousa 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Apt6vado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passaM se à ime~ 
diata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação finaL (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-la, encer-

ro a -discussão. -
Em votação. 
OsSrs. SenadoreS que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada a redação final. 
O projeto vai à sanção do Governador do 

Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Volta-se à lista de oradores. 

Com a palavra o nobre Senador João Lobo. 

-o SR JOÃO LOBO PRONUNCIA DIS
C(JR$0 GiaE; EIYTREGUE A REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ PuBliCADO POS
TERIOIIME!YTE. 

gflr:~Efg~IT~~:Jl~u;~~-
S<io DOS ORADOR; SERÁ pUBliCADo 
POSTERIOIIME!YTE. 

O Sr. Leite Chaves~ Sr. Presidente, peço 
apalavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- COfiC-edo a palavra ao nobre Senador. 

EU me- ãiiO.a-este apelo junto ao Presidente 
d_é! República. O Sl!tdicaJoJundarnenta seu pe
dido em razões bem simples e óbvias. _ 

Os fiscais do 1M têm profunda experiência 
no trato com a legislação canavieira. Tal expe-

- riênda e conhecimento fazem deles suporte 
inestimável ao Ministério da Fazenda, além de 
estarem já familíarizados e identificados com 
a categoria dos cultivador.es de cana e com 
empresári9_s_usrneiros'- __ _ _ __ _ -_ 
- O reiaCíónanlerito deles com usineiros e for
necedores de cana deu chances ao setor de 
estabilizar com a firmeza e a idoÕeídade não 
só na fiScalização, coino na aplicação da lei. 

O SR. LEITE CHA fES PRONUNCIA 
DISCURSO Q(JE;Et'ITREWE A REVI
SÃO f)O ORADOR, SERÁ PUBliCADO . 
POSTERiORMENTE 

A transferência desses fiscais para o Minis
tério_da Fazenda não só atenderia aos interes
ses do Governo como também das classes 
produtoras. 

Daqui fáço rriínhas as razões do sindiCato 
dos cultivadores de Cana e junto minha voz 

_a deles, pedindo ao Presidente da República, 
engrossando a voz dos Pemambucanos, para 
que os fiscais do 1M sejam transferidos para 
6 Ministério da Fazenda. 

. OSR NELSON cARNEIRO PRONUN
CIA DISCURSOS QUE, ENREGUEA RE
VISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 

. POJ7ift~Rji!f.~ ~S PRONUNCIA 
Il/SCURSO QUE, ENTREGUE A REVI
SÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADo 
POSTERIORMENTE. . 

O SR. NELSON CARNEIRO PRONUN
CIA DISCURSO Q(l_E, /!NTkEGUE A RE
WSAO DO ORADOR, SERÁroBUCADO 
PóSTER!óf!MÉNTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO PRONUN
CIA DISC(JRSO OOE, E!YTREGUE A RE. 
VISÃO DO ORADOR SERÁ-PUBLICADO 
POSTERIOR!i1ENTE. 

OSR. NELSON CARNEIRO PRONUN
CIA DISCURSO QUE, E!YTREGUE ARE
VISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. 

- -0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Conc~Cfõ a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presi
dente. Srs.-_Sehadores, ~ebi cópia do telex 
055/89, que o presidente do sindicato dos cul
tivadores de canaKde-açucar, do Estado de 
Pernambuco, Sr. Gerson_ Carneiro Leão, pasK 
sou ao senhor Presidente dã República Dr. 
José Samey. 

O telex reporta ao Qecreto de n? (96.022) 
de 9 de maio de 1988. Este decreto, em seu 
artigo 4°, diz que o Ministério da Indústria e 
do Comércio e a SeCretaria de_ AdministraÇão 
Pública da Presidência da República propo
riam medidas, após noventa dias da publica
ção do decretO, visarldO à destinação-dos ocu
pantes do cargo de fiscal do atual quadro de 
fiscalização do IM. _ 

O Sindicato dos cultivadores de _cana-de
açúcar em Pernambuco tem interesse que a 
transferência_desses fiscais do {AA, emPer
narribuco, seja para o Ministério da Fazenda. 
Este é o ap_~o que faz aC' Presidente José 
&imey. 

Tenho certeza que o Presidente da Repú
blica não ficará surdo a este apelo do Sindicato 
dos cultivadores de cana de Pernambuco e 
que é meu-também. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCCiMEJ'iTàSÀ QuE.SE RéERE 
O SR NEY MARANHÃO EM SEU DIS-
CuRSO. . -. 

DECRETO N• 96.022, 
9 de maio de 1988 

- rr.IDSi'ere Para ó Ministério da Fãzenda 
a_admi!Jistração, a /iscalizãção e a cobran
ça da contribuição cte que trl!té!m os. De~ 
_cretos-Leis n"'S 308, de 28 de fevereiro 
de 1967~ .e _L712, de 14 de novembro 
de 1979, e do adicional_ de que trata_ o 
Decieto-Lei n~ i.952, de 15 de julho de 
1982, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 81, itens m 
e V, da Constituição, decreta: 

Art. lo A administração, a fiscalização e 
ã cobrança da contribuição de que tratam os 
Decretos-Leis n<;>S _ 308, de 28 de fevereiro de 
1967, e 1.712, de 14 de novemb_ro de 1979, 
e do adicional de que trata o Decreto-Lei nq 
1.952, de 15 de jUlho de 1982, passam a cons
tituir atribuição da S_ecre_taria da Receita Fede
ral, do Ministério da Fazenda. 
Art~ 2~ Os processos de fiscalíi:ação e de 

cobrança em andamento no _âmbito do Insti
tuto do Açúcar e do Álcooi-IAA serão ime
diatamente transferidos para a Secret~ria da 
Receita Federal, devendo esta transferência 
estar concluída no máximo 30 (trinta) dias 
após a data de publicação deste Decreto. 

Art. 39 A fiscalização da qualidade do açú
car e do álcool passa a constituir atribuição 
do [nstituto Nacional de Metrologia, NormaK 
lização e Qualidade Industrial- [nmetro, vinK 
culado ao Ministério da Indústria e do Comér
cio, ressalvada a competência do Conselho 
Nacional do PetróleoKCNP. 
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Art. 4A O Ministério da Indústria e do Co~ 
mércfo e a Secretaria de Adminístração Públi
ca da Presidência da República proporão, con
juntamente, dentro de 90 (no\Lenta} dias çon
tados da data de publicação deste Decreto, 
medidas visando à destinação dos ocupantes 
do cargo de fiscal do atual quadro de fiscali
zaçã_o do [M. 

Art. 5" Este Decreto entrará ·em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições_ em 
--:ontrário. 

Brasília, 9 de ma_io de_ 198S; 167_~ da 1nde· 
pendência e 1 00• da República . ....,....JQSÉ SAR
NEY- MaDson Ferreira da Nóbrt;gçs -_Jos~_ 
Hugo Castelo Branco. 

DOCUMENTO A OOE SE: REFERE O 
SR JYEY MARANHÃO EM SEU D!SCOR· 
50. 

Telex NR.059!89 Recife 12-6-fl9 
Sindicato dos Cultivadores de_ CaM-de-Açu
car, no Estado de PE Gerson Carneiro Leão 
- Diretor Presidente. 
Para: Exrn<.> Sr. 
Dr. Ney Maranhãp 
DD. Senador da República 
Brasília (DF)- _ 
Comunicamos a V. EX~ que transmitinios ao 
EXrn" Sr. Presidente da República Dr. Joseh 
Sarney o seguinte telex. 
Telex nr 055/89 
Recife. 9-6-89 
DO: Sindicato d~s cuÍt~ador~S-de 6m~-d~
Açúcar no Estado de PE. _ __ _-, 
Gerson Carneiro Leão- Dirétor-Presidente 
Para: Exm9 Sr. 
Jose Sáni.ey 
DD. Presidente da República 

Permita-nos V. Ex•_ considerando as dispo
sições do dec. 96022, qUe determina o rema
nejamento dos fiscais de Tributação do Insti
tuto do Açucar e do Âlcool~ sugf:l:rir e soli_citar 
a v. EX' a fransfefênd3 desse corpo de ftScais 
do 1M em PE. Para O Ministério da F~enda. 
A nossa sugestão tem por fundamento_ a am
pla experiência daqueles fiscais no tratei dos 
problemas de toda a legislação canavieria, po
dendo emprestar sua larga contribuição e ex
periênciã no Ministerio -da- Fazenda além _de 
que estão familiari~dos e identificados com 
as _categorias econôm_icas dos cultivadores de 
cana e usinas. . _ 

O relacionamento .desses fiscais com usi.: 
neiros e fornecedores, nesse estado, ao longo 
dos anos tem sido fator_ d_e _ _estabükiadl'!_ do 
setor, destacando-se também pela firmeza e 
fdoneida"de na fiscalização e aplicaçao dã lei. -

Certos de que a transferênda desse pessoal 
para o Ministério da Fazerid_a atenderia -aos 
interesses do Governo e também das classes 
produtoras, ficamos na expectativa de acolhi
mento de nosso pedido, enquanto aprovei
tamos a oportunidade para reiterar a V. EX 
nossas respeitosas saudações.- Gerson Car
neiro Le1ão, Diretor Presidnete. 

Igual Telex dirigimos tambem ao Exm" Sr-. 
Min. Da Fazenda Dr.-Maílson da Nobrega. 

Interessados na transferência dos fiscaiS de 
tnbuta_ção do IM para o Ministério da Fazenda, 

encarecemos ao ilustre Senador_ seu empenho 
e_influência junto ao ministro da fazenda a 
fiffi de ser atendldo o pleito formulado pelo 
setor canavieiro do Estado, 
- CordiaiS saudações. __: "C:terSOii. Carnelrc5 

Leão. 

Di.Jrarite--0 discurso do Sr. Ney Mara
r1hão, o Sr. Nelson Catrieíro, Presídent~, 
deiXa a àideii"a da presidência que é Ocu~ 
pada pelo Sr. fram Saraiva, J?RVice-Pre-

_sidente. - --- · -

o sR: PRESIDeNTE (l~ãm Saraiva) -
Conced_o a palavra ao nobre Senador Au_reo 
Mel! o. 

. O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AJI\. 
PrOriuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, -Srs. Senadores, no dia de ontem, há 
dois .. ao.os,Jalecia um dos nossos Colegas, dos 
mais Qrllhantes e cultos, o Senador Fábio Lu:.. 
cena.- -

[mpossibTiitãdO, por mottvos regimentais de 
USar da palavra naquela ocasião, relembrando 
a figura extrãófOinária daquele Parlamentar a 
quem substituí, quero neste ensejo manifestar, 
mais uma vez, a V, EX' e a todo o Plenário 
desta Cãsa, ã ãdmiração profunda de que era 

· merecedor aquele Parlamentar, dos mais dig
nos e ·cultos que já transpuseram os umbrais 
deste Templo Legislativo. 

- AsSim piete-ndo fazer, Sr. Presidente, a cada 
·anO que passar, relembrando a figura extraor
dinária- -daqúele que foi, na minha· modesta 
gpinião, o maior líder popular do EStado do 
Amazonas, g_alvanizando, através do_ apofo da 
grande população, a âdmiração profunda e 
todo o espirita de rebeldia e, ao mesmo tempo, 
o senso- de justiça que preside os atas dos 
amazonenses. 
- Fábio Lucena foi, antes_de tudo, um defel)
sor dos humildes, dos injustiçados, de todos 
~ql.!_e]es _que, dentro de um contexto social, 
foram vítimas de abandono, de injustiça, de 
falt;a de s_olidariedade humana e, às vezes, das 
circunstâncias a que este Pafs foi submetido 
na marcha do se_u próprio progresso. 

Fábio Lucena, Sr. p-residente, era um daque
les espfritos raros, cuja convivência propor
cionava, para todos nós, ensinamentos pro

-fundo~ e aquela sua serenidade, e aquele seu 
senso de análise, aqwela coragem qUase cami~ 
casse que S. Ex• apresentãvá diariamente aoS 

·oJhos_do País, que era,-nada mais, nada me
nos, fruto do profuÍldO arriar que S. EJ<I' nutria 
pela Humanidade--e Por todos aqueles que 
f~rn parte, sobretudo, da grande Sociedade 
brasileira. 

Homenageio esse Fãbio LUcena, cuja cata~ 
dura, aparentemente, era, às vezes, até ame
drontadora, e cUjo físico de pequeno porte 
abrigava um esplrito cordial, de bonomia, uma 
alma alegre e, ao mesmo tempo, sempre vol
tada para as causas do otimismo. No elitanto~ 
nq_ momento em. que era necessário profliQar, 
inveçtivar, inveStir contra o que estivesse se 
tonstltuihdo effi erro; ou mM"oando parcela 
da popUlaç.ão, principalmente a mais sofrida, 
~· -~ não~hesita_va, _arriscando a vida para 
vir às tribumts, para combater, para colocar 

nos devidos lugares aquilo que seria impres
cindfvel ser devidamente regulamentado e de-
vidamente retificado. - · -

Neste ensejo, Sr. Presidente, em que esta_ 
sessão se· enc~t:ra. tributo a:Qui,- portanto, esta 
homenagem e solicito que, dos Anafs da Casa, 
constem como de toda a coletividade deste 
Senado as nossas palavras em homenagem 
ao grande Companheiro que perdemos, mas 
que pres-ente está, através da sua lembrança 
e das recordações que temos dos instantes 
em que S. Ex' aqui se manifestoll. -aurante 
todo o mandato que exerceu. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Saiba, Senador Áureo MeDo, que as palavras 
de V. EJ( se constituem nas palavras de todos 
os Senadores, em relação ao bravo Senador 
que esta Casa perdeu, mas que, eternamente, 
será sempre lembrado, como bem colocou 
V. Ex", que foi o Senador Fábio Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivaf -
Concedo a palavra ao nobre Sena4or E.dison 
Lobão, 

O SR. EDIS O I'! LOBÃO (PFL-MA Pro
nuncia o seguinte dlsçurso) ~S-r. Presidente, 
Srs. Senadores, a Unfversidade do Estado do 
Maranhão, GEMA, é uma organização de ensi
no superior que vem prestando àquele Estado 
relevan~e contnbuição_ cultur_al, ensejando a 
formação profissional de jovens conterrâneos 
durante um quarto de século, quando foram 
fundadas as ~uas primeiras unidades universi
tárias, ao tempo em qUe o Presidente José 
Sarney governava o Maranhão. Ocorre que, 
à falta de recursos necessários, a UEMA vive 
em sérias dificulôactes d~ ordem financeira, 
inclusive com a defasagem salima1 do cOipo 
dOcente. -

Nesse sentido, a Câmara Municipal ãe-SãO 
Luís, através de seu Presidente, Manoel Nunes 
RliJeifO Filho, aprovou e_ encaminhou requeri~ 
menta ao PreSidente da República, José Sar~ 
ney, ao Ministro da Educação, Carlos Sant'A
rlna,-e ~outras aUtoridades, pedindo a federali
zação, a encampação pela UFMA ou_a própria 
revitalização dessa instituição universitária, co
rno alternativas de sua s~Ivação. Firmaram o 
requerimento oS vereadores Marcelo Araújo 
Bezerra, Simone Macieira, Tadeu Palác:lo, Sa
muel Sã, GeOrge Abdalla, Francisco Carvalho, 
Kleber Gomes de Sousa, Raimundo Nonato 
Assub, Sebastião de Jesus Costa, João Evãn-
9elista, Lia Rocha Va_re_lla, Pavão Filho e José 
Mário Cutrim Lauande. 

Pecfindo a insefção nos Anais desta Casa 
do requerimento em apreço, permito-me for
mular ardoroso apelo ao chefe da N_aç_ão, Dr. 
José Samey, e ao operoso Ministro da Educa~ 
ção, PrOfessor Carlos- Sant'Anna, no sentido 
de atenderem à jUsta reivin'dicação da Univer
sidade do Estado do Maranhão, porque so
mente assim aqUela augusta entidade uniVer
sitária poderá desdobrm: a sua eloqüente mls
são cultural, em favor do Maranhão e do Pãís. 

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



2882 Sexti'feira f6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1989 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.Efil 
SEG. DISCURSO. 

CÂMAAA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 
Estado do Maranhão 

Oficio n9 431/89 
São Luís, 29 de maio de 1989 

Do Presidente da Câmara Municipal de São 
Luis 
Ao Exrh~ Sr. De Edison Lobão 
M.D. Senador da RepúbHca Federativa doBra
sil 

Levamos ao conhecimento de V. Ex' que, 
na Sessão Ordinária do dia 1 O de maio do 
ano em curso, foi aprovado o Requerimento 
n" 303/89, de autoria do Vereador José_ Joa-

, quim Guimaráes Ramos, subscrito -pelos Edis 
Marcelo Araújo Beserra, Simone Madeira, Ta
deu Palácio, Samuel Sá, GeorQe Abdalla, F ran
cfsco Carvalho, KJeber Gomes de Sousa,-Rai-:. 
mundo Nonato Assub, Sebastião de Jesus 
Costa, João Evangelista, LJ.ii-Rocha Varella, Pa
vão Filho e José Mário CUtrim Lauande, solici
tando urgente decisão política e conseqüentes 
ações no sentido de devolver a UEMA a revitali~ 
zação de seus quadros docentes e discentes, 
a dinamizaçã-o quaJitativa de seus currículos 
e a credibilidade tradicional dos profissionais 
ali formados. 

Sem maiS para o momento, enviamOs pro
testos da mais distinta consideração. Manoef 
Nunes Ribeiro Filho Presidente. 

CÂMAAA Mt!NICIPAL DE SÃO LOiS 

Estado do Maranhão 
REQUERIMENTO -N· 303/89 

Requeiro_ à Mesa, na forma regimenta], con
siderando que a UEMA. Universidade EstaduaJ 
do Maranhão, _que nasceu como resposta efi
caz do Estado às necessidades de profissio
nais em número e qualidade técnica nos seto
res de Engenharia, Administração, Agronomia 
e Medicina Veterinária, tem contribuido efetiva 
e indiscutivelmente no alargamento das fron
teiras de desenvolvimento de nosso Estado, 
onde inúmeros proflSsionais oriundos dessa 
Universidade, com seus_ desempenhos técni
cos e atitudes comprometidas com a premo~ 
ção económica e social do maranhense e do 
Maranhão, muito tem a dizer da competência 
e dedicação de seus mestres, do ambiente 
de qualidade curricular, creditibilidade e res
peito de suas Escolas de Engenharia, Admi
nistração, Agronomia e Medicina Veterinária; 

Considerando que atualmente múltiplas va
riáveis estão oportunizando o deslocamento 
de peças importantes do alicerce da qualidade 
de ensino, credibilidade e irttegração da UE
MA. entre elas a defasagem salarial do docen
te; o grau de letargia entre a espera de uma 
encampação pela UFMA (Universidade Fede
ral do Maranhão), já tão discutida e adiada; 
a necessidade de melhor equipamentos, labo
ratórios; que se não forem tomadas medidas 
inadiáveis, corre-se o risco de ocorrerem fatos 
de proporções e caráter de dificil reversibl- -

lidãde, em relãção a tudo de positivo que a 
OEd"\A tem provado ser capaz de produzir. 

Considerando que no âmbito legal de sua 
responsabilidade, ao Estado do Maranhão 
compete arcar com o ensino até o 29 Grau, 
e à União o Ensino Superior; que no Maranhão 
recentemente foi criado o grau superior na 
ETFM, maS ~que os curSOs que a UEMA. vem 
oferecendo a quase um quarto de século, não 
são oferecidos pela UFMA. e nem o serão pela 
ETFM em seu grau superior; que no âmbito 
histórico e sócio-económico o Estado do Ma
ranhão tem um débito Para c-om a UEMA; 
e que no âmbito Federal, o atuaJ Presidente 
da República era o Governador do Estado na 
época em que foram criadas as Faculdades 
que originaram a UEMA; 

Requeiro à Mesa, na forma regimental, após 
ouvido o Plenário, seja enviado atido aos Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República, 
Dr. José Samey, ao Exrno Sr. Ministro da Edu~ 
cação, Dr. Carlos Correia de Menezes'Sant'A
nna, ao Exm9"Sr. Presidente do Conselho Fe~ 
deral de Educaç_ão, Dr. Fernando Affonso Gay 
da Fonseca, ao Exrn9 Sr. Governador do Esta
do do Maranhão, Sr. Epitáclo Cafeteira, ao 
Exmo Sr. Secretário de Estado de Educação, 
Dr. João Martins Neto, ao Magnifico Reitor 
da UEMA, Prof. Joaquim César dos Santos; 
solicitando urgente decisão política e canse~ 
qüentes ações, que altere o atuaJ prognóstico 
e· devolva a UEMA, quer através de sua Federa
lização, quer de sua união a UFMA, ou mesmo 
do destaque como Universidade Estadual, a 
revitalização de seus quadros docente e dis
centes, a dinamização quaJitativa de seus curri
culos, e a credibilidade tradidonal dos profis
sionais ali formados. 

-(Aditivo do Vereador Marcelo Baserra: soli
dta que o requerimento seja encamiohado
aos representantes do Maranhão no Senado, 
rla Câmara Federa] e na Assembléia Legis
lativa.) 
- Sala das Sessões_ do "Palácio Pe_dro Neiva 

de Santana" em São Luíz, 9 de maio de 1989. · 
-José Jpaquim, Vereador do PDS: 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronuncia o seguinte_ discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, em 1 O de novembro 
de 1983, apresentei a esta Casa o Projeto de 
Lei n9 288, de 198.3, sobre o arrecadamento 
compulsório de parcelas de latifúndio. 

À época, o sentimento que me animou na 
ela.boração do Projeto foi o de converter em 
normas programáticas o princípio da função 
social da propriedade, de longa data consa~ 
grado-nal:ei Maior do País. 

Inspirou-me a elaboração do projeto o dese
jo de oferecer à nação brasileira instrumento 
legal que possibilitasse o acesso à terra a um 
contingente maior de ruricolas. 

Entendia - como, aliás, continuo- enten
dendo :--- termos que encontrar soluções efi
cazes para suplantar o antagonismo brasileiro 
existente entre a posse dos me tos de produção 

e ~ua função social, já que o direito de proprie
dade deve ser preservado, por ser fundamen
tai, sem- constituir, entretanto, empecilho ao 
bem comum. 

Além desse::;, outros motivos instigaram-me 
na apresentação do projeto de lei Sobre arren
damento compulsório de parcelas de latifún
dio; destaco, especialmente o que se refere 
à necessidade de aumentarmos a produção 
de alimentos, tornando produtivas tantas ter
ras ociosas existentes no Brasil. 

Não hesito em afirmar que minha proposta 
trilhava caminho certo. Propunha solução sim
ples, realista e de longo aJcance social. Tinha, 
modestamente, o mérito prinCipal de oferecer 
solução que já teria contribuído para reduzir 
o quadro de subnutrição, fome e miséria, há 
tanto tempo existente no Brasil. Acima de tu
do, o projeto, urna vez executado, permitiria 
a realização da justiça sociaJ. 

A propósito do que estou af1rmando, temos, 
no Brasil~ de ter a corajosa disposição de bus
car, -de todas as formas possíveis, a justiça 
socíaJ, sob pena de inviabilizarmos a nação, 
tãQ acentuadas e flagrantes se tornaram as 
diferenças sociais entre os brasileirOs. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores: o tema da
justiça social é por demais apaixonante, mere
cendo, por isso, mais considerações. 

É antigo o entendimento de que o acesso. 
à- terra é Lirfi direito de todos. A guisa de refle
xão, apresento~Jhes citação' que transcrevi na 
Justificação do Projeto de minha al.Jt.oria, ex
traída das sábias disposições do Edito do Papa 
$sto-IV, conhec.idas desde 1484, e, por isso, 
insuspeitas, pois proferidas em tempo muito 
distante deste em que tantas e acirradas bata
lhas ideológicas se travam sobre o uso do 
solo rural. Afirmava, no século XV, o SUmo 
Pontífice: "Os grandes proprietários decidiram 
que era menos incômodo e menos oneroso 
dedicar a maior parte de suas terras à pasta
gem. Os pobres, em conseqüência, sofrem 
desemprego e mesmo fome, enqu~nto os 
campos produtivos jazem ociosos. A fim de 
Cumptít -a lei natural de que os recursos do 
mundo foram criados por Deus para todos 
os seres humanos trabaJharem·e desfrut~m, 
fica decidido que um terço da terra não culti
vada poderá ser ocupada pelos lavradores 
sem terras para fms de cultivo, sem permissão 
de seus donos legais". 

Não pretendi, com meu projeto, adotar ati
tude tão drástica, nem tão longe desejei ir. 
En1 verdãCie, a norma que intentei fazer aprO
vada no Poder Legislativo dispunha tão-so
mente que o proprietário de latifúndio, por 
exploração ou dimensão, qua1quer que fosse 
a destinação das terras, não poderia recusar 
ao GoVerno Federal o arrendamento de par
cela não superior a 20% da área aproveitável 
total, para a utilização Pelos trabalhadores ru
rais, sob a forma de sub-arrendamento. 

Estabelecia, ainda, a proposição; que o ar
rendamento deveria incidir apenas sobre áreas 
agricultáveis não cultivadas; que o INCRA, rela
tivamente à área arrendada, pagaria ao pro
prietário um aluguel anuaJ, correspondente a 
15% do valor declarado da propriedade; e que 
o arrendamento inicial seria constituído pelo 
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prazo de cinco anos. sucessivamente prorro
gável por mais cinco, a critério do INCRA. 

Em linhas gerais, eram essas as caracte
rísticas do Projeto de Lej, que aca_bou rejeitado 
pelo Plenário do Senado federal em votação 
rea1izada em 8 de abn1 de 1986, após ter trami
tado por quase três anos pelas Comissões da 
Casa. 

As principais alegações da Comissão de 
ConstituJç:ão e Justiça, para embasar o Parecer 
n9 401, de 1984, opinando contrariamente a_o 
Projeto, foram a de que a fórmula proposta 
feria gravemente o direito de propriedade e 
que a proposição iria permitir a transfetência 
de um ato de direito privado- que é o arren
damento- para o direito público, o que, juri
dicamente, pareceria desaconself't~vel. 

Rejeitado o Projeto de Lei, curvei-me, obvia
mente, à dedsão soberana de_ meus ilustres 
pares, sem, contudo, estar convencido ·de que 
minha contribuição não tivesse méritos e que 
a solução que indicara não deveria prosperar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: a imprensa 
tem, ultimamente, conferido grande destaque 
a uma experiência pioneira de arrendamento 
de terra, realizada com alto grau de eficácia 
no Município de Uberaba, Minas Gerais. 

Aplaudo entusiasticamente a experiênci~, 
porque tenho a plena convicção de que seus 
resultados serão altamente promissores. Saú
do a iniciativa e re·conheço-ajá vitoriosa, como 
a reconhece o Governo, tanto assjm que o 
Banco do Brasil está Jançando, ofiçialmente, 
em doze Estados bras_il_eirQS, a bolsa qe_Arren
damento de Terras, "i..!m programa de explo
ração da terra que promete revolucionar a 
agricultura do País, tornando produtivas mi
lhões de áreas fértejs até_ então nunca aprovei
tadas economicamente", segundo aquilata Ri
cardo Nobre em matéria estampada no Cor
reio BrazDiense, de 21 de maio último, sob 
o título "BB incentiva arrendamento de terra", 
em cujo repertório, aliás. me baseio para trazer 
a esse ilustre Plenário maiores informaç:ões 
sobre a experiência. 

A Bolsa de Arrendamento de Terras, em 
Uberaba, nasceu por iniciativa de dedicado 
funcionário _do Banco do BraSl1, José Hum
berto Rodrigues, fiScal da Oiiteíra de Crédito 
Agrícola. 

No desempenho de suas atribuições de fls
calízar a correta aplicação dos recursos obti
dos pelos produtores rurais junto ao Banco 
do Brasil, o Sr. José Humberto Rodrigues per
cebeu que poderia dínamízar antiga prática 
do meio rUral, a modalidade de contrato co
nhecida por arrendamento, em que uma das 
Partes, o proprietário da terra, vía de regra 
odosa, cede a um produtor rural gleba a ser 
por este explorada, sob a forma de parceria. 

Acreditando que o programa poderia contri
buir para a modernização da agricultura brasi
leira e tomar produtivos milhares de hectares 
de áreas férteis, nunca antes exploradas, ini
ciou-se sua implementação, de forma simples 
e totalmente desburocratizada. 

Bastaram apenas uma sala, um telefone, 
um funcionário, uma criteriosa seleção de pro
priedades aptas ao arrendamento -no início 

em quantidade. não superior a duzentas -, 
e uma corr_eta divulgação da possibilidade de 
arrendamento de: terras, que foi reil.lizada ini
cialmen~ nos_ ESta~os do Sul do Brasil, pelas 
próprias agências_ do Baõco do BritSil. 
- O "Programa obteve êxito de imediato. Em 
verdade, semeou o estímulo à união de parcet
ros para colher altos resultados, traduzidos em 
excelent~s índices de prOdutividade. 

Examinemos, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o relato doS resultados da Bolsa de Arren
damento de Uberaba, segundo exposto riO 
Coireio Brazilienze de 21 de maio do corrente 
ano: 

"Nestes três anos ·de criação da Bolsa 
de Arrendamento, 150 contratos já foram 
formal_izados entre proprietários e agricul

Jores_._ª rnªioriá do Sul do País, r~sultando -
no plantio de cerca de 40 mil hectares 
( ... )Até setembro de 1985, as lavouras 
do Município ocuparam 60 mil hectares, 
restando outros 190 mil tmprodutivos, 
embora aptos para o plantio. Com a in
corporação desses 40 mil hectares, hoje 
são 100 mil hectares de terras gerando 
riquezas com o cultivo de soja, milho e 
arroz. 

Os 140 arrendatários alocados pela 
Bolsa de Uberaba nestes três anos estão 
concluindo agora a colheita da safra 
88189. Pelas estimativas, esses produto
res rurais e suas famílias deverão colher 
1,2 milhão de sacas de soja, 270 mil de 
milho e 30 mil de arroz. Por causa desse 
resultado, a partic:lpação da agricultura 
na geração _dó KM do Município - de 
forte tradição na pecuária - elevou-se 
em 83- por cento. 

Além disso, o trabalho desenvolvido 
pe10s arrendãtãrioS ·abriu oportunidades 

··para colocação de mão-de-obra para um 
Contingente superior a 1 mil trabalhado
res rurais. Estimulou _também o cresci- · 
menta da capacfdade estática de armaze
namento de grãos local, que, de 47 mil 
toneladas em 1986, passou para 200 mil, 
ao mesmo tempo em que deu novo vigor 
a alguns segmentos do comércio. Os 140 
arrendamentos, consumiram, nos últi
mos três _p_eríçdos agrícolas, 31.500 tone
ladas de fertiUzantes e 300 mil toneladas 
de corretivos para o solo. Esses números 
-w_o aumentar, porérii De janeiro parã cá, 
for~ pactuados, em Uberaba, mais 20 
contratos, que abriram uma área pronta 
para o Plantio de 7 mil hectares. 

No município mineiro, ficou conven
donado que os arrendamentos devem 
ser formalizados com um prazo médio 
de e,.p!Oração de cinco anos. com o. pa
gamento pelo uso da terra deduzido per
centualmente da renda auferida pelo ar
rendatário, da seguinte forma; nenhum 
pagamento no primeiro ano, 5 por cento 
no segundo, 1 O por cento no terceiro e 
15 por cento nos dois últimos anos do 
contrato, que pode ou não ser renovado 
de_ acordo com o interesse de ambas ~ 
partes. Mas esta não ê uma convenção 

rígida, já que os termos do acordo são 
defmidos por consenso entre proprtetárto 
e produtor." 

Os dados_ expostos, Sr. Preside~te e Srs. 
Senadores, tomam evidente o sucesso do Pro
grama. Seus auspiciosos resultados estão mo
tivando a direção do Banco do Brasil a implan
tá-lo em todo o Brasil. De imediato, ele será 
levado aos Estados do Rio de Janeiro, Mimts 
Gerais, Bahia, Piauí, Goiás, Tocantfn-s, Mato 
GfoSso, Mato Grosso :dO Sul, Pará, Rondônia 
e Amazonas. 

Tenho a certeza de q~e o Programa sedi
mentar-se-á muito rapidamente nesses Esta
dos, onde há terra disponível e para onde se 
deslocará, por certo, parcela do contingente 
de 1 milhão e 200 mlJ pequenos agricu[tores 
dos Estados do Sul, que estão em busca de 
terras ociosas. 

Destaco, nobres companheiros, que os r~
cursos potenciais a serem mobilizados pelo 
Programa são imensos. Somente em Minas 
.Gerais, segundo avaliação do Banco do Brasil, 
existem 25 milhões de hectares de terras pró
prias para a agricultura e que não estão sendo 
explorados. 

Refuindo-me a vastidão das terras do Cen
tro-Oeste, estimo que a vísão de suas poten
cialidades chega mesmo a provocar impacto: 
se apenas 50 mil, dos 1 milhão e 200 mü 
produtores do Sul do País arrendarem as ter
ras ociosas _existentes no Centro-Oeste, pode
remos ter, no Brasil, mais 1 O milhões de hecta
res 'produzindO alimentos. Somente a exPiam -
ração dessa _área fria demandar a aquisição 
de, pelo menos, 80 mil tratares. Sem-dúvida, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os efeitos-be
néficos- que o Programa poderá levar a outros 
setores da economia brasile.ira serão incakl,l· 

-lâveis. --- --

Ousaria até afirmar que uma segura e racio
nal implementaçãQ.c{o_Programa traria ao País 
muitas outras repercussões pcisifivãs. Permi
tiria a ocupação de espaços nas r_egiões des
povoadas, a abertura de novas fronteiras agri
colas, a transferência de nossas tecnologias 
agrícolas para as regiões menos desenvolvi
das, grande probabilidade d_e divisão dos lati
fúndios improdutivos, mediante aquisição' de 
parcelas deles pelos _arrendatários. Não creio 
seja exagero afirri1af que o Programa P'bde"rá 
transformar-se, se bem administrado, oo prih"-:. 
cipal instrumento de combate à fciine no Bra
sil, aiéiii de inscrever o País nõ rOl aos iiiãlores 
produtores de alimentos, tomando-o um dos 
celeiros mundlais, apto a enfrentar--o previsto 
"choque de alimentos", que os especialístas 
dizem estar próximo de nossos ·dtas. 

Finalizando meu pronunciainento,'-desejo 
expressar a convicção de que O Programa da 
Bolsa de Arref!.damento, de terras, que já nas
ceu vitorioso ·na cidade de Uberaba, seguir~ 
vitorioso nas_ unidades da Feáeração onde se.: 
rá proximamente implantado. Minha convic
ção. se fundamenta na seriedade e compe
tênda da instituição que_ o patrocina; o Banco 

doBrasil. · - -
Reconheço que _o Banco do Bra!;õil encon-. 

trou a fórmula ideal para levar as partes ao 
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melhor acordo. De tato, o entendimento vo
luntário, direto, livre e espontâneo entre o pro
prietário da terra e o arrendatário ava1íza a 
certeza de bons resultados. Mas, gostaria de 
sugerir que, caso seja necessário, haja, no Pro
grama, mecanismos que estimulem o arren
damento temporário de terras irhprodutivas, 
prinCipalmente em áreas próximas às zonas 
urbanas. O Banco:_do Bfasil, instituição mais 
que experimentada na área do fomento e do 
crédito agrfcola, incontestavelmente a entida
de detentora dos melhores conhecimentos so
bre o produtor rural, conseguirá, por certo, 
transformar o Programa em um bem sucedido 
empreendimento. 

A mim, só me resta, finalmente, desejar todo 
o êxito possível ao Programa. -

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

SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chla
relli. 

OSR. CARLOS CHIARELU (PFL- RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Plano Verão, adotado 
pelo Governo Federal, a partir da segunda 
quinzena de janeiro do corrente ano, a par 
de seu fracasso naquilo que seria seu objetivo 
principal/- a estabilização monetária - de
sencadeou uma série de graves problemas 
que a imobilização e incompetência govema
mentals não conseguiram nem mesmo dissi
mular. 

Há dias, trouxemos à consideração desta 
Casa Legislativa a grave situação da orizicul
tut.c;t gaúcha, de absoluta impossibilidade de 
continuar produzindo, face aos problemas 
existentes. 

Agora, queremos enfocar a difícil, drástica 
e injusta situação imposta aos produtores de 
soja do sul do Brasil, especialmente do Rio 
Grande do Sul. 

A situação, conforme ralato que nos foi tras
mftido pelos presidentes da Fecobigo da Far
sul da Fetag e da Ocergs é de insustenta
bilidade, na medida em que o governo não 
se sensibiliza para a enorme defasagem cam
bial, que gerou uma taxa injusta e irreal, cau
sando aos produtores uma perda que já atinge 
33,21%, importando um total de 460 milhões 
de cruzados novos. 

1'rata-se de fato incontestável, bastando co
tejar os índices de correção aplicados ao-câm
bio, com outras atualizações monetárias, por 
exemplo1 a correção pelo índice de Preços 
ao ConslJJTlidor, para citar um dos piores, na 
medida ein que· é ilplicado aoS salários, reco
nhecidamente defasados. Por isso, os produ
tores_de soja do Rio Grande do Sul nada mais 
reMndicam, a não ser que o Governo, qtie 
criou o problema, encontre uma solução, que 
já se faz tardia, fato que vem acarretando gran
des prejuízos, diríamos mesmo, irreparáveis 
à Nação. 

Conio já frisamos, o princiPal prejuízo pode 
ser expressado na perda que os produtores 
de soja estão tendo com a desvalorização 

cambial. ConsiderandO-se que ainda falta co
mercializar 75% da safra, Cerca de 4,8 milhões 
de toneladas, somente no Rio Grande do Sul, 
pode-se avaliar os Incalc-uláveis danos que se· 
rão causados ao setor -rural da soja. Para se 
ter uma idéia:, hasta dizer que o preço de co
mercialização, hoje, é-de N:Cz$ 14,30,.quando 
devãlia: ser de, no mínimO, NCz$ 20,00. 

O-retardamento. ou a não adoçãO de solu
ção urgente, por parte do Governo Federal, 
para o grave problema, certamente ensejerá 
o acirramento de atitudes dos produtt?res de 
soja no Rio Grande do Sul, a exemplo do que 
já vem acontecendo noutros Estados, poden
do ocasionar desdobramentos, tais como, 
mobilizaçõ_es de protesto, obstaculizando o 
trabalho nas prefeituras e agências bancárias; 
formaÇão de comboios para fazer exportações 
diretas, principalmente ao Paraguai; bloqueio 
de rodovias federais, estaduais e municipais; 
não pagamento de débitos de custeio e investi
mento; não recolhimento de imposto aos co
fres públi~os, etc. 

Cumpre-alertar parã o fatO de que o deseStí
mulo à comercialização, que se verifica atual
mente, fará coinddir as vendas com_ a queda 
nas cotações internacionais, em razão de in
gresso da safra de soja norte-americana, resul
tahdo dis_so a redução das reservas cambiais 
brasileiras, pela menor geração de divisas, afe
tando de forma írreversfvel o balanço comer
cial, além de causar a perçia de_ import?antes 
mercados internacionais. 

Além disso, essa pOiiti<:a que vem sendo 
adotada pelo Governo Federal estimula a ga
nância, com favorecimento e incentivo à frau
de, traduzida, no caso, pelo notório e volu
moso contrabando que se anUncia pela im
p-rensa, até porque o Paraguai não produz a 
quantidade de soja atualmente comercializa
_da. Somente uma política cambial realista po
derá _inv_erter _es_sa___situação gritantemente in
justa e ensejadora de injustiça, justamente 
contra quem não poderia ser prejudicado -
os produtores rurais. 

Eis, Sr. Presidente e S1 S. Senadores, um 
sucinto retratQ da grave situação dos produ
tores de soja do Rio Grande do Sul,_ como 
resUltado do Plã"no Verão; produto fual acaba
do da insensibilidade do Governo Federal, cuja 
ação se reclama, para sanar tão grave pro
blema. 

__ Urge, pois, que o Governo, pelos seus orga
nlsplos ç_redenciados, adote, com_urgência, 
_medidas capazes de resolv.er o grave pro~ lema 
de comercialização da soja, o seu atraso na 
presente safra, além dos prejuízos já exami~ 
n_ados, retardará também as decisões da próxi· 
ma safra, __ que deveriam estar sendo adotadas 
agora. 

Certamente que a inércia do GOverno Fede
ral trará graves conseqüências para todos os 
setores ligados à produção agrícola, com refle
xos diretos na economia e nos diversos seg
mentos da sociedade. Destaque-se também 
o fato de que a economia gaúcha, em parti
cular, .será indevidamente penalizada pela in
cúria e incompetência do Poder Público Fede
ra!. Registr~se, tan"!bém, que o lá sofrido setor 
primário será o contundentemente agredido 
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por mais essa inação decorrente do despre
paro da_tecnologia oficial. (Muit? bem!) 

O SR~ PRESIDENtE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr._Pre
sidente, Srs. Senadores, os Servidores Públi
cos Federais, por suas representações, decidi
ram entrar_ em greve por tempo indetermi
nado. Segundo eles - e esses dados certa
mente estão bem próximos da realidade -
de 1 o de janeiro a 30 de abril se acumulou 
uma perda, nos ganhos d,:, funcionalismo, de 
quase 100 por cento. E o GoverriO envíciu 
uma mensagem de aumento de apenas 30 
por cento. 

Não se ignora que o instrumento de luta, 
que é a greve, está chegando a um ponto 
de exaustão para toda a sociedade brasileira, 

_que, em úl_tima ariálise, é a grande prejudicada 
com a onda desses movimentos, em todas 
as categorias. 

Mas a sociedade também precisã:_ se con
vencer qu_e ninguém vai à greve por puro pra
zer._ Greve é luta, envolve riscos, desagfada 
interesses e pessoas. As categorias vão à greve 
quase que num recurso extremo, quando a 
situação se toma praticamente insUstentável. 

É, me parece, o caso do funcionalismo fede
ral: atingiu o seu limite de resistência, e sendo 
o Governo, cbmo sempre, insensível aos seus 
apelos e_ formulaÇões, resta o saminhO da pa
ralisação. 

Já falei desta trib-una sobre a mal-tipulação 
dos dados refeientes às fiananças públicas, 
e do custQ percentual da folha de pagamento 
do funcionalisrho, em relação à receita e ao 
orçamento. 

O que se paga de juros aos banqueiros inter~ 
nacionais, o que gasta o Governo com a ciran
da financeira e a rolagem da dívida pública, 
que são milhões de dólares, isto não entra 
nas contas oficlaTs. Para tudO há din11eiro, isto 
é, para tudo que não seja educação, saúde, 
previdência, Segufidade,~pagameritô aô-pes:. 
soa!. 

O Gov_emo adotou comO regra o arrocho 
aos seus funcionários, cujas conseqüências 
se acentuam e agudizam com o descontrole 
da inflação e com a-paralisia económica (re
cessão). 

Parece que existe uma política deliberada 
de desvalorização do funcionalísffió, parece 
política intencional levar os servidores_ à in
quietação, senão__ao desespero. 

Tudo isto se toma ainda mais grave, quando 
todos os indicadores e todos os analistas da 
economia prevêem uma elevação das taxas 
inflacionárias já para os próximos meses, re_
sultado do encerramento melancólico de mais 
uma tentativa de se conter a inflação, que fói 
o Plano Verão. 

Os funcionários federais querem a reposi
ção do que já perderam, e continuam a perder; 
querem um plano de carreira que signifique 
um estímulo ao empenho, ao esforço, ao taM 
lento;_ querem uma política justa de salários 
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para que, de tempos em tempos, não tenham 
que recorrer à greve, com todos os seus incon
venientes. 

Da tribuna do Senado, queremos dizer que 
compreendemos a atitude do funcionalismo, 
e afirmamos que eles têm direito à reivindl
cação, à luta, à greve. E esperamos que o_ 
governo acorde do menosprezo com que trata 
tão delicada questão, a qual, além de envolver 
a categoria dos trabalhadores do serviço públi
co, envolve todos os seus usuários, ou seja_, 
a população deste País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (lran Saraiva) -Na
da mais havendo a tratat, vou encerrar apre· 
sente sessão, designando para a ordinária_ de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em túmo único, da redação final 
(oferecida pela Comissão Dtretora em seu Pa
recer o? 88, de 1989), do Projeto de Lei do 
DF n9 7, de 1989, de iniciativa do Governador 
do Distrito Federal, que institui normas para 
atualizaçã-o monetária de débitos çom a Fa
zenda Pública do Distrito Federal, altera o De
creto-Lei n1 82, de 26 de dezembro de I 966, 
e dá outras providências. 

-2-. 

Discussão, em tu_mo único, da redação final 
(oferecida pela Cõmfssão Dtretora em seu Pa
recer n1 89, de 1989), do Projeto de Lei dO 
DF n~ 14, de 1989, de iniciativa do Governador 
do Distrito Feaeral, que suspende a apliCação 
da Lei n~ 8, de 2_9 de dezembro de 1 98B, no 
periodo que menciona. 

-3-
Discussão, em turno único~ Projeto de.-1-,ei 

do Senado n? 132, de 1989, de íiliciãtiva da 
ComisSão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, que regulamenta o art. g~ da Constituição 
Federal. 

-4-
MA1ÉRIA A SER DECU\RAPA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 71, de 1983 
(nG 2.156n9, na Casa de origem), que altera 
o art 459 da Corisolldaçã_o dé:S Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452~ de 
]9 de maio de_ 1 943,_ que dispõe sobre o paga
mento de salários. 

-5-
MA 1ÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 81, de 1983 
(n9 73In9, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao § 3" _do art. õlO da Consolidação 
das Leis do Trabalho~ aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943. 

-6.-

MATÉRIA A SER DECLARAOA 
- PREJUDICADA 

-Projeto-de LeC da Câmara n~ 13i, de 1983 
(n? 4.084/80, na Casa de _origem), que altera_ 
a redação do art. 12 da Lei n? 5.107, de 13 
de setembro de 1966; _-que- criou o Fundo de· 
Garantia do Tempo de Serviço. 

-7-

MATERIAASER DECLARADA 
PREJUDICADA 

PfõjetO de Lei do Senado n9 121, de 1983-
-ComPlementar, de autoria do S-enador Nel
son Carneiro, que acrescente!. dispositivo à Lei 
complementar n? 26, de 11 de setembro de 
1975, que unificou o PlS/Pasep. 

-8- ~ 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 91, de 1985 
-Complementar. de autoria do Senador Car-_ 
los Alb_erto, que acres_centa dispositivo à Lei 
Complementar n" 26, de 11 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 Servidor Público- Pasep", com 
vistas a facultar a_ movimentação das çontas 
individuais, no caso de calamidade públicãâe
corrente de enchente ou inundação. 

-9-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 95, de 198:1 
---Complementar, de autorida do Senador 
Guilherme Palmeira, que altera dispositivos da 
Leí_ COmplementar" h? 11, de 25 de maio de 
1971, alterada pela Lei Complementar n9 16, 
de 1973, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (lran Saraiva) - Es
.tã êhcerratla a se5Sâb, 

(Levanta-se a sessão à 17 horas e 25 
minutos.) 

ATA DA 67• SESSÃO, REAUZADA 
EM 30 DE MAIO DE 1989 

(PubHcada no DCJY (Seção II) 
de 31-5-89) 

RETIFICAfÃO 

Nas páginas n9s 2445, 3~ coluna e 2446, 
1• e 2~ colunas substitua-se o Projeto de Lei 
do Senado n? 128, de 1989, por incorreção -
nos originais, pelo seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
~ --~ _N'128, DE 1989 

Est-sbelece os h'mites entre Os EstadOs 
do Acre, Amazonas ~Rondónia, e regula· 
menta o § 5P do art 12 das Disposições 

. _ÇQJJstitucionais Trtmsitón~ 

O Congresso -Nacional decreta: 
Art. 1? Os limites dos Estados do Acre, 

Amazonas e Rondônia, nos termos do § 5" 
do art. 12 da~ Disposições Constitucionais 
Transitórias, ficam estabelecidos pelos se
guinte~ pontos geodésicos e suas respectivãs 
linhas de encontro: 

1-Marco 1, situado próximo à cabeceira 
do rio Jequirena, na fronteira com o Pi:i"u, Es
tação SAT 9J 003, com coordenadas Lat. S = 
07"07"01.140"" e Long~ W=73°47"40.781""; 
deste ao Marco 02, Situado próximo à oon
fluênda do lgarapé Guajará com_Q_rfQ_Jt,u:yá, 
no Município de Cruzeiro do Sul, EstaÇ:ão SAT 
91004, com co-ordenadas _Lat. S = 
07°33'05.914"" e Long. W=72°35'03.294"" 
em linha reta; dai ao Marco 03, situado _n_a 
Vila Juruparí, Esiãç:ão-SAT 91005, com CCm~
denadas Lat S=07°50'41.220".' e Long. W= 
70°03'16.075"'' em linha reta; daí ao Marco 
04, situado próximo-à confluên_çia do rio Çaeté 
com·o rio Uaco, no Município de Sena Madu~ 
reira, SAT 91007, com coordenadas Lat. S = 
0!)002'56.569"" e Long. W = 68°38'48.021"" 
em linha reta; dai ao_ Marco 05, situado próxi
mo à confluência do Jgarapé Caquetá com 
o rio Acre, no Município de Porto ACre, Estação 
SAT 91008, com coordenadas Lat. S= 
09°33'37.918"" e Long. W=Q7~30'58.936"" 
e; linha reta; daí ao Marco 07, situado próximo 
à confluência do Riozinho com o rio ltuxi, Esta
ção SAT 90998, com coordenadas Lat. S = 
09°29'09.020"" e Long. W=66°47'47.310'"' 
em linha reta; deste até encontrar a Serra do 
Divisor pelo prolongamento da reta formada 
pelos Marcos 05 e 07; dai continuando pela 
referlda serra até a cabeceira do lga_rapé dos 
Ferreira ou Símãozinhõ, Estação SAT 91047, 

- com coordenadas Lat. S = 09~8' 19.864 "" e 
Long. W =65°29'30.294""; deste pelo referido 
lgarapé até a confluência com o rio Madeira, 
confrontando com o Estado de Rondônia, Esw 
taçãÕ SAT 91048, com- coordenada Lat. S = 
O!J036'36.101"" e Long. W=65°24'03.129""; 
daí até o marco de fronteira com a Bolívia, 
situado na confluênda do rio Abu_nã com o 
rio Madeira, ainda confrontando com o Estado 
de Rondônia, com coordenadas Lat. S = 
09'40'03.600"" e Long. W =65°25'46.900""; 
deste à cidade de Assis Brasil, confrontando 
com a Bolívia; daf ao ponto de partida na nas
_cente do rioJequirana, conforme estabelecido 
nos Tratados de Petrópolis e do Rio de Janeiro, 
respectivamente. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na datá 
de s_ua publicação. 

Art. 39 Revo-gam-s_e as disposições em 
contrário. 

JustifiCação 
Os limiteS oi"iginals brasileiros, __ determinaw 

dos pelo Tratado de Tordesilhas, foram flexibi
lizados pela ação dos bandeirantes e de .des
bravadores. Da mesma forma, a linha Cunha 
Gomes, que originãlmente foi empregada pa
ra definir os limites_do Bra_s_il Com se1,.1s vizinhos 
PerU ·e BOlíVia, deve ser substituída por outro 
referendai mais- moderno e adequado à colo
nização verificad_a ))jÕ!_quele pedaço -da Ama
~n~~ ~cidental brasileir_a. Os limites Ora pro-
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postos têm a intenção de determinar não s_ó 
a solução dos problemas envolvendo disputas 
territoriais que intranquilízarri as populações 
daquela região, na atualidaae, -como também, 

.dar um ordenamento à sua ocupação econô
mlca que garanta o desenvolvimento _e a tran
qüilidade definitiva daqu-eláS sofridas pi:lpula
ções que antes de acreanos, amazonenses ou 
rondonienses, são brasileiros Por õpção e de
temimação. 

Sala -das Sessões, 30 de maio _de 198_9, -
Senador Mário Maia 

(À Comissão de Constituição~ Justiça 
e Cidadania.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N"170, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts 52 
item 38 e 97, inciso N, do Regimento Int~rno: 
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 Proces~ 
n" 008417 !89~0. -resolve-ãPosentar, voluntaria
mente, Hélio Btttencourt Gonzaga, Técnico 
Legislativo, Classe "Especial", refer_éncia 
NS-25, do QUadro Permanente do Senado Fe
deral, nos termos .do art. 40, inciso IIJ, alínea 
a, da Constituição da República FederaUva do 
Brasil, combinados com os arts. 428 inàso 
II, 429, inciso I, 430, incisos lV e V,' e 414, 
§ 4", da Resolução SF no 58, de 1972; art. 
39 da' Res_olução SF n~ 13, de 1985, art. 2" 
da Resolução SF n~ 182, de 1987, e art. 5o 
da Resolução SF n~-155,- de 19_88, com pro
ventos integrais, observado o disposto no art. 
37, incis_o XI. da Constituição FederaL 

Senado Federal, 14 de junho d~_l989.
Senador Nelson Cameil'o, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•171, 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_c_om~ 
petência que lhe foi outorgeida pelo AtO da 
Comissão Diretora n<:> 2, de 197.3, resOlve_ de
signar Rogério Freitas Portal e Silva, Técnico 
Legislativo, Classe "Especial", Referência 
NS-25, do_Quadro Permanente do Senado Fe
deral, para responder pelo expediente da Sub
secretaria de Ata, a partir de 15 de junho de 
1989, durante o impedimento do titular. 

de Inquérito incumbida de apurar os fatos 
constantes-do "PrOcess-o ri" 006Q32/8g-3. 

Senado Feâeral, 9 de junho de 1989. -
Sehador Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

PORTARIAN~23, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das suas atribuições regulamentares, resolve 
designar o servidor José Paulo BoteJho Co
bucci, Chefe da Seção de Redação, para res
ponder pelo expediente do Serviço de Instru
ção Processual da Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal, a partir de 6 de junho do 
car:rente.ano. · 

Senado Federal, 15 de junho de 1989.
José Passos Porto, Diretor-Geral. -

CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DOPRODASEN 

Ata da 96" Reunião 

-Aos- quatorze dias do mês de dezembro de 
mil novecentos--e oitenta e oito, às onze horãs
e trirfta minutos, na sala de reuniões da Pri
meira Secretada do Senado F_ederal, reúne-se 
o Conselho de Supervisão do Prodasen, sob 
a -Presidênda do EXIn~ Sr. Seiiador Jutahy Ma
galhães. Comparecem os Senhores Conse
lheiros Dr. Jos~ Passos Pôrto, Vice-Presidente, 
Dr. Yamil e Sousa Dutra. Dr. Edgard Lincoln 
de Proença Rosa, Dr. Eduardo Jorge Caldas 
Pereira e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor 
Executivo do Prodasen. Presente, também a 
convite do Senhor Presidente, o Dr. Edward 
Cattete Pinheiro Filho, Assessor-Chefe em 
exercício da Diretoria Executiva do Prodasen. 
A seguir, o Senhor Presidente coloca em apre
ciação a Ata da reunião anterior, dispensando 
a leitura da mesma por ter sido distribuída, 
com antecedência, aos Senhores Conselhei
ros. Estes a aprovam por unanimidade. O item 
seguinte, Processo SF-6960/88-0, refere-se ao 
Relatório da Auditoria do Senado Federal so
bre a prestação de contas do 2~ trimestre/87 
do Prodasen. Com a palaVra, o relator da maté
ria, Coitselhe-iro Eéfgard Lincoln de Proeri-Ça 
Rosa, passa a ler seu parecer no sentido de 
o .. Conselho dar por encerrado o exame da 
matéria objeto_do presente: processo"; observa 
ainda que, embora entendendo que periodos 
atípicos de trabalhos intensiVos justifiquem 0 

atropelo eventual de procedimentos corriquei
ros, o Prodasen deve procurar evitar a realiza
ção de despesas sem prévio empenho. Os 
Senhores Conselheiros analisam a matéria, 
aprovando o parecer por unanimidade. Pros
seguiridO, -e Colocado em apreciação o Pro~ 

Senado Federal, 15 a e junho de 1989. -
Senador Nelson Cai'neiro, Presidente. 

PORTARIA N• 21, DE 1989 

O Primeiro SecfefanO_ -do Senado Fedel-al, 
no uso das suas atribuições regimentais, resol
ve designar José Benício Tavares da Cunha 
Mello, Assessor Legislativo, Luiz Fernando La
pagesse Alves_ Corrêa, Técnico em Comuni
cação Social, e_Juliano Laura da EscósSia No
gueira, Técnico Legislativo, para, sob a presi
dênda do primeiro, integrarem a Comissão 

- cesso PD~0045/88~8 relativo ao empenho esti
mativo para atender a despesas com o con
trato de serviços de telex, locaÇào de equipa
mehlos e prestação de serviços da Embratel. 
A palavra é concedida ao relator, Conselheiro 
Edgard Lincoln de Proença Rosa, <jue lê o 
seu pare:cer, no qual opina pela aprovação 
da matéria e cOnseqüente -ra:tlflcação da dis
periSã ae-lfcitação e da assinatura do referido 
contratO. ma_s_ adequando o prazo de vigência 
do instrumento contratual ao diposto no De-

creta-Lei n" 2300. Ainda a esSe respeito, o 
conselheiro recomenda que o Prodasen reve
ja suas rotiriaS de modo a evitar que as falhiS 
cometidas voltem a ocorrer e solicita ao Proda
sen o encaminhamento de esclarecimentos 
quanto aq_s critérios que determinaram a fixa
ção do elevado valor do empenho estimativo. 
O assunto é analisado e aprovado por unani
midade. O próximo item, Processo 
PD-043.5/88~0, diz respeito à proposta de.pro
·cedimentos para reclassificaçãO de sE!rvidores 
do Prodasen em 1988 -e adequação dos ter
mos do Ato que regula o Plano de Pessoal 
do órgão. Com a palavra, o relator da matéria, 
Conselheiro Yamil e SOUsa Outra, tece comen· 
tários iniciais a respeitO -dã neCessidade de 
alteração do Quadro de Pessoal do Prodasen 
e da realização- de processo seletivo interno 
e concurso público para preenchimento das 
vagas, estes aprovados pelo Conselho de Su
pervisào em 24-5-88, sob a luz dos novos prin
cípios constitucionais que regem o acesso aos 
empregos públicos e a progressão funcional 
dos setvídores públicos; manifesta-se favorá
vel ao pleito encaminhado pela Direção do 
Prodasen, no sentido de que as vagas sejam 
preenchidas através da reclassificação de ser
vidores, conforme detemliriado no Plano de 
Pessoal do órgãO, apoiada em instrumentos 

- e ·critérios de avaliaçãO de mérito fundOnal, 
competênc-ia técnica e potencial, a serem sub
metidos à aprovação do Dfretor Executivo e 
do Conselho de Supervisão. Adicionalmente, 
o Conselheiro sugere o refOrÇO da utilização 
ão de desempenho e o resgate de sua utiliza
ção, restabelecendo "um dos instrumentos 
mais salutares e importantes na modema ad
ministração de pessoal". O parecer é aprovado 
por unanimidade. A seguir, é apreciado o Pro
s~so PD-OÇ5_9/88-9, contendo proposta para: 
atualização e reformulação da tabela de custos 
reais dos Sei-viços e insumos. Relatando a ma
téria, o_ Conselheiro Eduardo Jorge Ci:ddas Pe
reira -reSsalta que os novos preços equivalem 
ao "repasse dos custos reais dos serviços exe
cutados e seus ins__umos, evitando,_ embora 
sem visar lucros, que o órgão arque com pre
juízos ou subsídios"; manifesta-se favorável à 
aprovação da Tabela de Preços em tela e dos 
prqcedimentos propostos para a atualização 
de seus valores. Sugere, ainda, que o Prodasen 
restabeleça o "sistema de contabilidade de 
custos". A matéria é analisada e aprovada por 
unanir:nidade, __ _eassandc;_>_ esta decisão a ser 
consubstanciada através do Ato n<:> 5/88 do 
Presidente do Conselho de Supervisão. Os 

Itens seguintes dã pãufa, de n,s 6 a ] 2, são 
a seguir apreciados em bloco, devido à seme
lhança de conteúdo dos processos, a: seguir 
citados: PD-570/88~- Adequação do Siste
ma de Votação do Plenário do Senado Federal 
em face das novas Disposições Constitucio
nais; PD-336/88-2 - Locação de microcom
putadores pãra atender ao Projeto Pori:a da 
Subsecre~ria de Taquigrafia; PD-616/84-2-
Renovação do contrato de locação das im

·-pressoras Xerox 9.700; PD-415/86-3- Reno
-vação da coritrataÇão de microcomputadores 
ltautec Qroceda para atender ao Plano de 
Ação 1986/87;-PD-467/86-.? - Renováçã~ ~a 
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contratação de terminais Pro.ceda para aten
der ao Plano de Ação 1986/87; PD-468/86-0 
-Renovação da contratação de terminais im
pressores Tecnocoop para atender ao Plano 
de AçãoJ~86187; e PD-716/86-3- Reno-__ 
vação do contrato de prestação de s_erviços 
de assistência técnica e manutenção de mi
crocomputadores e programas produto Jtau
tec, para atendimento à Subsecretaria_ de Ta
quigrafia. Os relatores das matérias, Conse
lheirosJosé Passos Pôrto, Yamil e Sousa Dutx~ 
e Eduardo Jorge Caldas Pereira propõem que 
o Conselho analise os assu_ntQs em conjl,lnto 
e dedda um princípio ou _tese que passará 
a viger como norma geral para exame e apro
vação de novos processos. A proposta é aco
Jhlda por unanimidade. Com a palavra, o Con
selheiro_Eduardo Jorge Caldas Pereira expõe 
uma série de característi~as peculiares apre
sentadas pelos equipamentos e programas de 
informática, entre elas o alto custo e o prazo 
advindes de uma eventual substituição çie_fa_
bricantes, o freqúente domínio de tecnologia 
por empresa de produto comercial exclusivo, 
o monopóHo no fornecimento de serviços de 
telecomunicações no Brasil e a n~ceasldaçle . 
de padronização após a defmição inicial da 
melhor alternativa de produto, o que está con
siderado pelo Regulamento do Prodasen_, que 
prevê dispensa de licitação em tais casos. Ain
da segundo o Conselheiro,_a legislação própria 
do Prodaseo continuª válida~ dev~_ser _s~ui
da, a qual foi estabelecida de modo a não 
conflitar com a legislação- superior e a manter 
o grau de autonomia adequado à agilidade 
que o 6rgão precisa para poder atender às 
necessidades do Senado Federal, visto que 
as peculiaridades da tecnologia da informática 
não permitem que s_e siga os padrões normais 
das outras áreas da administração pública. Pe
dindo a palavra, o Conselheiro Edgard Lincoln 
de Proença Rosa opina no sentido de que o 
Senado Federal deve estar preparado para 
"permitir à administra,sãQ do Prodasen a liber
dade e os mecanismos _que fmpl!cam a agili
dade que a realidade tecnológka peculiar exi
ge, indusive com relação ao volume.de despe· 
sas"~ manifesta-se, ainda, favorável ao prin
dpio da boa fé no administrador público, mas 
nunca se esquecendo_dos aspectos legais da 
questão. Em seguida, o Conselheiro observa 
que o Regulamento do Prod~sen deve ser _ 
constantemente atualiz~do de moào a refletir 
as novas normas do_Senado Federal, CQOJQ. 
o Ato n~ 31 !87 da Comissão Piretora, e legisla
ção superior, como o Decreto-Lel n~ 2.300. 
Novamente com a palavra, o Conselheiro 
Eduardo Jorge Caldas Pereira reafirma o pare~ 
cer de que o Regulamento do Prodasen deve 
ser respeitado, já que não há conflitos com .. 
a legislação superior, votando, _conseqüente~ 
mente, pela aprovação de todos os pleitos en·_ 
caminhados pelo Diretor Executivo nos 7 (se
te) processos <:itados, no sentido da contra
tação com dispensa ou inexigibilidade_ de lici
tação. ColoCada em votação, a matéria é _apro
vada, tendo o Conselheiro Edgard Uncoln de 
Proença Rosa apresentado voto ern_ separado, 
em virtude de não poder afirmar ,no mOmento, 
que não há conflito entre a legislação superior 

e o Regulamento do Prodasen, por não haver 
estuda.do previamente a _questão. O princípio, 
agora aprovado pelo Conselho, torna-se nor
ma a ser doravante cumprida pelo Prodasen. 
Complemen~_rmente, o Conselho solicita_ ao 
Diretor Executivo a criação de uma comLssãô 
para verificar e propor adaptações no Regula
mento do Prodasen que forem necessárias 
para adequá-lo às normas superiores, man
tendo suas características de. autonomia e pe
culiaridades de órgão supervisionado, espe
cialmente no que se refere à terminologia e . 
especificidade das hipóteses e casos tratados. 
Pross_eguinâo, é apreciado o Proc::esso 
PD-700/8_6-0, que versa sobre a readaptação 
profissional do servidor Jairo José de Oliveira.. 
por motivoS de saúde, sendo designado para 
relatá~(o o ConSelheiro José Passos Pôrto. 
Após, é apreciado o processo -PD-70_9/àS-3 
no qual o Diretor Executivo _solicita ao Conse
lho homologar os nomes por ele designados 
para compor a Comissão Pennanente de Lici
tação do órgão, o que é aprovado por todos_ 
os Conselheiros à exceção do Conselheiro 
Eduardo Jocge C:.?Jiàas Pereira, que_ se mani
festou impedido de votar por questões éticas 
ern relação a um dos ndmes propostos. É 
a seguir apreciado o Processo PD-687/88-0, 
que dispõe sobre normas para credenciamen: 
to de entidades prestadoras de serviços na 
área de saúde aos servidores do Prodasen, 
sendo distril;n,.ij"do ao COnselheiro Yamil e Sou
sã_ Outra para relatar. Iniciando a apreciação 
de assuntos gera[s, o Conselheiro Edgard Lin~ 
coln de Proença Rosa solidta a, posição sobre 
a instalação de microcomputadores na Asses~ 
seria do_ Senado Federal, conforme já pre"ldsto 
no plano de equipamentos do Prodasen, tendo _ 
o Diretor Executivo lhe informado que a con
tratação se encontra em. fase de preparação 
de edital para licitação. O Conselheiro sOlicita 
então que o Prodasen instale, provisoriamente 
até que a necessidade seja definitivamente 
atendi®~ do_is_rnic:IPcomputadores, cuja dis
ponibilidade será verificada e informada pelo 
Diretor Executivo. Após, é lembrada pelo Con
selheiro Yamil e Sousa :outra a nec;essidade 
da existência de suplentes para os membros 
do Conselho de Supervisão, de modo à que 
sejam impactadas por falta de quorum· devido 
à impossibilidade de participação_ de Conse
Jbeifos. A seguir, o Conselheiro Eduardo Jorge 
Caldas. Pereira. apresenta várias sugestões rela
ciQnadas ao Pla,no de Micr.oinf9rmªtic;a, cujo 
processo teni em mãos para apreciãção, pro~ 
pondo que seja 'baixado em diligência para 
que o Prodasen promova adaptações visando 
dotá-lo das especificações encaminhadas na 
Nota ora apresentad"- _ao Senhor Diretcr Exe
c_utivo" e que passa a fazer parte, como _anexo~ -
da presente Ata, e que, até a aprovação do 
referido PJaho, a instalação de microcor:npu
tadores deva ser aprovada pelo Conselho. Rei~ 
tera, também, na mesma Nota, pedidos de 
informações sobre a utilização de. recursos , 
computacionais do Prodasen, visando a flxa
ção de orientações sobre a. politica de presta
ção de serviços, e sobre a proposta de uma 
nova política de recursos humanos já compro
missada junto à Diretoria do órgão, estranhan-

do :;;va delonga e fixa11_do a da_ta de 15 de 
janeiro próximo para seu encaminhamento 
peJo Diretor Executivo. Adictonalmente, o 
Conselho- solicita infornlações sobre a_ distri
buição do Prêmio à e Produtividade de _1981;3. 
Encerrando a discussão _cj_e assuntos_ Q-erais, 
o Conselheiro Eduardo Jorg_e Caldas Pereira 
manifesta-se preocupado com os níveis sala
riais relackmados aos empregos objeto do 
Concurso Púl>llco a ser realizado pelo Proda
sen, que em seu entender, são '"extremamente 
altos em relação aq mercado", Co_m_q palavra, _ 
o Diretor Executivo C::oiiCorda- ~om a obse:r~ _ 
v-ação e, após expor dados relativos ao assu~~
to, submete ao Conselho minuta de ato que 
altera as referências iniciai.s dos empregos 
mencionaàos._- A proposta ~ aceita pelos Con
selheiros. Encerrando a pauta; o Diretor Exe· 
tutivo agradece o empenho e a colaboraç:ão 
de todos os Conslhei{os.dvrante_o _corrente 
exercício, r~conh~cendo sua impo~ncia fun
.damental para todas as realizações que tanto 
distinguiram o Prodasen no ano. Nada mais 
havendo a tratar o--Serihor Pr~sidente encerra 
a presente___ re®ião. E._ para constar, eu~ Ed- · 
ward Cattete Pinheiro Filho, Assessor-Chefe 
em exercício da Diretoria Executiva do Proda
sen, lavrei a presente Ata que subscrevo e, 
após lida e aprovada, v-ai assinada pelo Senhor 
Pr_esidente e demais rnembros do Cons.elho, _ 

Brasília, 14 de dezembro de 1988. -Sena
dor Jutélhy Magalhães, Presidente_-Jos~ Pas
sos Pórto, Vice-Presidente- Eçigarcf_l)ncoln 
de Proença Rosa, Conselheiro -_EduardÓJor
ge Caldas Pereira~ Conselheiro- Yamil e Sou
sa Dutra, Conselheiro - Sérgio de Otero Ri~_ 
beiro, Diretor E.Xe-cutivo_.do Prodasen, 

ANEXO À ATA DA 96• REUNIÃO 
00 CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DOPRODASEN 

1 - Plano da Microinforrliática-baixar em 
diligência para que o Proclazen promova adap
tações visando dotá~lo de especificação que 
garanta: - · 

a) que a il)stalação de micr:ocom_putadores 
em gabinetes seja feita considerando a nec::esR 
sidade de integração de funções e informa
ções e de acesso multiusuário aos sistemás 
existehtes e que n·ão pode Ser "'padrÓnizada"; 
devendo atender, em cada caso, a necessi-
dade$ específicas; - ---

b) que a instalação de microc.omputado
res em órgãos administrativos seja feita consi
derando a_necessjdade de integração de infor
mações institucionais; - --

c) que a escolha de equlpamentos levará 
em consideração os itens aci_ma,; 

cj) que haja segurança, por parte do Proda
zen. _da capacidade de implementação pelo 
usuário de rotinas _de be.k up~ de procedimen
tos que garantar:n a integridade dos equipa
mentos e sistemas etc.; 

e) que a utilização de equipamentos ob~-
decerá a padrões mínimos de eficiência e de 
custo/dicáda, evitando-se - a não ser em 
casos em que comprovadamente resulte em , 
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economia para o Senado, o uso de_ microcom
putadores como "maquiná de eSCrever", ou 
em aplicações que já são disponíveis nO siste~ 
ma central; 

I) que se crie sistema de acompanhamen
to, auditoria _a avaliação de utilização, vincu
lado inclusive às avaliações de desempenho 
dos servidores envolvidOs no processo (geren
tes de conta/suporte etc.); 

g) que se tenha estabelecido de form~ se
gura as rotinas que assegurem a segurança 
física incluSiVe-dos equrparriefltós, "inClusiVe nO 
que se refere a instalações elétricas; 

h} que o equipamento represente uma 
"estação de trabalho" completa, com inde-
pendência de dadOs, rotin-as etc. -

Até a aprovação do Plano__ de _.Mkr.oirifor
mática a instalação de mlcrocomputadOres 
deve obedecer a projetas específicoS, aprova
dos pelo Conselho. Os caso~ que aconselham 
a instalação isolada devem, também, ser sub
metidos .a este órgão -obedecidos os princí
pios acima. 
2- Desde maio de 1988, autorizado pelo 

Presidente do Conselho, solicitei à DSO infor
mações sobre utilização_de recursos do Proda
sen, através do sistema_ de morütoLação. Ape· 
sar de repetidas vezes voltar ao assunto, até 
esta data não as recebi. Trata-se de informa
ções essenciais a que este Conselho possa 
fixar orientação sobre a política de serviços 
do órgão. Gostaria que" o ConS€lllo determi
nasse ao Prodasen o fornecimento dessas in
formações com prazo até 15 de janeiro. Gos
taria também de saber porque as infOrmações 
não foram prestadas até agora, qual a carga 
de trabalho dos servidores envolvidos, quais 
as avaliações de desempenho que eles rece
beram e quais os outros serviços por eles reali
zados com grau maior de prioridade. 

3 -Em janeiro p.p. este Conselho _aprovou 
ua alteração na poUtica de RH do Prodasen. 
Nesta ocasião ficou explícito que a aprovação 
se dava sob o compromisso, _conjunto da Dire
toria do órgão, de apresentar até maio a pro
posta de uma nova PolítiCa de RH de acordo 
com princípios entãO estabelédâOS. Até- !16je -
isto não ocorreu. Gostaria de ter informações 
precisas sobre o porquê, e reComendar enfati
camente ~ Di reteria que-cUnlpfã o seu com· 
promisso até o próximo dia 15 de janeiro. 
4- Gostaria de receber informações sobre 

a distribuição do Prêmio de Produtividade, pa
ra que este CohSelho_ possa avaliar como os 
critérios estabelecidos foram aplicados pelos 
d.iversos_setores do Ptodasen. 

Ata da 97• Reunião 

Aos três ·dias do mês de maio de mn nove
centos e oitenta e nove, às dez horas, na sala 
de reuniões da Diretoria ExeCutiva do PRODA
SEN, reúne-se o Conselho de SUpervisão do 
PRODASEN, sob a Piesidência do Exmo. Sr. 
Sénador Mendes Canale. Comparecem os Se
nhores Conselheiros Dr, José Passos Porto, 
Vice-Presidente, Dr. Vandenbergue Sobreira 
Machado, Dr. Antônio Carlos Nantes de Olivei
ra, Dr- Sara Ramos de Figueiredo, nomeados, 
.:.stes últimos, respectivamente, para a função -

de Membro do Conselho, através dos Atas 
no:>" 64, 65 e 66/89 do Exmo. Sr. 'Presidente 
do Semido Federal, e o Sr. William Sérgio 
Mendonça Dupin, Diretor-Executivo do PRO
DASEN: Jniciaitdo a reunião, o Senhor Presi
dente declara instalado o Conselho de Super
visão do PRODASEN com sua nova Compo
sição, fiXando, _por sugestão do Dlretor-Exe
cutivo, critérlOs pafa distribuição dos assuntos 
a sererrl tratados pelo Egrégic_:> Conselho. De
terffiiria o Senhor Presidente que as reuniões_ 
ao CohSelho se realizem com freqüênda quin
zenal, em local a ser previamente kiformado. 
A seguir, o Senhor Presidente, por solicitação 
do Senhor Diretor-Executivo, autoriza a parti
cipação do Consultor Marcus Vmicius-Goulart 
Golüêiga:;-cc..-m a finalidade de assessorar o 
Conselhô de Supervisão como previsto no § 
1 ç dO artigo 11 do Regulamento do PRO DA· 
SEN. Prosseguindo, o Senhor Pres_idente con
cede _a palavra ao Senhor Diretor-EXecutivo, 
o qu.:i!:J -iii.fo1111a cios Senhores Membros da vi
gência de gratmÇ,aÇão pOr Comparecimento, · 
consoante o disposto no § 49 do artigo 10 

-ao Regulamento citado. Os Senhores Conse
lheirOS- reSolvem, por unanimidade, renunciar 
a percepção da referida Gratificação, solici
tando que conste na ata a presente dedsão. 
Ainda com a palavra, o Senhor- Diretor-Exe
cutivo faz uma longa eXplanação sobre asitua
çãCf atual e perspectivas do PRODASEN. No 
documento que -ora apresenta descreve acer
ca aa-Reesfruturação OrganizadOnal e Opera~ 
danar dO-órgão implantação de uma estrutura 
emeiQ-ei1cia1, com vistãS à estrutura defmitiva 
e formal, objetivando dar suporte ao noVo pa
pel do Legislativo, a qual será, posteriormente, 
submetida à apreciaÇãO --deste Colegiada; da 
descentralização dos recursos de processa
mento.de dados e do (_lesenvolvimento de apli
Cações, visando agilizar ó atendimento às ne
cessidades de informâção dos órgãos compo-
nentes do Legislativo; da- necessidade de prio
rítiiàf- o -ãufo:aesenVolvirnento de inúmeros 
siStel:rias refb.ti:Vos-às- ãtiVida:des-fim do Pária
menta; âa implantação de um projeto com 
a finalidade de se estabelecer meiOS para que 
o PRODASEN possa gerar recUrsos próprios_ 
para sua manutenção e expansão, sem depen
der, unicamente, dos recursos· de que o o 
PRODASEN pOssa-gerar recursos próprios pa- -
ra -sua manutenção e expansão, sem depen
der, u-i1kãinei1fe, dos recursos da União, haja 
vista as di1fcufdadEis ecOrit?micas por que pas
sa o -País; da- necessidade de, através da defini
ção de critérios e pr6i::edirrientos, corrigir si
tua_çôes relativas à adequação funcional de 
diversos servidores do Quadro de Pessoal do 
PRODÂSEN; da situação em que se encon· 
traDJQ_s equipamentos e as instalações tisicas 
do órgão; dos serviços a serem contratados 
para a instalação e manutenção de equipa
mento_s e_ reposição" de peças, bem como a 
contra:ra~ão de serviços externos-iner-entes àS 

- ativiélades do PRO DAS EN; das dificuldades de 
expansªo na-área de software e dos p~blemas 
existentes na área de Apoio Administrativo, es
pecificamente quànto -à- realização d~. licita
ções falta de Regulamento próprio, à inexis
tência de Contratos com a IBM do Brasil relati-_ 

vos a 'aluguel de equ1pamentos e de software 
e a manutenção de equipamentos, assim co
mo a inexistência de normas para ã.lienação 
e Contratações. Após análise do documentO 
pelos Senhores ConselheiroS. e os €Sdaieci
mentos fomeddos pelo Senhor Diretor-Exe
cutivo sobr-e o assunto, o Senhor PreSidente 
coloca em apreciação o primeiro item da pau
ta. Trata-se do processo_ PD-0687/88-0, que 
diz respeito à normaS-de Credencianlento q:e· 
entidades pre~doras de serviços na área de 
saúde aos setvidores do PRODASEN, confor
me o disposto nos Ates -n?' 40/88- e 6 I 188 
da ComissãO Diretora do Senado Federal. In
forma o Diretor-Executivo que o presente as
sunto, em face da urgência de sua aprovação -
e tendo em vista a inviabilidade de reunir o 
Conselho, foi submetido á à:preciação do Ex
mo: Sr. Presiderite do Senado Federal, que 
o aprovou ad referendum âo Colegiada- em 

___ 28-12.-88, o qual foi consUbstanciado atiãvés 
do Ato n9 04/88 do Presidente do Consellio, 
à época. Esclarece que a matéria obteve pare
cer favorável do Conselheiro-Relator e, -desta 
forffiã; fcimã-se necessáriO Que á Suã apfOVá
ção seja referendada por este Colegiada, o 
quaJ a aprova por unanimidade. A seguir, pa,s.. 
sa-se à apreciaç_~o do processo 
PD-0148/89-0~ segundo item da pauta, rela~ 
tive à dispensa do servidor Sinvãl Senra: Mar
tins Júnior ·do.Emprego erri-toinissã_o de As-~ 
sessot-Chefe da Assessoria da Diretoria~Exe
ciitiva e da des1gnaçã0 do serviélor Paulo Cesar 
Carvalho Gomes para ocupar o refefldo Em
prego. o_ assunto em paut~ já foi objeto de 
apreciação e, de acOrdo ccim o inciso Vil do 
artigo 89 do Regulamento do PRODASEN, re.. 
cebeu aprovaÇao do Senhor Presidente -ad re. 
feretldum -do 'Conselho. Sollàta, então, o Se~ 
nhor Oiretor-Executivo, que a matéria seja re~ 
ferendada poreste-Colegiado, obtendo ames
ma á aquiescência unânime dos Senhores 
Conselheiros. Prosseguindo, coloca-se em 
apreciaçã-o --"6 =te"rceiro tterri, -proCess_á 
P[)L0700/86-0, que trata da readaptação fun
cional do servidor Jairo José de Olivetra para 
o Emprego do Preparador Técriico "c". O 
ConsE:lheiro-i"elator, Dr. José Passos Porto, lê 
o seu parecer, no Quar se manifesta favciráv'él 
à aprovação- da prop-osta e à criação do Em
prego Transitório de Preparador TéCnié-ó para 
a efetivação da readaptação, devendo o mes
mo ser extinto ·quando da existência de vagã
pennanente _que ~p_o·Ssa ser preenChidã Pelo 
readaptado. O aSS.Ui-ltO ·ê-"ãi1aJisado pelos Se
elheiros, sendo aprovado por unanimidade. 
Passa-se, a seguir, à-"ápi"eciação dos ítenS quar
to, quinto e sexto, processos PD-0683/88-4, 
Põ-0075/89-2-e -PI5-0Cf86/89-4,-referentes ·a-
Prestação de Contéis âo PRODASEN e do
FUNDASEN do terceiro e quarto trimestres 
de 1 9"8"8 e à Proposfa Orçamentária do FUN
DAS EN para o exercíCio de 1989, -respectiva
mente~ sendo -designado O Conselheiro Jqsé 
Passos Porto parã. emitfr parecer sobre os 
mesmos. O sétimo e oitavo itens, processos 
SF-Oll047J8Hl e SF-000643/89-0, dizem 
respelto às ligações de microcomputadores 
instalados nos gabinetes regionais dos Senho
res Senadofes ROnan Tito e João LYra, a Pri~ 
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meira em Belo Horizonte-MO e a segunda em 
Maceió-AL, respectivamente, ao computador 
central do PRODASEN. os· reféidos assuntos 
são confiados à Cons..elheira Sara Figueiredo 
para emitir parecer, como também o processo 
PD-0125/87-3, nono [tem, que trata de pro
posta do Diretor-Executivo, no sentido de a1te
rar os "Critérios para Atendimento aos Escritó
rios Regionais dos Senhores Senadores" -
item 4 -, nos termos da redação que apresenta 
através do expediente Cf-DEXISEN-5683/89. 
A segu[r, o Senhor Presidente coloca em apre
ciação os processos P0-0555/85-1, 
PD-0633/88-7 e PD-0640/88-3, décimo, déci
mo primeiro e dédmo segundo itens da pauta, 
que versam, respectivamente, sobre a propos
ta de contratação do aanco J:)e Dados "Poli", 
cujas informações nele armazenadas, ou seja, 
notícias da imprensa nacional de cunho polí
tico e sócio-econômico, estão, em caráter ex
perimental, à disposição dos usuários da rede 
de terminais; sobre o Convênio de_çooperação 
mútua entre o PRODASEN, Banco Central do 
Brasil, Banco do Brasil, Caixa Económica Fe
deral, Empresa de Processamento de DadQS 
da Previdência Soei.:!! - DATAPREV, Serviço 
Federal de Processamento de _Dados - SER:-. 
PRO e DATAMEC S/A Sistemas e Processa
mento de Dados, com o objetivo de se realizar 
intercâmbio de informações sobre equipa
mentos, suprimentos e fornecedores de pro
dutos e serviços relativos à área de informática, 
para o fortalecimento do poder de compra 
dos convenentes; sobre o interesse do Partido 
da Social Democraci<;l!_ Brasileira - PSDB em 
firmar convênio com oPRO~DASEN para "aces-
sar aos Bancos de Dados do SICON, utilizar 
alguns sistemas existentes naquele órgão e 
permitira desenvolvimento de outros sistemas 
de interesse do referido Partido. Após os esda
recimentos prestados pelo Diretor-Exe_cutivo, 
o Senhor Presidente designa o Conselheiro 
Antônio Carlos para que emita parecer sobre 
os assuntos ora apreciados. O décimo terceiro _ 
item. processo SF-003295/89, refefe-se à soli
citação do selVidor Ruy Francisco Soares, 
Assessor SF-DAS-1 02.1, no sentido de ascen
der ao Emprego de Assessor SF-DAS-102.2, 
na vaga ocupada anteriormente pelo ex-ser
vidor Herald Tabb de Moraes. O Senhor Dire
tor-EXecutivo fornece as informações solicita
das pelos Senhores --cõnselheiros acerca do 
pleito do selVidor. O Senhqr Presidente desig
na o Conselheiro Vandenbergue para emitir 
parecer sobre a matéri.a. Nada mais l)avendo 
a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião. 
E, para constar, eu;-Ana Maria Merlo Marengo, 
Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei 
a presente Ata que subscrevo e, após lida e 
aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente 
e demais membros do Conselho. 

Brasília, 3 de maio de _1989. - Senador 
Mendes Cana/e, Presidente - José PassQS 
Porto, \/ice-Presidente-Antônio Carlos NanM 
tes de Oliveira, Conselheiro - Vandenhergue 

Sobreiia Machado, ConS-elheiro - Sara Ra
mos de Figueiredo, Conselheira - William 
Sérgio Mendonça Dupin, Diretor Executfvo dQ 
PRODASEN. 

_ATADA.COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

4• Reunião Extraordinária, 
realizada em 13 de junho de 1989 

Às onze hOras do dia treze de junho de um 
mil novecentos e oitenta e nove, na Sala de 
ReUniões da Presidência, reúne-se a Com1ssão 
Diretora do Senado Federal, com a presença 
dos ExCelentísSimOs Senhores Senadores 
NeJson Carneiro, Presidente, Iram Saraiva, Pri-
melro ViceMPresidente, Alexandre Costç:, Se
S':In~o ViceMPresidente; Mendes Canale, Pri
meiro Secretário, Pompeu de Sousa, Terceiro 
Secretário, Lq_uremberg ~unes Rocha, Quar
to-Secretário, António Luiz Maia e Aureo Me\lo, 
SuplenteS. peuca de cOmparecer, por motivo 
justificado, o Excelentíssim-o Senhor Senador 
Divaldo Suruagy, Segundo Secretário. 
~ O Senhor Presidente dá infclo aos trabalhos 
da reunião e apresenta à Comissão Diretora 
os seguintes assuntos: 

a) Expediente do Presidente do Instituto ele 
Previdência dos Congressistas encaminhando 
Relatório da Auditoria realizada nas Contas da 
ge!?_tãodo biênio 1987/19~9. _ 

A matéria é distribuída ao Senhor QuartO 
Secr_e_tár:io para relatar. 

b) Pedido de autorização da Comissão Di
retora para ink:io do processo licitatório para 
inst<:J]a_ção da central de Vídeo. 

Após ser examinada a matéria, os presentes 
concedem a autorização, arites de apresen~ 
ta do o parecer do Relator_ na Comissão Dire
tora, tendo em visia a urgência na aplicação 
dos re~ursos disponíveis. 

A seguir, o: Diretor~Geral solicita, e lbe é 
concedida, a palavra para esclarecer que, por 
equívoco, o _flfOjeto de resolução, de autOria 
do Senador Carlos Chlarelli, que "dispõe sobre 
a proposta_ da ação direta de inconstitucio
na1idade da Medida Provisória n? 63, a ser pro
posta pela Mesa do- Sencid.ci·federal perante 
o Supremo Tribunal Federal", constou da Ata 
da reun!ão ordinária de 8-6-89 como tendo 
sidO-distribuído ao Senhor Primeiro Secretário 
quando, na realidade, o fora ao Senhor Primei
ro Vice-PreSidente. - -

O Senhoi Presidente concede, em s_eqüên
cia, a palavra ao Senhor Primeiro Vice~Pre
sidente, que submete à Comissão Diretora os 
seguintes assuntos: 

a) parecer a "requerimento apresentado 
pelO Senador Carlos Chiarem e os Líderes do 
Partido Socialista Brasileiro, Partido Democrá
tico Tra&ãlhiSta, Partido da Socia1 Democracia 
BraSileira e Partido De"irioCiático SOcial soliçi-

tando _a argüição de inconstit_ucionalidade da 
Medida Provisória n? 63, de 1? de junho de 
198~, perante o Supremo Tribum3J Federai": -

Após a leitura d9 parecer, os presentes_ded
dem devolver o 12!-9-ce~So ao Relator pdrã que 
este, na próxima reunião, apresente, também, 
parecer so!:>re o projetq_ de resolução ~cima 
mencionado pelo Diretor-Geral, submetido à 
Comissão Diretora juritamente com o requeri_
mento, visto que aquele tem prioridade e, in
clusive, já foi apre-ciado pela Comissão de 
Constituição e Justiça devendo ser submetido 
ao Plenário, após examinado pelo Colegiada. 

b) Proposta oral no sentido de ser unificadO-
o pagamento das parcelas que compõem a 
remuneração dos Senadores. -
Ap~~- debater a matéria, a_ Comissão Dire

tora aprova a proposta, unificando o paga
mento, a partir de agosto e a ser ef~tuado 
após o dia 20 (vinte) de cada mês. 

Em continuação, o Senhor Presidente con
cede a palaVra ao Sen6or Primeiro Secretário, 
que devolve os Processos n~• 001208/89.::6 e 
020231/87-3, de interesse de Aldo Assump
ção Zagonel dos Santos. dos quais lhe fora 
concedida vista, eapresenta voto em separado 
ao parecer do Senhor Quarto Secreicfrio sobr~e 
a matéria,Hda na· r-eunião de 14-3-89. 

Colocada em discussão, o Senhor QuartO 
Secretário leVanta a pfefiminar de que, se o 
Processo, tendo sido decidido pelo Presidente 
da Comissão Diretora anterior; que tinha dele--_ 
gação para decidir sobre a matéria, conforme 
Ato no 38/88, da Comissão Diretora, deveria 
ser reexaminado pelo atual Colegía'dO: 

Os preSentes, consíderando decisãO ante
rior no Sentido de não rever processos já vota~ 
dos por Mesas passadaS, resolvem, por maío- -
ria, acolher a preliminar e encaminhar os Pro
cessos à Subsecretaria de Administração f1-
nanceira para as devidas providênCias. 

O Senhor Primeiro Secretário vota contra 
e faz constar da Ata que considera irregular 
os processos em epígrafe, por não terem rece
bido aprovãção do Cedesen, onde teve mani
festaç_ão do então Primeiro secretário e seu _ 
Presidente pelo arquivã.mento do processo ini· -
cial. O Senhor Pri_!Ueiro Secretário propõe qUe
se reexaminem esses estágios no exterior e 
o Convênio com a Univers[dade de Albany. . 

O Senador Antônio Luiz Maya, Suplemente 
da ComiSsão Diretora, _aproveita a oportuni· 
dade para destacar a atuação renovadora do 
Senhor Primeiro Secretário e transroi!Jcos elo
gios que tem ouvido dos Senadores, exten
sivos ao Se'nhor Presidente e deffiais mem
bros da Mesa_. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~ 
dente_ encerra os trabalhos, às treze horas, pelo 
que eü, José_ Passos Porto, Diretor-Geral e Se
cretário da ComisSãO Diretora. lavrei a pre
sente Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. - - ----

Sala da Comissão Diretora, 13 de junho_de 
1989. -:-Senãdor tie.l~n Qrne_if!J, Pre"Sidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SÁBADO, 17 DE Jar!HO DE 1989 BRASiuA-DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 16, §§ 1' e 2', do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 28, DE 1989 

Aprova as contas do Gove!71a.dor do Oistrito Federal, referentes ao exercfcio. de 1987, 
ressalvadas as responsabilidades imputáveis a gestores por infrações legais e danos patrimo
niais de qualquer espécie. 

Art 1' São apràvadas as contas apresentadas pelo Governador José Aparecido de Oliveira, do 
Distrito Federal, concernentes ao exercício de 1987, .. ressa1vadas as responsabilidades imputáveis a gestores 
por infraçõe& legais e danos patrimoniais de qualquer espécie. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor mCélata de. sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se-as disposições em córitrãrio. 
Senado Federal, 16 de junho de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, iios termos do art 
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 29, DE 1989 

Revoga o item VI do art. 406 e o ait 412 do Regulamento Administraüvo do Senéldo 
Federal, aprovado pela Resolução n' 58, de 1972. . - · 

Art. 1' São revogados o item VI do art. 406 e o art 412, do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n' 58, de 1972. · · 

Art 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3' Revogam-se as disposições em. contrário. 
Senado Federal, 16 de junho de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor~Geral dO Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
IRretor Adjunto 

1 -ATA DA 80• SESSÃO, EM 16 
DE JUNHO DE 1989 

LI-ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE_ 

1.2.1- Projeto recebido da Câmara 
dos Deputados 

-Projeto de Lei da Cârilara n" 14/89 _ 
(n" 1.923/89, na origem), que cria a Comis~ 
são Coordenadora Regional de Pesquisas 
na Amazônia-CORPAM e_dá outras provi
dências. 

1.2.2- Leitura de projetas 
- Projeto de Lei do Senado n" l53/89, 

de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso e outros Senadores, que dispõe 
sobre recursos financeiroS para custeio da 
campanha eleitoral que menciona, e dá 
outras providências: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 154/89, 
de autoria do Senador Mário Covas, que 
assegura a participação dos empregados, 
empresários e aposentados na adminis~ 
tração da Previdência Social {art. 194, Vll, 
da Constituição Federal). 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO frlAú\ - Litígio terriK 
torial entre o Acre e Rondônia. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Cin
qüentenário de fundação da Federação 
das Indústrias de Pernambuco. 

SENJIDOR AFONSO SANCHO- De
sempenho do setor siderúrgico. 

1.2.4- Comunicação da Uderança 
do PFL na Câmara dos Deputados 

-Substituição de membro em Comis
são Mista. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF n"' 7, de 1989, de 
iniciativa do Governaâor do Distrito Fede
ral, que institui normas para atualização -
monetária de débitos com a Fazenda Pú
blica ·do DiStrito Federal, altera o Decre· 
to-Lei n? 82, de 26 de de:Zeinbio de 1966, 
e dá outras provfdêndas.Aprovado. A san
ção do Governador do Distrito Federal 

EXPEDIENTE 
CENTRO GIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÂRIO DO CONGRESSO NAQONAL 
Impresso 'sob a responsab•lrdade d~ MeH do Senado Federal 

ASSINATURAS 

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

Exemplar Avulso ·--·····--··-··-··· .. ·--···-······-·····- Nez$ 0,06 
T1ragem: 2.2-oO-exemplares. 

SUMÁRIO 
Projeto de Lei dO DF h~ 14, de 1989, 

deJniciativa do Oovernador do Distrito FeK 
dera!, que suspende a aplicação da Lei n? 
8, de 29 de dezembro de f 988, no Período 
que menciona. Aprovado. A sanção do Go
vernador do Distrito Federal. 

Projeto de Lei do Senado n~ 132, de 
1989, de iniciativa da Comissão de ConstiK 

Juição, JuStiÇ:a_e_ Cidãdania, que regula
menta o art. 9: da Consti(ui~ão Federal. 
Discuss~o sobrestada, em virtude do adia
mento da votação do_ Requerimento n~ 
334/89, após usar da palavra o Sr.Jutahy 
Magalhães. 

_Frojeto de Lei da Câmara n"' 71, de 1983 
(n9 2.156.179, na Casa de oriQem}, que alte
ra o art. 459 da Cons_olidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo DecretoKLei no 
5.452, de 1° de maio de 1943, que dispõe 
_sobre o pagamento de salários. Dec/arado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 81, de 1983 
(n" 731/79, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao § 39 do art. 670 da ConsoK 
lidação das-Leis do Trabalho, aprovada pe
)o_Decreto-Lei n? ;;.4,52, de 1° de maio de 
194-3. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara no 137, de 
1983 (n" 4~084/80, na Casa de origein), 
que aJtera ã redação- do art. 12 da Lei n~ 
5.J 07, de 13 de setembro de 1 966, que 
criou o Fundo de: Gara11Ua do Tempo de 
Serviço. Dec!arado prejudiâldo. Ao ArquiK 
vo. 
- Pi'ojetr:l-de Lei do Senado n~ 121, de 
1 983 -Complementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n~ 26, de 
11 de--Setembro de 1975, que unificou o 
PIS/Pasep. Declarado prejudicado.-Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 91, de_] 985, 
Comj:>lementãr, dé a·utoria do Seria:dOr 
Carlos Alberto, que acrescenta dispositivo 
à LeiComplementai'it?_2ô, de 11 desetem-'
bro ele 1975, que "altera disposições da_ 
legislação que regula o Programa de lnteK 
gração Soda!- PIS e o Programa de For
mação do Património do Servidor Públiço 

.......:. Pasep", com vistas a ·racl.iffar a movi
mentação das contas individuais, no_ Caso 
de calamidade pública decorrente de en
chente ou_ inunda_çao.-Uec/araào prejudi
cado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n? 95, de 1985 
- Complemenfar, de autoria -do Senador -
Guilhe-rme Palmeira, que altera dispositi
vos da Lei Complementar n" 11, de 25 
de maio de_ 1971, alterada pela Lei Com
plementar no -16, _de 1973, e dá outras proK 
vidências. Declarado prejudicddo. Ao Ar
quivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
dia 

SENADOR RONALDO ARACV\0 c:..:c-g;. 
tuação de abandono das rodovias federais. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Crise na Bolsa de Valores. SUcessão Presi
dencial. 

SENADOR LEitE CHA 1-fS- Irregula
ridades na aplicação de recursos do IPC. 
Crise na Bolsa de Val-Ores. 

SENADOR LO(}RfVAL BAPTISTA -Vi
sita do Presidente da República às constru
ções da hidroelétrica de Xingó, do porto 
de Sergipe e ínício do pólo cloroquímico 
do Estado. 

SENJIDOR NELSON WEDEKIN- Su
primento de energia elêtrica 

_ SENJIDORMAURO BENEVIDES- Di
ficuldades enfrentadas pelos avicultores do 
Estado do Ceará. 

1.3.2 -.Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-AIAS DE COMISSÕES 

3-MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-UDERES DE 
PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÓES PERMANENTES 
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Ata da 80"' Sessão, em 16 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Iram Saraiva, Pompeu de Sousa e /'labor Júnior 

ÀS9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES 

Mário Maia -- Aluízio Bezerra - Ronaldo 
Aragão - Afonso Sancho - Jutahy ~ga
lhães - Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença ·acusa o compareci
mento de 6 Srs. Senadores,_ Havenclo número 
regimental, declaro _aberta a ses_são, 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS_nossos _ 
trabalhos. 

O Sr. 1"' Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. -- -

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofício 

Do Sr. 1~" Secretário da Câmara dos De~ 
putados, encaminhando à revisão do Se
nado Federal autógrafos do seguinte pro
jeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~> 14, DE 1989 

(N"' 1.923/89, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Oia a ComissãqJ:oordgnadora Regio
nal de Pesquisas na Amazônia- Cofpam 
e dá outras providência$. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica criada a Comissão Coorde_:. 

nadora Regional de Pesquisas na Amazônia 
- Carpam, com a finalidade de assessorar 
a Secretaria Especial de Oência e Tecnologia 
da Presidência da Rep)Jbli~a - SCT -~R na 
definição de diretrizes, alocação de recursos 
e acompanhamento da execução do Progra
ma do Trópico Úmido. 

Art. 2" A Comissão Coordena,doça Regio
nal de Pesquisa na Amazônia -Carpam fica 
vinc!!tlada à Secretaria Especial de Qência e 
Tecnologia da Presidênciª _da_.República -:
scr -PR, a quem cabe: 

1-definir diretrizes ge~als para a execução 
do Programa; _ 

IT-aprovar a Programação Anual de Pes
quisas e seu orçamento; 

DI- captar recursos financeffos junto às 
agências de fomento à Ciêri.Cra e Te~nologia 
e outras fontes nacionais e/o_u_ interhacionais; 
N- supervisionar o desenvolvimento das 

pesquisas. 
Parágrafo único. Q;Jnstituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Nat!,.lrais Renová
veis - lbama será ouvido na defmlção dos 
itens estabelecidos. neste artigo. 

Art. 39 À Comissão Coordenadora_ Regio
nal de PesquisaS na Amazônia - Córpam, 
cabe:--

1-propiCiar maior articulação entre as ins
tituições de pesquisa da região visando à iden
tificação de oportunidades de cooperação no 
desenvolvimento de projetas específicos de 
relevância para o Programa Nossa Natureza; 
ll-proporcionar orientação às instituições 

intervenientes, indicando diretrizes específicas 
para a formulação das propostas; 

· ](J- acompanhar o desenvolvimento das 
pesquisaS, promovendo s_ua avaliação conti
nuada e registrando seus resultados; 

IV- promover amplamente a divulgação 
dos resUltados das pesquisas e fomentar a 
sua utilização,_considerando os sistemas de 
comunicação e transferência de resultados e 
de tecnologia existentes; 

V- resgatar os resultados de pesquisas já 
realizadas na região e diligenciar no sentido 
de sua divulgação e aplicação de seus pro
dutos; 

Vl- sugerir medidas para otimização do 
uso ·da infra-estrutura das instituições de peS
quisas através da integração de suas ativida
des. 

Art. 4~ A Comissão Coordenadora Regio
nal de Pesquisas na Amazóriia- Carpam será 
constituída por: 
I- 1 (um) presidente da Coinissão Coorde

nadora Regional de Pesquisas na Amazónia 
~Corpam, escolfiído por eleiçáo direta entre 
seus membros; 

U-1 (um) representante de cada uma das 
seguintes instituições: 
"~ I~tuto Brasileiro do _Meio _Ambiente e 

Recurs,os Naturais Renováveis -lbama; 
b) Secretaria Especial de Ciênda e Tecno-

logia da PresidêriC:ia -da RePública- SCT-PR; 
_c)_ SuperintendênCia do des_envolvim.ento 

da Am~ia- Suç:lam; 
d} S_uj:>erintéhdêhcia do Desénvolvimento 

do_Centro-Oeste- Sudeco; 
J!)_ Jnstituto_Nacional de Pesquisas da Ama

zônia - lnpa; 
f) Conselho NadoÍlal de Desenvolvii-nento 

Oentifico e Tecnológico- CNPq; 

g) EmPreSa BniSileira de Pesquisa Agrope
cuária - Embrapa; 

h) Financiadora de Estudos e Projetes -
Fmep; 

l[I _-:-_ 3 (três) representantes _daS_ Universida
des_da Amazônia Legal, indlccidos pelO Prato
. colo de lntegraÇ:ao cjas Universidades da ArJ1a-
Zõniã; - -- - ·· 

N -3 (i.rêS) pesquisadores com notórios 
conhecimentos sobre a Amazônia, indicados 
pela Socie"dade Brasileira para o Progresso da 
O_ência- SBP<:,_ ouVida a comunidade cientíM 
fica regional; 

V- 2 (dois) representantes do conjunto 
das entidades conservacionistas da região; 

VI- 1 (um) representante das Unjd.ade;;_ 
Federadas que compõem a Amazônia Legal 
indicado pelo Inst[tuto Superior de Estudos 
da Amazônia - lsea. 

Parágrafo único:_ Os representantes de 
que trata os incisos V e VI deste artigo seião 
indicados, respectivamente, pelo_conjunto das 
entidades conservadonistas da região e pelos 
governadores dos Estados que compõem a 
Amazônia Legal, ao Ministro da Secretaria Es
pecial de Oência e Têcnologia da Presidência 
da República - SCf-PR. 

Art. 5ç A programação anual de pesquisa 
será formulada e orçamentada até abril de 
cada ano pela Comissão Coordenadora Re
gional de E>esquisas na Amazónia - Carpam 

Parágrafo único. A programação referida 
neste artigo atenderá, com prioridade, às ne-_ 
cessidades de conhecimentos CiélltífR::-65 ·e 
tecnológicos, bem como de dados de suporte 
detectados nos projetas governamentais de 
intervenção eçpnómica que tenham impacto 
no Meio Ambiente da Amazónia Legal, em 
especial aqueles definidos no Programa Nossa 
Natureza. 

Art. 69 Cabe à Secretaria Especial de 
Ciência e Te<:nologla da Presidência da Repú~ 
blica - SCT-PR dar o suporte de recursos 
necessários às entidades, propiciar o desloca
mento e a estada dos participantes da Comis
são CoOrdenadora Regional de Pesquisas na 
Amazônia - Carpam, bem como dos even
tuais consultores não vifl.culados a instituições 
da Região Amazônica, sempre que necessário. 

Art. 7~ -,- O Poder _ExecUtivO regulamentará 
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias subse-_ 
qüentes_à sua aprovação, e a Comissão Coor--_ 
denadora Regional de Pesquisas na Amazónia 
-Carpam funcionará segundo dispuser o seü 
Regimento Interno. - -

Art. & _O Conselho Nacional de•Desenvol~ 
vimento-~CíentíficO e Techo16giCo-- CNPq 
proverá de imediato à Comissão Coordena-: 
dora Regional de Pesquisas na Amazônia -
Carpam com todas as informações acumu
ladas_ na Coordenação do Programa do Tró
pico Úmido. 

Art. 9"_ Esta lei entra_em vigor na data_de 
sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposiÇões em 
contrário. 

MENSAGEM No 164 DE j 98~ 
Excel€:iltíssimos Senhores Membro_s do-

Congresso Nacional: 
Nos termos do § 1 ~ do art. 64 da Consti

tuição Federal, tenho a hOnra de ~ubmeter 
à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acomp_anhado de Exposição de Motivos dos 
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Senhores Ministros de Estado da Agricultura 
e do Interior e Secretário-Geral da Secretaria 
de Assessoramento da Defesa NacionaJ e Se
cretário Especial da Gência e Tecnologia, o 
anexo projeto de lei que "cria a Comissão 
Coordenadora Regional de Pesquisas na Ama
zônia para elaboração do programa de Pesqui
sas sobre o Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis. e dá outras providências". 

Brasüia, 24 de abn1 de 1989. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 17/89 DE lO 
DE ABRIL DE 1989, DOS SENHORES MI
NISTROS DE ESTADO DA AGRICULTU
RA, DO INTERIOR, SECRE:T ÁRib GERAL 
DA SECRET AR/A DE ASSESSORAMEN
TO DA DEFESA NACIONAL E SECRETA
RIA ESPECIAL DE CltNC!A~E TECNOLO
GIA. 

Exceientisslmo Senhor Presidente da Repú
blica 

Temos a honra de nos dírígir a VOSSa Exce
lência a propósito das atividades desenvolvi
das pelo Programa Nossa Natureza, particu
larmente no concernente à situação das pes
quisas científicas na Amazônia Brasileira, 

2. Pelo Decreto n~ 96.944, de 12 de outu
bro de 1988, foi instituído, entre outros, o-9ru
po de trabalho interminlsterial para analisar 
e propor medidas que tornem mais efetivas 
a atuação dos órgãos federais de pesquisa 
na região. 

3. A falta de aplicação de uma base técni
ca e científica adequada ao desenvolvimento 
económico e social pode ser identificada co
mo um dos fatores que tem contribuído para 
a exploração predatória dos recursos naturais 
renováveis. 

4. O Governo Federar vem desde o início 
da década de 1950 envidando esforços no 
sentido de institucionalizar a pesquisa cientí
fica na região, através da criação do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Ma
naus, do resgate do museu paraense Emílio 
Goeldi, da implantação do sistema de pesqui
sas agropecuárias da Embrapa etc. Existe, 
portanto, uma estrutura goverl)amental de 
pesquisa instalada na região, e o acervo de 
conhecimentos científicos teóricos e aplica
dos sobre os ecossistemas da Amazônia e a 
potencialidade de seus recursos naturais reno
váveis é considerável. 

5. Persistem, no entanto, grandes dificul
dades para tomar mais efetiva a atuação das 
instituições de pesquisa na Amazônia. Entre 
outras coisas, existe uma grande caréncia de 
pessoal qualificado para a pesquisa na região, 
e também de pessoal técnico nos organismos 
de desenvolvimento com a formação neces
sária para incorporar no planejalnento do de
senvolvimento regional a informaçáo gerada 
pelas instituições de pesquisa. A baixa eficácia 
do processo~de difusão produtiva do conheci
mento cientifico daí resultante tem se refletido 
nos orçamentos para pesquisa. 

6. Seria improdutivo, no entan-to, apenas 
aumentar os orçamentos acima referidos, ou, 
partir-se_ para a criação de novos centros de 
pesquisa. A estrutura existente representa uma 
capacidade instalada perfeitamente capaz de 

suprii os-cOnhecimentos científicos necessá
rios para a"tender as açõ-es do Progfama Nossa 
Natureza. A dificuldade maior identificada pelo 
grupo de trabalho inierministerial refere-se à 
coordenação de atiVidades, à articulação das 
instituições de pesquisa" com- aS instituições 
de desenvolvimento regional. 

7. Nesse sentido estamos submetendo a 
apreciação de Vossa Excelência um antepro
jeto de lei que propõe a criação de uma Comis
são Coordenadora de Pesquisas na Amazônia 
objetivando agregar parte do esforço de pes
quisa hoje existente na região em torno da 
solução de alguns problemas prioritários e re~ 
levantes para a promoção do desenvolvimento 
em bases conservacionistas da Amazônia. 

8. A Comissão será composta por repre
sentantes da Secretaria Especial da Gênda 
e Tecnologia, de instituições de pesquisa e 
universídades da região, representantes das 
agências de desenvolvimento regional e repre
sentante_s conservadonistas sob a presidência 
do Presidente do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renová
veis. T,rata-se de lnstruni.ento original, que per
mitirá a aferição interinstitucional da ·capaci
dade instalada para a pesquisa, dos seus pia~ 
nos e ptojetos e sobretudo de sua reorientação 
para execução de projetes de pesquisa consi
derados relevantes para a promoção do de
senvolvimento conservacionista da Amazônia, 
possibilitando a canalização dos recursos, 
atualmente escassos, para ações mais eficazes 
relacionadas com os objetivos do Programa 
Nossa Natureza._ -

Aproveitamos a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos do nosso mais 
profUndo respeito. - !ris Rezende Machado, 
Ministro de Estado da Agricultura - JoJo Al
ves Filho, Ministro de Estado do Interior.- Oen. 
Div. Rubens B_ayma Denys~ Ministro de Estado 
Secretário-Geral da Secretaria de- Assessora
mente da Defesa Nacional. - Décio Leal Za
gottis, secretaria Especial de Ciência e Tecno
logia. 

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do Expediente lido, consta o Projeto de 
Lei da Câmara n" 14, de 1989, que será publi~ 
cada e distribuído em avulsos, podendo rece~ 
ber emendas perante a Comissão de Assuntos 
Sociais·;-pelo prazo de cinco dias úteis a partir 
da publicação no Diário do Congresso Na~ 
CJ'onal. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeteS de -lei que serão 
lido~ pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 153, DE 1989 

Dispõe sobre recursos fmanceiros para 
custeio da campanha eleitoral que men~ 
ciona, e dá outrl!s jJiovídêndas. 

O Congressô Nacional decreta: 
Art. 19 ds Partidos Políticos e as coliga· 

ções habilitadas a participar~m das eleições 

Junho de 1989 

para PreSidente e \!ice-Presidente da Repú
blica de 15 de noverribro de 1989, disporão 
de recursos financeiros públicos destinados 
ao cUSteio désta campanha. 
_ Parágrafo Ltnico. Para o fim do disposto 

neste artigo'-o Poder Executivo depositará, à 
conta do Fundo Partidário de que trata a Lei 
n~ 5,682, de 21 de j!J]ho de 1971, importância 
equivalente a 50.000.000 de BTN, no dia 1 Q 
de setembro de 1989. · 

Art. 2~ Os recursos de que trata esta lei, 
serão distribuídos exclusivamente aos Partidos 
Políticos e Coligações com candidatos regis
trados, e só serão entregue_s quando for com
provada a existência, em conta sujeita à fisc:ali· 
zação do Tribunal Superior Eleitoral, de recur
sos destinados à campanha no montante de, 
Pelo menoS, o valor a ser recebido pelo Partido 
ou Coligação respectiva. 

Ait 39 Fica o-Poder Executivo autorlwdo 
a_ abrir crédito especial de até NCz$ 
150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões 
de cruzados novos), para atender às despesas 
com a execução desta lei, utilizando-se, como 
fonte de recursos, quaisquer das fontes previs
tas na Lei n~ 4.320, de 17 de março de 1964, 
inclusive emissão de títulos públicos. 

Art. 4? O Tribunal Superior Eleitoral expe
dirá res_oluções normativas e instruções para 
o fiel cumprimento desta lei, inclusive quanto 
à distnbu1ção dos recursos, respectivos per
centuais, administraçãO e ocdenamento dos 
g<i.stoS e--pre-st"ãção de contas. 

Parágrafo único. Para a distribuição dos 
recursos será--observado critério idêntico ao 
de proporcionalidade do tempo destinado à 
propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, 
dos Partidos Políticos e Coligações, adotado 
na Lei nQ 7.773, de 8 de junho d~ 1989 que 
"dispõe sobre a eleição para Presidente e Vice
Presidente da Rep~blica". 

Art 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Com o advento da nova Constituição, o pro
cesso eleitoral deve sofrer alterações que, so
bretudo; resguardem seu conteúdo ético e a 
real democratização do pleito. Uma delas, se
ria o financiamento, com recursos públicos, 
das eleições presidenciais que ocorrerão no 
corrente ano. 

O presente projeto de lei objetiva, predsa~ 
mente, a alocação de um mínimo de recursos 
para o custeio da campanha presidencial, evi
tando com isso que candidatos com pequeno 
poder econômico sejam esmagados por ou~ 
tros mais poderosos. 

Essa práticã, além de condenável do ponto 
de vista ético, gera indesejáveis distorções do 
processo eleitoral, pela diminuição das chan~ 
ces dos candiçlatos ou dos partidos que dis
põem de poucos recursos. 

Portanto. é o abuso do poder econômico 
- que se pretende combater, ou nel,ltralizar 
em seus efeitos- sobre a campanha eleitoral, 
o objetivo do presente projeto. 
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Nada méiis justo, neste-momento-de transi
ção por que passa o País, do que legittmar-se 
o processo eleitoral. E esta inovação,_ quanto 
ao custeio público -das campanhas deste ano, 
certamente contribuirá para a consolidação 
dessa transição. 

A conseqüência principal, decorrente da 
aprovação deste Projeto, será, sem dúvida, o 
aperfeiçoamento do processo e do próprio sis
tema eleitoral brasileiro. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1989. 
- Senador Fernando Henrique Cardoso -
Senador Ronan Tito- Seil.ãdor Jarbas Passa
rinho. - · 

LEGISLAÇÃO C!TAOA 

LEI N• 5.682, 
DE 21 DE JULHO DE 197! 

Lei Orgânica dos Partido$ Políticos 

TITULO VIII 
Do Fundo Partidário 

Art. 95. O fundo especial de assistência 
financeira aos Partidos __ E_oliticos será consti
tuída.: 
I-das multas e penalidades aplicadas nos 

termos do Código Eleitoral e leis_ conexas; 
II- dos recursos financeiros que lhe forem 

destinados por lei eni caráter permanente ou 
eventual; 

III-de doações particulares, inclusive com 
a finalidade de manter o instituto a que se 
refere o artigo 118, número V. . 

Art. 96. A previsão orçanientária de reCvr
sos para o fundo partidário deverá ser consig
nada, no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribu
nal Superior EleitOral. 

§ 1? Os créditos a que se referem este 
artigo e o número U do artigo anterior serão 
registr.,dos no Tribunal de Contas e automati
camente distribuídos ao_ Te_souro Nacional. 

§ 29 O Tesouro Nacional, contabilizando
os como fundo partidário, colocará os créditos 
no Banco do Brasil SA, trlmestralmente, em 
conta especial, à disposição do Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Art. 97. O Tribunal Superior Eleitoral, 
dentro de 30 (trintã) dias, a contar da data 
do depósito a que se refere o § 2~ do artigo 
anterior, fará a respectiva distribuição aos Dire
tórios Nacionais dos Partidos, obedecendo ao 
seguinte crítério: 

1-20% (vinte por -cento) do total do fundo 
partidário serão destacados para entrega em 
partes iguais, a todos os Partidos; 

11-80% (oitenta por cento) serão distri
buídos proporcionalmente ao número de 
mandatârios que tiverem na Câmara dos De
putados. 

Parágrafo único. Nos cálculos de propor
ção a que alude este artigo, tomar-se-â por 
base a fLliação partidária qUe Constar na diplo
mação dos candidatos eleitos. 

Art. 98. Da quota recebida, os Diretórios 
Nacionais re.distribuirão, dentro de 30 (trinta) 
dias, 80% (oitenta por cento) no ililnímo, às 
suas seções regionais, em proporção ao nú-

mero de representantes de que estas dispu
serem riaS ASSembléias Legislativas, observa
do o dispost() no parágrafo único do artigo 
anterfór. -

Parágrafo único. O Dtretório Regional de 
Território Federal será contemplado Com a 
IT!enor quOta destinada a seção regional de 
Estado. 

Art. 9!::f. Da _quota recebida, os Diretórios 
Regionais, dentro de 3 (três) meses, redistri
buirão 60% (ses-senta. por cento) aos Diretó
rlos Municipais, proporcionalmente ao núme
ro de legendas federais que o Partido tenha 
obtido na ·eleição anterior em ca-da município_ 
ou em unidade administrativa a ele equipa· 
rada. 

Art. 100. A ex.stência de Diretórios Parti
dários será aferida pelo registro, dentro do pra
zo do mandato partidário, em órgão compe
tente __ daJustiça Eleitoral. 

Art. 1 O I. Em caso de cancelamento ou 
caducidade do registro do Diretório Nac_ional 
do Partido, a quota que lhe caberia reverterá 
ao fundo partidário; se as mesmas circuns
tâncias ocorrerem -com o Diretório Regional, 
a reversão far-se á em beneficio do Diretório 
Nacional; e, se com o Diretório Municipal, sua 
quota será adjudicada ão Diretório Re9ionaL 

Art. 102. Os depósitos e movimentação 
do Fundo Partidário serão- feitos obrigatoria
mente, nos estabelecimentos de que trata o 
número V do artigo 93. 

Art 1 Ó3.- o os recursos não orçamentários 
do Fundo Partidário serão recolhidos, em con
ta especial, no Banco do Brastl S.A, à dispo· 
sição do Tribunal Superior Eleitoral e por este_ 
inq:ii_Por-ãdos ao produto da contribuiÇâo or
çamentária, para efeito da distribuição prevista 
t:l9 artigo 97. 

Art. 104. A aplicação das contribuições 
d'estinadas aos Diretórios aerá _d~cidida em 
reunião plenária. 

Art. 105. Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicado~ 
l- na manutenção das sedes e serviços 

dos Partidos, vedado o pagamento de pessoal 
a qualquer título; 

H- n~ propaganda doutrinária e política; 
III-no alistamento e eleição; 
IV-na fundação e manutenção do insti· 

tuto a_,que se refere o número V do artigo 
118. ~ 

Art 106. Os_Qartidos prestarão contas, 
anualmente, ao tribunal de Contas da Uiliãci, 
da aplicação dos recursos recebidos no exer
cício anterior. 

§ 19 As prestações de contas de cada ór
gão (municipal, regional ou nacional) serão 

-feitas em volumes distintos e remetidos ao 
T ribú.nal Superior EleitoraL __ 

§ 29 O Tribunal Superior verificará se a 
aplicação foi realizada nos termos do Código 
Eleitoral e desta lei e, com relatório que verse 
apenas sobre este assunto, encaminhará a 
prestação de contas para exame e julgamento 
do Tribunal de Contas da União. 

§ 39 Os Dlretórios serão responsáveis pe
Ja aplicação dos recursos do Fundo Part_idário. 
-- § _49 A falta de prestação de contas ou 
a sua desaprovação, total ou parcial, implicará 

na perda do direito ao recebimento_de novas 
quotas e sujt:1tará a responsabilidade civil e 
criminal os membros das Comissões Execu
tivas dos Diretórlos faltosOs. 

§ 59 O órgão tomador de contas poderá 
converter o julgamento em -diligência, para 
que o Diretório as regularize. 

~ - ~ 

§ 6~ A Corregedoria da Justiça Eleitoral 
poderá, a qualquer tempo, proceder a investi-_ 
gação sobre a aplicação do Fundo Partidário, 
em esfera nacional, regional ou muilic;ipal, 
adotando as providências recomendáveis. 

Art 107. Contra resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral a respefto do Fundo Parti
dário, os Diretórios nactonafs poderão opor 
reclamações fundamentas d_entro de 30 (trin
ta} dias, para a mesma instância judicial. 

Art. 108. O Tribunal-SuPerior Eleitoral ex
pedirá instruções especla1s s_obre o Fundo Par
didário e sua aplicação. 

Art 1 OS~ Os Partidos gozarão de isenção 
de imposto de qualquer natureza e d_e gratui
dade na publicação de Atas das reuniões con
vocatórias para funcionamento de órgãos, do· 
cumentos relativos à_vida Jurídica e financeira 
e editais, súmulas ou pequenas notas informa
tivas, na imprensa oficial existente na cidade 
onde tiverem sede seus ógãos de deliberação 
e direção, de aco~do com instruções a serem 
baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

LEI N- 4.320, 

DE 17 DE MARÇO DE 1 964 

EStaturnormas gerais de díreito finan
ceiro para elaboração e controle dos or· 
çamentos e balanços da União, dos_Esta
dos, dos Municípios e do Distrito Federal. 

....................... ~-.. --.. -·-~-··"!'""'-::_-_:--·-··--!' .. 

LEI N" 7.773, 
DE 8 DE JUNHO DE I 989 

Dispõe sobre a eleição para Presidente 
e Vice-Presidente áa República. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1 o A eleição para Presidente e Viée

Presidente da República para o mandato a 
iniciar-se no dia -15. de marçO -de 1_990, nos 
termos do § J9 do art. 4~ 4o Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias de 5 de o~,o~_
tubro de 1988, serâ realizada, simultaneamen
te, no dia 15 de novembro de 1989. 

Parágrafo único. Na mesma data serã9 
realizadas eleições para o Prefeitos, Vice-Pre
feitos e Vere<:~dores nos municípios criados até 
15 de junho de 1989, aplicando-se, no que 
couber, na forma das instru~ões a. serem bai
xadas pela Justiça.Eleitoral, as disposições da 
Lei n~ 7.664, de 29 de junho 1988. 

Art 2° Será.Consideràdo eleito Presidente 
o candidato que obtiver a maioria absoluta 
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de votos, não computados os em branco e 
os nulos. 

§ 19 Se _nenhum candidato alcançar 
maioria absoluta na primeira votação, far-se-á 
nova eleição -em até 20 (vinte) dias _após a 
proclamação do resultado, concorrendo os 
dois candidatos mais votados e consideran
do-se eleito aquele que obtiver a maioria dos 
votos váJidos. _ _ 

§ 29 Se, antes de realizado o segundo tur
no, ocorrer morte, desistência ou impedimen
to legal de candidato a Presidente, convocar
se-á, dentre os remanescentes, o de m9ior 
votação. 

§ 3"' Se remanescer em segundo lugar 
mais de um candidato com a mesma Vofação, 
qualificar-se-á o mais idoso. 

§ 4o A data da eleição na hipótese do § 
1"' deste artigo será fixada pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Art. 3" A eleição do Presidente da Repú
blica importará a do Vice-Presidente com- elé 
registrado. 

Art. 4' (Vetado) 
Art. 5~ Dois ou mais Partidos Políticos; 

nas condições do Artigo anterior, poderão coii· 
gar-se para registro de candidatos comuns. 

§ 19 A coligação terá denominação_ pró~ 
pria, que poderá ser a junção de todas as siglas 
que a integram, sendo a ela segurados os direi· 
tos conferidos aos Partidos Políticos, no qué 
se refere ao processo eleitoral. 

§ 29 Os Partidos PolíticoS ou Coligações 
deverão, necessariamente, identificar sua le
genda em todo o material de propaganda utili
zado na campanha. 

§ 3o Cada Partido deverá usar sua própria 
legenda, sob a denominação da Coligação. 

Art. 6° As Coligações dependerão de pro
posta do órgão executivo de direção nacional 
ou de 25% (vinte e cinco Por cento) de ·con
vencionais, e de aprovação pela maioria abso
luta dos membros da Convenção Nacional, 
em voto direto e secreto. 

Art. 7" Na formação de Coligações serão 
observadas <lS seguintes normas: 
I-a Coligação poderá inscrever candida

tos filiados a quaisquer Partidos Políticos dela 
integrantes; 

U- o pedido de registro dos candidatos se
rá subscrito pelos Presidentes ou represen
tantes legais dos __ earlickis Políticos coligados 
ou pela maioria dos membros do órgão ~ecu· 
tivo de direção nacional; _ 

III-a Coligação será representada perante 
a Justiça Eleitoral por delegados indicados pe
los Partidos que a compõem. 

Art. 8" (Vetado) 

Art. 9:> As ConvenÇõeS Nacionais Partidá
rias destinadas a deliberar sobre ColígaçB'es 
e escolha de candidatos serão realizadas até 
15 de julho de 1989, e o re-querimento de 
registro dos candidatos escolhidos deverá ser 
apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral até 
às 18 (dezoito) horas do dia 1 7 de agosto 
de !989. 

§ 19 A Convenção Nacional será consti
tuída na forma estabelecida nos Estatutos do 
Partido Político. 

§ _2e _ São convalidadas as convenções na
cionais realizadas antes da data da publicação 
desta lei, desde que constituídas na forma dos 
estatutos do Partido Político. 

Art. 1 O. A inscrição de candidatos às elei
ções de que trata esta _lei, para decisão _da 
Convenção, poderá ser feita por órgão execu
tivo de direção nacional, regional ou por grupo 
de 30 (trinta) convencionais. 

§ 1 ~ Nenhum convencional poderá subs
crever mais de uma chapa, ficando anuladas 
as assinaturas em dobro. 

§ _2~ A inscrição-de candidato só será váli
da mediante seu expresso consentimento. 

Art. 11. Os Presidentes dos órgãos execu
tivos de direção nacional solicitarão à Justiça 
Eleitoral o registro dos candidatos indicados 
na Convenção. 

§ 1 o No caso de coligação, o pedido de 
registro dar-se-á na conformidade do disposto 
no inciso n do art. 7~ desta lei. 

§ 29 Na hipótese de os Partidos ou Coliga
ções não requererem o registro de seus candi
dato~ estes poderão fazê-lo perante a Justiça 
Eleitoral nas 48 {quarenta e oito) horas seguin
tes ao encerramento do prazo previsto no art. 
9" 

§ 3° Em casos_ de morte, renúncia ou in
deferimento de registro de candidato. Partido 
ou Coligação deverá providenciar a sua substi
tuição no prazo de até 1 O (dez) dias, por deci
são da maioriã absoluta do órgão exec:utivo 
de direição nacional do Partido a que perten
ceu b substituído, 

§ 4" Se o Partido ou Coligação, no prazo 
do parágrafo anteriOr, nãO fizer a substituição 
de candidato a Vice-Presidente, o candidato 
a Presidente poderá fazê-lo em 48 (quarenta 
e oito) horas, indicando membro miado, no 
prazo legal, ao mesmo Partido Politico do 
SUbstitu(Cio. 

Art. 12. AJustiça Eleitoral regulará a iden
ti_ficação dos Partidos e ~us candatos. 

§ 1 o Aos Partidos fica assegurado o direito 
de manter os números atribuídos à sua legen· 
da na eleição anterior. 

--§ 29 No caso de Coligação, esta optará, 
para representar seus candidatos, entre os nú
meros designativos dos Partidos que a inte· 
gram. 

Art. 13. - As cedulas oficiais para as elei
çõeçregulcimentadas põr "esta fei serão con
feccionadas segundo modelo aprovado pela 
Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclu
sividade, para distribuição às Meséls recepto
ras. A impressão será feita em papel branco 
e opaCo; com tipos uniformes de letras, deven
do as cédulas ter os nomes e números dQs 
candidatos, bem como, no caso de cédula 
espeCial destináda ao eleitor analfabeto, a foto
grafia dos candidatos d~ modo a permitir iden
tificar e assinalar aquele de sua preferência. 

Parágrafo único. Os Candidatos, idetltifi
cados por nomes, números ou fotografias, de
verão figurar na ordem determinada por sor-
teio. - - -

ArL 14. O candidato poderá ser registra
do sem o prenome ou com o nome abreviado, 
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, 
desd~_ que não se ~s~eleF~ dúvi~_ qua~~ 

a sua identidade. não atente coritra O pudor, 
não seja ridículo ou irreverente. · --

Art. 15. São vedados e considerados nu
los de pleno dirEúto, não-gerando Obrigações 
de espécie alguma para a pessoa jurídica inte
ressada e nenhum direito para o benefidário, 
os atos que, no período compreendido entre 
o trigésimo dia da publicação desta lei _e o 
término do mandato do Presidente da Repú
blica, importarem em nomear, admitir oü<:oh
tratar ou exonerar ex of!icio, áemttir, d1sperisar, 
trçm_sferi~ ou suprimir vantagens de qualquer 
espécie de servidor público estatutário ou não, 
da Administração Pública Direta ou lndireta 
e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público da União, dos Estados, do Distrito F e
deraL dos Municípios e dos Territórios. 

§ 1 ~ Excetuain-se do-disposto neste ar
tigo: 
1-nomeação de aprovados em concurso 

público o de ascenção funcional; 
11- nomNç~_Q ou exoneração de cargos 

em comissão e designação ou dispensa de 
função de conf@nça; -

m- nomeação para cargos da Magistratu· 
ra, do Ministério Público, de Procuradores do 
Estado e dos Ttiburiãis de C6ntas. 

§ 2o Os ataS edítadOs-com base no § 19 
deste artigo deverão ser fundamentados e pu
blicados dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
após a-sua edição, no respectivo órgão oficial. 

§ 3° O atraso da publicação no Diário Ofi
cial relativo aos 15 (quinze) dias que antece
dem os prazos iniciais a que se refere este 
artigo implica a nulidaâe áutomática aos atas 
relativos a peSSO<il riele irlSeridos. 

Art. 16. A propaganda _eleitoral 110 rádio 
e televisão restringir-se-á, unicamente, ao ho
rário gratuito disciplinado pela Justiça Eleito· 
ral, para o periodo de_15 de setembro a 12 
de novembro, com geração de Brasüia, em 
cadeia nacional, e expressa proibição de qual
quer propaganda paga. 

Art. 17. A distribuiçãO dos horáriOs diários 
entre os Partidos Políticos e Coligações que 
tenham candidatos registrados observará os 
seguintes critérios: 

a) 30 (trinta)_s_eguridos a cada Partido Políti
cos sem ·representação no Congresso Nacio
nal; 

b) aos Partidos PoHticos_ e Coligações, com 
representação no Congresso Nacional, será 
concedido tempo, de acordo com o seguinte: 

1 -até 20 (vinte) congressistas, _5 (cinco} 
minutos; 
2- de 21 (vinte e um) a 60 (_sessen_ta) con

gressistas, 10 (dez) minutos; 
3-de 61 (seSsenta e um) a 120 (cento 

e_vinte) congressistas, 13 {treze) minutos; 
4- de 121 (cento e vinte e um) a 200 (du

zentos) congressistas, 16 (dezesseis) minutos; 
5- aciriia- de ZOO (duzentOS} congressis: 

tas, 22 (vinte e dois) minutos. 

§ 11 Aos Partidos Políticos a que se refere 
a alínea a do caput deste artigo facultar-se-á 
a soma desses tempos, mediante programa
ção comum, homologada ou determinada pe
la Justiç'a Eleitoral, para utilização cumulativa 
até o limite de? ~dois) minuto~. -
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§ 29 Para aos efeitos de_ coo.çess_ão do 
tempo a que se refere a alínea b do caput 
deste artigo, será considera,_da .,._representação 
do Partido Político no Congresso Nai:io'nal 
existente no dia 5 -de _abril d~ __ l989; serão, 
entretanto, consideradas _<;~.s _ adesõ~ ou coli
gações realizadªs posteriormente a esta data, 
até _o encerr.;,mento do prazo de registro das 
candidaturas,_ desde _que impliquem transfe
rência de faixa da mesma alínea. 

§ 3• (Vetado) 
§ 49 Desde que haja concordância entre 

todos os Partidos interessados, em cada parte 
do horário gratuito poderá ser adotado critério 
de distribuição diferente do fiXado pela Justiça 
Eleitoral, à qual caberá homologar. 

Art. 18. _A Justiça Eleitoral, en_cerr.ado _o 
prazo de registro de candidaturas, requisitará 
às emissoras do País os horários que consi
derar necessários para a propaganda, sendo 
metade à noite, com inido às 20h 30min (vinte 
horas e trinta minutos) nas emissoras de televi
são, e, com inído às 20h (vinte horas) nas 
emissoras de rádio, hora de Brasília. 

§ }9 A propaganda diurna será iniciada às 
7h (sete horas_), nas emissoras de rádio, ~-às 
13h (treze horas), nas de televisão, hora de 
Brasília. 

§ 29 As emissoras de rádio e televisão_ fi
cam obrigadas a divulgar, gratuitalnente, co
municados ou instruções d:;t_Justiça Eleitoral, 
até o máximo de 15 (CilJiriZ:e) minutos djários, 
consecutivos ou não, nos 30_ (trinta) dias _ante
riores ao pleito. 

Art. 19. Independentemente do horário 
gratuito de propaganda eleitoral, fica facultada 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de 
debates entre os candidatos registrados pelos 
Partidos Políticos e Coligações, assegurada a 
partiCipaçãO de todos os c_a_ndidat9s, em con
junto ou divididos em grupos e dias distintqs; 
nesta última hipótese, os debates deverão f_a
zer parte de programação previamente estabe
lecida, e a organizaÇão dos grupos far-se-á 
mediante sorteio, salvo acordo entre os Parti
dos interessados. 

Art. 20. Da propaganda eleitoral gratuita 
poderão participar, além dos candidatos regis
trados, pessoas devidamente autorizadas pe
los Partidos ou Coligações. 

§ 19 Enquanto durar a propaganda eleito
ral gratuita, fica assegurado o direito -de res
posta ao candidato atingido por atas ou afir
mações difamatórias, injuriosas ou caluniosas, 
praticados nos horários destinados_ às progra
mações normais das emissoras de rádio ou 
televisão. 

§ 2~' O ofendido ou seu re"prese!l.tãnté le
gal poderá formular pedido para o exerdcio 
do direito de resposta à Justiça Eleitoral, den
tro de 24 (Vinte e quatro) horas da ciência 
do fato, devendo a decisão ser prolatada no 
prazo máximo ·de 48 (quarenta_e oito) horas 
da formulação do pedido. 

§ 39 No caso do parágrafo anteriOr, o tem
po e o horá_rio destinados à_ resposta serão 
estabeleddos pela Justiça Eleito_ral, na própria 
decisão deferitória, de i"nodo a possibilitar a 
reparação do dano. 

§ 49. . Fica assegurado o cl_ire_ito de resposta 
a qualquer pessoa, candidato ou não, à qual 
sejam feitas acusações difamatóriã.s, irijurio
sas, ou caluniosas,_no_horário Qi"atúitó da pro
pagan~ eleitoral; o ofendido utilizará, para sua 
defes.:,., tempo igual ao usado para a ofensa, 
deduzido do tempo reservado ao mesmo Par
tido ou Coligação em cujo horário esta foi_ 
cometida. 

§ 5ç No_ caso do parágrafo anterior, o 
ofer~di_dÕ ou seu representante legal poderá 
for.rnul?lr pedido para exercício do direito de 
resposta à Justiça Eleitoral, dentro de 24 (vinte 
a quatro) horas da ci~ncia do fato, devendo 
a decisão ser prolatada no prazo máximo de 
2_4 (yínte e quatro) horas da formulação do 
pedido. __ _ __ _ _ 

§ 6~ Defirido o pedido, o exercício do-cfi. 
reito de resposta dar-se-á até 72 (setenta e 
duas)_ horas após a decisão, __ 

§ 79 Se_a ofen:5a for produzida em dia e 
hora que inviabilizem sua reparação dentro 
dos prazos estabelecidos nõs parágrafos aci
ma, a JustiÇa Eieítoral determinara que esta 

-seja divul_gada noS horários que deferir, em 
termos__e_ n_a. fQrm_a que serão -previamente 
ap~9_vados, de modo a não ensejar tréplicas. 

Art. 21. Ocorrendo a hipótese da-eleição 
em _s~undo _ _turno, a distribuição do tempo 
será igualitária entre os Partidos Políticos ou 
CoJ.igações dos candidatos con~:Qrrentes. 

§ t_o_ Na hipótese prevista neste artigo, o· 
tempo reservado para a propaganda eleitoral 
gratuita será de 40 (quarentã) mihutos <;liários, 
sendo a metade à noite; os programas s_erão 
iniciados nos horários estabeleddos no art. 
18 desta lei. 
- § 29 A_ propaganda eleitoral gratuita, no 

seguhdo turno~ realizar~se-á do dia seguinte 
a proclamação oficial do resultado do primeiro 
tllrrtõ-até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
data fiXada para o segundo turno. 

§ 39 Observar-se-ão, no segundo turno, 
as prorrogações e reparações previstas nos 
§§ 39 e 79 do art. 20, a serem veiculadas até 
24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada 
para a votação. 

Art. 22. Será permitida, na imprensa es~ 
crita, a divulgação ·paga de propaganda, no 
espaço máximo a ser utilízado, por edição, 
para cáda candidato, -de 1/8 (um oitavo) _qe 
página de jornal padrão e-de 1/4 (um qi.Jarfo) 
de página-de revísta ou tablóide. 

Art. 23. Fica livre, em bens particulares, 
a ftxaÇáo de propaganda eleitoral com a per- -
missão do de~ntor_ de sua posse; nos bens 
que _dependam de concessão do Poder Públi~ 
co-· ou que a ele pertenÇam, bem como nos 
de uso comum, fica proibida a prOpaganda, 
iõdUsive por meio de faixas ou-C.<)rtazes _afiXa
dos em quãdrOS OU painéis, salvo em locais -
indíc"ados pelas -Prefeituras para uso gratuito, 
com igualdade de condições, ouvidos os Parti
dos Políticos. 

Art. 24. constitui crime eleitoral, puníVel 
com a pená de detenção de 6 (sclsl meses 
a 1 (um) ano ~_cassação po registro, se o 
responsável for candidato, a divulgação de 
q~,t~lq~er espécie de propaganda polftica L'la 
data da eleição, mediante publicações, faixas, 
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cartazes. dísticos em vestuários, postos de dis
triíções ou entrega de material ou qualquer 
forma de alicíatnerito, coaç-ão ou manifesta
ção tendente a influir coercitivamente, ria von
tade do. eleitor, junto às seções eleitorais ou 
vias públicas do acesso às mesmas. 

Art. 25. Os candidatos, após _o registro. 
[içam íi'npedido.S- âe apresentar oU p"artic~par 
de quaisquer- programas em emissoras de rá~ 
dia e televisão, ressalvado o horário de propa
ganda eleitoral-gratuita, os-deba"teS organiza
dos de acordo com esta lei e os notiCiárioS 
jornalísticos regulares. 

Parágrafo único. O desrespeito às normas 
deste artigo, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei, acarretará a suspensão por 
até 10 (dez) dias da emissora infringente, de
tenninada pela Justiçã"Eleitóral, mediante de
núncia de Partido Político ou do Ministério Pú~ 
blico. _ _ _ _ _ 

Art. 26. As entidades ou ~presas que 
realizarem prévias, pesquisas ou testeS -pré-e
leitorais ficam obrigadas a colocar à dispo~ 
sição de todos os Partidos Políticos, com can
didatos registrados para o pleito, os n~SUftados 
obtidos, bem como informações sobre méto
dos utilizados e fontes forneCedoras dos_ res
pectivos trabalhos. 
· 9 J~" As pesquisas, prévias ou testes pré-e
leitorais, divulgadas por qualquer meio de co
municação, devem conter plano amostral defi
ni<;!_o e obedecer a padrões metodológicos uni~ 
versai mente aceitos, asseguradas aos Partidos 
Políticos a qu~ ~~- refer~_ o çaput deSte artigo 
as_ seguintes informações: · 

l - período e método para a realização do 
trabalho;- -

IT - número de pessoas ouvidas em cada 
bairro em localidade; 

m - plano amostral e peso ponderado no 
que se refere a sexo, idade, grau de instrução, 
nível económico e área -física de realizaÇãO 
do trabalho; 

IV- nome do patrocinador do trabalho; 
V - controle e verificação da coleta de da-

dos e do trabalho de campo. 
§ 29 Fica vedada, nos 30 (frinta) dias ante

riores à data da eleição em primeiro turno 
e nos 10 (dez) dias anteriroes à do segundo
turno. a divulgação de quaisquer pesquisas, 
prévias ou testes pré-eleitorais, relativamente 
à eleição p-reSidencial de que trata eSta lei. 

§ 39 Ficam proibidos, no dia do pleito, até 
às 19 (dezenove) horas, quaisquer noticiários 
de televisão e radiodifusão referentes a candi
datos e ao -comportamento de eleitores. 

§ 4~ Os responsáveis pela realização das 
pesquisas referidas neste artigo e os órgãos 
que as divulgarem deverão. adotar providên
cias efii:ázes para garantia da idor'leidà:de, rigor -
metodológico, lisura e veracidade_ das mes
mas, constituindo a omissão crirrie_ ele:itoriD~ 
com as penas cominadas no art. 354 da Lei 
no 4.737, de 15 de_julho de 1965 ~Código 
E!eitoral. 

Art. 27. O Poder Exeeutivo, a seu crit:érió, 
editará normas sobre o modo e a fo~m~ de 
ressaicime"nto fisCâi àS emisSoras de rádio e 
de televisão, pelos espaços dedicados ao horá· 
rio de propaganda eleitoral gratuita. 
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Art. 28. Os praZC>s-pi'eVistos na alínea c 
do parágrafo único do art. _118 da Lei n~ 5.682, 
de 21 de julho de 1971,_?-lter_ado pela Lei n" 
6.339, de 1" de julho de 1976, serão reduzidos 
para os 120-(cElnto-e vinte} dias que antece~ 
dem as eleições e até 30 (trinta) dias depois 
do pleito, desde que o Partido Político requisi
tante do horário tenha repre-sentação eleita no 
Congresso Naci_oO-ªl otf obtlda ãfé 6 (seis) me
ses após a promulgação da Constituição Fe· 
deral, e ainda não tenha feito divulgação de 
seu programa no ano em curso. 

Parágrafo úniCo.- No caso -de coíriddêricía 
de datas requisitadas, terá preferência na esco· 
lha o Partido de maior representação nó Con· 
gresso NacionaL 

Art. 29. (Vetado) 
Art. 30. (Vetado) 
Art. 31. Esta Lei entra em- VíQO{ flã "data 

de sua publicação. 
Art. 32. Revogam-se as disposições em 

contrário. _ 
Brasilia, 8 de Junho de 1989; 168" da Inde

pendência e 1 O 1 ~da República. -JOSÉ S4R
NEY- Oscar Dias Coiréil. 

(À Comlssdo de Constituição, Justiça 
e adadania.) -

PROJETO DE LEI DO SEriADO 
N• 154, DE 1989 

Assegura a partkfpação dos emprega
dos, empresários e aposentados na admi
m'stração da Previdência-Social (art. 194, 
V1!, da ConstifuiÇâo Federal). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ É instifUfda, nas autarquias de Pre

vidência Social (lNPS,lnamps e lapas), a admi
nistração colegiada ihtegrada por dois repre
sentantes do governo, dois dos empresários 
e dois dos trabalhadores, um dos quais deverá 
ser aposentado, por tempo de serviço ou ida
de, da Previdência Social, à qual incumbe to
das as atribuições conferidas aOs atuais Presi
dentes. 

Art 2~ Nos Conselhos de Administração 
da Previdência S_ocial, os representantes go
vernamentais serão designados pelo Presiden-_ 
te da República, por indicação do Ministro da 
Previdência e Assistência Social, e os repre
sentantes classistas escolhidos por delegados
eleitores dos sindica,tos das categorias econó
micas e profiSsionais, procedendo_-se a esco
lha do representante dos apos~ntados pelas 
respectivas associações, todos com mandato 
de quatro anos. 

Parágrafo único. O representante gover
namental é demissível ad nutum e os repre
sentantes classistas só poderão ser destituídos 
por manifestação _da maioria dOS sindicatoS 
ou associações pelos quais foram escolhidos. 

Art. 3~ Em cada autarquia de Previdência 
Social haverá um Conselho Fiscãl, constituído 
de 6 (seis) membros, observada_~ _mesma for
ma de composição, eleição_ e mandato, esta
beleddã. noS artS. -~o e 2°, d~sta_Lei. 

Art. 4° Ao Conselho Fiscal compete: 
I- acompanhar a execução- orçamentária, 

conferindo a classificação dos fatos e exami
nando sua procedência e exaticlão; 

II- examjnar as prestações. e respe_ctiyas 
tomadas de _c.Qntas dos responsáveis _por 
adiantamentos; 
- lli -:-proceder, em face dos documentos de 
receita e despesa, à verificação dos balancetes 
mensais, que deverão ser instruídos com os 
esclarecimentos necessários e encaminhados 

- à Secretaria de Previdência Social - SPS; 
IV-=- encaminhar à_ SPS com a·seu parecer, 

o relatório do Conselho de Administração da 
-instituição, o processo de tomada de -contas, 
acompanhado _do balanço anual, e o inven
tário a ele refere:nte,_ "o:~:ssim como os demaiS. 
elementos complementares; -

V ---=--re"quisità"r-do CAda instituiÇão 'as infor
mações e diligências que julgar necessárias 
ao bom desempenho de suas atribuiçÕes e 
notificá-lo para a correção de irregularidades 
verifiCadas, representando à SPS quando de· 
satendido; 

VI- propor a CA da instituição as medidas 
qUe julgar de ihteresse desTa e solicitar-lhe. 
os pagamentos indispensáveis que decorram 
de disposição orçamentária; 
-VIl- proceder à verificação dos valores em 

depósito nas tesourarias ou nos almoxarifados 
da lii.Strtuição,· rios .. termos do que, a respeito, 
diSpUSer o regulamento desta Lei; 

vm- examinar, previamente, os contratos, 
acordos e convênios celebrados pela institui
ção na forma que estabelecer o regulamento 
d_esta Lei; 

IX- pronunciar-se sobre a alienação de 
bens_ imóveis da institUição a ser submetida 
àSPS; ... 

X- organizar os seus serviços administra-
tivos e técnicoS. · · - -

Paráfji'ãJo único. Assiste a todos _os mem
broS do ConSelho Fiscal, individual ou coleti
vamente, o direito de exercer fiscalização nos 
serviços da instituição,_ não lhes sendo, toda
via, permitido ehvolvei-sé ria direção e execu· 
ção dos mesmos. 

Art 5°- A remuneração dos representan
tes dassistas nos órgãos colegiados da Previ
dência Social será atendida pelas entidades 
sindicais que partíciparem de sua escolha, e 
a dos representantes governamentais correrá 
à conta das dotações _o(ç_amentárias próprias. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

J~tificação 

A partiCiP~çã~ dos -intéiiissados (erripresâ· 
rios e trabaJhadores) nã administração da Pre
vidêndàSodal configura vantagens universal
mente reconhecidas e proclamadas. 

Coln a· advento da P"teVidêncía Social no 
Brasil, atrevés d:;t promulgação da chamada 
"Ley Eloy ChaveS" - Decreto Legislativo n~ 
4.682, de 1923 __ - as instituições previden
ciárias agn.ipa-vam seguíados de deteím[mrda 
enlp-resa, sendo as primeiras as Caixas de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários. J'ª _ 
ehtão, erani dirigidas por Conselhos de Admi
nistração compostos do superintendente da 
empresa, dois empregados-do quadro (desig-

nados pela administração da estrada de ferro) 
e mãis dois.'' eleitos pelo pessáal ferroviário". 

Após a reYOluÇãO--de 30, Procedeu-se. por 
ato do Governo PrOvisório (Decreto n~ 20.465, 
de 1 ~ de_ outubro de 1 931 ), à reforma da legis
lação das CciiXas de APosentadoria e Pensões, 
que passaram a sér dirigida-s por Junta Admi
nistratiVa "compOsta- _de qUatro a seis mem~ 
bras", sendo "!'netade designados pela empre-
sa e metade elei~ pelos associados e o presi
dente eleito por maioria de votos dos mem
bros da Junta Administrativa, cabendo a esco
lha, éri caso de empate, ao Conselho Nacional 
do Trabalho". 

A partir de entãó, o Presidente da Caixa dei." 
xou de ser de livre escolha da empresa, deven
do ser eleito em igualdade de condições pelos 
representantes patronais e de trabalhadores. 

Na segunda fase de sua evolução, com a 
criação dos Institutos de Aposentadoria e Pen
sões, as autarquias prévidendárias ganharam 
~rilbito nacional, agrupando,_cada uma delas, 
todos os trabalhadores de determinada pro
fissão. 

Tivemos, assim, o surgimento do Instituto 
dq.s Maritimos, dos Bancários, dos Emprega
dos .em Transportes e Cargas, dos Comer· 
ciârios e dos lndustriários. Olnstituto dos Marí
timos e dos Bancários tiveram, inicialmente, 
seus presidentes nomeados pelo Presidente 
da República, mas assistidos por um "Con
selho Administrativo" composto de represen· 
tantes d~s empregadores e empregados. 

Coube, afirial, à Lei Orgânica, da Previdência 
Sodãl-Lei no 3.807,-de26·Í3·1960 (q-ue unifÕr
mizou a legislação previdenciária) estender o 
sistema da administra-ção colegiadéi, indistin
tamente, a todos os Institutos de Aposenta
doria e Pensões. 

Tal sistema, lamentavelmente, vigorou para 
a previdência social somente até a unificação 
dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, de
terinirlada pelo Decreto-Lei n~ 72, de 21 de 

· novembro de 1966, no Instituto Nacional de 
Previdência SOCial (lNPS). 

A administraç-ão da previdência social pelos 
próprios interessados é fórmula não apenas 
defendida pelos técnicos brasil§iros _e estran
geiros em seguro social como, igualmente, 
pelos organismos internacionais, quaSe todos 
ffiiados à Organização das Nações Unidas e 
nos quais sempre o Brasil manteve represen· 
tantes como se infere das seguintes manifes~ 
tações: 

1) Conferências Re{JIOruiis dos Esta-dos da 
AménCa Membros da Organização lnternacia
nal do Trtibã!ho- Primeira Conferêndci, Sán· -
tiago do Chile, 1936r 

"Item VI-2 .. Participação dos segura
dos e dos patrões na gestão. Os órgãos 
diretivos das institulções de seguro social 

-de-verão ter represSRté!f!~S---e-!eites-s~ra
damente dos segurados e dos _patrões. 

Os representantes dos segurados que 
são os maiores interessados no bOm fun
cionamento do seguro social déverão ter
parte importante na gestão." 
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2) Conferéncia lnteramericana de Segud~ 
dade Social (CISSJ_- Declaração de_ SantiM"O 
do Ch1le. 

"A J• Conferênda Intera.meriCinla- de 
Seguridade Social, reunida em Santiago 
do Chile de 1 O a 16 de setembro de 1942 
proferiu a Resolução n" 7, recomendando 
o princípio da representação dos empre
sários e trabalhadores, por seus delega
dos, para formular consultas e participar 
de gestão da Seffuridade Social." 

3) Associação fntemacíonal de-"SeB!Jn"dade 
Social IX As$embléia _QerQ} - Roma, 1949 
- Resolução relativa il:! autonomia da gestão 
da seguridade social: 

"As partes interessadas deveriam parti
cipar da gestão e do controle da Seguri
dade Social, que na medida do possível 
deverão ser confiados a ôrgãos autárqui
cos,_ dando-se lugar primor'diaT aos segu
rados nessa gestão e controle." 

4) Convençifo da Côiiferêikla lhtern"qcio· 
nal do Trabétlho, reunida no Río--de Janeiro, 
em 1952, 

" ... as-iristituiÇóes de seguro social de
vem ser administradas sob a supervisão 
dos poderes públicos, segundo os princí
pios da gestão autárquica, assegurada a 
participação na administraÇão dos. pró
prios interessados, trabalhadores, seus 
destinatários ou beneficiárioS~ e da repre
sentação dos outros interessados tam
bém, do Estado e dos patrões, cujo inte· 
resse no serviço ê evidente." 

Entre nós._ mereCe referência o ponto de 
vista sobre a questão de Moacyr Velloso Car
doso de Oliveira em- s.eu excelente estudo "A 
Previdência Social e sua Nova Lei Orgãnica", 
quando diz:_ 

·•oas reformas trazidas à organização 
da previdência social, ·pela· LeLQrgâhTta, 
uma das mais importantes e caracterís
ticas foi a volta ao sistema de-órgãos cole· 
giados, em todos os escalões. . 

Dizemos volta porque, ao contrário do 
que a muitos parece, a -forma colegiada 
não apresenta nenhuma novidade para 
nossa previdência social. Foi assim que 
surgiram as primeiras Caixas çie Aposen
tadoria e Pensões, em 1923, e· assim ·se 
mantiveram, rigorosamente, até o ano de 
1941. Dos InstitUtoS.-o único que não-·a 
conheceu foi o lapi, conduíndo: "O que 
ocorreu, 'portanto, foi apenas o reQresso 
às fontes, que, parece, nunca deveriarri 
ter sido abandonados". 

Como l~mbra Afonso César: 

"A abolição da adminlstração colegia
da da previdên<::ia socjal, imposta pelo 
Decreto~Lei n~ 72, de 21 ~J 1-66,. repre· 
sentou iniludível retrocesso a que foi sub~ 
metida a (egislação de previdência social, 
só explicável no quadro de nítida índole 
autoritárla da atual conjuritura política 
brasileira." 7 

(Previdência __ Soc.ial,__Afonso César, Ed. Tra
balhistas, Rio, 1975 I 

É oportuno lembrar~ finalmente, que _o Pro· 
grama de Assistência ao Trabalhador RUral, 
instituído: p'ela Lei Complementar n? 11, de 
25 de maio de 1971, ·executado pelo Funrural, 
constituiY. Jeconhec:idamente, iniciativa __ cp· 
roada de pleno êxito. Merece ser mencionado, 
entretanto, que o Funrural desde sua institui
ção, em 1971, até sua extinção, decretada pela 
Lei n~ 6.439, de P de setembro_deJ977 __,(que 
instituiu o Sistema Nacional qe Previ_çlênc[a 
e Assistência Social) foi sempre a invariavel
mente dirigido por um Conse!ho-Diretor (art. 
22 'da Lei Complementar n~ 11; de 1971) inte;._ 

_ grado por representa-ntes- do Ministêrio da 
Agricultura, do Ministério da Saúde, do lNPS, 
bem a~sim de cada uma das Confederações 
representativas das categorias económicas 
(empresários) e profissionais agrárias (traba
lhadoies rufais). _ __ . · 

Em 1980, coube a um dos mais ilustres 
e atuantes parlamentares no campo da legisla· 
çào saciá] brasileira, q então Senador Frarjco 
Montara, a primeira iniciativa, cOm a apresen
tação do Projeto de Lei do Senado nn 240, 
visando restabelecer a administração colegia· 
da da Previdência_ Social, institufda pela Let 
n" 3.807, de _1960 (Let Orgânica da Previdência 
Socíai) ~e-- abOlida .a.rbít,rariamente pelo Decre
to~Lei n~ 72, de 1966, editado durante o regime 
autoritário_,_ _ . 

Hoje a Constituição democrática que \!Ota

mos p·or delegação do povo brasileiro retificou 
a determinação de assegurar n?l administra
ção dos órgãos de seguridade social a efetiva 
participação da ·comunidade, em especial de 
trabalhadores em aiividáde e aposentados, 
bem assim empresários, nos precisos termos 
do inciso VII, do art. 194. 
·É- preCISO, põis,- cumprir, sem protelações 

itein fefaràarriEmtQs, as disposições constitu· 
danais. A indevida abolição da administração 
colegiada do sistema previdenciário, afaStados 
que forám dela os represeQtantes de empre
sários e trabalhadores, contribuiu, tudo indica, 
para a sucessão ·de es.c:ª-ndalos_ e dos desman
dos ._administrativos- que_ a estão conQ~indo 
para a desorganização e a insolvêrlda. 

Cumpramos, insisto, _.a. Constltuição, antes 
que seja tarde. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1989. 
-Setfador Mário Covas. 

LEOISLAÇÃO CITADA 

CONsttmfÇÃo FEDERAL DE 1 98S ............ -.. -............ _-.. ·······--·······-··-······--.. --.----
Art 194. A seguridade social compreen

de um ·conjunto integrado de ações de inicia
tiya dos Poderes Pú}?licos e da ~ociedade, des
tinadas a assegurar os direitos relativos à saú· 
de, à previdência· e à assistência social._ 

Parágrafo úriico. -COmpele ao Poder Públi
co,.nos termos da lei, organilar a seguridade 
social, _com_ base nos s~guintes objetiVos: 
-.. -~~~----··-·-·····~~-~·····-·········-··········-·····.:.---· 

VII- caráter democrático e des~ntralizado 
da gestãO- adminlstrittiva, com a participação 
da. c.omunidade, em especial trabalhadores, 
e_mpresários e aposentados. 
···········~···-··-············--··---··~ ...... --..... ~ ....... -......... __ ___ 

(À Comissão. de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIP~TE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos Serão publicados e reme-
tidos às Comissões Competentes. (Pausa.) · 

· Há oradores ínsc:rítos. 
Concedo a palavra ao nobre Sena.dc.r Mádo 

Maia. · · · -·~ 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT '- AC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem- revisão do ora
dor.) - Sr- Presidente, Srs. SenadoreS, con

. fesso-me um_ tantQ constrangido por _ser tão 
insistente no aSsuntO, mas creiO que estou 
prestando um servi_ço a esta Casa, porque, 
cada vez. _que ocupo a tribuna para tratar do 
litígio entre. qs__E3Yt_d_g_s__d_o Acre e Rondônia, 
e agora se estende:ndo ao Estado do Amazq
nas, trago subsídios para que o órgão compe
tente, isto é, a Comissão Mista que foi desig
nada recentemente pelo Senhor Presidente _do 
Senado, compost21 de senadores, deputados 
e !undonários do Poder Exeç;utivo, poSsã, atra
vés de documentos outros e os que temos 
trazido à Casa. orientar-se para umjul_.9<:.m 
final sobre tão momentoso assunto. 

Se defendo e insisto no.a.Ssunto, não é abso
lutamente por batrrismo ou regionalism-o ou 
por imaginar que é pela força que temos razão; 
é porque estou convencido, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, através do estudo minuncioso 
dos documentos históricos referentes às fron· 
teiras daBOlíviã-e do Peru, ria área rela<:ionaQa 
com os _EsJéi:dos dq Acre e do Amazonas, anti
gos, e atualmente_ c:om o r~<:.ém-cd_ad-o Es_tado 
de Rondônia, estou_ convencldo. â~ "'que me 
·encontro com razão quando defendo que a 
área litigiosa atualmente disputada entre os 
governos do Estado do Acre e do Amazonas 
pertence ao Estado do Acre. 

Desta feita~ Sr: Presidente, trago vário_~ do~. 
cumentos que ine foram enviados pelo Procu
rador-Geral _do_ Estado do_ A_çr~~ "ªcampanha
dos de um oficio que passo a ler: 

"OFIP~W260-e9 
Rio Branco-Acre, 9 de junho de 1989 Exmo Sr." · - -·-- · 

-Sei-lado Mário Maia 
·cânicrr.3 dês_ Deputados- Gab._35 
Srãsdia-:_ b:r · · · 

Sênhcir Senador, · . 
Anexõ-segue a dOcuineiita"ção enseja

dera da Emenda Con_stituci6nal rt 12 e 
seu § 5"', das Disposições Gerais e_ T ransi
t6rias, a seguir discriminadas: 

1::-:0fído PR-12, do Diretor-Geral da 
Presidência" do IBGE, ao Chefe do Gabi
nete da Secretaria do Conselho de Segu
rança NÇI_ciOnal_, Onde no item 3, _declara 
a necesslçlade de ser mantida sob jurisdí
ção do Acre, as ddades de Sena Madu· 
reira, Feijó- e Tarauacá, conseqüente
mente,_não ser levada em consideração 
·a imaginária línha Bimt.Javarfc;omo vem 
pretendeQdO o Governo dé Rondônia 
(doe. I) .. 
2-Parecer: do Dr. Mauro Ptr,e:ir_a de 

_!Y\~lo. afirmando serem os limite&...Qe: dificil 
definiç~o.~ podendo, ·contudo, aer qbjeto 
de locação no terreno. O parecer Originou 
a-criação e íilstalação _da ComfssJQ Tri-
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partJ"te de Limites: Acre, Amazonas e Roh
dônia, devido ao IBGE nã_o possuir pode
res para fazê-lo, conforine declaração 
contida no item 3, do referido documento 
den<:>2. 

3 -Ata da reunião da Comissão Trl
partite, que escolheu os locais onde fo
ram erigido os marcos CCim as -respec- -
tivas_ coordenadas geodésicas, represen
tados no mapa, doe. I, fato gerador das 
emendas que deram origem ao artigo 12, 
§59, das Disposições Gerais e Transitórias 
em causa. 

4-Ata da CoffilssãôTripartite, pro
vando e materializandO haverem sido os 
trabalhos realizados _de acordo com os 
pontos previamente escolhidos pela Co
missão e explicitados na ata_, anterior
mente referida, doe. 3 e, doe. 4. 

5 -Ata de Encerramento dos traba
lhos de demarcação, doe. 5, onde ficou 
registrado que, equipes técnicas do IBGE, 
louvando-se em sítios previamente esco
lhidos (ata doe. 3) pelos representantes 
dos Estados, eietuaram os trabalhos a 
partir do marco do divisor, na fronteira 
com o Peru, até a foz_ do lgarapé dos 
Ferreiras, no rio Madeira. 

6-Baseado nos trabalhos materiali· 
zados nas atas, O Senhor Députado Fe
deral Geraldo Fleming apresentou a 
emenda n? 2P00437-7. aprovada na Co
missão de Sistematização, doe. n" 6, pag. 
1, 2 e 3, havendo a emenda sido publi
cada com defeitos, na parte concernente 
a algumas coordenadas, pediu-se ao 18-
GE. a con!irm"ação êxata das coordena
das pelo doe. de n? 7.para.que não reStas
sem dúvidas, quando da fusão da referida 
emenda com outra de autoria do Depu
tado José Vasconcelos. _Q !BOE confir
mou as coordenadas, retificando apenas 
a referente ao marco--das cabeceiras do 
lgarapé dos Ferreiros, doe. 8. Isto posto, 
foi feita a fUsão das Emendas, doe. 9, 
orig1'nando o art. 12, § 5. da ConStiiuiç8o. 
Corno ficou acima provadó, a questão 
está resolvida pela atual ConStituição e, 
a pretensão de Rondônia, além de atentar 
contra as normas constitucionais, fere _ 
também o nosso direito históricõ, pois, 
conforme documentação em vosso po
der por mim enViada, está materializada 
a nossa posse primiffva e cOntinuada a 
partir de 1684, sobre a área, .além da Ca
deia Dominia/ a partir da mEirgem esquer
da do rio Madeira, com ínfclo no marco 
401, oriundo do Tratado -de Petrópo/is, 
bem assim, o art. 5 9 da Cànstftu!ç_âo de 
1934, onde a rJnião indenizou o Estado 
do Ama7~~as pela incorporação-do Acre, 
ao BrasU. -

Esta parte diz: 

•· •• r OriUndo do Tratado de Petrópolis, 
bem assim, o art. 5o da Constituição de 
1934; onde _a União indeni2:ou o Estado 
do Amazonas pela incorporação do Acre 
ao Brasil". 

Repito: a União indenizou o Estado do Ama
zonas pela incorporação do Acre Setentrional 
ao Brasil em 1934, pOr ato constitucional. --

:-:O Sr. Leopoldo Peres- Há um equívoco. 
A União decidiu indeniz_ar o Estado do Amazo
nas, mas nunca o fez. 

- Deveremos até apresentar um pi'ojetO dé 
lei reivindicando essa indenização. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador, 
V. Ex' está Jegeiramente enganado; fez sim. 
Durante o Governo Mestrinho, foi recebido. 
Nã_o tenho o documento aqui, mas, _oportuna~ 
mente. VOU mostrar a V. Ex' que foi pago. 

O Sr. Leopoldo Peres - Uma pequena 
parcela. A União ainda nos deve Rondônia e 
Roraima. 

O SR. MÁRIO MAIA - Vê-se como é 
importante traz.er o assunto à baila. 

O Sr. Leopoldo Peres - O Estado do 
Amazonas é credor da União. O nosso patrio
tismo não permite que reivindiquemos em dó
lar._ 

OSR.MÁRIOMAIA~V. Ex•Jevantatam
bém um assunto importante, e, mercê da nos
sa insistêru:ia,_quem sabe o Amazonas ainda 
venha a receber mais alguma coisa por indeni
zação dOs T erritórtos do Acre, de Rondônia 
e _de Roralrria? ~ -~ - ·' · · 

~~uando: 
-="Se a incorporação ocorreu em 1934 
, por ato constitucional, o IBGE não pode
ria mapear a área como sendo de Rondô
nia, levando-se em consideração haver 
sido constituído o Territõrio do Guaporé, 
de terras desmembradas dos Estados de 
Mato Grosso e Amazonas, quando a área 
ora em litígio já eStava excluída do Estado 
do Amazonas (doe; 10)." 

O erro vem de longe, c_omo vêem os Srs. 
Senadores. De modo que precisamos levar 
esta questão. à sério e Computar os documen
toS h~!óricos, para fazermos as devidas cqrre
-ções, a fiiTfae que os Estados-irinãos se colo
quem naS suas devidas apresentações. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Mário 
Maia, V. Ex• me- permite um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Deixe-me apenas 
acabar de ler o oficio que me foi encaminhado 
pelo Procurador-Geral do Estado do Acre. Em 
seguida darei o aparte a V. Ex•. 

Continuo a leitura: 

"Q_o exposto pergunta.:se: Por que so
mente em 1934 foi feitO o mapa do Terri-_ 

_ tório do Acre, quando ele já _tinha só de 
Terrif6iio 40 imos? Ho_uve má fé, cáilfor
me podemos verificar através dos docu
meritos históricos, cartoriais e jurídicos. 
Basta a simples análise das seqüênc!as 
~dos mapaSÇ(doc. 2), para esta triste con
Clusão. 

Objetiva-ndo uma melhor visualização 
do que foi a história- do Acre, no passado 
e do que está necessitando no presente, 
estou enviaf1do_uma brochura como doe. 

Junho de 1989 

12, é a visão do Barão do Rio Bfanco 
sobre a questão do Acre. 

Conhecemos _a capacidade de Vossa 
Excelência e estamos certos de que o 
Acre, na pessoa de seu ilustre filho, terá 
um grande defensor." - Hélio Saraiva 
dt: Freitas , Procurador Geral-âo Estado. 

Estão anexados vários documentos, enu
merados no oficio, cuja anexação peço ao Sr. 
Presidente defira, para que façam parte dcis 
Anais do Senado, pois servirão à Comissão 
recém-nomeada para estudar os limites do 
Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-V. Ex" será atendido. 

O SR. MÁRIO MAIA-Complementando 
o meu raciocínio,_ Sr. Presidente, gOstaria de 
ler a parte inicial de um desses _do_cumentos, 
a que é Ata da Reunião Acre-Rondônia, da 
qual participaram representantes que estão 
nomeados no documento. 

Lerei o fulcro da Ata que nos interessa- e 
que diz: 

"O Dr. Afonso Celso de Sousa Carnlo, 
representando o Ministério da Justiça na 
Reunião sugeriu que os trabalhos se de
senvolvessem obseJVando os pontos do 
Acordo firmado pelo Exmo Sr. Ministro 
dã Justiça, quanto ao Compromisso dos 
Exm.s Governadores dos Estados do Acre 
e de RÕndônia, assirrl SL\mariacfos- 1 )- -
Determinar ao !BGE que cumpra o dis
posto no art. 12, § 5°, do Ato das Dispo
sições Constl'tudonais Transitórias e pro
ceda à é).viventação da linha de limites 
entre os dois Estados." 

ConfeSSO qtie este -termO não- nle era cO-
mum, e recorri, então. ao dicionário: 

'i'\ldventação: ato ou efeito de aviventar". 
Aviventar é: "dar vida a reanimar; alentar; 
avivar; despertar; abrir novamente cami
nho fechado pela vegetação; ganhar nova 
vida; novo vig~~; revigorar." 

Então, ·"abrir novamente caminho fechado -
pela vegetação" é o mais adequado aqui, no 
termo .. 

De modo que, quando no acordo manda 
aviventar a linha e determinar ao IBGE cumpra -
o disposto no art. 12, § 5°, do Ato das Dispo
sições ConstitucioQais Transitórias, é cumprir 
rigorosamente o que a Constituição manda, 
e a Constituição diz claramente, no § 59,_que 
o ·caso está resOlvido, q'Ue -é só cumprir~se 
o a1t. 5.? que diz: -

"Ficam reconhecidos e homologados 
os atuais limites do Estado do Ade com
os Estados do Amazonas e de Rondônia, 
conforme levantamentos cartográficos e 
geodésicos realizados pela Comissão tii
partite integrada por representantes dos 
Estados e dos s_eiViços técnicos - espe
cializados do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística.'' 

Nas Atas que fazem parte dos documentos, 
são referidos todos os pontos geodésicos, que 
aüás, apresentei em forma de regulamentação 
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deste artigo, porque o artigo faz referência, 
mas não faz a discriminação._ Então, nosso_ 
projeto de lei, en-caminhado ao Senado, discri
minou ponto por ponto, regulamentando este 
artigo de modo que o assunto estaria resol· 
vida. Como os Qqvemos e os Governadores, 
principalmente, estão ern litígio, vê-se que não 
há convencimento das partes. 

Por isso, estou trazendo mais este acervo, 
para a Comissão estudá-lo, mais tarde se_ for
mos ao Supremo Tribunal para dirimir as dúvi
das, tenhélmos uma doc_umentação vasta para 
ser consultada, __ esclarecendo os pontos em 
conflito. 

Conce"do, agora, o aparte, inicialmente, ao 
Senador Rona!do Aragão, que tem prioridade, 
também, porque é parte interessada na "guer
ra" •.. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência cumpre o dever de pedir aos 
aparteantes sejam breves, de vez que o tempo 
do orador estâ a extinguir-se. 

Peço a compreensão dos Srs, Senadores. 

O SR. MÁRIO MAlA - Então, peço a 
compreensão dos meus aparteantes. 

O Sr. Ronaldo Aragão - O orador já 
expôs a sua ve(são. Eu queria dizer e lembrar 
ao Senador Mário Maia que, quando a Assem
bléia Nacional Constituinte -S. Ex• se referiu 
à emenda do Deputado Geraldo Fleming ... 

O SR. MÁRIO MAIA- Que resultou nes
se artigo. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Não foi bem 
assim, Senador MáriQ Maia. O Deputado Ge
raldo Fleming, não sei por que razão, apre
sentou a emenda pela qual o Estado do Acre 
perdia as cidades de Cruzeiro do Sul, Taraua
cá, Manoel Urbano, Feijó, que passariam para 
o Estado do Amazonas. Apercebendo-se dis· 
so, chamamos a atenção_ do Deputado Ge
raldo Fleming, e S. Ex" pediu ao IBGE que 
lhe mandasse mais detalhes a respeito das 
Coordenadas. 

O SR. MÁRIO MAIA- Exatamente. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Feito Isto, o 
IBGE mandou o laudo dessa Comissão Tripar· 
tite, que está aí, e daí veio o art. 5° ... 

OSR.MARIOMAIA-Nãoestoudizendo 
que a emenda de S. Ex.i se transformOU em 
texto constitudonal. Ela deu _origem, mesmo 
com todos os erros e imperfeições, mas criou 
a discussão e daí veio a perfeição. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Senador ~ária 
Maia, creio que V. Ex• na _época, não estava 
tão inteirado: nós estáyamOs. fpi 1,.1m acordo 
realizado entre_ as Bancadas de RondÔnia, do 
Acre e do Amazonas, em que entrou o Compa
nheiro Deputado José Outra, inclusive com 
defesa do nobre Senador Jarbas Passarinho, 
senão o Acre, com-esta emenda, estaria per
dendo uma grande área, e ela não foi nem 
absorvida, foi retirada totalmente, porque está
va prejudicando mais o Acre. 

O SR. MÁRIO MAIA - Não entrei_ na 
discussão, mas estava inteirado, porque cha-

meia atenção do Deputado que estavam erra
dos os pontos e, como estavam, ficavam as 
cidãdêS do lado da Amazônia, como .ficãm 
se PreValecer a Unha Beni - Javari e -essa 
Unha já está ~aâuca. Pedi, rePitO, fósse decre~ 
tada -él .. s_ua caducidade, porque não corres
ponde a f01'1l1ação histórico-geó9ráfica.-

o Sr. Ronaldo Aragiio - Feito isso, o 
JB-GE mahdou um laudo assinado pelo Dr. 
Mauro, laudo esse que está dando as razões_ 
da argumentação, com um laudo inicial do 
JBGE, aviveritaç_ão. O qúe não se entende é 
quando o Procurador- Geral do Acre, com to· 
do o respeito, criou ur:n mapa para si mesmo, 
um mapã da sua pretensão. O decreto que 
criou o Território do Acre, em 1904, se não 
me engano o decreto que criou o Território 
do Guaporé, em_ 1943, o decreto que criou 
o Estadº _ d_o._A__ç_r_g, ~m 1962, a Lei Comple
mentar no 41, que criou o Estado de Rondônia, 
em 1982, todos preservam os limites atuais, 
não os alterando, nem da criação do Estado 
do Acre; nem, por último, da criação do Estado 
de Rondônia. A pretensào do Procurador-Ge-: 
ral do Acre é outra questão, nobre Senador 
Mário Maia. Se S. Ex• pretende estender-se 
alem daquilo que está escrito nos documen
tos, neste caso parte para uma pretensão indi
vidual, que -nem é Unia pretensão histórica, 
nem um fato histórico, nem político. S. Ex' 
criou um fato seu, com uma verdade sua, o 
que não é uma verdade h·fstórico:pblítica. 

O SR. MÁRIO MAIA - V. Ex' está se 
referindo, pessoalmente, ao Procurador~Geral 
do Acre Dr. Hélio Saraiva. Não é um pensa
mento apenas de S. EX, é um pensamento 
de vários estudiosos do assunto. -

O Professor Omar Sabíno de Paula, do lnsti· 
tuto Histórico_ e_ Geográfico do Acre, e Profes
sõr-titUlâr·aaGiilverSidade do Estado do Acre, 
ê um estudioso -do ãssunto, e tambê.m tem 
a mesma opiniãO cáffi -relação à formação 
hístófíca_ daquelas paragenS. 

No que diz respeito aos Tratados de Petró
polis e de Ayacucho, e a tratados anteriores, 
mesmo -os do tempo do Brasil-Colônia, vê-se 
que historicamente él formação é eminente
mente a_creana._ Rondônia foi criado gor um 
decreto recente e aquelas terras, na des-crição, 
na interpretação do Tratado de Ayacucho, por 
exemplo, que foi também um Tratado int.._er
pretado, porque aquela linha traçada até hoje 
ê discutida, a sua veracidade foi discutida na 
época, em 1910, por Rui Barbosa, porque Cu
nha Gomes traçou, arbitrariamente, uma línha 
oblíqua, que ia de um ponto a outro ... : 

O Sr. Ronaldo Aragão - Dos limites que 
passaram nela, 

O SR. MÁRIO MAIA - Dez graus e 20 
minutos do beni até às cabeceiras do Javari, 
supostamente pelas coordenadas que traçou. 
O próprio tratado não dizia em uma linha para
lela até às cabeceiras do rio Javari, e, se não 
se enCõritrasser:n ess~_ cabeceiras, daí por 
uma linha, portãnto o meridiano, uma perpen
dicular, até encontrá-las então, ele entraria 
com uma área enorme, um triângulo grande, 
que abranQeria aquela área, não só a área 

hoje litigiosa, que estamos discutindo entre 
Rondônia e o Acre, comõ ufna grande parte 
do_território boliviano, detériilnado pelo trata
do brasileiro. Depois das negociações do Tra
tado de -Petrópolis, houve as compensações, 
não só em terra, PO!'ll:le o Brasil cedeu parte 
de Mato Grosso à Bolívia_, em CorrlP"ensação 
do que se adquiria no A_cr~, e ainda indenizou 
a Bolívia com 2 milhõtis di libras esterlinas 
e o Bolivian Sindicate, com 8 mil libras ester
linas. De ni.odo que nesse processo de se estu
dar o Tratado de_Ayacucho, se analisarmos 
minudosametife ~sse documento,- vamos ver 
que aquela ái'ea foí mal demarcada nas descri· 
Çôes, porque estão descritas nos livros das 
fronteiras, mas depois, nas medidas daí para 

·cá, não se levantavam os pontos geodésicos 
das coordenadas geográficas para emendar 
as linhas; só faziam referênda ao ponto do 
Beni-Javari, às cabeceiras do Javari, a 7 graus 
e poucos e do Beni, _10 graus, 20 minutos 
e alguns segundos, e emendavam a tinha. De
pois, com o evoluir do tempo, o próprio lBGE, 
quando traçou essã Unha, verificou que se ce
des, qtiáse todaS as cidades do Acre, a metade 
das ddades, no ladO do :Amazonas. _ 

O Sr. Ronaldo Aragão- Mesmo a cidade 
em que nasceu o Senador Jarbas Passarinho ... 

O SR. MÁRIO MAIA- Não, a de S. Ex' 
não, porque fica mais ao sul, de maneira que 
fica mais próxima da fronteira, outro limite 
lá para o rio, seguindo o rio Acre,_ 

O Sr. Ronaldo Aragão - Foi o único 
que se _salvou. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.. -A Presidência, muito a Cóõti'agosto, adverte 

o término do horário do orador, apesar de, 
realmente nos estarmos ilustrando çom es~e 
colóquio amazônico. 

O SR. MARIO MAIA- Realmente é
bonita à HiSfõria--;-e vamos discutir bastante, 
e não seremos nós aqui que vamos resolver 
este assunto. A Comissão vat se debruçar e 
estudar profundamente a questão, por isso 
estamos trazendO os documentos, e o nobre 
Senador, por Rondônia, Ronaldo Aragão há 
de trazer també_m subsídios, creio que vamos 
terminar no Supremo Tribunal Federal, por
que haverá uma apelação, e, será _a palavra 
final. dizendo quem tem razão, porque a Cons
tituição manda isso. 

No momento defendemos o que a História 
nos diz, a formaçãO histórica-, corrigindo, inclu
sive, os erros -do passado que foram enxer
tados nos mapas, sem se fazer o devido levan
tamento geodésico dos pontos. Hoje, com o 
auxílio dos satélites, está-se fazendo uma cor
reção de rota de fronteira. Então, dizem que 
aquela Linha Cunha Gomes não é mais uma 
linha reta. Penso que vai haver uma poligonal, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Leopoldo Peres - Eu acho que 
haverá uma coligonat, Sr. Presidente. 

O Sr. Ronaldo Aragão - EStá meia_ que
brada. 

O SR. MARIO MAIA----: É _uma poligonal. 
S~ E:le disse que gosta de ouvir esta palavra. 
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O Sr. Ronaldo Aragão - Eu só queria 
terminar o meu aparte, nobre Senador. 

O Sr. Leopoldo Peres- Eu estou apar
teando um aparte. 

O SR. MÁRIO MAIA - Desculpe-me eu 
ser contra o aparteado. Eu pediria a V. Ex:' 
fosse breve, porque eu gostaria de ouvir o 
Senador Leopoldo Peres. Seja breve, para que 
o Senador Leopoldo Peres também possa in· 
serir o seu aparte no meu pronunciamento. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Serei rápido, 
Senador Mário Maia. Não entendo, depois de 
toda essa peleja, de toda essa contenda, o 
Governo Federal se comprometeu a agilizar 
essa chamada aviventação, e até hoje ficou 
como o avestruz, não determinou ao IBGE 
fosse para lá. Quéúldo se pergunta às autori
dades responsáveis por isso, ninguém tem 
resposta. A coisa é simples: o IBGE vai para 
lá e faz a aviventação dos pontos. EntretantO, 
o Governo Federal não tomou nenhuma provi
dência a respeito. 

O SR. MÁRIO MAIA - Para esclarecer 
a V. Ex', obtive, nesta. semana, a iriformação 
de que a Comissão estaria encaminhando-se 
para proceder à aviventação da linha. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Quando recla~ 
mames, o JBGE nos disse que não tinha ne
nhuma autorização do Governo Federal para 
se deslocar até à região de conflito, porque 
não tinha diário; não tinha oficialmente nada 
Esta é a verdade. Então, o Governo Federal 
faz tudo isso, manda tropas e se recolhe. 

O SR. MÁRIO MAIA - Não mandou tro
pas, mandou fossem retirados de Rondônia. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Acho tudo isso 
certo para que se faça a aviventação. Mas pas
sam-se 20 dias, 30 dias, e o povo esperãndo 
uma decisão, porque o laudo do IBGE está 
aí, é uma quest.'!lo prática, é só colocar no 
chão. 

O SR. MÁRIO MAIA- Estâ muito bom, 
nobre Senador. 

O Sr. Ronaldo Aragão - O nobre Sena
dor .Jarbas Passarinho está_ dizendo que é a 
mortificação. Eu agradeço a V. Ex' a conces
são do aparte. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu é que agra
deço a V. Ex• por trazer estes esclarecimentoS 
às minhas pálidas considerações. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não apoiado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não apoiado. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador 
Leopoldo Peres, concedo-lhe o aparte, com 
a tolerância da Mesa. 

O Sr. Leopoldo Peres- Eu fui chamado 
por V. Ex' a essa discussão, bem como o Ama
zonas, com a minha presença aqui. O Amazo
nas não tem, seria um absurdo se tivesse, quaJ
quer reivindicação de caráter territorial. 

O SR. MÁRIO MAIA - Pelo contrário, 
está doando terras. · 

O Sr. Leopoldo Peres -Ainda que conti
nue protestando pelo fato de que, na ditadura 
Vargas, ter sido esbulhado dos Municípios de 
Rio Branco e de Porto Velho, para formação 
dos Estados de Roraima e de Rondônia. Ape
sar desse sacrifício e desse esbulho que o 
Amazonas sofreu, eu gostaria de lembrar a 
V. Ex• e <:tC~ nobre Senador Ronaldo Aragão 
que as águas do Acre, _do_ Beni, do Javari, 
do Guapo"ré e do Mãdelra, são as águas que 
nos balizaram. Elas nos unem e não nos sepa
ram. Espero que a aviventação dessa divisa 
ehtre- Acre e Rondônia gere um novo pólo 
de cooperação, de irmandade e de fraterni
dade entre os dois Estados da Região Norte, 
ao invés de ser um elemento a separá-los e 
a criar polêniicas-;-qUe prometem eternizar-se 
se o Governo Federal não agir, com a devida 
brevidade, para resolvê-lo. Acredito no patrio
tismo de acreanos e rondonienses, e ofereço 
até o arbitramento dos amazonenses. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a 
V. Ex!' o aparte, não seria outra a intenção, 
o desejo, o patriotismo, também, dos nobres 
representantes de Rondônia, do Acre. Esta
mos procurando um caminho de pacificação. 
Aliás, enquanto procuramos um caminho de 
pacificação, os dois Governadores do PMDB, 
do Partido de V. Ex', os Governadores do Acre 
e Rondônia estão às rixas_ e brigas pessoais. 
E o povo está querendo Paz: está querendo 
uma solução, uma palavra da .Justiça. Que 
a Justiça, um órgão Isento, dê o veredito, que 
o povo o obedecerá rigorosamente. 

O -Sr. Leopo1do Peres - É a primeira 
vez que-o PDTfenta-padficar o PMDB. 

O SR. MÁRIO MAIA- Estamos tentando 
pacificar "os dois Governadores com a lógica 
do raciocínio e à luz dos documentos. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ a tolerân
cia, bem como agradeço aos meus pares a 
participação. Espero ter contribuído, mais 
um·a vez, para o esclarecimento do assunto, 
trazendo esses documentos. Desejo que real
mente haja um desfecho satisfatório para to
dos nós. É o que esperamos. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCilMENTOS A Q(JE SE REFERE 
. d'sR. MÁRIO MAúl EM SEU DISCURSO.. 

"IBGE 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO . 

Rio de Janeiro- RJ, 30 de janeiro de 1981 

Ilustríssimo Senhor 
Cel. F-rãilcisOO Rodrigues Fernandes .Júnior 
DD. Chefe de Gabinete da SG/CSN 
_Anexo do Palácio do Planalto, 2? and. Praça 
dos Três Poderes 
Brasília- DF 

Senhor Chefe de Gabinete, 
Ein atenÇão ao Ofido n" ........................ - ........ _ .. 

765/SaSC/1733/80, datado de 4 de setembro 
do ano findo, cumpre-me inicialmente escla
recer que, não obstante o interesse no pronto 
atendimento à consulta de V. S' e à prioridade 
dada ao exame da m.ãtéria pelo órgão técnico 
do JBGE, as pesquisas implicaram a demanda 

a documentos arquivados em outros órgãos 
do Governo federal, em que se consumiram 
cerca de três meses. 

2. Assim posto; infdtmo a V. 8' que os 
limites entre o ~_stado do Acre e o Território 
Federal de Rondônia são aqueles defiriidos 
pela linha geodésica descrita no Decreto n? 
9.831, de23 d_e_putU!zro de 19I2, que ·•reorga
niza a Administração e Justiça no Território 
do Acre", referidos também, no Decreto-Lei 
n~ 5.812, de 13 de setembro de 1943, que 
"cria os Territórios Federais do Amapá, do 
Rio Branco, do Guaporé de Ponta Porá e do 
lguassu" e Decreto-Lei n" 6.550, de 31 de maio 
de 1944, "que fLXa os seus limites". --

_3. __ É oportuno lembrar que, no pequeno 
trecho entre o Acre e Rondônia, aquela linha 
pode, ainda, definir limites; tal não ocorrendo, 
porém, na sua grande extensão entre o Acre 
e Amazonas, onde o posicioname_nto das cida
des de Sena Madureira, Feijó e Tarauacá-está 
a exigir sua reformulação, a fim de manter 
aquelas cidades sob a jurisdição a que estão 
sujeitas. -

4. Gostaria, também, o lBGE, de enviar 
a esse Conselho a documentação cartográfica 
da área a que se alude, mas sente-se impossi
bilitado de fazê-lo, tendo em vista que o res~ 
pectivo mapeamento em escala topográfica 
ainda não está concluído, tratando-se de áre~::~ 
que é objeto de trabaJho da Diretoria do Ser
viço Geográfico do Exércíto. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V. St protestos de estima e considera_ção. -
Horácio de Almeida Amaral, Diretor-Geral no 
Exercício da Presidência"_ 

"DGC. 8·10·1982 
Ref. Of. IGNno 11 O-Acre 
Ao Senhor Presidente do JGBE: 

1. Trata o expediente, em referência, dos 
limites entre os Estados do Acre e Rondônia, 
objeto de consultas no ano de 1980, por parte 
da SG/CSN e Secretaria da Fazenda do Estado 
6o Acre. Em anexo encontram-se as cópias 
dos expedientes, bem como as soluções for~ 
mu!adas por esta DGC. 

2. O limite em questão é de difícíl definí
çào, podendo, contudo, ser objeto de locação 
no terreno. 

3. Em se tratando da contestação de limi
tes entre unidades da federação, não cabe ao 
IBGE defif]_{ção ou locação dos mesmos, 
Emenda Constitucional n? l, de I 7- I 0-J 969, 
que assegura aos estados o direito de fixação 
e modificação de seus quadros territoriais. 

4. Embora seja inquestionável que aos es
tados cabe a solução dos problemas de limi
tes, compete ao lBGE aSsegurar as informa· 
ções necessárias à identificação e à localiza
ção dos acidentes e fatos geográficos que 
constituem_ a linha limite, de acordo coro os 
diplomas legais que estabeleceram ou altera
ram o quadro territoriaJ. -

5. Diante do exposto, cabe a colocação 
dos esforços do lBGE na solução pacífica do 
questionamento, observada a participação de 
todos os estados envolvidos. Em atendimento 
a esta idéia, submeto à_ consideração de 
V. S• a minuta anexa de oficio ao govem.ãdor. 
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-Mauro Pereira de Mel/o, Diretor de Geodésia 
e Cartografia". 

6. Entre os postes fiscais dos Estados do 
Acre e_Aro_~g_n~_situados na BR~317, na altu
ra do Kni 96 -no sentido Rio Branco-Boca 

"ATA DE REUNIÃO _ 1, RECINIÃO do Acre escolheu-se um ponto para rastreio. 
7. Conforme o maJ2_a Mazo no qual figura 

Aos quatro dias de junho de 19"86, reali- um posto fiscal do Estado do Amazonas, foi 
zou-se nas dependências da Procuradoria Ge- escolhido um ponto para rastrefo na confluên-
ral do Estado do Acre, na cidade de Rio Branco da do riõ- Riozinho com o do !tuXi Ou lquiri. 
-AC, reunião com os seguintes participantes: Apôs a determíiJaçãa deste ponto e do anterior 
Dr. Hablb Sallum, Dr. Erasto.Souto Maior, re- visa-se dcitermfriai' -<::dnterseção da reta que 
presentantes do IBGE,_ Dr. t:J~Jjo SaraLVa de contém o-s-pontos supracitados com o Espi~ 
Freitas e Dr. Paulo Roberto Ma,rtins Cunha, gãoDivisordaSbaciasdosriosfqufrieAbunã. 
representante_sdoGovemodoEstadodoAcre; A partir deste ponto sér.i definiâo-afravés do 
Dr. Roberto Krause e Edmilson Melo Trindade, mapeamento aerofotogramêticro a !ínha de 
representantes do Estado de Rondônia e Dr. cumeada do Espigão Divisor até a nascente 
Mário Jorge Outra da Silva, representante dÕ - -do jgarapé dos Ferreira 4escendo por ele até 
Estado do Arn~onas. A pr~sente reunião teve sua foz no rio Madeira. 
o objet.ivo de elaborar relatôrio,Jntegrante deS~ 8. A partir do ponto anterior definido como 
ta ata, sobre os trabalhos preliminares execu- sendo a interseção da linha de cumeada do 
tados no período de 19 de maio a 4 de juflf?g Espigão Divisor com a reta que contém os 
de 1986, em cumprimento ao primeiro Termo pontos Caquetá e rio Riozinho com o rio ltuxi 
Aditivo do Convênío elaborado entre os Esta- ou lquiri será_ defim'do através do mapeamento 
dos do Acre, Aroazona_s e Ronc;lônia, e a Fun~ -aeJ't!fotogram"ffiCo a linha de rumeada doEs-
dação lBGE, o _qual passamos a relatar: pigão Divisor até seu encontro com a linha 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Fun- geOdésica Cunha Gomes ou Beni.Javari. 
dação IBGE ---9. Foi-Visitado o marco existente no Serin-

Dr. Edmar Bach a gal 'f riunfO e verificou-se _ser o" mesmo implan-
Os membros da Coinissio de limites Acre, tadO Pelo Incra no ano de 1983. 

Amazonas e Rondônia no firialJtSSfnados, ~n- 1 O. Localizou-se o marco existente na 
carregados de efetuar o reconhecir:nento preli~ íTiàrQeni direita ·ao --fio Madeíra-Mamoré na 
minar dos pontos a serem rastreados com C_onflyêrjda cóm O rio Beni, e para constar, 
a finalidade de se obter coordenadas geográ- lavrou-se a presente ata que será por todos 
ficas, apresentam o relatório a seguir enume- membros da Comíssãó assfnada. 
rado: Rio Brãnco, 4 de junho de 1986. - Hélio 

1. O marco da fronteíra Brasil-Peru situa- Saraiva de Freitas, Acre- Paulo Roberto Mar-
do na margem direita _do rio Jequirana forma- tins Cunha, Acre- Roberto Krause, Rondônia 
dor do rloJavari situado no municfpio de Mên- _:_ EdmUson Melo Trindade, Rondônia -Má-
ciO- Lima, não foi reconhecido pela comissão ri'o Jorge DUtr_a da SOva, Amazonas - EraSto-
devido a impossibilidade de transporte em Souto Maior. JBGE - Habib Sal/um, fBQE 

tempo hábil. ObS.: Foi visto pela Comissão, o marco fron-
2. Dado a inexistência de marcos_ de_ di_visa teiriço Brasil-Bolívia, situado na foz do rio Abu-

entre os Esti3.dos do Acr~ e Amazonas, e consl- nã com o rio Madeira, estando o dito marco, 
derando os termos da ata da reunião realízada em vias de s_er levado pelo rio Madeira, devído 
na Fundação JBGE, em data_de dez de janeiro ao desmoronamento do barranco em que foi 
de 1985, li:ii esco/hii:ib ·um ponto de r?1strea- edificado, merecendo ur9encia para nova edi-
mento localizado próxihi7Fti Io.râo igarapé 
Guajará, nas proximidãdeS de Cruzeíro do Sul ficaçãr;t." 
e VUa Canaman pertecente ao Estado doAmª
zonas, por tratar-se de um acidente geográfico 
natural. 

3. Devido não hãVer marcos nem aciden
tes geográficos naturais_ próximo à Vila-de Ju~ 
rupati, escolheu um ponto situado na margem 
esquerda do nO Eh vira,-próximo â foz lo do 
Jurupan' na vila suprn_ çitada. ~ 

4. Devido a expansão da área urbana da 
cidade de Sena Madureira escolheu-se um 
ponto situado nas proximidades da foz do rig 
Caetéafluente do rio Jaco, onde já havia um 
posto fiscal do Estado do Amazonas, uma vez 
que o atual Posto Fiscal do Estado do Amazo
nas encontra-se dentro do perímetrO urbano 
da cidade de Sena Madureira. 

5, EsçoJheu-se um ponto de referência 
para rastreamento localizado !)a sede do ·se
ringal Caquetá, próximo à-foz do-ig'ãrapé Pa
quetá, afluente do rio Acre. Foi encontrado 
entre as localidades de Caql.ietá e Porto Acre 
um marco à margem es-querda do rio Acre, 
o qual foi implantado recentemente. 

"ATA DA RECINIÃO -7• REUNIÃO 

Âos trêzE~· diaS do mês de novembro do ano 
de mil novec:entos e oitenta e seis, realizou-se, 
nas dependências da Procuradoria Geral do 
Estado do Acre. na cidade de Rio Branco -
-AC,- i'éTifiião-- cOm os seguintes particlpantes: 
Dr. Habib Sallum;- representante do IBGE, Dr. 
Hélio Saraiva dOs Santos e Dr. Paulo Roberto 
Martins Cunha, rePresentimtes do Estado do 
Acre, Dr. Mário Jorge Outra da Silva, represen
tante çlo Estãdo do Amaz_on?s. e Dr. Roberto 
Krause, representante do Estado de R6ndônja. 
!\presente reunião teve o qbjetiv9 de registrar 
a:s atividades de campo executadas atê esta 
data, pelo IBGE, previstas nos termos do Cón
vênio firmado entre os Estados do Acre, Ama
zonas e Rondônia e o U3GE, confo~e a seguir 
diSáímiriadas: a) Marco de Fronteira Interna
cional no 86, Brasil-Peru, situadO .nas proximi
dad€5 dã. nascente do rio Javari: localizado 
~ fastreadO; b) ponto situado à margem es
_queiâa dõ riO-Juruá, próximo à foz do igarapê 

Guajará: rastreado_ e monumentado; Jaco: ras
treado e monumentado; c) ponto situado prô
ximo- à vt1a do Jurupari, à margem esquei--da 
do rio Envira: rastreado e monumenta_do; d) 
ponto situado nas proximidades da foz do rio 
Caeté, afluente do rio Jaco: rastreado e mõnu
mentado; e) ponto situado- próximo à foz do 
igarapé Paquetá ou Caquetá, aflUente do rfo 
Acre: ·rastreado e monumentado; f) ponto si
tuado entre os postos fiscais do Amazonas 
e Acre na BR-317: rastreado e monumentado; 
g) ponto situado na: confluéõcia: dó ·no ltuxi 
com Riozinho: rastreado; h) Unha de Cumea
da, proposta no item 8 da Ata da 1 ~ Reu,ryião, 
realizada em 4 de junho de I 986, serâ definida 
através de plotagem em cartas; i) pOiltos de 
apoio e demais atividades de campo para resti~ 
tuição ~erofotogramétrica na escala de 
112.5.000 da região compreendida entre OS jjã
ralelos g;42'S e 9'50'$ e men'dianos 6&22W 
e 66'..?3W: e"Xecufãdos;j) Marco- de Fronteira 
Internacional Brasll-Bolívia,· situado em Vtlla 
Murtinho, na confluência do rio Madeira e BeM 
ni: rastreado: I) Marco de Froriteira- Interna
danai Brasil-Bollvia, situado à- r:nargem es
querda do rio-_Madeira, pr6ximo à travessia 
de balsa da BR-364: reconhecido. O represen
tante do Estado do Amazonas, tendo em vista 
a complexidade dos trabalhos que ora se reali~ 
zam por esta Comissão de Limites e -dos dis
túrbios que no momento se verificou em al
guns lOcais da implantação dos marcOs nos 
pontos rastreados_ até esta dÇ~.ta no intuito de 
propiciar subsídios necessários para definição 
das divisas entre os Estados participantes des
te Convênio estabelecido entre os Estados e 
IBGE, assim como nas Atas anteriores firma

-das pela, Comissão, reiteram; que os pontos 
dos sítios escolhlclos onçle foram rastreados 
são pontos de coordenadas geodésicas que 
deverão ser submetidos a aprovação ou não 
pelos Governos dos Estados limítrofes, com 
vísta ao estabeledmento de suas divisas. E 
que cada ponto de inflexão da linha geodésica 
deve ter uma definição consensual entre os 
habitantes e autoridadesl_ocaís (tratamento lo~ 
cal) e posteriormente entre os Governos dos 

-aados, a fim de eVitar o acontecido em Gua
jarâ, vila pertencente ao Estado do Amazonas. 
O representante do !BGE lnfo_rmou que a ma
terialização dos pontos -de interseção da Unha 
Cunha Gomes cOm a BR~317 e a BR-364 se
rão feitcis oportrinamente, uma vez que as efe
mérides pí!1ra os Cálculos das coordenadas dos 
pontOs extremos-da Linha Cunha Gom~s até 
o momento não foram fornecidos pela Nasa. 
Inform-ou ainda que o MarCo de_ Fronteira Bra
sil-Bolívia, mencionado no item '1" da pre
sente Ata,.terá sua exerução definida em reu
nião a rea!i~~r-se em Brasma coln a pfeserlça 
dos representantes dos Estados do Acre, Ama
zonas e Rondônia. O representante do Estado 
do Acre, Procurador-Geral do EstadO, Dr. Hélio 
Saraiva de Freitas, fez consignar o se_u protesto 
no seguinte termo:' 1::) que levou ao-cOnheci· 
menta por escrito à direção do IBGE da neces
sidade do rastreamento do marco existente 
na foz do rio Abunã, oriundo do Tratado de 
Petrópolis, que pôs tini à guerra entre o Estado 
independente do Acre e a República da Bolívia, 
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além de serem omitidos o que estabeleceu 
o art. 5° das Disposições Gerais Transitórias 
da Constituição Federal de 1934. O Decreto 
federal n~ 5.188, de 7 de abril de 1904, e 
os elementos constitutivos do tJü Possídetis, 
a ocupação, pela Conquista, pela Pásse, pelo 
Povoamento e peJa exploração dos rios, bem 
assim a farta documentação real sobre a ârea. 
2") deu-se prioridade ao tratado _caduco de 
1750 (Tratado de Madri), realizado entre Portu~ 
gal e Espanha, com o_ único objetivo de ser 
projetada a pretensa Linha Cunha Gomes, 
quando os limites__do Acre com a Bolívia e 
o Peru foram materializaâos em 1903 e 1909 
em definitivo, tendo início na foz do rio Abunà 
até a cidade de Assis Brasil e, dai, até o marco 
do Javarí, com a República do Peru. E assim 
sendo o não rastreamento do marco internaM 
cional da foz do Abunã, onde começa o Estado 
do Acre, causa espécie e o Acre não concorda. 
O Acre espera e o seu povo anseia que o 
IBGE, no presente, -repare o erro do passado, 
pois, ao elaborar o Mapa do Acre, não levou 
em consideração o Tratado de Petrópolis, o 
Decreto n" 5. 188, a ocupação" secular e a pró
pria Constituição de 1934. E, para constar, 
Javrou~se a presente Ata que, depois de lida 
e achada conforme_, foi asgjnada por todos 
os membros da Cõffiissão - Habib SaUum, 
Representante do IBGE. - Hélio Saraiva de 
Freitas, Representante do Estado do Acre. -
Paulo Roberto Martins Cunha, Representante 
do Estado do Acr~ --Mário Jorge Outra da 
Süva, Representante do Estado do Amazonas. 
- Roberto Krause.. Representante do Estado 
de Rondônia" 

"ATA DE REUNIÃO 

Aos dois de outubro do ano de mil nove
centos e__oitenta e sete, às dez horas e quarenta 
minutos, reuniram-se nas instalações do Dis
trito de Levantamentos Geodésicos, da Fun
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tistica, na ddade de Brasília-Df, o Dr. Hélio 
Saraiva de Freitas, Procurador-Geral do Esta
do do Acre e Representante na Comissão, o 
Dr. Oldeney Bagnero Farias de Carvalho, Re· 
presentante do Estado _do Amazonas em Bra
si1ia, Dr. Roberto Krause, Assistente Técnlco 
e Repre_sentante do EstadC' de Rondônia na 
Comissão, o Eng" David Almeida d~_ Freitas, 
Chefe do Distrito de Levantamentos -Geodé
sicos no Distrito Federal-IBGE. Eng" Nhyro 
Gonçalves Laranja Filho, Chefe-Adjunto do 
Distrito de Levantamentos Geodésicos no Dis· 
trito Federal-IBGE, Eng> Carlos Alberto Cor
rêa e Castro Jr., Chefe da Divisão de Opera
ções de Campo do DLG/DF e Eng' Silvio Ro
gério Portier dos Santos, com o objeiivO-de 
formalizar o encerramento dos trabalhos de 
campo do IBOE/DLG-DF. Dr. David Almeida 
de Freitas Jnidou a rei.Jijiáo dls_correndo sobre 
os objetivos da presente reunião que é de en
cerramento dos trabalhos de campo dando 
a palavra ao Eng~ Carlos Alberto Corrêa e Cas
tro Jr._para relatar quais os trabalhos re!Jlizados 
nesta fase do convénio. -O Dr. _Hélio Saraiva 
de Freitas interrompe, falando sobre os traba
lhos de campo realizados e solidta que seia 

registrado em ata, não _só os trabalhos execu
tados neste ano, mas siffi-tUdõ o que foi feito 
em termos de operações de campo, desde 
-o início do Projeto. O Dr. Oldeney Bagnero 
farias de Carvalho concorda com a proposta 
fazendo ressalva _de que todas as 9bseNaç(jes 
apontadas em Atas anteriores por seu ante
cessor não devem ser desprezadas, observan
do ainda, sua estranheza por não ter havido 
o devido acompanhamento de técnico, por 
parte do Estado do Amazorlas, durante esta 
fase dos trabalhos. O Eng" Roberto Krause, 
concorda com os demais representantes fa
zendo ressal_va que acha desnecessário a repe
tição de se relacionar os trabalhos feitos na 
primeira fase, tendo em vista os mesmos já 
constarem erri Ata a·nterior. Buscando estabe
lecer _atuais marcos geodésicos que servirão 
de st,~D-sfdio para estabelecimento de Divisas 
entte os Estados conveniados e ainda, solicita
ção formal do Conselho de Segurança Nacio
nal, equipes técnicas do lBGE, louvando-se 
em sftíos previamente escolhidos pelos Repre
sentantes dos Estados Jindeíros e outros tecm·

-i:iimente necessánOs, sç/2 ponto de vista do 
lBO_E, efetuaram-trabalhõs de campo nas se-
guintes localidades: Nascente do Rio Javari; 
Ciuzeíro do Sul Foz do JUrupari .(próximo_ a 
Feijó); Foz do Rio Caeté (próximo à Sena.Ma
dureira); Foz do igarapé Caquetá em Caquetá; 
BR-317 (entre Rio Branco e Boca do Acre); 
Foz do Riozinho (afluente do rio ltuxi); extremi
dade leste da linha Bent-Javari, em VLla Murti
nho; BR-364 na localidade de Extrema; 
BR-364 Posto Fiscal de Rondônia. Acrescen
do-se os seguintes trabalhos relatados pelo 
Eng? Carlos Alberto Corrêa e CastroJr. execu· 
tados nesta segunda fase do Projeto, no perío
do de 3 de agosto a 28 de setembro do Cor
rente ano: reconhecimento, rapei, abertura de 
clareira e rastreamento de satéHtes de dois 
pontos situadOs, um- na nascente e outro na 
foz do Jgarapé Slmáozinho (antigo dos Ferrei
ras);SAr9T047 e SAT 91048, de- acordo com 
reiteradas solicitações do Senhor Represen
tànte dO Estado do Acre; rec-onhecimento e 
em fotos aéreas das interseções da lioha de 
curileada da Serrà do Divisor (ou Serra dos 
Três lrrrlãoS), com a BR-364; conexão altimé
trica a partir_ de rderênc)as de nível do IBGE 
à lâmina d'água do rio Abunã, junto à cidade 
de Plácido de Castro e próximo à localidÇtde 
de EJçtrema, com a finalidade precípua de de
terminar o gradiente do rio Abunã; rastrea
mento de satélites do SAT 90078, como base 
de multiposicionamento, a fim de garantir 
maJor precisão no estabelecimento das coor
denadas dos demais marcos rastreados, reco
nhecimento, rapei, abertura de clareiras e ras
treamento de satélites de nove pontos destina
dOs a apoiar o mapeamento a ser executado; 
conexão altimétrica através de nivelamento 
geométrico, a 'partir de diferença de nivel do 
IBGE com as interseções da linha de cumeada 
da Serra do Divisor (Serra dos Três Irmãos) 
com a BR-364, objetivando fornecer altitude 
aos três pontos de interseÇão com a estrada; 
determlnação de quatro marcos de .azjmutJ? 
nos segUintes pontos; SAT 91001, SAT 91002, 
SAT 91009, SAT 91010; reconhecimento e 

rastreamento de satélites nos locais. de interse
ção da linha geodésica Beni-Javari, .cor:n. ç.,s 
estradas BR-364 e BR-317; estabelecimento 
de uma_poligonal eletrônica na região do en
troncamento da BR-3J7;_Coni a linha geodé
s_ica Beni-Javarl, entre _os _SAT's-_91006 e 
91010, com a finalidade de melhOr definir a 
interseção da referida estrada com a geodé
sica. A Precursora à área do Projeto foi feita 
no periodo de 3 a 7 de agoS!o, com a partici
pação de dois Representantes do lBGE- .-
Enif Carlos Alberto Corrêa_ e Castro Jr. e o 
técnico _Moacir José dos Santos e dos Repre
sentantes do Estado do Acre e Rondônia, res
pectivamente Dr. Hélio Saraiva de Freitas e 
Eng" RobertO Krause, objetlvando acertar to
dos os detalhes referentes ao apoio logístico 

_necessário aos trabalhos além de efetuar so
brevôo em helicóptero a fim de dimensionar 
as necessidaaes em termos de rapei e ãbertura 
de çlareiras. De acordo com as informaÇões 
-do Enif Carlos A. Corrêa e Castro Jr., oS traba
lhos efetuados nesta fase do convênio envol
veram no local das operações_ cerca de setenta 
pessoas entre funcionários do IBGE .e FA6, 
além dos Representantes dos Estados do Acre 
e Rondõnia. Foi menCionado ainda pelo Engo 
,Carlos Alberto Corrêa e Castro Jr. que, tendo 
eryl vista_ a natureza do s-erviÇo e o instrumental 
efetrônico uülizado cujos resultados finais_ sáo 
processados em computador no Departa
mento de Oeadésja (RJ), só seráo conside
rados complementildos os trabalhos de cqm
po após as devidas anál~'ses _e conseqüente 
parecer do mendonado Departamento. O Dr. 
Hélio Saraiva esclarece que o Representante 
do Estado de Rondônia ainda não efetuou a 
parte das despesas que lhe cabe concernente 
ao apoío prestado-ao pessoal do IBGE- (aco
modação, transporte e etc.), na localidade de 
Extrema, cuja responsabilidade é dos Estados 
comientados. Assim sendo, sOlicita o Senhor 
Representante do Estado do Acre que seja 
notificadõ -o-Uovemo de Rondônia para quitar 
a sua parte, salvaguardando a_ imagem do 18-
GE. O representante do Estado de Rondônia, 
EnQ"' Ro~e_rto Kr~uS~, respondeu que o Secr~
tário·Adjunto de Planejamento e Çoofdenação 
Geral- Dr. José Gualberto Lacerda - está 
a par da dívida desde o dia 28 de setembro 
e que_o mesmo tomará_as devidas provldên· 
das o_mais breve ppssível com relação as 
despesas efetuadas. Nada mais a tratar com
plementou-se a reunião fazendo·~ !.lm minu· 
to de silênio pelo fa1ecimento do funcionário 
do lBGE -José Mariã -aa Rosa Paes, ocorrido 
durante a abertura de Umcl clareiça·. Engo David 
Almeida de Freitas encerrou a reunião às doze 
horas e quarenta e cinco minutos, ress_altando 
o apoio do Chefe da Casa Militar do Estado 
de Rondônia- Ten. Cel. Pessoa- ao prestar 
a devida ass1stência em relação ao funcjoná:rio
falecido, bem como a prestimosa ajuda dis· 
pensada ao nosso pessoal pelo Dr. Hélio Saraí
":'3 de Freitas, Representante do Estado do . 
Acre. Brasília-DF dois de outubro de _mil nove
centos e oite:Ota e sete . ....:_--0/deney Bagnero 
Farias de Q~rvafho- Roberto Krause- HéliO 
$aratva de FréttiiS- David Almeida de Freitas 
- Nhyr_o GoiJçalves Laranja Filho - Car!o_s 
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Alberto Corrêa e Castro Jr. --SilVio Rogério 
Portier dos Santos. 

E adiante, alguns parágrafos, nas págs. 
302/3, ... 

"Ainda o DecretowLei n~ 5.619, de 24_de 
junho de_ 1943, prorrogou o registro de ~erin
ga1istas, tratado .;~nterlor_l]1~nte, pelo Decreto· 
Lei n'? 4.841, de 24 de junho-de 1943." -

Finalmente na página seguinte: 
"O acordo relativo ao recrUtamento, enca

minhamento e c-oJocaç~o de trabalhadores 
para Amazônia, foi aprovado pelo Dea;~to-Lei 
n'? 5.813,-de 14 de setembro de 1943. _ 

A referênCia ao regiStro de seringalistas está 
errada no livro citado ou no texto proposto 
no artigo do ADCGT? -- - -

Ora, se nos referirmos é forneddo aos "pra
cinhas"; (U Guerra, Suez e S. Domingos) o 
seu registro é fornecido pelas Forças Arma
das. 

Senhgalistas (ora chamamos de "seringue_i
ros"), são os de quem tratam os Decretos-Le1s 
n~ 4.841 e 5:619. = '- - --

Aurélio (Novo Dicfonário da Língua Port;l,!~ _ 
guesa) registra, em separados, os verbet~ se~ 
dngalista = dono de seringal; seringue1ro = 
indivíduo (jue se dedlc_a~ c) extração do látex 
da seringueira. _ 

A discussão é importante. 
O seringalista tel'h registro em órgãO federal 

(oficial), e o seringueiro pode ser qualquer ~-o- -
radar da Amazônia Legal (Pará, Maranhao, 
Norte de Goiás; Rondônia,_ Roraima, Acre, 
Amazonas etc.), que tivesse, em 1943 quatorze 
anos ou mais ou muito mais. 

Se estabelecemos o press_uposto do Acordo 
de Washington, de 1943~ aprovado pelo De
creto-Lei n9 5.813/43 (0 Congresso Nacional 
fora fechado em 1937, pelo ditador -Getúlio 
Vargas), a obrigação de lhdenizar é-~_o G?ver~ 
no Norte-Americano e não brasileiro. 

E na prática fálta o docum-ento de_ prov? 
de _que determinado indivíduo fora senngueJ· 
ro, pois o recrutamento de mão-de-obra n?o 
sofreu controle do Govetno fedefãL_~ era fetto 
por particulares. . . . 

O regiStro era do produtor (sennga!Jsta,) Já 
amparado pela sorte! 'Que preço o tinha, en
tão, a borracha natura\l" 

Na fOrma do artigo 23. §-11 Regimento lnter
rió~da Assembléia Nacional Constituinte; o sig-:_ 
natário apresenta a seguinte Emenda: _ , 

O_P_refeito.e~QVice-Prefeito serão eleitos ate 
45 dias do man.d_ato_de _seus antec~ssor~s. 
aplicadas as regrasdoart.igo91, para mandato 
de 4 anos, com_ o direito a uma reeleição mes· 
mo para o período _subseqüente, e tomarão 
posse n_o-dia 1 o de janeiro dp_ ano subseqüente. 

lnaiifr" no ·artigo 36: 
·A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e 

dos Vereadores __ etc ... 

Justificação 

:J"u!Qairios Cabê-lo ao Prefeito e ':lce-Pr_e
feito, estamos propondo também re1nserçao 
do cafgO de Vice-Prefeito visto-que à nível :n~
nicipal não se Vai introduzir em nenhuma hJpo
tese o govemo_parlamenta~:-

E.a ~~~~ficaliV~--- Alexandre Puzyn_a. 

!BGE . . • . .. . -·· 
Dr. Mauro Pereira de_ Melo, Diretor de Geo-

ciências. 
:ATI: Dr. Floiiano dOs Reis Barbo!i?!, 

EMENDA No 2P00437-7 

Emenda Aditiva. 
Dispositivo Emendado: Artigo 52 das "Dis

posições Gerais é Transit6rias" do Projeto de 
Consfitufção. 

Acrescenta-se ao artigo 52,_ o seguinte pará-
grafo: -- -- -

Art. 52. ·························-···············-----·-··· 
-Parágrafo -úriico:- :São os seguintes os limi-

tes de _que trata eSte artigo: ___ _ __ _ 
Lavari lat. SQ797'QL140" e long. W = 

73•47:"40.781"'; Guarajá. lat. S ~07•33'05.914'" 
e- lorig. W __ =:= 7?935'03._294; Jurupari, la.~. 

- s~07•50'4I220"' e long. w~70•03"16.075 ; 
Caeté, lat. S e'09•02'56.569'" e 1ong. 
W ~ 69•38'48.02 I··; CaqueUi, lat. S ~ 
09"'33'37.918"" e long. W ~ 67030'58.936'"; Foz 
do Riozinho, lat. S =09"29'09.020" e long. 
W=66~47'47.310"-até encontrar a. Serra do 
Diilisor, sefluinâo-se pela cumeada até a nas-, 
cente do lgarapé dos f"errelras, lat. S :::09928 
e fong. W =65~27: Foz t;io lgarapé dos Ferrei
raslat. S={)99~6~e_ l~ng. W=05924'. 

Justificação 

É uma pena que não possa propor, também 
para o eleitorado do sul, com mais de _58 anos, 
uma pensão mensal vitalícia de_ 3 sm, por ser
viços no "esforço de guerra", e na mob:!i~ação 

econômica ou a chamada- "economia de QUando da- apresentaÇão- da p~oposiçã_o 
Guen-a", dç 1942 em diante. _ , -- --==-- ·· · · 52 d "D" · - s Ge 

O nobre Constituinte Relator do AOCST e. que origtnou o artigo as_ !SposJçoe - .. 
-rais e TrãnSit6rias" do afual Projetõ âe Consti-

daquela Região, e poderia melh_or_ar e aperf~i- tu_ição, 0 Instituto Brasileiro de _ _Geografia e 
çoar o texto, para evitar que o T escuro Naclo- Estatística -nãO havia estabelecidas os marcos 
nal não pague a qualquer habitante da Ama- geodésfcos d_os limites constantes no- caput 
zônia legal, com 58 anos ou mais (isto não do referido artigo. 
está no texto), 3 sm mensais. Engraçado!··· _···-VisandoaelírninarocaráterdesUbjcitividade 

É a justificativa, corii. ptoposta de supressão desse dispositivo e -tomá-lo concreto, faz-se 
do artigo 22_do ADCGT. ~Alexandre Puzyna. necessária a explicitação contid~ no parágrafo 

EMENDA No 2P00436-9 único aia proposía. 
Emenda SubStiiutiva _ Acl.itiva ~-do Título Em se tratando da fiXação de limites entr_e 

-EStaãos irmão_s, Aére, Amazonas e Rondônia, D, CapítUlo III do~ Munidpios. _ _ 
(Em lugar do "ãrtigo 34 do projeto) Cujas-populaç~e~.······~·~·········: ............. :··~·················· 
(Assunto: Mandato de Reeleição do Prefeito 

e Vice-Prefeito 
"'!"""'''~······~··························~···.,. .... «:-~':"'._....,._.....,..._...,,. ..... 
··~···~······-···"·····--··"'"'"""··········-~~···········~:·~···········-......--

EMENDA 2P00438-5 

lnclua-s_e_ oDde convier: 
§-A i_ei determinará a_ atualização mane

. tária do valor das obrigações das sode_dªdes 
em regime falimentar ou concordatário, a pãr· 
tir da data da falência ou da concordata, até 
o seu efetlvo encerramento, para efelto do_ cál
culo do rateio do atívo iealizado entre os cre-
dores, respeitada a ordem dos crédi::"Js privile
giados e a proporcionalidade entre os quiro
grafários. 

§ _- Nas liquidações extra judiciais de_ in~
tuições financeiras, ãpiicZI-se a atuaJiz~çãQ :cio . 
valor de suas obrigações, inclusive as cobertas 
pai-segUro de crédito, ã partir d_a data do de~ 
creto de liqu_idação, até o s~u e~cerramento. _ 

Justificação 

O instituto da falência visa a proteger o deve
dor de boa fé contr_a o devedor inadimplente. 
COmo juros causa da falêf!fia destaca-se a 
situação em que _aS obrigações da elnpresa,
representadas_no seu passivo, superem seus 
haveres, representados no ativo. Caracteriza
se aí um déficit econômico, que justifica a 
interrupção das· atividades normais da emPre
sa e a liquidação, sob supervisão jUdicial, de 

- seus ativos, para rateio entre os credores na 
prqporção de s~us créditos. _ . 

Já a concordata é uma proteção de empre
sa contra conjunturas adversas. Seu pressu
postõ, poréni, é- que- não haja déficit econô· 
mico, já que a empresa: demonstra qu~ retor
marâ os pagamentos aos credores em deter
minadas condições pactuadas. Nos- dois ca
sos, presume-se tratamento is_onômico para 
todos os credores, exceto os que a própria 
lei discrúnina<:om()-privl1eglados. A supervisão 
judicial é s_empre necessária, justamente para 
evitar o favorecimento de alguns credores em 
relação aos demais. 

A Solução da falência é a realização dos 
ativos da massa falidá- EsSe processo:- feqliêr, 
necessarlamente, um intervalo de tempo, que 
pode prolongar-se tanto pela diS~:ussão dos 
direitos envolvidos quanto pela própria com~ 
plexidade da erriJ:)J:_esa. Unia vez re~izado _? 
ativo, isto é, convertido em dinheiro seus hava
res, processe-se seu rateio entre os credores. 
na forma prevista em lei. -

Contudo"; numa economia jnflacionária, os 
ativos representados por bens ou mesmo con· 
vertidos a haveres financeiros indeXados Co_n· 
servam seu valor de mercado. Já o passivo, 
na au.Sênda-da disposjção legal explícita que 
estabelece a atu;;~.lizaç.ão monetária, será des
valorizado proporcionalmente à inflação. 
Eventualmente, por efeito do re~rdamento do 
-processo falimentar e da aceleração_ inflacio
nária, a massa se toma economicamente su
peravitárla. Este_saldodo ,atívo realizado sobr~ 
o passivo CQ.I).gelaqo toma-~~ font~ de e~n
quecimento ilícito dos controla~ores oríginais 
de empresa falidã em_ preju_ízo de seus cre
dores. _ _ -_-- _ 

·---O mesmo Ocorre nas liquidações:-extraju
diciais de instituições financeiras, coin () agra· _ 
vante~ nQ caso,-~~ seu principal paSsiVo é 
·êonstitutdo_-pC:ir '~r~ditos d_o púb!ic~ cobertos 
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por seguro à conta da autoridade pública, ou 
por ela gerido. A não incidência de correção 
monetária sobre esses créditos de que se tor
naram titulares, por sub-rogaçã-o, o Banco 
Central ou o eX-BNH, sucedido pela Caixa 
Econômica Federal, representará considerá
vel ónus para o Tesouro e motivo de enrique
cimento ilícito de empresários financeiros 
malsucedidos ou responsáveis por desvios e 
fraud~~ .ü sistema financeiro. Apenas na ãrea 
dq ex-BNH, os débitos de instituições liquidan
das ultrapassam o equivalente a 2,6 bilhões 
de dólares, justificando-se,_ portanto, como
uma providência saneadora da Constituinte 
e um dever moral de seus for~uladores:. impe
dir a consumação desse prejuízo público em 
favor do enriquecimento ilícito priVado. -
Paulo frJjncarone. 

tos proporcionais os que não Jogarem apro
vaçáo. 

Justifh;ação 

E:lãmeõiável, sob todÕs os aspeCtos, glJe 
os arts. 46 e 4 7, do Ato_das Disposições Cons
titucionais ·Tra-nsitórias, ÇlprOVado pela Comis
são de Sisteri1atização_, vulneraliza, nessa me
dida, a Assembléia Nacional Constituinte. 

Comentando tais díspOSiçôeS ·num contun
Ciente artigo publicado na FQ]ha de S. Paulo 
de 6 de outubro de 1987, o eminente Jurista 
brasileiro f\1iguel Reale chamou a proposta 
desse ato de "Cori1uC-6pias de favores". 

Não foi para isso que o povo brasileiro lutou 
pela convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte. O que se deve_eXigir; ao contrário 
do que preconizam esses artigos de favoreci

EMENDA 2P00439-3 
- -~-mento pessoal, é exatamente que aqueles que 

Substitua~se o art. 127 pelo seguinte: 
Art. 127. QualqUer Pessoa natural ou jurí

dica é parte legítima para propor ação de in
constitucionalidade. 

Justificação 

O projeto limita a legitimidade para a pr-opo
situra de ação de inconstitucionalidade ao Pre
sidente da República, PrirrieirO~Ministro, Mesas 
do Senado, da Câmara e das Assembléias Le· 
gislativas, Governadores de Estad0, C6i1selho 
Federal da OAB, partido político com repre

, sentação no Congresso Nacional os Procura
dores-Gerais da República e de Justiça dos 
Estados e as Confederações sindicais: 

Esta não é, segU:raii'lente, a forma mais ade
quada de dispor sobre _a matéria num Estado 
que pretende se estruturar democraticamente. 
Se, nos termos do art. 126, inciso 1, _"comp-ete 
ao STF, precipuamente, ã guãrda da Consti· 
tuição", todos devem ser partes legítimas para 
propor ação de inconstitucionalidade. 

S6 assim o STF cumprirá efetivamente o 
seu papel de guardião da Carta Magna e de 
s_eu fiel intérprete. t:. um absufdo que as Mesas 
das Casas do Congresso e os pã.rtidos pollticOs 
possam seguir a inconstitucionaltdade das leis 
e dos atas normativos federais e os próprios 
parlamentares não possam fazê-lo, inclusive 
por contestar a constitucionalidade de ellen
tuais atas das Mesas. 

Ou vivemos num estadO de direito demo
crático, em que todos podem, invocar o Judi
ciádo para a defesa da Constituição, ou a 
Constituição continuará, como nos últimos 
vinte anos, a ser letra morta, em face dos abu
sos do Poder.- Paulo Mincarone 

EMENDA 2P00440-7 

Substitilã:rri-Se os arts. 46 e 47 do-Ato das 
Dispá51ções Gerais e TransitóriaS pelo Seguin
te: 

Art. Os atuais OCupantes de cargos pú-
blicos nos órgãos da administração pública 
federal, direta e indireta, assim como os servi
dores dos Poderes Legislativo e Judiciário, ad
mitidos a partir de 15 de março de 1967, sem 
concurs-o público, serão, no prazo de seis me
ses, inscritos de oficio em prova pública de_ 
seleção, sendo aposentados com vencimen-

não foram admitidos por concurso público, 
c6m-o o exigem todas as Constituições_ brasi
leiras, desde 1946, sejam submetidos à prova 
públicci de seleção para comprovarem sua ca
pacidade. E, não sendo aprovados, sejam 
compulsoriamente aposentados. Isto sim é 
que preserva o interesse nacional e assegura 
a democratização do acesso ao serviço públi-
co imperativo do process-o de democratização 
do Estado bré1sileiro, inchado de nepotismo 
e incompetência. -Paulo Mincarone. 

2?00429-5 -Nelson ~- PD'f 
Parecer 

A emenda sob exame visa a inserir, no art. 
7" do Projeto, inciso que veda qualquer discri
minação, no tocante ao salário e critérios de 
admissão, áO trabalhador portador de defi
ciência. 

A nosso ver, a prOposta_ constitUi explici
tação desnecessária do caso dos deficientes 
físicos. A igualdade entre os cidadãos e dos 
princípios fundamentais do texto do_ Projeto 
como um todo. O parágrafo 2; de seu artigo 
6~. ii'lclusive estabelece, expressamente, a pu
nição a toda discriminação atentatória dos di
reitos e liberdades fundamentais. Incluem-se 
nesse caso, evideii.temeilte as discriminações 
de que for objeto o deficiente. 

Pela rejeição da emenda. 

2P0043D-O- Álvro Va/le- PL 

Parecer 

A emenda _de autoria do Constituinte Álvaro 
Valle propõe a inclusão onde couber de dispo
sitivo que considera lícita da retirada de órgãos 
ou partes do corpo humano para transplante 
ou outra finalidade _terapêutica, salvo se, en
quanto viva a pessoa se ttver manifestado con
tra esta retirada. 

- A· justificação está baseada no argume"nk> 
que a medida poderá ajudar aos que possuem 
insufici~ncía renal ou grave Õu outros males 
passíveís de serem curados mediante trans-
p_Iante. ~ 

No atual texto do Proje~o-de Constituição 
está previsto que a lei disporá sobre facilidades 
para realização de transPlantes, sem-entrar em 
detalhes técnicos, mais adequados para a lei 
ordinária do que para u'm texto constitucional. 

Pela Rejeição. 

2P00431-3 -Álvaro V8lle ~ ~!,., - - -

Parecer 

. 0$ _objetivos pretendidos pela proposiç:ao 
já se acham alcançados no contexto d9 Proje
to, qUe erri -dispositivos vários prevê vigorar 
sanções para os casos de irregularidades no 
âmbito da administração pública. 

Pela rejeição. 

2PO!l432-6 ~Alvaro V aDe- PL 

Parecer_ 

As razões constantes "da justificatíva aconSe
lham o acolhimento da Emenda, que aper
feiçoa a· texto do Projeto. 

Pela aprovação. 

21'00433-4 -Álvaro ViÍJie _::_ PL 

Parecer 
A presente Emenda, da iniciativa do mesmo 

nobre Constituinte Autor da Em-endã no 
2P00432, teni por objetivo a supreSsão, nO 
teXto do 1 o do art. 91 do Projeto da expressão 
"não". 

EstabeleC-e o 1 ~ Sob proposta de modifi
cação que será proclamado eleito o candidato 
a Presidente da República que obtiver a maio
ria absoluta de votos, r::ão se computando, 
para efeito de se estabelecer essa maioria, os 

- votos em branco e os nulos. 
- A propOsta-de esclusão da expressão "não", 

que antecede as expressões "computados os 
em branco e os nulos", objetíva, assim, que 
esses votos sejam considerados para efeito 
de se estabelecer o quorum de eleição da 
maioria absoluta. 

Temos_ atençliinent.O firmado no sefltido que 
os votos brancos ou nulos não devem ser 
computados para os efeitos de obtenção da 
maioria absoluta referida no dispositivo supra
citado, pela rejeição. 

2P00434-2 - Wcente Efogo - PMDB 

Parecer 
A emenda do nobre constituinte tem o _mé· 

rito de restabelecer a enumeração dos instru
mentos de política agrícola, produto das dis
cussões e acordos ao longo dos trabalhos da 
Assembléia Naciona1 ConStituinte~ Além do 
mais ap~rfeiçoa, com propriedade, a redação 
dada ao atual Art. 226 do- Projeto Final da 
Comissão de Sistematização. 

Somos por sua aprovação. 
21'00435-I -Alexandre Puzyna- PMo!3 

Parecer 
A emenda em foco ê"rejeitada pelas razões 

expostas no parecer à Emenda n~ 2P00685..Q, 
21'00436-9 -Alexandre P!Jzyna- PMDB 

Parecer 
Pare-Cei"j~f dado anteriormente à- mesa 

emenda. (2P00436-9). 
21'00437' 7 - GerakJc f1emlng- PMDB 

Parecer 

A emenda propõe o a~:résc!mo de pa-rágrafo 
ao art. 51, do ato das Disposições Transitórias. 

Pelo art. 52, ficam reconhecidas e homolo
gados o.s atuais limites territoriais do Estado 
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do Acre com o Estado do Ama_zonas e de. 
Rondônia, conforme levantamentos cartográ
ficos e geodésicos re<lliz:ados pela Comissão 
Tripartite irifegrada por representantes dosEs
tados e dos serviços técnico-especializados do 
Instituto Brasileiro de_ Geografia e Estatística 

O parágrafo proposto estabelece_ os_ limites 
de que trata o artigo. 

Conduímos pela aprovação da Emenda, na 
forma da justificação em que se fundamenta. 

2P00438-5 -Paulo Jl1incarone - PMDB 
Parecer 

impostos_ federais cobrados no Estado do _ 
Piauí, durante yinte e _cinco anos-, prorrogáveis 
por lei, à contar do exerdcio fmanceiro seguin~ 
te ao_9a __ promulgação d~ ConStituição. Em 
_resumo, o autor deStaca -que através- de sua 
aprovâçaó seriam rêp·aradas as injusUças de 
que o Estado tem sido vítima pelo tratarr'l_ento 
discriminatório recebido, ca.usa de sua redu
zida capacidade cte produção: que a preten
dida redução contribuiria para incentivar as 
atividades econôniicas ou ·empresariais e a 
própria atividade individual. Cita também o 
exemplo da Zona Franca de Manaus e a Supe-

Esta Emenda pretende incluir no_ texto rintendéncicl"do Desenvolvimento da Amazô-
constitucional, "onde couP~r~· no c.aso, 111;> Art nia OCidental. contempladas no Projeto. 
228, que trazia do Sistema Finaric..eird _a __ atuali~ . A elíminaç_ão, ou pelo menos a redução, 
zação monetária do_ valor das obrigações c;las das_ desigualdades regionais na d!stribuíção 
sociedades em regime [alimentar_ ou concorM da renâ~ e da ríqueia hacionaís é uma das 
datário;incluindo os s:asOs de liquidação extrã.~ diretriz:es do novo sistema tnbutário in-cluído 
judiCial das instituições financeiras, nas ,ÇOndi~ __ no te-l(tQ constitucional. 
ções que espe-cifica. A redução proposta é desaconselhável, pois 

Em que pese à neceSsidade da alter_.;~ç_ãp favOrece é'if,-enaS um Estado da região Nor~ 
proposta, a matéria deve ser_ tratada atravé.s deste, c-ontemplada, em seu conjunto, por in-
da legislação ordinária, razão por que somos centivbs fiscaíS e de outras naturezas, inclusive 
pela rejeiÇão da Emenda. por disposições aplicáveis aos orçamentos 
2P00439~3 - Paulo _.Min_çgrone - PM.DB_ anuais dª União e ao Plano plurianl!al de inves-

Parecer - - timentos. 

Do ilustre Constituinte Paulo Mincarone, es- A redução de a11quotas poder-se-á dar, em 
ta emenda propõe alter_ar-se 0 _ art . .l:U, dan- cada caso; ([t.tando necessário, através da leM 
do-lhe re_dação que permita a qualquer pessoa gislação comum. 
natural ou juódica propor ação de inconstitu· - Pela rejeiÇãO. 
cionalidade. 2P00443M1-Asdúbal&ntes-PMDB 

Em sua justificação, o proponente argu- Parecer 
menta que a exteosão do_ direito de _ação por A tese das eleições gerais para 0 próxi~o 
inc~nstit~cionali~ade- de l~i~ evidentemente ano, de 1989, esbarra no mandato que o povo 
- e um tmperativo deroocra~co. - - · -·-delegou, através do voto direto aos atuais Go-

Parece-n~, contu~o, q~e nao ~onvém f~er vemadores, Deputados Estaduais, Senadores-
essa extensao. O Projeto Já ~mphou, con_stde- e Deputados Federais, mandato que stá defi-
raval~ente, o elenco .d~s titulares do direito nido na própria Constituição pela qual a Cons-
de açao, atua1mente hmttado ao Procurador- . . - - 1 . · . 
G 1 d R úbr 'd - 1 · · fi titumte 01 convocada. Quanto aos Prefe1tos 

.era a ep tca, const eraye mente e su I- --e- Vereadores, cujos mandatos serão renova-
cte;t~me~~e._ dos_este_ano, não cabe à Cç>nstituição prorro-

e a rejetçao. . gá-los, 0- que na nossa opinão, seria uma me-
2?00440-7 - PauloMncarone - PMDB elida arbitrária e antidemocrática. 

Parecer Assim, somos pela rejeição desta Emenda. 
A solução proposta pela emenda para regu- 2P00444-0 _ Luiz Wana _ PMDB 

lariz:ar a situação dos servidores não concur
sados não nos parece viável, razão porque opi
namos pela s_ua rejeição. 

2P00441 ~5 -Paulo Mincarone- PMDB 
Parecer -

Parecer 
Visa a presente emenda a alterar o art. 29 

do ADJ:GT de modo_ a que a entrada em vigor 
das disposições relativas ao sistema de gover
no, prevista para 15 de março de 1988, só 

Altera redação d_Q parágrafo 79, do artigo se de 60 (sessenta) dias após a promulgação 
44, para estabelecer que a remuneração dos da nova Carta Magna. 
membros do Congresso Nã.cional, Ministros Devo aplaudir a proposta não apenas em 
de Estado e Minis_ttos_do S_upremo Tribunal função da ineXeqüibnidade material da data 
Federal será revista na mesma época e pro- prevista no projeto, mas também por achar 
porção que os vencimentos dos servidores pú- bastante razoável a concessão de um pequeno 
blicos, ficando ademais sujeita a todos os tri- prazo, após a entrada em vigor da nova Consti
butos gerais, inclusive o de renda e os extraor~ ----tuição, para o início da adaptação ao sistema 
dinários. ---= de governo que vier a Ser aprovado pelo Poder 

Sobre o assunto, já dispõe a Emenda rf' Constituinte. 
2P01950-1, que inclusive prevê a supressão Pela aprovação. 
do parágrafo 79 do art 44. Pela rejeição. 2Püú445-8-.::_ Luiz Vtana _ PMDB 

2P00442-3 --Jesus Tajra- PFL - Parecer 
Parecer 

A Emenda em exame inclui artigo no Títulõ 
IX do Projeto para determin~ -ª r~dução de 
cinqUenta por cento sobre as al.iquotas dos 

A Emenda em foco apresenta proposta no 
sentid.o de ser" acrescenté:!Ço artigo às Dispo· -
sicões Transitórias determinando a revisão de 
cOncessões _de_ rádios e- televisões ocorridas 
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no ano de 1987, cabendo ao Poder Executivo 
confirmá-las ou revogá-las. 

Esta revisão Visa a permitir qUe se Vefifique 
se as rádios e televisões que receberám autori
zaÇão de funcionamento naquele ano estãO 
atingii1do os objetivos previStos na legislação 
específica. - -- _ 

Com esta medida, pretE:nde·se ·o autor que 
se _pratique de saneamento salutar na área 
das comunicações visto que nó último ario 
houve um aumento injustificável do númerO 
de concessões. 

As razões expostas pelo autor justificam 
nosso voto p_ela aprovação. 

Brasilia, 25 de maio de 1988 
Dmo. Senhor. 
Dr. Dãvid Almeida de Freitas 
Chefe DRG~lnstitllto Biãsileiro Geografia e es· 
tatistica -lBGE 
SCS - Ed. S.ofia - 6~ àndar 
Brasília-DF 

Prezado Senhor, 
Rogo a V. Ex" hmecer com maior brevidade 

possíveJ as coordenadas geodi;siç_as dos pon
tos rastreados pela Comissão Técnica ·do IB
GE, nas-divíSas dos E_s_t;J.d6s do-Acre, Aro~o
nas e Rondônia, a seguir discriminadas: 

1 -Jav:ari -nascente do Rio Javari; 
2- Guajará - mun. Ci"uz:eiro do Sul -:-:-

AC; - - ... . . 

3-Vila Jurupari"- mun.·Feijó~AC; 

4- Foz: do Caeté - mun.de Sena Madu-
reira-AC; 
5-Porto Acre - lgarapé caquetá; 
6..,.... Foz: do Riozinho; 
7-NãsCente do lgarapé dos Ferreíras; 
8-Foz: do lgarapé dos Ferreiras. 
Para melhor informação, temos em nosso 

poder as referidas coordenadas, necessitando 
portanto da confirmação deJas pelo lBGE, pa
ra que não restem dúvidas quando da elabo
ração da fusão da emenda_ ao caput do art. 
52. das "Disposições -Gerais e TransitÓrias·~ 
do Projeto de Constituição, prestes a ser vo
tado. 

As coordenadas em· nosso poder são as 
seguintes: --

Javari, lat. S = 07'7'0 1.140" e long. W = 
73'47'40.781"; 

Guajará, lat. S =07°33'05.914" e fonQ. W = 
72'35'03.294"; 

Jurupari, lat S =07°50'41220" e:long. W= 
70"03'16.075"; 

Caeté, lat. S = OÇ002'56,569" e Long. W = 
68'38'48 021"· . . 

Caque_Íá, lat.' S =·09°33'37918" e long. W = 
67'30'58.936"; 

Foz: do Riozinho. lat. S =09°29'09.020" e 
:ong. W=66°47'47.310"; 

Nascente_ do lguarapé dos Ferreiras, lat.S = 
09'28'18.864" eJoog W=65'29'30.294" e 

Foz: do IQ-arapé dos Ferreiras, lat.S = 
09'36'36. fOl'' e long.W = 65'24'03.129". 

Atenciosamente agradecido pela sua ac-o
lhida a esse meu pedido e no aguardo de 
seu pronunciamento a respeito, subscevo-me. 

Atenciosamente DeQutado federal Geraldo 
Fleming, Coordenador da Bancada do_PMDB 
do Acre. 
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Brasüia-DF, 26 de maio de 1988 

Of. IBGE DRG-DF. N' 056-
Do Chefe do Departamento Regional de Geo
ciências do Distrito Federal 

Art. É Criado- uma Comissão destinada 
a, mediante acordo, arbitramento ou plebis

=-cito, -soludcii1ar·as pendências territoriais e_ de 
Oemarcação de fronteiras entre as unidades 
da federaçãO que lhe foram apresentadas. Ao: ExmoSr. 

Deputado Geraldo Fleming § 19 - 7\ COmissão será ~onstituída por dn--
Câmara dos Deputados co membros indicados pelo Congresso Nado-
Nesta na! e cinco rnt:mbros indicados pelo Poder 

Atendendo solicitação- de V. Ex" atraVés ofi- -- Executivo e Instalar-se-á no prazo máximo de 
cio s/no de 25/5/88, confirffio os valores das 90 (noventa) dias após a publicação desta 
coordenadas dos pontos determinados pelo Constituíç:ão. _ ·-
IBGE, com finalidade de subsidiar a ComisSão § 2 9 Os processqs de pendências serão 
Triparfite de eStudos das Divisas AC/AMRO, apresentados_no prazo máximo de 90 (noVen-
listados em Vosso oficio, excetuando o-valor ta) dias após a instalação da Coínissão. 
da latitude do ponto determinado Nascente § 39 - Terà- a Com:ssão o prazo máximo 
do lgarapé dos Ferreiras, cujo valor final de de 2 (dois) anos a_ contar do recebimento dos 
cálculo é: lat Sul = 09' 19.864". processos-para cOnClUir seus trabalhos. 

Na oportunidade, apresento a V. Ex- protes- § 49 Findo o prazo estabelecido no pará-
tos de estima e consideração._ grafo anterior _s_em que a Comissão_solucione 

Atenciosamente - David Almeida de Frei- as pendências apresentadas, os processos se-
tas, Che[e do Departamento Regional de Geo- rão remetidos de iÕ1edÜ1to ao Supremo Tribu-
ciências IBGEIDRGJDF. - nal Federal~ que deverá julgá-Ias no prazo má-

Excelentíssimo Senhor Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte. 

Os Constituintes abaixQ.assfnacj_os, autor~s
do O_estCJ.que nç 8_33, E_mendas noS 
2P01437-2 e 2?00437-7, vêm _requerer, 
nos termos do § 2~ do- ilrt.._ 3o da Resolução 
n9 3/88, a usão das proposições para efeito 
de ser votada c__om a seguinte redação: _ 

Alo das Disposições COnstituCionais Gerais 
e Transitórias. ___ "" 

Inclua-se nas '~DispOsições Transitórias" o 
seguinte arti_~o: 

ximo de 2(dois)..anos. 
*=~9 _Concluídos os trab~hos a._que se 

destina_au entregues o~ processos ao Supre
mo Tribuné}l Federal, ficaextínto a Comissão. 

§ 6° Flcam reconh_~cidos e homqlog~do_s 
os seguintes limites territoriais do Estado do 
A~_com os Estados dp Amazorlas e ç:ie ROn
dônia. defini~ por levantamentos cartográ

- ficos_e _geodéskos realizados pela Comissão 
Tripafite tnteQrãda por repreSentantes dosEs
tª--dos e dos serviç_os técnicos-esp~cializados 
do Instituto Br.,sileiro _de Cieogiafia e Estatís

. tica; 

Javari,lat. S=:=07°07'0Ll4Q""~~_Ioqg. W= 
73°47'40.781""; -

Guajará, lalS =:07°33'05.914""elong. W= 
72'35'03294'"'< . -

Jurupafi, lat. S = 07°50'41.220" e long W = 
700'03T6.075": -

Cã.etê, lat S = QgoQ2'56.569"" e long. W = 
68038'48.021"" 

Caquetá, lat. S =09to33'37.918"". e long. 
w ~ 67'30'58 936""· 

Foz do Rio~irlho, 'lat. S =09°29'.09.020"" e 
long. W = 66°47'47.310"" até enContrar a Ser
ra do Divisor, seguindo-se pela cumeada até 
a nascente do Igarapé dOs Ferreiras, lat. S = 
09"28'l9.864"'' e long. W=6o'29'30.294"" e 

_foz do __ lgarapé _dos Ferreiras, lat. S =: 
IJ9<'36'36.101""e long. W~65'24'03.129"". 

Sala das Sessões. -José Carlos Vascon
celos, PMDB- PE D.853 e E 2P01437--2. 
...:._ Oeraldo Fleming PMDB - Acre. E. 
2P00437-7. 

LEG!SLAçAO CITADA 
CONSillUIÇÂO DE 1934 ··:·"--···--......... ___________ ·------~ 

Art.- 59 A União indeni.úlrá os Éstacios do 
Arh~on~s e Mato Grosso dos _ _grejuízos que 
lh_es tenham advindo da incorporação do Acre 
a9 territófiO nacional._ O valor fixado por árbi
trO~~ gue-tera.o-em conta -os benefícios oriun
dos do convênio e as indenizações· pagas à 
Bolhria, será ~plicado, sob a orfentação do Go
verno Federal, em proveito daqueles Estados. 

Art. 6~ A discriminação de rendas estabe
leCidaS noS arts. 69, _s~ e_T3, § 29,~s<rentrará 
em vigor a 19 ·de janeiro de 1936. -
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A.s dificuldades para delimitação, a falta de 
recursos, a personalidade e capacidade dos 
donatários foram alguns aspectos que influí
ram no sucesso· das Capitanias. O resultado 

é que somente Pernambuco, São Vicente e 
Santo Amaro prosperaram. Assim Portugal, 
a partir do fim do quinto decênio do século 
XVI, comeÇou a pensãr em outra maneira de 

administrar a Colônia, passando à forma de 
Governadores Gerais. Assim em 1763 e 1799 
a Colônia estava estruturada conforme os ma
Pas abaixo: 
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Já em 1822, ao se tomar independente, o 
Brasil dispunha das Provínclas, conforme Q 

mapa que se segue: 

-.... .,--". , 
' I I I~ I 

-- ~> \ __ _r--..._.,. ' ..- ........ ,_, 
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Merecem menção que, com a Constituição 
de 1824, foi mantida a unidade do território 
nacional, e que no ano de 1831 surgia um 
projeto instituindo _a Mon;;~.rquia Federativa, de-

-----
'·· 

fendido pelo Partido Liberal e- combatido pelo 
Partido Progresststa, que via nele uma ameaç_a_ 
à _integridade e à força do_~pério. 

Sóbado~ 17 2913 

No Segundo Reinado, a Prgyínda do Grão _ 
Pará foi _lj_lvidida, dando oportunidade à cria
_ção da Pro~ncia do Amazonas, ~S:Sim ~orno 
a Província Cisplatína deu lugar ao slirgim~nto 
do UruguaL 
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Ao ser proclamada a República, em 1889, 
as Províncias cederam lugar aos Estados, com 
a superposição de suas bases geográficas e 
surgiu a Federação: 

''FiCa proclamada provisoriamente e decre
tada coi"no a fon:na· de gOVerno da nação brasi
leira- a Repú&iica Federativa"- art.-1° do 
Decreto n? 1, de 15 de novembro de 1889, 
e '"As províncias do Brasil, unidas pelo laço 

da Federação ficam constituindo os Estados 
Unidos d6Brãs11-TãiC2°), do mesmo·decreto, 
que também fez referênci& ao estabelecimen
to da Capital Federal no Planalto Central do 
Brasil. 
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Em 1943 foram criados os Territórios Ama pá, Rio BrancO, Guaporé, Ponta Porã,lguaçu e Fernando de Noronha. 
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Cessados os motivos da criação, os T etritó
rios de Ponta Porã e lguaçu foram extintos. 
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Em 21 de abril de 1960, a Capital Federal 
fo1 transferida para Brasília e foi criado o Esta
do da Guanabara. 

Em 15 de rnarço_de_l975, no Governo Gei
sel foi criado o_ EStadO do Rio de J.anelro, 
com a fusão dos Estados de Guanabara e 
Rio de Janeiro, O objetivo deSta fusão fel cçm
solidar na Região Leste um segundo pólo eco
nômico. Entretanto, foi necessário a rea1ização 
de elevados investimentos pelo Governo Fe
deral no rrovo Estado, a fim -de se víabilizar 
a fusão. 

Em 11 de outubro de \977 foi realizada 
a divisão do Estado de Mato OrQsso, sendo 
criado o Estado de Mato Grosso do Sul; atra· 
vés da Lei Complementar,n9_31." - --

"ATA OA REUNIÃOACRE-RONDÓNIA 

Participantes: 
1. Cel. Roberto Câmara Lima YpiFanga 

dos Guaranys - Representante da Presidên-
cia da República. . 

2. Dr. Afonso-CeJsoMorae_s d~ Sousa Car- -
mo- Olefe de Gabinte do MiniStério da Jus-
tiça. -

3. Dr. Geraldo fleming - Deputado Fe-
deral pelo Estado do Acre. __ _ 

4. Dr. Hélio Saraiva de fr_eitas ---: PJo~ura· 
dor-Geral do Estado do Acre 

5. Dr. Pedro Origa Neto - Pr~urador
Gerat do Estado de Rondônia .. 

6. Dr. Antonio Paulo Saldanha da Gama 
Guimarães - Representante do EstadO. de 
Rondônia. 

Em 1962, o Acre foi transformado em Estado, 
permriried~ndo- ainda como Territórios: Ron-

dônia, Roraima, Amapá e Fêrnãrldo âe~oro-
nha. ~ 

OIYIS.Õ.O 
POliTICA 

(196!~ 

-··-· 
7. Dr. Fran~isso Dias -:-::-SeCretário Repre

sentante do Estado de Rondônia em Brasília. 
-8. Dr: Mauro Pereira de Mello - DiretÕr 

de Geociêndas do IBGE. 
9. Dr. Angelo José Pavan-_Chefe do Nú~

cleo_de DocumentaÇão e lnform~ções da Dire
toria de Geociências. 

Local; Sala de Reuniões-daPresidênd~ do 
IBGE ~. 

Hora: 15:30 horas 
Rélato: 
Inicialmente foram apresentados as _creden

ciais pelas partes envoMdas, na ordem: ofício 
s/n"',_.de _20-5~89 qrrnado pelo Exm" Sr. Gover
nadõr dO Estado de Rondônia~ riomeando-o 
Dr. Pedro Orig<i Neto, Procuradp Geral, o Dr. 
Roberto Krause e D'r. Antonio Pau1o Saldanha 
da Gama Guimarães, c:omo representantes; 
Telex n"' 121, de 19-5-89, frrmado j::>eló Exm? 
Sr. GOvéffiaâor do Estado do Acre, nomeando 
o Dr. Hélio Saraiva de Freitas, Procurado-Ge
ral; como representante, Port,aria do Presiden
te do IE\OE de n• P. PR-27/89, de 22-5-89, 
nomeando o Dr. Mauro Pereira de Mello, Dire
tor de Geociências e Dr._ Angelo- .José Pavan, 
Chefe 9-o Núcleo de_Documentação e Infor
mações~$ Diretoria de ãeociênciás. como 
representantes: O Dr: Afonso Cefsó de Sousa 
CarffiO;""i'epreSelltaridó o Minisférlo da Justiça 

."n.tl:ReLinião ~ugeriu que os trabalhos se desen_
volvessem observando os pontos do Acordo 
firmado peJo Eim"' Sr. MiniStÍo "da Justiça, 
quanto_!'l-o. compromisso dos Exm?5 Governa
dores dos_ J;_st.ados do Acre e de Rondônia, 
a$Sim sumariados ~-1) :-Determ_inar ao 18-
0E que cumpra o disposto no artigo 12, § 

5~, do Ato das Disposições ConstituCionais 
Transitórias e-proceda à -aviventação da linha 
de iinifies entre oS doÍs EstadOS; _2) -O Esta
do d~_Rol1_dôoia retira imeidatan}ente a trOpa 
policial-militar que destacou para Região; 3) 
-:-:-:- ~ic~a d~ignãd? o Delegado da Pqlícia Fede
ral Dr. Edison Resende_ cj_e_ OIN_elra pa!'a-Supe
rinte.nder a administraçãõ dos seryfÇos locais. 
Diante dos pontos colocados, cad.?~ represen
tante se posicionou na forma a seguir descrita 
O Dr. Hélio Saraiva, Procurador-Gerai do Esta
do do Acre colo_co_u_ como ponto essenciaJ 
para as discuss_ô_es_ que o ·governo de Rondô
nia cumpra-õ acordo ~r_ ado pelo Governo 
Federal e div},llgado pela imprensa, determi

. nando a imediata retkáda das tropas pciliciais-
militares da área conflitada; 29) cumprindo 
o adiria :PUdeSSe ressalvar que foi da Presi
dência da República de levar em consideração 
como _estando o caso em espécie para a sua 
perfeita eluCidaÇão, já que extste constrovér$ia 
quanto a sua: Interpretação, pó r parte de Ron
dônia_q ql!e não ocorre em relação aO Acr~, 
e considerando-se ain_da o ato ciO Sr. Presi
dente da Repúblicã em e<U"áter emergencial, 
uma vez que foro específico para dirimir as 
queStOes-em tela_ é_ o Poder Legislativo,_confor- _ 
me_preteítua o art. J2 __ da~ Disposições Gerais 
e Trarisitõrias. E que deveria~o Estéido de Ron- -
dônia ter se estriQgdo para discutir a questã-o, 

-_e_ se Ve[lcido __ recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal, e não_ u~<Jf do direito âa força em 

- lugar da força de direito, enviando tropas para 
a localidade. 39) seja ánaliSado o direito histó-
rico do Acre à ILJ_Z do Tratado de, Pe:trópolis 
de 17___;)__1- f903, ó Decretá delegado pelo Con-. 



2916 Sábado17 DIÁRJO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II) Jynho de 1989 

gresso Nacional de n" 5.188, de 7 ..4-1904, o 
art. 5Q das Disposições Gerais e Transitórias 
da Constituição de 1934 de acordo com o 
item 2 da pág. 3 da Nota Técnica apresentada 
pelo IBGE. Seja reconhecido o referido Insti
tuto com fundamento na Emenda Corlstitu· 
cional n9 1, de 17-10-1969 como parte rião 
integrante da COmlsSaO Tripartite, e sim como 
órgão único exdusivamente técnico para ras
treamento dos pontos previamente escolhidos 
e materializados por atos e mapas dessa Co
missão. Como foram realizados em sentido 
leste oeste das nascentes o Javari até a foz 
do Igarapé dos Ferieiros confOrme atas. Que 
sejam analisadas as peças do processo l_egisla
tivo que ensejam o art. 12, § 5" da atual Consti-· 
tuição. Seja considerada a emenda acima refe
rida com a emenda n~ 2POO 1437/2-de autoria 
do Deputado José: Carlos de Vasçoncelos 
(PMDB- PE), o oficio do Deputada Federal 
Geraldo Reis Fleming- coordenador da Ban- -
_~c a .. io PMDB naAsseffibléia Nacional Cons
tituinte e na atual. Oficio recebido em 25-5-88.
Também, o oficio do IBGE resposta de nn 56, 
assinado em Brasma, e a fusão das e-mendas 
acima referidas que ori9ín0u em defmit[yo o 
art. 12 e seus parágraf6Sâa atual ConstituiÇão. --

Seja corisiderada a _emenda supressiva 
.apresentada por um Deputado do Amazonas 
que foi rejeitada por 261-votos--cOriira 45 e 
25 abstenções, que manteve o texto do pará
grafo so do art. 12 e" assim- sendo ficou ein 
definitivo dirimida a questão com o Estado 
do Amazonas nos aluais limites, cuja linha 
conforme a c_omiss!o lripartite termina na fOz 
do Igarapé dos Ferreiros, fechando o perfme
tro com o rio Madeira até encontrar o marco 
401 ali ftxado por força do Tratado de Petró
polis. Seja igualmente analisada a cadeia do
minial da área, que ora faz entrega. E, finali
zando que seja analisada de forma carinhosa 
o Mapa Mazzo que nesta oportunidade deixa 
sobre a guarda do lBGE, e serviu de ponto 
fundamentai ao prolongamento da linha que 
parte das nascentes do rio Javari até à foz 
do lgarapé dos Ferr-eiros. -

O Dr. briga Neto, Procurad6r-tiei'al do Esta
do de Rondônia colocouctae após ouvir minu
ciosa e elucidativa exposição do Dr. Mauro 
P. de Mello, com a apresentação de toda docu
mentação relativa a·o pfocesSo n~ 7.346/82 
cumpre-nos, de primeiro, ressaltar a alta quali
ficação do trabalho apresentado. Ao mesmo 
tempo solicita a ampla divulgação da Nota 
Técnica. Limitando-se a responder o item n" 
1 da Nota do fxm9 Sf. JVUnistro da Justiça, 
objetivo da Reunião, o Estado de RondOnia 
se propõe a fornecer todos os meios materiais 
necessários para os serviços de demarcação 
da linha Cunha Gomes nó trecho entre o Divi~ 
ser de Águas e o Rfo AbUnã, limite entre Ron~ 
dônia e Acre. Após realizada a demarcação, 
seja a mesma homologada pelo IBGE. 

O Estado de Rondônia reafirma que os limi
tes territoriais entre Rondônia e Acre são e 
somente poderão ser aqueles definidos em 
lei federal, o que equivale dizer que as locali
dades de Extrema e NOva Califórnia perten
cem ao território do EstaQ_o de Rondônia, ten
do o Acre invadido nosso território. 

-· d E:St.ado de Rondônia conclama o seu Es
_taào irinão a aceitar as d€:Cisões da Fundação 
IBGE, no que se refere- à consideração dos 
diplomas iegais consoante nota técnica, já que 
()S argumentos hoje apresentados pelo Estado 
iniião; Somente poderiam ser definidos com 
a interveniênda do Poder_ Judiciário, através 

- regular Processo. · -
O Dr. Mauro Pereira de Mello relatou os 

trabalhos desenvolvidos na ocasião, momento 
_anterior à proinulgação da atual ConstituiçãO 
Federal, e apresentado à Comissão Triparti
te-Acre, Rondônia e Amazonas, que apontava 
Como rondoniensé a região que contém as 
localidades de Extrema e Nova Califórnia. O 

-IBdE tem condições-- de cunlprlr o primeiro 
- ponto do_ acordo, a partir da plena e 9bjetiva 

definição-das finhas de limite, além da aloca
ção orçamentária p_ara _cobrir os custos dos 
trabalhos, contudo, declarou o Dr. Mauro, pen
sa ser desnecessário o desenvolvimento dos 
tiãbâihoS de- carilpo,_ Da mediàa em que os 
pontos capazes de definirem limites já se en
contram implantados no terrenç, na opção 
de ser mantido o poslçlonamento de qualquer 
-dos~ dois estados, o m~peamento na escala 
de 1;5d.OOO e, o pOSicionamento geodésico 
dos pontos de inflexão das linhas p91igonais 
garantem a assertil{a. _ 

Brasüia, 22 de maio de _1_ 989. - Cel. RO
BERTO Lb'IA YPIRAI'IGADOS OUARA!iYS
Dr. Afonso Celso .Moraes de SOusa Carmo_
Dr. ãefaldo F/eming - Dr. Hélio Saraiva de 
FreifiJs-Di Pedi-o Origa Neto-Dr.Antonío 
Paulo Sdldanha da Oam.:i GuimarãeS - Dr. 
Francisco Dias - Dr. Mauro Pereira de Mello 
-Dr. Angelo José Pavãn. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Art. 7~ As vantagens financeiras do pre
sente _decreto vigoram a partir de 1? julho de 
1960, Salvo quanto aos proVfmentos feitos 
posteriormente àquela data; exclusivamente 
para os casos de retificação do enquadramen
to_áprovado pelo Decreto n? 51.345, de 28 
de outubro de 1961. No tocante às demais 
alterações, criação e transformação de cargos 
e funÇões, vigoram a partir da data de publica
ção deste decreto. 

Art a~ Este decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

(*)V. LEX Leg. Fed. 1961, pág. 948: 1960, 
págs. 498, 1224 e ].065. - - -

LE1 N" 4.069, 
DE 12 DE JUNHO DE 1962. 

Assegura isençãO do Imposto de Renda 
____ e adicional de renda às indústrias de be

nelidamento e de artefatos de borracha 
e às de beneficiamento e tecelagem de 

juta, localizadas na Amaz!Jnia. 
Amazônia. 

Art. 1" Fica assegurada isenção dç lm
p<:>sto de Renda e respectivo adicional, às pes
sõas jurídicas localizadas na Amazônia que 
prClmoVerem-o beneficiamento ou a manuw 

faiura de niatéria-prima regio;,al ~ borra~ha, 
juta. e Siinilares ou sefnentes oleaginosas. 

Parágrafo único~ O prazo de isenção, que 
.será de 5 (cinco) anos para as indústrias de 
simples benefíamento e de 20 (vinte) ã-nos 
para a de transformação, se contará a partir 
.da vigên.cia desta lei para os emp~eendimen
tos já em atividades e do início de funciona
mento para os que se_ venham a instalar. 

Art. 2° Considera~Se Amazôni~. _parã os 
ef~Itos da -presenfe 11;;1, a região geográfica deli
mitada no art. 2~ da Lei nQ 1.806 ("'}, de 6 
de janeiro de 1953. __ 

Art 3" Esta lei enUará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário._ 

(*)V. LEXLeg. Fed. 1953; pâg. 10. 

LE1 N' 4.070, 
DE 15 DE JUNHO DE 1962 

Eleva o Território do Acre à categorla 
de Estado, e dá outras providências 

Art. 1 ~ O_ Território do Acre, com seus 
atuais limites, é erigido em Estado do Acre. 

Art 29 A JuStiÇa Eleitoral frxará, dentro de 
três meses, após a promulgação da presente 
lEii, a data das eleições de governador e de 
deputados à Assembléia Legislativa, os quais 
serão em número de quinze e terão, Jn[cial~ 
mente, funções constituintes. · · 

Art 3~ AAssernbléia Legislativa reunir-se
á dentro de dez dias da diplomação sob a 
direção do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, por convocação deste, e elegerá a 
sua Mesa. 

Parágrafo único. Se,-dentro de quatro me
ses, após a instalação da Assembléia, não for 

· · promulgada a_ Constituição Estadual, o ~d_o 
do Acre ficará submetido automaticamente à 
do Estado do Amazonas, até que a reforme 
pelo processo nela determinado. _ ... 

Art. 49 _ A posse do primeiro GoVernador 
se fará perante a Assembléia Legislativa, no 
dia da promulgação da Constituição Estadual. 

Parágrafo único. Até essa data, o Estado 
do Acre ficará sob a administração do Governo 
Federal, através de um Governador provisório. 

M 5• ... (Vetado) .. . 
M 6• ... (Vetado) .. . 
Parágrafo único. ...(Vetado) ... _ 
Art. 7" As dotações consignadas no atual 

Orçamento Geral da União, para o l enitóriõ 
do Acre, setão transferidas à aplicação do Go
-verno do EStado, mediante convênio. 

Parágrafo único. No exercído financeiro 
subseqüente aq da promulgação -da Consti

. tUiçao EstadUal, o Govemõ-_do Acre perceberá 
da União um aUXIlio correspondente ao valor 
global das verbas orçamentárias que hajam 
sido atnbuídas ao Território, no exercício ante
rior. 

Art. 8? A União celebrará convênio com 
o Estado do Acre a vigorar do exercido finan
ceiro ao_ da promulgação da Constituição do 
Estado, para que: 

a) a União_ concorra durante o p-eríodo de 
dez anos contínuos com um auxílio anual não 
inferior a Cr$ 300.000,00 (trezenfoS-Criilhões 

I 
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de cruzeiros) e mais, por tempo indetermi
nado, com a contribuição de que tr<lta o art. 
9", § 6'; . 

b) o Estado se obrigue, no mesmo prazo, 

l-Aplicar, no mínimo, 50% (cinqüehta 
por cento) desse aUXIlio, no fomento da rique
za regional; 

2-limitar,ao máximode3% (três porcen
to), por transação, a incidência do impostO 
de vendas e consignações. 

Art. 9" A partir da data da promulgaç-ão 
da Constituição Estadual ficam atribuídos ao 
Estado do Acre e a ele incorporados: 

a) todos os bens, serviços e respectivos 
pessoal ativo do Território do Acre; 

b} todos os serviços. públicos de natureza 
local, exercidos pela Uniã.o no Território d.o 

.. Acre e por ela não aproveitados, inclus[ve_ a 
Justiça, o Ministério Público, Polida e a Guarda 
Territorial, com tod_os os __ _respectivos bens e 
pessoal ativo. 

§ 1 ~ O pessoal dos serviços mantidos pe
la União e ti:ansfertdos ao Estado na forma 
deste artigo continuará a ser ~numerados pe
lo novo Estado, que os proverá na forma_ d~ 
lei, os novos servidores nomeados para cargos 
iniciais de carreir_~ ou cargos isolados que se 
vagarem e para cargos que vierem a ser cria-

dos, bem como os acréscimos de vencimen
tos, proventos e vantagens estabelecidos pelo 
novo Estado. 

§ 2" A aposentadoria dos servidores renu
merados pela União será por essa decretada, 
ficando a seu cargo o pagamento dos respec
tivos proventos, e também assegurado sem 
restrições .. ci direito dos atuats contribuintes 
de entidades federais de_previdência. 

§ 39 Todos os bens móveis e imóveis, 
encargos e rendimentos, inclusive _os de natu
rez:a fl~cal, direitos e obrigações _relativos aos 
serviços r,nantidos pelã União no Território, 
passarão ao patrirnônlo do novo Estado __ ern 
indenizaçâo na data da promulgação de sua 
Constituição. 

§ 49 Os serviços transferidos na- forma 
deste artigci continuarão regidos pela legisla
ção vigente, enquanto não modíficados pelos 
poderes competentes do novo Estado, ao qual 
incumbe sobre eles legislar, inclusive sobre 
o pessoal transferido, bem como administrá
los, provendo-lhes e movimentando-lhes os 
quadros. 

§ 59 Os servidores federais, trãnsféidos 
ao nov:_o EStado, serão remunerados pela 
União de maneira nunca inferior aos de mes-

:--- ;;;:\:~~ i 
j_ -----\L 

e o 

mo cargo ou de correspondente categoria nos 
demais Territórios Federais. 

§ 6<:> Caberá à União auxmar o EstadC? a 
pagar aos desembargadoreS do T rib1,mal de 
Justiça a diferença entre os seus v~ncimentos 
e os juízes de entrânda mais elevada ou Ú[lic':l, _ 
até ser a mesma absorvida por majoraçõ~ 
outorgadas pelos poderes constitudonais do _ 
Estado. 

Art. 1 O, Caberá à Gniãó o pagamento da 
importância que ror- em definitivo arbitrada. 
como justa indenização ao Estado do Amazo
nas, pela perda do Acre setentrional. 

Art. 1 t. Até que seja instalado o Tnbunal 
ReQional Eleitoral do Acre, suas funções_?erão __ 
exercidas pelo Tribunal Regioffal Eleitoral do 
Distrtto FederaL 

Art. 12. As verbas e <;réditos orçamentá
rios ou destinadO$ ao Estado do Acre, em
virtude da presente lei, independem de registro 
prévio no Tribunal de Contas e serão deposi-_ 
tados, com carâter prioritário, em conta espe
c:ial do Banco do Brasíl SA, à disposição do 
Cióverno esta,dual, em três parce]as iguais, du
rante os meses de março, julho e nov-embro 
de cada _ano: --

Art. 13. Esta Jéi entrará em ViJ;;~oi- na data -
de sua publicaçãO, revogadas as disposições 
em contrário." 

ESTADO 0,0 ACRE 

i] 
! I 

I 
~---+-----+---
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Este Presidente eventual é quem agradece 
a V. ~por essa tertúlia realmente excelente; 
pelo colóquio amazónico, ou acre·rOndonia
no, ou rondônicracreano, que está transfor
mando as nossas sessões, sobretudo as das 
sextas-feiras, em algo do ma!s alto deleite~ 

O dia mais próprio seria sábado, seriam ses-_ 
sões sabatinas, um sabath, mas como os dias 
estão-se modificaiido, e, aHás, já no passado, 
o inesquecível Aparício Torelly, mais conhe
cido como Aporelly, e ainda mais como Barão 
de ltararé, dizia que o jornal que dirigia, A Ma
nhã, era "o único quinta-ferino do Mundo que 
sai às s-extas-feiras, e ultimamente aos sába
dos". No Senado, ao contrário, fazemos das 
sextas-feiras a nossa sabatina. 

Como Presidente eventual, congratulo-me 
com isso, porque os Anais do Senado Federal 
vão ser, daqui por diante, o melhor repositório 
para pesquisa da História, da Geografia, da 
Cartografia, de todos os assuntos- referentes 
a essa região. 

Vai ser precioso. 

O Sr. Leopoldo Peres - Principalmente 
a Geografta, que os tecnocratas brasileiros do 
Sul geralmente não conhecem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Encerro a fala presidencial, porque o Sena
dor Jarbas Passarinho esfá observando que 
estou falando demaJs~ rompendo a tradição 
da Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Pelo contrá
rio, a palavra de V. Ex" é um encanto para 
todos nós, até procurei limpar melhor meus 
ouvidos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Lamento que o Senador Jarbas Passarinho 
não tenha entJado no colóquio amaz6nico. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, _em 1 O de junho de 
1989, a Federação das Indústrias de Pernam-
buco completou cinqüenta anos de fundação. 
Ela realmente foi fundaCia no dia 3 de -janeiro, 
mas só foLreconhecida pelo Ministério do T ra
balho na segunda metade do ano, aos 1 O de 
junho de 1949. Ocupava, nessa ocasião, o 
Ministério do Trabalho o Dr. Waldemar Falcão. 
Por isso, essa data é a comemorada, porque 
as entidades só poderiam atuar depois que 
recebiam a carta de reconhecimento. 

Seu principal fundador foi O industrial Jo
seph Turton, da Fábrica Pilar. O pai de Joseph 
era inglês, o engenheiro Leonard T urton. Sua 
mãe era brasileira, Maria Fonseca de Oliveira 
Turton. O avô matemo de Joseph Turton, o 
português Luiz da FonSeca Oliveira, fundou 
em Recife a padaria Pilar, porque ficava perto 
da igreja com o mesmo nome. Esta padaria 
se transformou numa grande indústria, após 
1896, quando o pai de Joseph, Leonard Tur
ton, começou a geri-la e implantou modernas 
~áquinas que trouxe da Grã-Bretanha, 
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ComQ exígia_a lei, Joseph Turton para fun
dar a Fiepe teria que se unír, pelo menos a 
cinco sindicatos de empregadores, como 
mandava a lei, fazer uma assembléia geral pa
ra tal fim e pedir ao Ministério do Trabalho 
o reconhecimento da associação, o que acon
~eceu a~~ !E_ejél!leir~ de 1939. __ 

AliOU~se, pois, a José A!Ímonda, Presidente 
do Sindicato das Indústrias do Sabão e de 
Velas, que seu cunhado; a Manoel de Brito, 
homem da "Peixe", a fábrica de doces e de 
extratos -de tomate e que era Presidente do 
sindicato do ramo; ao Engenheiro Luiz Dias 
Lins, industrial de tecidos de Escada, proprie
tário da fábrica Pirapama, que lhe levou o 
apoio do Sindicato das Indústrias de Tecidos 
de Algodão; a Manoel Vieira, das Indústrias 
de Calçados de Recife, de Nazaré, de Timbau
ba; a A F Figueiredo Antunes em nome dos 
Refinadores de Açucare Torrefadores de Café; 
e q: _f,L,f'. Albuquerque Melo, pelos proprie
tários de serrarias. 

Assim-ficoli alicerçada a Federação das In
dústrias de Pernambuco. 

A Fiepe se reunia, primeiramente, na s€:de 
da Associação Comercial de Pernambuco e 
no andar térreo da Associação mantinha uma 
exposição pefmanente de produtos indus
triais. 

As relações entre industriais e comerciantes 
em Pernambuco sempre foram boas. Havia 
industriais que eram comerciantes. Antes da 
fundação da Fiepe, os industriais eram filiados 
à Associação Comercia{ de Pernambuco. Era 
através dela que faziam seus pleitos ao gover
no federq:J, estadual e municipal. 

Depois a Fiepe teve sede própria. Ocupou 
um andar inteiro do Edifício Limoeiro, na Ave
nida Marquês do Recife, no Bairo de Santo 
Antônio. A mudança aconteceu na adminis
tração de Miguel VIta, em 1957. -

Hoje a Ffe_pe-lern sede própria, na Avenida 
cruz Cabugá, um edifício de sete andares, que 
tem o nome de "Casa da Indústria", e seu 
patrono é José Alimonda. N_o saguão da sede 
há o busto de José Turton, seu idealizador 
e fundador. 

PortantO, a Fiepe foi fundada aos 3-1-1939 
e foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho 

--em 10--6-1939. Filiou-se à Confederação Na
donãl da Indústria em 1940. Foi no Estado 
Novo, pois, que a Fiepe começou a atuar. De 
1939 a 1942 tinha uma Diretoria Provisória 
composta por: 

José T urton - Presidente 
Manoel de Brito - Secretário 
José Paulo Alimonda - Tesoureiro. 
O CofiSelho de Representantes era iiítegra

do por: 
Luiz Dias Uns- Manuel Vieira- A. Figuei

redo Aritunes - L. F. ·Albuquerque Melo. 
- JoSeph Turton, em 1942, reelegeu-se para 
o biénio 1942 e novamente em 1944 e 1946. 
Não concluiu o último mandato que termi
naria em 1948, porque morreu aos 42 anos, 
em 14-6-1946. 

Turton era homem extraordinário, muito di~ 
nâmico e de 9rande visão social. EdUcado 
najngl_~!@._rnanteve cantatas com políticos 

avançados, teóricos da "revolução _social con
sentida", como Harold Laski. Nunca foi socia
lista, mas assimiou "as novfdades do tempo'". 
Sua Fábrica Pilar era tida como modelo de 
assistência social, possuindo, naqueles idos 
de_3Q_e 40, refeitório, creche e sala de aleita
mentQ. Rec~eu, de bom grado a implantação 
da Justiça do Trabalho, da CLT e do salário 
mínimo. incorporou o abono de produção aos 
salários dos empregados. Era, por iSsO, muito 
amado pelos empregados. Em sua fábrica 
nunca houve greve, enquanto viveu. Negocia
va diretamente com_ as lideranças sindicais 
operárias. 

O Partido CoriiLiriTSta coiiCedeu-lhe o títUlo 
de "Burguês Progressista ... Quando morreu, 
a insuspeita Folha do Povo elogiou-o· admira
velmente. Ao seu enterro compareceram em 
massa os trabalhadores do Sindicato de Mas
sas Alimentícias e de Padarias, os_ operários 
da ''Pilar" e da "Coi1ITança...-:· · · 

Turton críou, em Pernambuco, o Senai, para 
qualificar a mão-de-obra e dar assistência téc
nica industrial aOS operáriOs. Nisso Pemam
bur;:;o foi pioneiro desde o Barão de Lucena, 
em 1876, que já exigia a aprehdízagem indus
trial dos menores e do comendador Barroca, 
dono da fábrica de tecidos Madalena, o primei
ro a dar ensino industrial aos menores. 

Quando o __ Qovemador Agamernnon Maga~ 
!hães quis erradicar os mocambos de Recife, 
rústicos e anti-higíênicos, T urton deu apoio 
irrestrito à campanha. Os inocambos não po
dendo ser erradicados, pois o problema era 
a pobreza endémica, as fábricas pemambu
canas criaram as ''vilas operárias", sendo algu
mas muito boas. 

Quem concluiu o mandato de T urton, inter
ceptado pela mort_e, foi seu vice, Od Sampaio. 
Concluindo o mandato do presidente morto, 
em 1948, Gd Sampaio criou o Sesi, instalou 
centros operários e clubes sesianos. O plano 
de Gd foi tão bom que outros estados o imita
ram. 

Em 1948 assumiU ·a presidência da Fiepe, 
o usineiro Armando Monteiro restaurando as 
relações com o Governador Barbosa Lima So
brinho. 

Em 1950 foi eleito Manoel de Brito, dono 
da fábrica Peixe. Este arrumou a casa, Depois 
veio a presidência de Antônio Pereira. Em sua 
gestão a Fiepe sofreu a intervenção do Minis
tério do Trabalho que acusou o presidente 
de "pródigo" cóm as verbas da Fiepe, do S_enai 
e do Sesi. Per_eira faiiã ·aoações de máquinas 
de costura, instrumentos de trabalho, certi
dões de óbito e de nascimento. "Pecou pela 
bondade", disse Sebastião de Holanda. Como 
era àepUiado federal, as autoridades do Minis
tério do Trabalho acharam que ele agia por 
clientelismo eleitoral. 

Em 1954, f~z-se uma junta governativa, 
que teve corno Presidente" José Paulo Alimon· 
da e mais por Raimundo Moura Filho e Olinto 
Vitor de Araújo. Com-isso a Fiepe lã.z ãs pazes 
com o Ministério do Trabalho. 

No frrn de 1954 foi eleito para o biênio sub-
seqüente Sebastião de Holanda, dono da "Ca
sa Holanda". Foi quando sC desentenderam 
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as classes produtoras com o Governo Cor
deiro de Farias. Esse des_entendimento che
gou ao auge na administração- de Miguel Vita. 
entre 1956 e 1958. · · 

Miguel Vita, industrial de bebidas "Fratelli 
Vita", aliou-se a Od Samj)ãio, Presidente do 
Centro Industrial de Pernambuco, e Oscar 
Amorim, Prestdente da Associação Comercial 
de Pernambuco, contra o projeto do Código 
Tributário que o Governador Cordeiro de fa
rias tinha enviado à Assembléia Legislativa, 
aumentando os impostos em 1.000%. 

Uniram-se num Lockout Fiepe, OP, ACP, 
Consintra, Federação dos sindicatos operários 
e todos os partidos da oposição, da UDN ao 
PCB. A luta foi vitoriosa. O governo foi obri
gado a rever o projeto. Depois pediram e con
seguiram a demissão do Secretário da Fazen
da Cléiio Lemos. 

Os estatutos da Fiepe foram lnõdlficadõ-S 
e Miguel Vita cumpriu outros mandatos, que 
passaram de dois para três anos. Este foi seu 
presidente até 1974. 

O usineiro Renato Bezerra de Mello foi presi· 
dente de 58 a 60, de 62 a 64 de 1966. Este, 
se conviveu bem com o governador Od Sam
paio, que tinha urna políUca desenvolvimen
tista favorável à indústria, ao governo de Mi
guel Arraes teve que enfrentar greves nas fábri
cas e agitação social no campo. Mas teve con
fronto direto com este governador, como hou
ve no tempo de Cordeiro de Farias. 

Com a cütadura militar de 1964;-a Sudene 
começou a se esvaziar. Os investimentos pú
blicos na economia do Nordeste_ diminuíram 
e a Fiepe não cessou de protestar, 

De 1971 a 1974 voltou à presidência o Sr. 
Miguel Vita que preSidiu a Fiepe riO tempo 
do milagre brasileiro e r.:om a crise dO petróleo 
desencadeada pela Opep. 

Depois foram presidenteTúliO_ Brandão de 
Matos, de 1974 a 1977, Edson Carvalho Be
zerra Cavalcanti, de 1977 a 1980. Em 1980 
foi a vez de Antônio Carlos Brito Madel, que 
presidiu a Fiepe até 1983, quaftâo se deu a 
crise na indústria de curtimento de couros, 
a "Fosforita" faliu, faltou soda cá_ystice) e a 
arrec~rdação de imp-ostos federais diminuiU 
em Pernambuco. 

Em 1983 deram-se concordatas e falências, 
principalmente_no setor téx.til. Foí Cju2lfido ele
geu-se, pela primeira vez, se reelegendo em 
1986, devendo concluir seu mandato aos 18 
de junho de 1989. · 

Gustavo Perez Queiroz criou .<f Revista da 
lndústria,já n0"22~ nú-mero; desde sua criação 
em 1984, revista especializada em econOmia, 
em geral, e economia industrial, em particular. 

Este ano a Fiepe comemora seU: cinqüeh
tenário de fundação. _Ern_traços rápidos de
mos a sua trajetória que foi fecunda e brilhan
te. A Fiepe é um promontório avançado n'J 
vida econômica de Peruarnbuco e do País co
mo um todo. Suas campanhas têm sido deci
didas e fortes, buscando sempre o melhor tan
to para os empresários das indústrias como 
para o operariado que as servem. Seguindo 
o exemplo de seu primeiro presidente e funda-
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dor, ela traça sua luta e sua vida_ dentro da 
mais justa visão social. 

É preciso que a Fiepe cresça e marche sem
pre em frente. Nada se constrói sem luta e 
sem trabalho. PernambUco, hoje, tem uma 
afirmativa industrial das mais pujantes no Pais 
e nessa pujança o estado deve muito mais 
à têmpera da Fiepe e de seus seguidos presi
dentes. 

Assim, daqui, cantamos os feitos dessa pro
fícua instituição e que ela continue palmilhan
do seus caminhos na defesa dos interesses 
de Perriãmbuco e na defesa dos interesses 
nacionais, que estão, no momento, tão preci
sados de_defensores autênti.cos_e patriotas pa· 
ra seu futuro promissor. 

Era o que Unha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Depois da brilhante exposição histórica do 
Senador Ney Maranhão, faço um comentário 
sobre as sessões matutinas de s_exta-feira. 
Agora passamos da Geografia para a Históriã. 
Daqui a pouco criaremos uma sucursal do 
Instituto Histórico_e Geográfico .Brasileiro. 

Concedo a palavra·ao nobre Senador Afon
so Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, acaba de ser reinsta
lado o grupo· pãrtamentar siderúrgico que tem 
como finalidade proporcionar à Nação brasi
leira uma ampla visão da siderurgia nacional. 

Este grupo está bem rePresentado no Con
gresso Nacional, e~tr_ªv~ de quase uma dezena 
de senadOres e®: Cerca de setenta deputados 
federais, ·o que bem demonstra o interesse 
dos representantes do povo brasileiro na pro
dução siderúrgica do País. 

Temos hoje um parque com vinte e três 
empresas de aços não-planos, sediadas em 
nove estados da Federação, Quatro desSas 
empresas-sã-o estatais e estão incluídas no 
programa-governamental de privatização. Ex
portamos para cinqüenta países, mercado que 
sem dúvida alguma é bastante cobiçado por 
outras nações em desenvolvimento, que só 
podem ver com ciúme e despeito, a arrancada 
brasileira no setor siderú_rgico. 

É inconteste O crescimento das empresas, 
'embora com imensas dificuldades, inegável 
exemplo da capacidade da iniciativa privada, 
pois o setor cre.sceu de 1971. a 1986 cento 
e setenta e dois por cento; o que atesta a 
tenacidade do empresariado brasileiro. Nos 
últimos quinze anos foram investidos cinco 
bilhões de dóla~:es em equipamentos e instala-_ 
ç.ões, e como resposta, a produtividade au· 
~~~ntou setenta por cento, -na década, compu
tadas as atividades de reflorestamento e pro
duçãÇ) de carvão veg_etal, absorvendo uma ga
ina de empregos da ordem de quatrocentos 
mil trabalhadores. 

Para exemplificar o espfrito desen\.'olvimen
tista do empresariado, somente as_ siderúrgi

- caS priva-das foram responsáveis em 1988 por 
oiten~ e 9lto por cento da produção de lami
nado~ não-planos, vinte e oito por cento da 

produção de aço bruto, noventa e doi$ por 
cento da produção de- Qusa e caiVão vegetal. 

Em 1988, exportamoS- dois __ milhões 5l~ to· 
neladas de açoS não·planos equivalentes a 
quase setecentos milhões de dólare . .:;. 

Isto, porém,_ Sr. Presldente, Srs. Senadores, 
acontece em função da queda constante do 
mercado interno de cinco por cento a partir 
de 1980, chegando a trinta e cinco por cento 
da produção em 1988ejá em 1989, foi expor
tada cerca de cinqüenta por cento da produ· 
ção, o" que -agrava cada vez mais as solicitações 
do mercado interno. 

Devo sallcintar que, se· houver um resfria
mento do mercado internacional, haverá gra
ves repercussões sobre nossas empresas. 

O setor tem necessidade de incrementar 
imediatamente os investimentos em moder
nização de suas instalações~ estima r~cursos 
da ordem de um bilhão e trezentos milhões 
de dólares para os próximos dez anos, e como 
demandam os projetas dessa natureza, o as
sunto deve ser considerado urgente, para que 
seja mantido o ritrn_Q de crescimento do par
que siderúrgico naciOnaL embora se re~salte 
que o princípio do crescimento auto-susten
tável deve provir de recursos gerados pela lu
cratividade das empresas. 

Sr. Presidente, Si-s. Senadores, a deffiocra
- cia nacional desde longa data deseja incutir

na mente dos desprevenidos a aversã,o contra 
o lucro das empresas. 

Ora, sem lucro·--r1ão há desenvOlvimento 
nem crescimento, nem incentivo e a conse
qüência da ideologia de se negar o direito 
de o empresário obter lucro é que tem gerado 
muitas trarisferências das áre;;1s produtivas pa
ra a eSpeculação financeira, quandO flão parã 
a fuga de capitais, o_ que é bem mais danoso 
à Nação. 

A indústria siderúrgica i:tàci tem sua produ
ção bem remunerada, haja viSta, para exempli
ficar, que um carro no valor de vinte mil cruza
dos novos compõe apenas quinhentos, ou se
ja, 2,5% de custo na aquisição do aço, que 
representa sessenta por cento do seu peso, 
em função da polltica de compressão dos pre
ços, que conCorre para resultados económico
financeiros negativos ou insuficientes nós últi
mos dez anos:"Pafa corroborar minha assertiva 
lembro que somente o setor de não-planos 
registrou um prejuízO de cerca de oitenta mi
lhões d~ dólares. Daí se-. concluir que a indús
tria siderúrgica, há muito, vem SUbsidiando 
outros segmentos industriais através dessa in
justa política de preços adotada Pelo Governo. 

Além do m~is-os custOs por tonelada em
bargada são profundamente gritantes e neces
sitam de uma "invesüQaÇãO acurada aas razõeS 
da discriminaçãO qua!ftO ao manuseio da esti
va brasileira, pois, se hos portos estrangeiros 
é cobrada a média de seis dólares por tonew 
lada, no nosso s_obe acima de dezesseis dóla
res, fato constrangedor para ~m país que care
ce exportar, para ocupar o número excedente 
de mão-de-obra, que exige anualmente dois_ 
milhões de novos empregos. Para explicitar 
o que significa este diferenc_ial de custos, so-
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mente em 1988 representou noventa e oito 
milhões de dólares, 

O exportador de aço no País também tem 
seus problemas com a cobrança de imposto, 
taxas dketas e indiretaS -que alcançam o per
centual de quinze por cento do preço do pro
duto; e agora com a criação do fCMS o produ
to siderúrgico, estranhamente foi enquadrado 
pelo Conselho Fazendário CONFAZ- corria 
produto semi-elaborado, concluindo-se, as
sim, que o País, além de exportador de aço, 
é também exportador de impostos, fato único 
no mercado internacional. Para não se falar 
no descompasso das taxas de câmbio irreais. 

Além disso tudo, as tarifas elétricas vêm au
mentando sistematicamente, acabando com 
a vantagem competitiva de custos que existia 
até há pouco tempo. 

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. -senadores, 
ao conduir esta rápida exposição sobre _um 
setor de significância eStrat~ica para a vida 
nacional, devo acrescentar que voltarei op-or
tunamente para relatar com maior profundi
dade a situação da siderurgia nacional, emba
sado nos estudos deste grupo reinstalado em 
boa hora, que irá analisar minuciosamente to
dos os problemas existentes-no_ setor e trará 
com a limpidez necessária à Nação brasileira 
as dificuldades que atraVesSa o setor, e a solu
ção para o equacionamento de todos os obs
táculos que enfrenta, quando cerca de meia 
dúzia de empresas são concordatárias, confor
me o relato do Sr. Hans Schlocher. 

O Governo Federal tem o dever de apoiar 
o nosso sistema siderúrgico em face dos 
meios fmanceiros que carreia para seus cofres, 
através de tributos, como também, pela avul
tada soma de dólares, que resulta das exporta
ções de aço_ para o exterior. 

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

COMPARECE/1 MAIS OSSRS,--sENADO
RES' 

Nabor Júnior- Leopoldo Peres- Áureo 
Mello - Odadr Soare·s - João Menezes -
Almir Gabriel - Jarbas Passarinho - João 
Castelo - Alexandre Costa - Edison Lobão 
-João Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo 
Napoleã_o - Mauro Benevides - Marcondes 
Gadelha - Raimundo Ura - Marco_Maciel 
- Ney Maranhão - Mansueto_ de Lavor -
Lourival Baptista - Ruy .Bacelar - Afonso 
Arinos -Itamar Franco-:..:....:.:: Ronan Tito-Mau
ro Borges - Iram Saraiva - irapuan Costa 
Júnior - Mendes Canale - Leite Chaves -
Jorge Bomhausen- NeJson Wedekin -José 
Paulo Biso!. 

(Durante o discurso do Sr. Afonso San
cho o Sr. Pompeu de Sousa, JP &:cretdrlo, 
deixa a cadeira da Presidência que é ocu
pada pelo Sr. Iram Saraiva. 1 ~ Vlce-Pre
sidente.) 

O SR, PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa, comunicação que setá lida pelo 
Sr. }9 Secretário. 
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É lida o seguinte 

OFÍOO N• 75-L-PFU89 

---Bra~ü_i~, 15 de junho de 1989 

Sr. Presidente, 
Indico a Vossa ExCelência o nó me âo Depu

tádo Jairc Carneiro para, na condição de 
membro eretivo, em substituição ao do Depu
tado Nelson Sabrá, integrar a Comtssão Mista 
destinada a promover exame ãnalítico e peri
cial dos ates e fatos geradores- do endivida
mento externo brasileiro (art.. 26 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias). 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
os protestos do meu elevado apreço. - Depu
tado José Lourenço, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Se
rá feita a_ ,substituição solicitada. 

Passa-se à 

- - ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 1: 

Discussão, em turi1o único, da redação 
firial- (oferecida pela Coinissão Difetora 
em seu Parecer n" 88, de 1989), -dO Pro
jeto de Lei do DF ne 7, de 1989, de inidã
tiva do Governador do Distrito Federal, 
que Institui normas para atualização mo
netária de débitos com a Fazenda Pública 
do Distrito Federal, altera o Decreto-Lei 
n~ 82, de 26 de- Oeiembro de 1966, e 
dá outras providências. 

Em diScusSão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Enterrada a discussão, a reâação final é 

cbnsídefada definitivamente aprovada, nos 
terffiós do art. 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à sanção do Governador do 
Distrito Federal. 

'é:-~ seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do DF n" 
7, ae-1989:""" 

institui n_ormas para a atualização mo
netária de débi'tos com a Fazenda Pública 
do Distrito Federal, altera o Decreto-L~ 
n 9 82, ele 26 de dezembro de 1966, e 
dJ outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. I o Os débitos de qualquer natureza 

para com a Fazenda Pública do Distrito Fede
rai, guando pagos após o seu vencimento, 
serão atualizados monetariamente na data do 
efetivo pagamento, com base na evolução do 
fndice de Preço ao Consumidor- IPC. 

Parágrãfo único. A atualização monetária 
Será efetuada mediante _a multiplicação do dé
bito pelo coeficiente obtido Com a divisão-do 
indiCe correspondente ao mês do efetivo pa
gamento pelo índice correspondente ao mês 
em que o débito deveria ter sido pago. 

Art. 2° A atualização monetária dos débi
tos que forem objeto de parcelamento será 
calculada na data da consolidação. 

1 o Cada parcela do débito consolidado 
será atualizada monetariamente na data do 
efetivo pagamento, mediante- a aplicação do 
coeficiente obtido com a divisão do índice cor
respondente ao mês do efetivo pagamento 
pelo índice correspondente ao mês da conso
lidação. 

§ 29 1\s prestações de débitos parcelados 
anteriormente à vigência desta lei serão con
vertidas em _cruzados novos, tomando-se por 
baseovalorda OTN de NCz$ 6,17.-

§ 3P -=-Cada prestação de que trata o pará
grafo anterior será atualizada monetariamente 
na data dô efetivO pagamento, mediàT-.te a 
multiplicação de seu valor, em cruzados no
vos, pelo coeficiente obtido com a divisão do 
índice do _mês do efetívo pagamento pelo índi
ce do mês de fevereiro de 1989. -

M- 3? O inciso I, do art. 189 do Decre
ro-.Lei n? 82, de 26 -de -deze"inbro de 1 966, 
alterãdo pelo DeCreto-Lei ne 2.316, de 23- de 
dezembro de 1986, pãssa a vigorar com- a 
seguinte redação-: 

"Art. 189 __ ~""""""-"'--------
- .. ,,_,., .......... _ .................. ---~~---------

I- ini.postOs não recolhidos no Prazo 
regulamentar, vinte por cento. 

.Art. 4° Esta lei entra_ em.-vigor na -data de 
sua publicação. 

Art 5P Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 2: 

DiscUssão-, ém turno_ úniCo, da redação 
final (ofeiedda pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n" 89, de 1989), do Pro
jetO de Lei do DF no 14, ·de 1989, de 
iniciativa do GOvernador do Distrito_Fede
ral, que suspende a aplicação da Lei n? 
8, de 29 de dezembi'o de 1988, no perío-
do que m_endõna. -

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, _a redação final é 

considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 359, do Regimento Interno. 

O projeto Vai à sanção do GovernadOr do 
Distrito Federal. 

É a seguiitte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do DF no 
14, de 1989. -

Suspende- a aplicação da Lei nr a; ãe 
29 de dezembro de 1988, no perlodo que
menciona. 

O Senà.do Federal decreta: 
_Art. _1 ~ É suspensa a aPlicação da Lei n~ 

8, de 29 de dezembro de 1988, que institui 
o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combus
tíveis Líquidos e Gasosos - IWC, nó período 
de 4 de fevereiro a 30 de abrir de 1989. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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O SR. PRESIDENTE Oram Saraiva)
Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nQ 132, de 1989; de 
iniciativa da Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, que regu]amenta o 
art 9? da Constituição Federal. 

A Presidência esclarece ao Plenário que o 
projeto ficou sobre a mesa pelo prazo de dnco 
dias útets pàra recebimento de eriiéndas. 

Ao projeto não foram oferecfcfaS emeridas. 
Em discussão o pi"ojeto, em turho úntco. 

(Pausa.) -

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir o prOjeto. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Para discutir. Sém reviSão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este iteni 3 da 
pauta refere-se à Lei de Greve. Estamos cOm 
uma proposta sendo relatada pelo Senador 
Ronan Tito, um substitutivo que o SenadOr' 
está apresentando, baseado no estudo profun
do da questão e também -dentro dos entendi
mentos que foram realizados por diverSOs par
tidos que compõem_ as duas Casas do Con
gresso. 

O Senado, através da Comissão~ de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, tem o direito, é 
lógico _e até quase que o desejo, de apresentar 
também suas sugestões. 
· Sr. Presidente, V. Ex' informou que a inatéria 
ficou sobre a mesa dl..,!rMJ,te 5 d~s.ln[e:li7men
te, por motivos conhecidos, não tenho tido 
a possibilidade de atender às obrigações parla
mentares como gostaria. Vejo ago'ra, pelo 
avulso, um ponto pelo qual me bati, e também 
apresentei uma proposta estabelecendo as 
normas nesta questão da chamada Lei de Gre
ve. A Constituição determLM cjue cabe aos 
sindicatos__ estabelecer as normas para fazer 
ou não a greve. 

Não aceitei e continuo a não aceitar _13. idéia 
de se colocar quorum para permitir ao sindi
cato estabelecer se vai ou não entrar em greve. 
Entendo que o estatuto de cada sindicato é 
que deve resolver, porque_ não se pode pensar 
em generalizar uma medida restrlta de um 
terço como quorum necessário para determi
nados sindicatos, estabelecendo uma reunião 
impossível de ser realizada,_ pelo número de 
presença necessária que isso vai significar. En
tão, quando se estabelece que a decisão vai 
ser por maioria absoluta, às vezes são trés 
ou quatro somente presentes de que se neces
sita. Portanto, é necessário que seja permitido 
que o estatuto de cada sindicato estabeleça 
como fazer, qual o quorum necessário para 
se estabelecer o direito de greve. 

Sr. Presidente, eu pediria que_se_examio<:lSse. 
a possibilidade de ainda se f~r essa modifi
cação, retirando essa norma que estabelece 
o quorum mínimo necessário. 

Assim, Sr. Presidente, peço à Mesa verifique 
a possiftl.idade de -ainda _se faz.er essa modi
ficação. 

-LeVãnto o assunto. como uma questão de 
ordem, para saber se o Relator, se a Mesa, 
ou se o Plenário tem condições de apresentar 
ainda sugestão para rriodificação deste item. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência esclarece. Apesar do prazo de cin
CO dias ter sido esgotado, V. Ex' poderá ainda 
rever o -projeto qu-ando ele voltar e for incluído 
na Ordem _do D_ia, na fase de discussão e vota-
ção. - -- - -

V. &" requer o adiamento? 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Pre· 
sidente, encaminho uma solicitação, reque
rendo a ~upr~o do art. 3~ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
V._~ requer tambéin o adiamento? Aí haverá 
maior prazo para a apreciação de emenda 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES-Eu per· 
guntaria às Lideranças, por que não quero ... 
(Pausa.) 

Então, solicito o adiamento da a.pcedação _ 
da matéria para terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva)--A 
Mesa aguarda o requerimento de V. Ex-' (Pau
sa.) 

-sobre a me_sa,-requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. -

--- E:Jid_o o ..seguinte 

REQUERIMENTO N• 334, DE 1989 

Nos -tennos do arl 316;- alinea c, do Regi
mento -Interno, -requeiro adiamento da discus
são -c:Io Projeto de Lei do Senado n9 t32, de 
f989, a" fim de ser feita na sessão de 20-6-89. 

Sala das Sessõ~. 16 de junho de I 989. 
-Senador Jutahy M_ag~lbP~s. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -A 
discussão do projeto fica s_obrestada em virtu
de do adiamentO da-VOtação do requerimento 
lido. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 4: 

Projeto de Lei da Câmara no 71, de 
1983 (n? 2.156179, na Casa de origem), 

-que altera _o art. 459 da Consolidação das 
Leis do_Trabalho, aprovada pelo Decre· 
to~ Lei n9 5.452, de _] 9 de maio de_ 1943, 

- que dispõe sobre o pagamento de salá-
_rios. 

APresidência, nos termos do art. 369, alínea 
.:;- dõ Regimento Interno, e conforme PãreCer 
n9 58, de 1989, da Comissgo de Constituição, 
Justiça e Cidadania, c;!ec:lara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n" 71, de 1983. (Pau-
sa.) _ _ _ _ 

Não .havendp objeÇão do Plenário a matêriã. 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à_Cârnara_dos Deputados. 

·O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item5: 

- Projeto de Lei da Câmara r\?- 81, de 
1983- (n9 731n9, na Casa de oriijem), 
que dá nov_a rec:lação ao § 39 do art 670 
çla Consoli~~ção das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n1 5.452, _de 
lo de maio de 1943. -

A Presidência, nos tennos do art 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme P~ecer 
no 58, de 1989, da Comiss~o de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1983. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, J matéria 
vai ao arquivõ, feita á devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 6: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 137, de 
1983 (n9 4.084/80, na Casa de origem), 
que altera a redação do_ ªt1. _12~ da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, -
que criou o FundO de Garantia do Tempo 
de ServiçO. -

A Presidência, nos termos do art _3_G_9,_~(nea 
-a, do_ Regimento lntemo, e confonne Parecer 

- n9 58, de 1989, da Comissão de ConstituiÇáo, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 137, de. 1983. 
(Pausa.) _ 

Não haverldo _objeção do PleMrio, a matéria 
vaj ao arquivo, feita a devida corriunicação 
à Câmara dosDeputa_dC?S- -

O SR. PRESIDENTE (Iram ·saraiva) -
nem 7~ 

. ProjetÕ de Lei do Senado n" 121, de 
1_ 983 - Complementar, de autoria do 

.-Senador Nelson C<Jrneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n~ 26, de 
11 de setembro de 1975, que unificou 
o Pis/Pasep. 

A Presidência, nos tennos do art. 369, alinea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de ConstitUição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 12L_ dt;: 1983 
~-çotTiplementar.-(Pausa.) 

Não havendo objeção-do Plenário, a_m~éria 
vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 8.: 

Projeto de Lei do Senado nl> -91, de 
1985 - Coinplemerltar;·de autori"a do 
Senador Carlos Alberto, que acrescenta__ 
_<;!fspositivo à Lei Complementar n~ 26, de 
11 de setembro de 1975, que "altera dis-

-posJçOes-da legislação que regula o Pro
grama de Integração Social - Pis, e o 
Programa de Formação do Patrimônto 

- do Servidor Público- Pasep", com vtstas 
a facultar a movimentação das cOntas in
dividuais, no caso de ·calamída.de pública 

-decorrente ~e enchente ou inL]_ndação. 

A Presidência, nos termOs dõ arC369, .:ilíilea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 

_-JustiÇa e· Gdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 91~--de J 985 -
Complementar. (Pausa.) 

Não havendo objeção, a rnatéria vai ao ar
quivo~ 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item9 

Projeto_ de Lei do_ SenadO n~ 95, de· 
1985 - Complementar, de autorta do 
Senador Guilherme Palmeira. que altera 
dispositivos da Lei Coffiplementar no 11, 
de 25 de maio -de 1971, alterada pela 
Lei Complementar ne 1 o.· de 1973T e dá 
01 rtr- prvvidências. 

A Presidência, nos termos do art 369, alínea 
a do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n" 58, de 1989, -da Comissão de Constituição, 
Justiça de Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n~ 95, de 1985-
Corriplemefltar. (Pausa.) 

Mão havendo objeção, a matéria vai ao ar-
quivo. 

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ro" 

naldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, é sabjdo que o desen~ 
volvimento brasileiro teve várias fases,_e vários 
presidentes tiveram a responsabilidade de fa
zê-lo, inidando-se com- Getúlio VargaS, que 
implantou a Companhia Siderúrgica Nacional, 
as leis _do trabalho, e, logo em seguida, outro 
presidente, Jus-celino Kubitschek, criou o slo
gan "cinqüehta em cinco", lançando este Pais 
na trilha do desenvolvimento. Juscelino criou 
e trouxe para o Brasil as fábricas de automó
veis, a indústria naval e outras que ajudaram 
no desenvolvimento desta Nação. S. EX• tain
bém criou a Capital Federal, com uina visão
de estadista, pois sabia que o desenvolvimento 
do Brasil não poderia ficar só na-Orla marítima, 
teria que penetrar o interior. Esta lima das 
razões da criação de Brasília no centro deste 
imenso Território Nadonal. Sabia também 
Juscelino que era necessária a integração e 
optou, ao criar a indústria automobilística, pela 
construção de estradas, S. Ex"- criou. a Belém 
Brasília, ligando BraSJ1ia ao Norte; criou a liga
ção Brasília-Nordeste, Brasília-Sul. Para 
complemtar esse cruzeiro, criou a antiga 
BR-029, hoje BR-364. . ~-

De lá para cá, Sr. Presidente e Srs. Senado_
res, o que estamos vendo é o descaso dos 
governos com relação à conservação das es
tradas federais. Alegou-se _aqui, no Congresso 
Nacional, que_ o Ministério dos Transportes 
não dispunha de recurso-s pa.-rà-a conservação 
dessas estradas nem para a construção de 
outras tão necessárias ao desenvolvimento na
cionaL E está-se deixando que essas estradas 
federais se acabem, fiquem intransitáveis. 

Em 1988 o Senado Federal aprovou a pro
jeto que criava o chamado auto-selo, como 
uma saída do Ministério dos Ti'ahSpo"rtes, do 
DNER, para a obtenção de recursos destina
dos à conservação e construção de novas es
tradas federais. 

Passados quase seis. meses, estamos-vendo 
a cada dia, numa velocidade quase que em 
progressão geométrica, as estradas federais 
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ficando intransitáveis, e o pior, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, essas e-stradas estão ceifan
do vida,s _pre_c!osas de brasiieiros. E vemos o 
Ministério dos T ransp"ortes e o DNER insen~ 
síveis, arrecadando recursos todos os meses, 
através do auto-selo, sem empregar nada na 
conséi"va-ção das estradas. 
--Reporto-me, Sr. Presidente e Sis. Senado

res, à BR-364, a estrada que liga CUiàbá a 
Porto" Velho que, por ironia do destino, está-se 
e:rlCa!handO no próprio leito. Uma-estrada dita 
asfaltada,_ onde o transporte rodoviário está~se 
tornando precário: --

Anteriormente, já chamara a atenção do _Mi
- nistério dos Transportes para ·a situação em 

que se encontra a BR-364. Tive notícia, neSta 
semana, que nove vidas preciosas foram ceifa
das do COnvívio da sua família, num desastre 
ocorridoS~_ dez quilômetros da cidade de Porto 
VelhO, desastre caUsado pela má condição da 
estrada. 

Hoje, mais uma vez. Sr. Presidente e Srs. 
Sefiadores, voJto à tribuna dÕ Senado para 
chamar a atenção das autoridades do Minis
tério dos Transportes e do DNER para a grave 
situação. em que se encontra a BR-364. 

NãoJdá para entendei-, Sr. "Presidente, Srs. 
Seriadore"s, eSta -situação. 

Primeiro se aprova mais um tlibuto com 
designação específica para a cOnservaçãO das 
estradas federais. É preciso que se diga à Na
ção onde se encontra esse dinheiro. E preciso 
que ~e dig_a à Nação o _que se está fazendo 
com esse recurso arrecadado do contribuinte 
nacional. Não é maiS possível ficar nessa espe· 
r a. E o GOverno' federal, o MiniStério dOs Trans
portes e o DNER não têm resposta para esse 
dinheiro arre-cadado. Antigamente não existia 
o .dinheiro; hoje há o dinheiro. Mas onde ele 
eStá? Onde se- está empregando o dinheiro 
desse auto-selo, que foi aprovãdo coma finali
dade específica das restaurações e das cons
truções das estradas federais? 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permita-me 
V. Ex'! Uin aparte. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
o nobre S_enador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães_- Nobre Sena
dor Ronaldo Aragão, V. Ex', mais uma vez, 
traz. ao deba_te a~~-unf:o_do nóSso dia· a-dia, por
que a cada dia vemos as estradas se _deterio
rando. Ontem ouvi -um_ comentário em um 
dos_Jorriais da televis:âo, que_f!ão estamos mais 
buscando recursos para construir estradas, es
tamos precisando de recursos para conser· 
vá-la_$_. _C_Qnc_edemos, ãtravés do Congresso, 
uma lei _que permite a cõbrança do auto-selo, 
que multds estãO Ci'it!Can-ao, e criticam princ[
palmente porque desconfiaVam da aplicação 
desses recursos. Infelizmente tinharri razão 
aqueles que desconfiavam. Corno V. Ex" já 
dedarou, o dinheiro-vai para -o caixa do Tesou
ro, mas não chega ao Departamento Nacional 
de Estrada de Rodagem, pelo menos esta é 
a informação que se tém, que não há ainda 
_os reCufsos _necesSárioS para s-ua aplicação 
em urna i'eforma, reconstrução e repavimen· 
taÇ~o de estradas que a caâa dia se deteria-

ram. Se V. EX·-fà dãqui à Bahia por estradas 
de rodagem, veril as crateras que há hoje no 
camin])o. Orna viagem que era feita_ até certo 

,ponto agradavelmente, hoje ~ um sacrifício 
para quem tem de faz~r esse trajeto. Não é 
apenas _um sacrifício de ordem pessoal para 
o passageiro, estamos vendo o prejuízo que 
a Nação v_ai tendo a cada dia com o transpOrte 
de mercadorias, muitas vezes com a_ perda 
dessas mercadorias e mais freqUentemente 
com a perda de vidas. A não conservação de 
nossas estradas transforma-se num ato crimi
riOSo, porqu€, no momento, os reCUrsos arre
cadados com a finalidade específica, para de~ 
terminado ato, par~ produzir determinado efei
tO de ordem administrativa, esses recursos de
sapar·ecem nO caminho. Para onde vão esses 
recursos? Quem tem condições de dir infor
bre a aplicação desse dinheiro, que já é "dinhei
ro que o povo está contribuindo para fazer_ 
aquilo que o Estado deveria fazer, porque o 
Estado deveria ter seus próprios recursos, mas 
não tem? V. EX' está de parabéns ao trazer 
à baila mais este_assunto, e vamos ver se al
guém dá resposta neste _País. Ê necessário 
que alguém ou_ça_ o que se diz aqui e que 
dê resposta, dê explicação a esta Casa: do Con
gresso Nacional. E, se n;j,o der, vamos_ exigir, 
porque agora podemos exigir. Temos que co
brar wna explicação bem clara, ben:t objetiva: 
onde está o dinheiro que o povo está pagan
do? Onde está sendo aplicado esse dinheiro, 
que não é 'dinheiro de_ governo, mas é dinheiro 
do povo, é dinheiro para ser aplicado ila recu
peração das estradas brasileiras? Então, va~ 
mos cobrar, nobre Senador. V. Ex> está de 
parabéns por tratar deste assunto, rio dia de. 
hoje. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade
ço ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
V. Ex" traz valiosos subsídios a este pronuncia
mento. Diz V. Ex- que ir-se daqui à Bahia, que 
antes era até uma viagem agra~v~_l,_ hoje,..s~ 
tomou um tormento. E um tormento andar~se 
nas estradas brasileiras, e até um perigo imi
nente. 

Trago- Õ meu testemunho em ÚdãÇão_ à 
BR-364. Era essa estr.ãda a salvação; por 
era penetrava o desenvol~ento na Amazônia 
àcideótal. Hoje é uma temeridade andar~se 

- nessa estrada. Várias vidas _ali já foram ceifa
das, devido à má conservação dessa estrada. 
Nem querO falar na estrada que liga Porto 
Velho a Manaus, que j~ não mais existe. Foram 
gastos milhões e milhões de cruzados, antigos 
cruzeiros, e até dólares, na ligação que· vai 

-de PortO Velho a Manaus. Hoje não mais existe 
a estrada. E ninguém Oá qualquer- satisfaÇão. 

O -Ministério dos Tiãit.SPortes, o GovefJ1o 
Federar e o =o_NER não podem mais- aJegãr 
falta de recursos. Não há mais-razilo para se 
alegar falta de recursos para a coriservação 
das estradas nacionais, porque esta Casa e 
o Congresso Nacional aprovaram o famige
rado digo até selo rodoviário, com a finalidade 
primelrã: cánservaçâo daS estiadas brasileiras. 
E o que se está vendo? Parece que depois 
da sua aprovação houve a aceleração da des
truição dessas estradaS. E o GovernO; o Minls-
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tério do$ Transportes e o DNER. irresponsa
velmente, não tomam qualquer providência. 
É preciso que esta Casa e o Congresso f'iacio· 
na! cobrem disse-o muito bem o Senador Ju
tahy Magalhães - do Goyerno a sua respOn~ 
sabilidade, porque o povo já está cansado. 
O povo não aguenta, rnáis. 

O Sr. Iram Saraiva- Permite-me V. EXi' 
um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço, 
com prazer, o aparte de V. EX' 

O Sr. Iram Saraiva - Estou prestando 
atenção ao pronunciamento de V. Ex• e veJo 
que a sua preocupação ê de uma profundi· 
dade que merece uma reflexão séria, porque 
inicia seu brilhante discu-rso, nesta manhã, re
lembrando o des.envolvimento,-o crescimento, 
os governos preocupados com a N_ação, ·go· 
vemos que, compromissados com o povo, ti
nham metas, programas, e diretrizes. E o mais 
importante, Senado~. é qUe, .qliahdo V. Ex71 
analisa, por exemplo, um Getúlio DomeQes 
Vargas, um Juscelino KUbits<;hCk de Oliveira, 
V. Ex" pára, estuda e vê seqüência dê governo, 
vê vontade de se encontrar evolução, e, o que 
é mais interessante, em períodos difíceis da 
vida nacional, em momentos em que a credi
bilidade do governante não ~ra alcançada atra
vés da media eletrônica, as informaçõ~, os 
veículos que levavam o entusiasmo pelo pro
gresso e pelo crescimento iam a cavalo. Lem
bro-me de ver, em grandes autores da História 
brasileira, as dificuldades de um petúlio Var
gas, que tinha problemas gravíssimos para al
cançar as_questõe_s sociais._.foT-urn grande 
empreendedor do_desenvolvimento industrial 
brasileiro. J.uscelino Kubitschek ner:n sequer 
podemos parar para analisar, porque a sua 
obra é tão vultosa que tratados e roais tratados 
de inteligência seriam insuficientes para escla
recer a clareza, o preparo, a vontade, a obstina
ção_ que tinha aquele home_m. A__kem d~ verda
de, estamos hoje em uma Capital que, Tio 
Mundo, é-nos muito _difícil ericontrar outra tão 
bem implantada. Terminam esses dois perío- -
dos do Governo Prasil~ro e, de repente, che
gamos a uma fase_ d_e estagni3,_ção, ~ u~_a fase 
onde todos os brasileiros, vivemos, sentimos 
o desprezo para com a c:oisa pública, o desca
minho. Por mais qUe sé programe nas Casas 
Legislativas, por mais que se programe nas 
Casas Legislativas, por mais que se quejra es.
tabelecer linha de desenvolvimento e_dt qes
cimento, temos que observar que de 1964 

• até aqui o·~svio de vefbas-·passau·a ser uma 
t6nica. Mas, agora, no Governq Samey, Piora 
muito mais. E quando V. Ex• lembra o- auto
selo, tenho calafrios. Viajo todas as _.~ef1?anas 
por uma estrad(! que, J1a pior das __ hipóteses, 
teria que ser a mais bern conservada P,O Br~sil, 
a BR-153. No trecho que sai de Brasília,até 
Goiània, eu diria até Jtumbiara~ é uma vergo
nha. 

Quando V. Ex"~c;,_Obra o_ que estiio_ fazendo 
dos antigos seis cruzaàos do auto-seb, e_. ago
ra, oito cruzados, Q$enador Jutahy Magalbães 
colocou muito bem; o Goyemo não explica. 
As estradas estão aa:~bando, não há plan_eja-

menta para construção de novas estradas, há 
o deSVio, 9 descarado desvio de ~çursos. Está 
acontecendo com. o auto-selÕ o que aconte-
ceu com os recurso~- da_ Pr~viçlênda. -

O SR. RONALDO ARAGÃO - E com 
a· compulsório, 

O S1".11'3Dl Saraiva- Que é outra vergO
nha nacfonal. Aonde vai parar o dinhelro do 
povo? E. o piOr, meu caio Senador, ~ que 
o _6rasll nunca teve urna guerra. Vejamos, por 
exemplo, o Oriente Médio, com bomba para 
todo o l~do. Dizimam e, em menos de dez 
anos, passamos pelos Joca_is onde houve as 
guerras, e vemos que se erigiram grandes ci~ 
dades. É uma raçat É sangue que corre pelas 
veias, o que deverá acontecer neste País; tam
bém. Não que eu queira que façamos, através 
do sangue, o Governo Gumprir os seus com
Pfomi_ssos.' MaS ésta Casa tem~ que realmente 
ir à Constituição, exercer a sua função e come
çar a cobrar, agora, _trazendo os Ministr()S, _os 
responsáveis por esses recursos, e acabar 
com o- desvio. É que se crioY. o instituto do 
à_~yio de recursos e, ai, a impunidade cam
peia nacionalmente. Faço Praticamente este 
discurso paralelo ao brilhante pronunciamen
to de V. Ex• devido à J11Jnha indignação,_porque 
percorro q_ BR -153, essa rodovia que teria 
que estar - porque por ela se tem acesso 
à Capital do Brasil -, na pior das hipóteses, 
conservada 
- Inclusive nela me acidentei, por irresponsa

bilidade do Oovemo, que já tem planejada 
Uma forinã-âe melhorar o seu trânsito, e vai 
piorando cada vez mais. No entanto, estamos 
aí com recursos criados, recursos _aJ;Tecada
dos, e não sabemos aonde este dinheiro foi 
parar. V. EX' tem-razão. Receba o meu apoio 
e a solidariedade do Senado F~c.leral. Vamos 
cobr<P" ~ vamos exigir, e _que aconteça agora. 
O Ministro dos Transporte e o DNER, terão 
que nos explicar; é dinheiro do poVo que está 
sendo gasto todos os dias. O pior é que sabe· 
mos também qUe na cobrança do álcool, da 
gasolina, estão embutidos recursos para C:0!1-
servação e consfrLiç;ãO de estr~das, e mais 
uma vez, esta noite, o Governo aumentou o 
preço dos combustívels. É lamentávelr é triste, 

'"" para um País que poderia estar em paz, tran
qüilo, mas vive em estado de beligerância, na 
ânsia de desviaf- os re'CUi'Sos--para o desenvol
vimento, para o progresso e para a conser
vação. V. Ex' está de parabénS. ROndônia man
da para esta Casa um homem sério, que deve 
continuar defendendo os nossos. dlreitos, e, 
sobretudo, policiando os recurso~ do povo 
que estão sendo desviados,-

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade
ço ao nobre Senador _ _(ram Saraiva pelo belo 
aparte, pelas considerações, não mered.das, 
a mim.-

Sr. PreSidente, Si"s. Senadores, chegamos 
até às raias da indignaçãq, pelo descaso que 
O- .Governo que aí está faz dos recursos pú-
blicos. _ . ~- . , 

Vi ontem, na televisão, Sua Exce1ênda o 
PreSidente da República dizendo, através de 
J.!ffi~_ entrevista Boris Çasoy, que ·a Brasil cres· 

ceu 20% qUe era o melhor Pais da América 
_ do ·sUl. que os oUtros só cresceram 1 0,2_% 
e o ·BraSil créSceU 20%~-A não ser que Suª _ 
EXcefêilC:fã esteja iriduindo aí O aument~-da 
míSériá,- do deScaso, d& empr~1tada que está 
aí. 

O que estamos vendo é um povo sacrifi· 
cada, é Lim ·poVo setn salário, a falta de estrada. 

O SI". Jutahy Mag31hães- E de 22% 
a inflação. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Taívez 
Sua Excelência tenPa esql}-ecido que 22% t co• 
mo disse muito bem o Sen~dor Jutahy Maaa
lhães, é a inflaçãO que está vindo por aí, depOis 
de planos e mais planos, de pacotes e embru
lhos. Não é possível mais continuar. éisSim, 
Sr. ~esidente, Srs. Serfadore:s. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
o nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João LObo -Ilustre Senador, estOit 
acompanha~do o discurso de V. Ex~ com mui-
ta atenção e participo, evidentemente, cõm 
o mesmo grau de indignação de V. EX' em 
todos es_ses assuntos. Sabemos, ilustre Sena
dor, que Mo é um governO, nãO é um hOmem 
que constrói a grandeza de um pafs:Não existe 
üm nome que tenha construído a grandeza 
do Japão;- não e)jste nome que tenha sido 
responsável pela grandeza da atual Alemanha 
Mas há Llm mínimo que se exige dos governos, 
dos homens que estão no governo: qu~ m-~
tenham aquele padrão de confiab_llídade, de· 
dignidade, de seriedade, para que o povo te
nha tranqUilidade, poSsa trabalhar ·e produzir 
riquezas. q -gtaV_e_ que esta acontecendo em 
nosso País-é exatãmente isto: a ·raltã de c::onfia
bilidaae. Parece que·c.- Go.v:emo tem Certo _inte
resse em jogar escuso com o povo, em escon
der as coisas do povo. Veja V. Ex" só um peque-
no exemplo - não _q!,lero alongar-me nes~e 
aparte. O Governo ·determina que_o dinheiro -
do cidadão que inVeste na poupança só vai 
render juros nos dias úteis,.Ent.r€:lanto, QüãildO
cobra os juros do cídadão, o GoVerno cobra 
em dias corridoS. QUer dizer, há uma espécie 
de espertezazinha elementar nesses casos. Ve-
ja V. Ex,;' o que foi feito:-da {lntecipação de 
um ano do Imposto de Renda. N_ão ouvi. ne
nhuma noticia de que o déficit públicO tenha 
baixado. Entretanto, antecipou-se em um ano 
o lmposto de Renda. ·sena Tatal que se desa
guasse nesse al,Jto-selo. Ninguém tem uma 
explicação Onde está sendo investiQ.o_ esse di
nheiro que o contribuinte paga, --para sofrer 
em estradas esburacadas. cada vez mais dete
rioradas, agravando-o prejuíZo que a Nação 
terá Rara reparar_ uma estrada muito danifi

-cada de uffia poticó daru1iêada Alguns bura
cos são facilmente consertados numa. estrada, 
rTiãS- a sua detect:orã'Çª-.Cf toliil"Sifin1flca outra -
construÇão. _Além de vidas que se perdem, -
de acidentes que acabam com os carros, ge
rando prejuízos, estragando os automóveis, 
que requerem mais peças, mais pneUs; tudo 
isso é uma cadeia de prejuízos. V. EX' tem 
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muita razão em estar mostrando essa indignaR 
ção e essâ- perplexidade ante o que é feito 
dos recursos que o povo brasileiro está sendo 
obrigado a pagar num momento tão dificil 
de sua vida. E nós compartilhamos com 
V. EX dessa indignação e dessa perplexidade. 
V. EX está de parabéns pelo brilhante pronun
ciamento que faz neste momento.-

0 SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade· 
ço ao nobre Senador João lobo pelo seu apar
te,_ 

Após a Ségundà\1rande Guerra, a Europa 
estava arrasada mas tinha um Konrad Ade
nauer na Alemanha, tinha um Gaulle na Fran
ça, tinha outros grandes nomes que rec_ons.
truíram as nações européias. 

E o Braslf, que nada sofreu em relação ao 
·conflito internadonal, caminha celeremente 
para o descrédito, porque, com e.xceção de 
alguns Governos - como Getúlio, Juscelino 
e alguns até da Revolução - todos se des
preocuparam com o desenvolvimento desta 
Nação. Estamos vétdci, no Governo atUal, a 
falta de seriedade, de sinceridade com a Na
ção brasileira, com a sua sociedade, que paga 
tudo Isso. 

Chamaria a atenÇão do MiniSfério d~s 
Transportes, do DNER, para que tomem provi
dências urgentes, porque o povo está recla
mando - e com razão - daquilo que paga 
e que precisa ser empregado. Ocorre que os 
recursos, oriundos do povo, quando são arre
cadados, têm uma velocidade "X', e q·ua-ndo 
vão retornar em beneficio da sociedade, essa 
velocidade é ''y". É necesSário regulamentar, 
é necessário fazer leis, é precis_o empregar os 
recursos, e ·o povo fica no aguardo dessas 
soluções. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui a 
minha indignação, fica aqui a miilha cobrança 
dos órgãos e das autoridades responsáveis 
pelas estradas nacionais, apelando até para 
o bom senso das autoridades, para que vidas 
tão preciosas não sejam mais ceifadas, não 
sejam mais retiradas abruptamente por um 
descaso, por falta de responsabilidade, da não 
reparação, da não construção das ~stradas 
federais brasileiras. 

Eram estas, Sr. Presidente, as niinhas pala
vras, na manhã de hoje, da tribuna_ do Senado 
Federal, chamando a atenção das autoridades 
para que façam urgentemente o emprego _cor
reto das verbas retiradas do povo para a cons
trução das estradas brasileiras. (Muito bem!) 

(Durante" o diScurso 'do Sr. Rona/do 
Aragão o Sr. Iram Saraiva, ]'" Vice-Pre
sidente, deb<a a cadeira da Preskiência 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de SoU. 
sa, 3~ Secretário.) 

(Durante o discurso do -$r. Rona/do 
Aragã_o, o Sr. Pompeu de Sousa, 3P Secre
tário, deixa a cadeira da Presidência. que 
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, Suj:Jlen-
te _de Secretário.) -- · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 
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O SR. JaTAHY MAGALHÃES PRO· 
l'fill'fCIA D!SCilRSO 00E. :':NlTIEGilE 
À REVISÃO DO ORADOR. SEi?Â PilBll· 
CADO POS'IER!ORMÊÍ'ÍTE. - . . 

O sR. PREsiDENTE (Nabor Júnior) -
Cõhcedõ a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves, 

O SR. LEITE CH.A. flES PROfiUJYC!A 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVI· 
SÃO DO ORADOR, SERÁ PtJBIJCAiJO 

•. POsTERJOJIMEJYTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Conced_o a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte dfsclirsó.) ::.:_sr. Pre
sidente, Srs._SenadOres, iii:abÕ de regressar 
de Sergipe, depois de integrar a Comitiva do 
Presiden!eJoséSamey, que foi visitar os traba
lhos da construção da Hidroelétrica do Xingó, 
a terceira maior de todo o Pais e q-ue, uma 
vez _concluída, será o maior empreendimento 
'das usinas integrantes do complexo da Chesf. 
---- Foi com entusiaSmO e com justificada ale
gria, que -ouvi as palavras do Presidente José 
Samey, garantindo o prosseguimento das 
obras que viriain atender às necessidades 
energéticas do Nordeste. 

Também emAracaju, constatamos a adian
tada situa-çã·o das obras do Porto de Sergipe, 
cem um pie r já construído no oceano de 1.600 
metros, além de instalações outras também 
c-onstruídas, assim como uma estra-da de 
acesso e convêílios qüe foram assinados para 
obras e empreendimentos que muito irão be-
n:efiCiãf Sergipe. -

Na próxima semana, abordarei desta tribu
na, a visita do Presidente José Samey a _Ser
gipe e Alagoas para verificar o andamento das 
obras da construção da usina Hidroelétrica de 
Xii1g6,--dp Porto de Aracaju e o início das obras 
_do Pólocloroquímico em Sergipe. 

O Sr. Jutahy Magalhães - PerJ:!1ite 
V. Ex" ~ aparte? 

O SR. LOCJRIVAL BAPTISTA- Ouço 
o aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Fico satis
feito,$r. Senador Lourfval 8_-àptista, de ver_ que 
V. Ex", após acompanhar o Senhor Presidente 
da República, traz noticias a respeito do anda
mento das obras de Xingó, porque nos preo
cupava, e ainda preocupa, que 70% das obras 
estivessem paradas por falta de recursos. se
gundo declarações do própriO Diretor da 
Chesf._Estavam sendo feitas apenas obras 
"mortas", para que -não cessasse de todo o 
serviçO daquela usinà que, para nós do Nor
deSte~ é da maior importância para evitar um 
colàpso futuro; um colapso que, infelizmente, 
continuá sob um índice muito alto_ de risco, 
porfãlta de aplicação de recursos necessários 
nos nloínentos próprios. veJo que v. ~ falá 
que o Senhor Presidente da República está 
liberando os récursos necessários ao anda
mento dêi.s obras. Viàiu ~,..,ticiário que nós 
acompanhamos, esseS 1-ecursOs a: .. -1" são in-

SUficientes·, de_ _aCordo com aquelas manifes~
tações .. r.eif~rªâas das autoridades do _setof de 
eoefgia de~te P:aís. A preoçupaçãç da_ Eletro
biá:;;, Çl_través de seus dirigentes, a preocupa
ção dos dirigentes da Chesf,dirigentes de Fur
nas e de todos os órgãos que compõem o
Sistema Eletrobrás, essas preocupações são 
muito gra:ndes, sao gritanteS, estão c_onstan
temente na imprensa sendo cobradas do Go
verno. Vejo que V._ Ex' ficou feliz com as notí
cias que Obteve -"/n "loco. Espero que V. EX' 
tenha razão e faço votos para que os recursos 
que se fazem necessários para evitar o adía
mento, mais uma vez, do cronograma das 
obras de Xingó~ sejam aplicados no momento 
próprio, seja alocados no momento próprio 
e sejam levados para se evitar novas paradas 
na execução das obras que se fazem neces
sárias. Descu1pe-me interromper o pronuncia
mento de V. B2' com as preocupações que 
tenho a respeito- deS§a questão da polftica 
energética de nosso Paí~. v_. Ex• está trazendo 
as informações do que ouviu, daquilo que foi 
pronunciadO pelas autoridades competentes. 
Não quero colocar em dúvida a palavra de 
V. Ex', mas re:;;salto que ainda estou preocu
pado com o fUturo da energia no nosso País, 
principalmente no nosso Nordeste. 

O SR. LOCJRJVAL BAPTISTA -Muito 
grato a V. Ex"-, eminente Senador Jutahy Maga
lhães. V. & não interrompeu o meu pronun
ciamento; V. Ex• agiu como "devia agir, como 
bom nordestino, como-eminente baiano, terra 
onde me criei. - -

Foi um dia de alegria, porque as preocu
pações de V. Ex'- eram as minhas a respeito 
da eletrificação. OuVirrios o Senhor Presidente 
da República, Josê SameY, ao lado dos Gove-r
nadores de Sergfpe, Antonio Carlos Valadares; 
da Bahia, Nilo _Coelho; de Alagõas, -Moacyr 
Lopes de Andrã.de; de Pernambuco, Miguel 
Arraes;_de parlamentares de Sergipe e de Ala
goas, prefeitos, vereadores, deputados esta" 
duais, a palavra de que as obras de Xingó 
iriam continuar. Lá estava o Presidente de Fur
nas, o Presidente da CHESF e outras autori
dades. Acredito na palavra do Senhor Presi
dente José Samey, nordestino como nós, que 
reafirmou que as obras-·irãO prossegüir, pOíS 
Se trata de um de Seus -compromissos com 
a Região Nordestina. -

Eminente Senador Jutahy Magalhães, __ tive 
também a alegria, quando fomos visitar as 
obras do Porto de Aracaju, centenária reivindt
cação do povo sergipano, a qual apoiamos 
com entusiasmo, dando a nossa contribuição, 
não apertãs nO Senado, mas tainbém, na Câ
mara dos Deputados, em discursos que pro
nunciamos, e também quando Governador, 
sobretudo agora jUnto ao Presidente José Sar
ney, num grande esforço pela concretização 
desse magno empreendimento. 

Não o conhecia até ontem, quando visitei 
o local da obra e vi o pier dentro do oceano, 
coril 1 mfl e 500 metros, para atracar navios 
de 30 mil tonelaáas. 

Observamos construções de armazéns e _ 
oóras- complementares. Digo a V. Ex• que é 
uma obra que o Estado ficou deveildo ao Pre- -
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sidente José Sarney. Por final. a assinatura 
do Pólo Ooroquímico, idêntico ao de Cama
çari, na Bahia, os -dois se conjugando, sempre 
Bahia e Sergipe, porque _não sei onde começa 
a Bahia e onde termina o seu limite com Sergi
pe. Foi um dia de grande alegria para mim, 
como seria para V. Ex", que é sempre- um 
defensor do seu Estado. Quando se fala na 
Bahia, V. EX fica fora de si, como eu. Então, 
nós que vivemos uma vida nos interessando 
pelas obras, pelos empreendimentos dos nos
sos Estados, ontem foi um dia ele gr_ande satis
fação para mim. 

Acredito na palavra do Presidente José Sar
ney, na vista daqueles Governadores que esti
veram presentes em Xingó e _--quero dizer a 
V. Ex!' que pode acreditar: as obras de Xingó 
serão concluídas. 

Na próxima semana voltarei a esta tribuna, 
para me alongar sobre esses asst).ntos, para 
transmitlr a eSta Casa que Xingó será uma 
realidade, que o _Porto de Sergipe, em fase 
conclusiva, será também uma realidade, co
mo também o Pólo Goroquím!co de Sergipe, 
que irá trazer para aquele Estado aquilo que 
eu dis_se h.á anos, quando era Governador, ao 
Presidente Médici, em uma reunião que tive
mos em Redfe, quando falou comigo de Bra
silia e me perguntou: Como vai Sergipe?-Res
pondi. dizendo: "Sergipe será o São Paulo çl.o 
Nordeste". 

Muito ob-rigado. (M~ito bem!-Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte_discu_rso.)- Sr . .Pr~
sidente, Srs. Senadores. quero ç_hamar a aten
ção dos nobres colegas para os graves proble
mas existentes no suprimento de energia elé
trica, particularmente na região Sul do País. 
A persistir o atual quadro, ficamos ameaçados, 
de sofrer radonamento já no tnício da década 
de 1990. As repercussões serão altamente da
nosas para o setor produtivo e, por extensão, 
para toda a soc_iedade. E nãq é só .a região 
Sul que sofrerá: o próprio Sudeste será preju
dicado pois também depende do mesmo sis
tema interligado de geração de eletricidade. 

Todos sabemos que o setor elétrico brasi
leiro atravessa uma das fases mais críticas de 
toda a sua história. I:: pressionado a aumentar 
sempre a produção para atender uma dema_n
da crescente. Ao mesmo te_rnpo, os investi
mentos em expansão ficam comprometidos 
em função da baixa capacidade de autofinan
ciamento e dos constantes cortes nos repas
ses do Governo F~cle_ral. 

O orçar'nento, preliminarmente aprovado 
para a Eletrobrás, em 1989, era de NCz$ 41 O 
milhões, o que já representava um corte de 
12% em relação ao montante necessário para 
cumprir as metas estabelecidas no Piano 201 O 
da Eletrobrás, metas essas que foram aprova
das pelo Congresso Nacional. Além disso, a 
Eletrobrás foi impossibilitada de repassar re
cursos no primeiro trimestre deste ano. Paira 
ainda sobre o setor uma grande ameaça, que 
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é a determinação _do Governo Federal de que 
os dtspênd.ios das empresas nesse setor se 
limitem a 50% do orçamento aprovado. 

Nos Estados de Scmta Catarina e Rio Grande 
do Sul_, o consUmo de energia cresceu cerca 
de 8 vezes nas 2 últimas déc_ada_s. Mêsmo 
em conjunturas econômicas pouco favorá
veis, o çonsumo de energía tem continuado 
~ua trajetória as.cendente: apenas no ano de 
1988 cresceu, em média, 5,5% nos dois Esta
dos. 

Até Q_anp passado, apesar dos sucessivos 
cortes orçament.ário.s estaya previsto para o 
início da década de 1990 o começo de gera
ção de 3 usirias hidrelétricas e duas termelé~ 
trlCas nos dois Estados: as hidrelétricas de ltá 
(fronteiréÍ SC e RS), Ma_chadinf:to (SC e RS) 
e Cah-ipOs -Novos (SC) e as termelétric:as de 
JOrge Lacei-da [\f (SC) e _Jacuí_! (RS). Juntas, 
essas 5 usinas somam 4.400 mw de potência 
a um custo total deUS$ 3,4 bilhões, dos quais 
US$ 800 milhões já foram aplicados pela Ele
trosul. 

Em meados de 1988, i..tirf S.fQnificativo corte 
orçamentário comprometeu seriamente o 
processo de implantação dessas 5 usinas. A 
Eletrosul optou por dar-prioridade às usinas 
de Jorge Lacerda IV, Jacuí I e !tá, que estão 
em fase mais adiantada. Os investimentos nas 
hldrelétriccts de Campos Novos e Machadinha 
foram- postergados.-

No início deste ano, iriclusive Com o Plano 
Verão, a situação tornoU-se ·mais grave. As 
empreiteiras se viram constrangidas a demitir 
2.680 trabalhadores e paralisar, em parte, as 
três obras ainda em andamento. A Eletrosul 
não paga as faturas desde outubro de 1988 
e os atraSos hoje excedem a NCz$ 60 milhões. 
A perspectiva é de agravamento deste quadro. 

Ades_aceJe:ração das obras das termelétricas 
de Jorge Lacerda IV e Jacuí I atrasará o irúcio 
do fornecimento de energta elétrica e também 
implicará o adiamento das compras de carvão 
dos mineradores da região. Também levará 
à falência uma série de pequenas e médias 
empresas da região que mantêm contratos 
com -a Ele_trosul. O prejuízo para a região é 
particularmente grande, porque a mai.or parte 
dos recursos já foram aplicados nas obras. 

Corre-se ainda o risco de paralisação das 
obras "da_hidre\étrica de !tá. Com potência pro
" gramada de 1.620 mW constitui um reforço 
indispensável no suprimento de energia do 
sistema interligado do Sudeste e Sul. O projeto 
da usina é altamente viável, do ponto de vista 
técnico, e a energia deverá ser produzida ao 
custo deUS$ 17,00/mWh, um dos mais baixos 
do Brasil. E a Eletrosul já aplicou US_$ 100 
milhões em trabalhos preparatórios come: 
preparaÇão de- canteiro e acampamento para 
6.000 trabalhadores a serem engajados; esca
vações para desvio" do riO; construção da nova 
cidáde de ltá; inderiízação de 2.5% das proprie-
dades de colonos, que -serãO atingidas pela 
form.ÇJ.Ção do reservatóiio; compra de 5.000 
hectares de terra para reassentamento; estu
dos e detalhamentos de projetas destinados 
a recai-opor o ·quadro sócio ambiental afetado 
pela instalação do empreendimento. O projeto 
foi mujto cuidadosa_mente elaborado e, no to-

cante à política de remanejamento da popu· 
laÇão at!_ngida, rec_e):>eu pareceres altamente 
favorávei.s do Banco Mundial 

A desaceleração dessa obra será altamente 
prejudidal por várias razões. · 

PrimeJramente, porque Comprometerá o 
- suprimento de energia a partir de 1 992, quan

do se completar a expansão prevista para a 
usina de ltaipu. 

Em segundo lugar, elevará os custos da 
obra a longo prazo. Quando os trabalhos fo
rem retomados haverá sobrecustos decorren
tes da remobJlização. A administração poderá, 
também, sofrer processos por inadimplência 
contratual. 

Em terceiro lugar, desgastará os adminis
tradores perante os grupos envolvidos. A obra 
é caracterízada pelo grande envolvimento da 
comunidade, dos empresários da região e até 
de instituições internacionais. Com a classe 
empresarial foi homologado, em setembro de 
1988, acordo assinado entre a Eletrosul e as
sociações representativas do empresariado, 
que assegurou para 9- me-rcado nadonal o 
fornecimento de 80% do equipamento a ser 
utilizado na construção de [tá. Em nível inter
nacional, foi finnado um acordo corn o Gover
no da Tchecoslováquia, que permite a compra 
de equipamentos sem aumento da dívida ex· 
tema. Graças a uma triangulação com a Com· 
panhia Vale do "Rlo DOce, ós geradores são 
adquirtdos em troca de minério de ferro. E 
o Governo tcheco vem cumprindo 'Tigorosa
mente sua parte do acordo. Todos ess.es a_co_r_
dos envolveram longas negociações. É desne
Cessário insistir solm~~o Qes~rédito_~ os_ desdo
bramentos econõrofe.õs que poderão resultar 
de postergações-e revisões desses acordos. 

Em síntese, o âdiamento da implantação 
da usina de !tá certamente a_carretarã raciona
mento de-energía na região, já a "partir de 1992, 
menores opoftuniâades de desenvolvimento 
para a região Sul, considerável redu_ção ào 
número de empregos e o descumprimento 
de acordos firmados em nível local, regiomil, 
naCional e intema,cional. Isto posto, entendo 
que a usina de ltá merece necessariamente 
um alto nível de prioridade. 

Diante da dramatlcidade desse quadro, não 
posso ficar de br.iços cruzados. Entendo que 
o País atravessa fase dificílima de austeridade, 
de co~tenç.ão de despesas a qualquer custo. 
As medidas urgentes têm que ser toflJ_adas 
para evitar o agravamento das dificuldades 
sentidas no sul do Brasil. A região_~$tâ_ disposta 
a dar sua cota de sacrificio. Por isso abr_iu 
mão das duas usinas de Machadinha e Cam
pos Novos, com potência conjunta progra. 
mada de 1.926 rnW. As duas termelétricas 
de Jorge Lacerda IV e Jacuí I e a Hidrelétrica 
de ltá, no entanto, nã9 podeJTl s~~ ínterr~m
pidas. Há perspectivas de fhsuficiência de su· 
primento de energia elétrica na região _Sul em 
1992. mesmo _cóm a entrada em operação 
-aas termelétricaS:-Itá é portanto indíspensável. 
Por outro lado, as termelétricas são neces
sárias por sup-lementarem as fontes geradoras 
e servirem de opção e alternativa nas épocas 
de estiagens crítiças. 
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Esse quadro tão desfavorável à região pode
rá ser revertido se o Governo Federal se sensi
bilizar e alocar os recursos·ne-ceSSáríds à ·con
clusão das três obras, Peço aos meus nobres 
colegas que juntem-se a mim para apoiar as 
reivindicações da população do Sul. S6 assim 
essas pessoas poderão ter assegurado um fu
turo methor. 

Faço um apelo ao Governo- Federal para 
que não corte mais o orçamento da Eletrobrás 
para o exercício de 1989. Com os NCz$ 410 
milhões inicialmente previstos espera-se, pelo 
menos, não precisar adiar ainda m_ais_as datas 
de geração das três usínas ainda em anda
mento no sul. É imperativo lêirttbém que seja 
restabelecido imediatamente o repasse de re
cursos à Eletrosul, para que a empresa possa 
cumprir seus compromisSos, inClusive com 
fornecedores e empresas contratadas. 

No tocante à usina de !tá, o Governo precisa 
também, urgentemente, formalizar, perante as 
instituições federais, a prioridade absoluta pa· 
ra sua construção. Só assim poder-se-á viabi· 
lizar a continuação das negociações da Eletro
sul com o Banco Mundial e com outras fontes 
de financiamento. Precisa, igualmente, definlr 
os limites orçamentários e depois cumpri-los, 
assim como autorizar a cOritratação das obras 
civis e a realização da concorrência interna
cional requerida pelo Banco Mundial. 

Sr. Presidente e Srs. Senadore_s, não se pode 
admitir que o Governo corhprbmeta atê o su
primento mínimo--de energia elétrica para o 
Sul e Sudeste. A populaçáo não vai ficar para
da vendo o fantasma do racionamento aproxi
mar-se cada vez mais ameaçador, vendo o 
setor produtivo mergulhar num clima de incer
teza e até de retração por causa da falta de 
energia. 

A decisão a ser tomad& neste momento 
marcará definitivamente os r1.,1mos da Nação, 
em direção ao progresso ou à evolução eco· 
nômica e sodQl. Antes de CO(tgl( .04tra ve~ ~ 
recursos destinados a essas obras as autori· 
dades devem pesar ffiuito cuidadosamente as 
repercussões, agora e no futuro. Espero que 
o Govemõ _Federal não tome medidas precipi
tadas, e sim defenda os interesses do povo 
por quem é seu dever zelar. 

'Era o que Unha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

ó SR. MAURO BENEVliJES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, em duas outras opor
tunidades tive ensejo de trazer ao conheci
mento das autoridades do Poder Executivo, 
através_da tribuna do Senado, dificuldades en
frentadas pelos avilcutores do meu Estado, 
diante da escassez de milho e soja- produtos 
básicos na alimentação das aves, utilizados 
pelas diversas granjas instaladas no Ceará e 

-em-outras unidades federativas da região. 
Recentemente, a Associação Nordestina de 

Avicultura, por seus dirigentes, entre eles o 
Presidente Antonio Oeber Uchoa Cunha, fez 
chegar aos Ministros Mailson da Nóbrega e 
!ris Rezende novo e veemente apelo da catego
ria, instando o Governo Federal a uma ação 

- pronta e eficaz, que assegurasse o atendimen
to da demanda daqueles produtos, sob pena 
de iminente colapso na atuação dos empre- -
sários do setor. 

Parlamentares da região, inclusive, acompa
nharam os líderes da ANA à presença do titular 
da Fazenda, expondo os empecilhos que, até 
agora, vêm obstaculizando o atendimento pela 
CFP dos suces_sivos pleitos a ela submetidos, 
com ampla e convincente argumentação. 

_Como, lamentavelmente, ainda perdura o 
impasse, com ·reflexos na economia regional, 
o Sr._Ahtófüó Oeber Gchoa_Cunha teve de 
endereçar longo telex ao Dr. Mailson da Nó
brega, dando-nos igualmente ciência daquela 
mehsagéin, que desejo ler para integrar os 
Ana_is da Casa, numa solidariedade aos avicul
tores nordestinos. 

Eis_º teor do telex; 

Exm0-Sr. 
Dr. Mails_on Ferreira da Nóbrega 
DD. Ministro da Fazenda 
BraSíli8-DF 
llx ·n• 263/89 - 6·6-89 

~pe_sar das grandes dificuldades im
po'Stas pelo Plano Verão ao setor avícola 
nordestino, essa associação que sempre 
procUrou orietltár o Governo Federal, em 
suas decisões relativas ao setor, decidiu 
nos últimos dois meses não mais formu
lar nenhum pleito a esse Ministério. Isto 
porqueos telex, os extensos documentos 
e âS dUas i:tudi~ncias com V. Ex: não -surti
ram nenhum efeito relativo às decisões 
tomadas por esse Ministério relacionadas 
a realinhamentos dos preços de nossos 
produtos. Pois, esse Ministério não consi· 
der.ou as características regionais, visto 

Junho de 1989 

que o Nordeste é uma região importadora 
de rriilho e soja das regiões Sul e Centro
Oeste, mais precisamente Paraná e 
Goiás. Portanto, merece trii:tamento dife
renciado em relação ao abastecimento 
e preços. Assim sendo, não concordamos 
com o realinhamento linear dos preços 
avícolas, igualando reajustes de regiões 
produtoras de insumos e regiões impor
tadoras. Neste último caso se inclui o Nor
deste, 

Entretanto, as díficuldades se acumu
laram de tal forma que novamente resol
vemos voltar a V. Ex• no sentido de de
monstrar, através das considerações 
abaixo, o quanto o setor avícola nordes
tino foi penalizado em face das decisões 
dos órgãos de abastecim€ento e preços 
vinculados ao Ministério da Agricultura e 

- a esse MinistériO: -
l-Após o congelamento de 15 de 

janeiro último a CFP, alegando falta de 
recursos, suspendeu a remoção de milho 
para esta região, em plena entressafra do 
produto, _d~respeitando inclusive a por
-iãria-dõ Ministro da Agricultura que deter
mina o imediato abastecimento do mer
cado quando os preços do produto ultra
passam o pteço-de intervenção.-

.2 -Enquanto nesta região, em pleno 
congelamento e entressafra, os preços do 
milho sempre estiveram acima do preço 
de intervenção; o Governo deixou de to
mar as providências previstas na Portaria 
do Ministro da Agricultura. Atualmente, 
os órgãos de abastecimento já providen
ciam medidas para ofertar milho para a 
região Sul e Sudeste em plena safra, pois 
Os preços de nlerCado - NC:z$ 11,00 
- u1trapssaram o preço de intervenção 
- NCz$ 10,68 - portanto, este trata-
mentô diferenciado revela- Lima açao dis
-crirninâtória ao Nordeste. ·- _ 

3 -A partir de 23_ de mai'ço Liitimo 
a CFP suspendeu as vendas de milho pa
ra o Nordeste, mesmo os produtos locali
zados no seu Estado de origem, livre dos 
altos fretes. que o Governo- alegou não 
ter recursos para transportá-los para o 
abastecimento do Nordeste. Portanto, a 
partir da assinatura em 31-5-89 da Porta
ria H' 115, na qt..iaJ V. Ex~ libera os preços 
dos produtos d9~ estoques governamen
tais, a CFP e a SEAP já informam que 
as vendas do Governo irá6- recomeçai. 
Logo, conclui-se que as vendas estavam 
suspensas devido ao congelamento, pois 
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os estoques de milho da CFP em 31-3-89 
eram 2.048.829 torieladas. --

4 ----,. fnformamos abaixo os preços de 
milho praticados em diversos Estados na 

15-1-89 

Nordeste: NCz$ 6,97 
Paraná: !'!:~$ 7,10 
S. Gatarina: 1\Cz$ 7_,30 
R. G. do Sul: t-Cz$ 7,40 
S. Paulo_: _1IC_4:$ 7. 50 
Goiás: NCz$ 5,60 

PREÇOS CIF 

6-6-89__ 

(CFP) NCz$ 18,00 
M:z$ 11,00 
.,ç,, 1_1,()0 
M:d iZ,50 

~· 
12,50 

tezS 8,50 

(Mercado Paralelo) 

5-O Nordeste, na safra e·entress_Çlfra_, se abastece nas Regiões Sul_ e 
Centro-Oeste, principalmente nos EStados do Paranª'ê""Gôfés. Portanfo, 
discriminaremos abaixo os atuais custos do m1)hQ importadodesses dois 
a~- - .. 
Goiás: NCz$ 8,50 - MilhO produtor 

~· 
1,02 - ICMS 12% (Mi lho) 

~· 
7,20 -Frete "FOdoviã_rto 

.,ç,$ 0,65 ICMS Frete 9%. 

Total: NCz$ 17,37 

Obs. · 149,08% acima do preço congelado (f..Cz$6,97) 

Sábado 17 2927 : 

data do congelamento com_parado aos 
preços atualmente praticados: 

Paraná: fjÇ;o.$ 11,00 -Milho Cooperativa 
I'Cz$ 0,99 - ICMS 9% (Mi lhO) 
.,ç,s 4, 20 -Despesa frete para porto, estivas, frete 

cabotagem, dese_s_t iva, etc. -
Total: NCz$ 16,99 

Obs.: 132,0% acima_ do preço congelado. 
6 - C\Jrante o per iodo de congelameflto o_ fré.[1_9P obteVe do Is rea t inhamentos 
de preços, sendo o primeiro de 10%. e o último de 15%._. Portanto, os atuals 
preços tabelacto_s são os_ seguintes: 

CE PE OF 

CongeladO NC:z$ 1.!37 NCz$ 1,67 NCz$ 1,67 f>.Cz$ 1~67 
Resfriado ~$ 1, 77 NCz$ 1 ,_77 ~$ 1, 70 l>(:z$ 1, 70 

Ceará e Pernambuco representam 
70% da produção avícola do Nordeste, 
sendo que, além do milho que impor
tamos das regiões Sul e Centro-Oeste, 
importamos das mesmas regiões o farelo _ 
de soja. Portanto, em inconcebível que 
os preços tabelados destes dois Estados 
sejam iguais aos preços da região Cento-
Oeste, de onde importamos milho e soja, 
onerados com os altos custos de frete 
rodoviário. 

É oportuno lembrar que, além da líbe· 
ração dos preços dos estoques governa
mentais _autorizada por V. EJca em 31 de 
maio último, através da Portaria no 1 15, 
o confaz já autorizou o JCMS _da~ rações 
a partir de maio e o ICMS do milho produ
zido na região a partir de 1? de junho. 

Diante das_ razões acima expostas, que
demonstram cJaramente a impossibilida
de nas con,dições atuais de manter o tabe
lamento de nossos produtos, julgamos 
justo a liberação imediata dos preços de 
frango no Nordeste, pois a própria con
corrência de produtores de regiões pro· 
dutoras de: insump_s regulará os preços 
do mercado regional. 

Finalizando, desejamcis contar -com a 
melhor compreensão de V. ~ a fim de 
que o produtor seja novamente _estimu
lado a produzir e pro consumidor não 

seja penalizado pelo o abastecimento in
suficierite, privando-o de um produto 
esenda.l à sua alimentação proteica, 

Sem mais para o presente, agradece
mos a atenção eventualmente dispensa
da. 

Atenciosamente, 
Ana- AsSQciação _Nordestina de Agri-_ 

cultura -
Antonio aeber Uchôa Cunha 

__ Presidente· 
Sr. Presidente__expresso, neste instante, a mi

nha çonfiança em que, sem mais delongas, 
seja ofei'~cido pe1o GOverno da união uma 
solução que _compatibilze os interesses da Co
mls&ão de financiamento da Produção e QS 

da Associação Nordestina 'tle Avicl!]ty~a. 
Por sua vez, acredito que o Ministro lris Re· 

zende também interferirá para o encontro de 
_ _um-ª_ forma de ultrapassar a imensa dificul
dade, ora apresentada ao conhecimento desta 
Cas_a, com base no telegrama que passa a 
integrar este_ pronunciamento. 

Fica, -pois, o apelo dos nossos avicultores, 
·com _o~_endosso solidário_ da representação do 
Cea;fã _ _n~s_t.,_ C-ª-s-ª'_já que os Senadores Afonso 
Sanch_o e Cid Sqb6ia de CarvalhÇ> çonchecem 
todos os lance.s da luta reinvindicatória a que 
se _<mtregaram os integrantes de tão impor
tante segmento do empresariado nordestino. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Não há mais oradores çirc.unscritos. Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a ordinária de_ segun
da-feira a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único-. do Projeto de 
Lei do Senado n~ 132, de 1989, de iniciativa 
da Corillssão de Constituição, Justiça e Gda
dania, que regulamenta o art. 99 da Consti· 
tuição Federal (dependendo da votação do 
requerimento n? 334, de 1989, de autoria do 
Senador Jutaby -Magalhães, de adiamento da 
discussão). 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei db DF n9 1 1, de 1988, de inidatlva do 
Governador do Distrito Fe~:leral, que ln_sUtui, 
nó Distrito Federal, o adicional_ dei -Imposto 
sobre a Renda e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n? 87, de 1989, da Comissão 
·-do Distrito Federal, favOrável, nos termos 

de substitutivo _que oferec-e. 

3 

Discussão, ~ turno único, do_ PJ:Ojeto de 
Lei_ do DF 11? 1 O, de 1989, de iniciativa do 
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Governador do Distrito Federal. que cria e ex
tingue unidades orgânicas na Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal, e dá 
putras providências, tendo 

PARECER sob n"' 84, de 1989, da Comissão 
-do DiStrito Fea'ero/,favorável, com emenda 

que apresenta de 11" I-DF. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDI
CN:JA 

Projeto de Lei da Câfnara n" 140, de 1983, 
(n9 4.214/80, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a complementação do_13° salário aos 
empregados em gozo-de auxilio-doença. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDI· 
CN:JA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 185, de 1983 
(no 4.874/81, na Casa de origem), que introduz 
alteração na Lei nç 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que institui .o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

6 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDI· 
CADA 

Projeto de Lei da Cãlnara n" 207, de -1983 
(n9 6.011/82, na Casa de origem), que altera 
a Lei n" 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 
que "institui amparo previdenciário para maio
res de setenta anos de idade e para inváJidos". 

7 

MATÉRIA A SER DECLARAbA PREJUDI· 
CN:JA 

Projeto de Lei do Senado no 192, de 1983 
-Complementar, de autoria do Senador Nei
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n~ 26, de 11 de setembro de 
1975, que unificou o PI8-Pas-ep, para o fim 
de determinar que os trabalhadores desem
pregados não sejam excluídos do direito à reti
rada anual prevista no § 39 do art. 49 

8 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDI· 
CADA 

Projeto de Lei do Senado_ no 24, de 1986 
-Complementar, de autoria do Senado~ 
Odacir Soares, que altera o § I" do art. 4~ 
da Lei Complementar n" 26, de 11 -de setem
bro de 1975, que "altera disposições da legis
lação que regula o Programa de Integração 
Social (PlS) e o Programa de Formação do 
Patrimônfo do Servidor Público- Pasep''. 

9 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDI· 
CADA . 

Projeto de Lei do Sen-ado n~ 169, de 1986 
de autoria do senador CéSaf-Cãls, que alter~ 
a legislação da Previdência Urbana. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 45 
minutos.) 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTIT(J(ÇÃO, 

J()STJÇA E CIDADANIA 

12' Reunião, realizada 
etn 10 de maio de 1989 

(Ordinária) 

Às dez horas do dia dez de maio de mil 
novicentos e oitenta e nove, na sala da Comis
são, sob a presidência do_Sr. Senador -Cid 
Sabóia de Carvalho, Presidente, reune-se a Co
missão de Constituiç~o, Justiça e Cidadania, 
com a presença dos Srs. Senadores João Me
nezes, Chagas Rodrigues, Francisco Rollem
berg, Antônio Luiz Maya, José Paulo Biso!, O la
vo Pires, Jutahy Magalhães, Mauro Benevides, 
Mário Maia, !"\aurício _Corre a, Edison Libão, 
Aluízio Bezerra, Carlos Patrocínio e Wilson 
Martins. Deixam_ de comparecer, por motivo 
justificaâo, os Srs. Senadores~ Alfredo Cam
pos, Mansueto de Lavor, Leite Chaves, Márcio 
Lacerda, Leopoldo Peres, Marco· Madel, Oda
Cir Soares, Aforiso Arinos, Jôão Castelo e Néy 
Mar~~ão. Havendo número regimental, o Sr. 
Presidente declara abertos os trabalhos e dis
pensa a leitura da ata da reunião anterior, que 
é:- _dada como aprovada. A seguir, passa-se à 
apreciação das matérias constantes da pauta, 

--naordem determinda pelo Sr. Presidente. Item 
01 - Projeto de Lei do Sen-ãdo n~ 102, de 
1988 ---Complementar, que regulamenta o 
direito de greve, previsto no art. 9~ da Consti
tuição Federal. Autor: Senador Gd Sabóia de 
Carvalho. Relator: Senador Leite Chaves. Item 
02 pr~jeto _de Lei do Senado n~_ 027, de 1989, 
que d1spõe sobre o exercício do direito de 
greve. Autor: Senador Jarbas Passarinho. Rela
tor:_ Leite Leite Chaves. I!em 03 - Projeto de 
L_ei_ d<_' Senado n~ 088, de 1989, que regula 
o drre1to de_greve dos servidores públicos civis 
e dá outr~ providências. Autor: Senador João 
Menezes. Relator: Senador Leite Chaves. Item· 
04 - Projeto de Lei do Senado no 092, -de 
1989- complementar, que regula o direito 
de greve e dá outras providências. Autor: Sena
dor João Menezes. Relator: Senador Leite Cha
ves._ A Presidência deixa livre a palavra para 
discussão da matéria, quando fazem uso da 
mesma os seguitnes Srs. Senadores: Mário 

_ Maia,_ João Menezes,_José Paulo Bisot Chagas 
Rodngues, Mauro Benevides, António Luiz 
Maya e _Jutahy Magalhães, que na oportuni
dade comunicou ao_ plenário a existência de 
projeto de_sua autoria sobre a mesma matéria, 
que deverá ter tramitação conjunta com os 
demais. I?:@~e do exposto a Presidência deCi_
de com aquiescência do plenário,-adiar adiS>
cuss~~- da matéria a fim de _aguardar novos 
subsidias ao substitutivo da Comissão. Pas
onsulta n9 001, de 1989, à Comissão de Cons
tituição _e ~ustiça, acerca da interpretação do 
artigo 52, ITI, a, da COnstituição Federal, aten
dendo a recurso interposto pelo Senador Mau
ricio Corréa Relator: Sehador Mauro Bene
vides que conclui pelo acolliiinento do recur
~so. Em discussão o projeto, usa da palavra 
o Sr. Senador Mauricio Coi-rea. A Presidência 
coloca em votação a matéria que é aprovada 
por unanimidade. Abstém-se de votar o Sr. 

Senador Maurício Correa. Item 06 - Projeto 
de Resolução n~ 183, de 1'988, que revoga 
o item 'II do artigo 406 e o artigo 412 do 
Regl!lamento Adminsitrativo do Senado Fede
ral, aprovado pela Resolução n? 58, de 1972. 
Autora: Comissão Direiora;. Com a palavra o-
Relator, Senador Wilson Martins, que emite 
parecer favorável por constitucional e jurídicO. 
Não havendo discussão, a presidência coloca 
em votaçáo a matéria que é aprovada por una
nimidade. A seguir passa-se ao item 9 da pau
ta: Projeto de lei do Senado n~ 022 de 1989 
que diSpõe sobre o transporte de' presos ~ 
dá outras providências. Autor: Senador Jamil 
Haddad, Com a palavra o Relator, Senador 
Mauricio Correa, que emite parecer favorável 
por constituclonal e jurídico. Não havendo dis
cussão, a presidência coloca em votação a 
matéria que é aprOvada p-or unanimidade. Item 
10 - Projeto de Lei do Senado no 004, de 
1989, que introduz alteração ao ··capuf' dO 
art. 70 da Lei n" 5.1 08, de 21 de setembro 
de 1 966, que "institui o Código Nacional de 
Trânsito", fixando- erri dezesseis anos com
pletos a idade minima_ para obtenção de car
teira nacional de habilitação, na forma que 
especifica e estabeleCe, e acrescenta dispo
sitivos na forma que menciona. Autor: Sena
dor Mauro Borges. Colocado em discussão 
o projeto fazem uso da palavra os Srs. Senado
res: Chagas Rodrigues, Cailos Patrocínio e-
Maurício Correa; ·que na opõt11il1idade solicita 
vista da matéria, Sendo seu pedido deferido 
pela presidência._ Item II - Projeto de Lei do 
Senado n" 034, de 1989, que dispõe sobre 
o exercício das atividades de posto revendedor 
de derivados do petróleo e álcool etilico hidra
tado combustlvel e dá outras providências: Au
tor: Senador Jorge Bornhausen. O Relator, Se
nador José Paulo Biso! emite parecer favorável 
por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussâ?, a Pr~sidência coloca em votação a 
maténa que é aprovada por unanimidade.ltein 
12- Projeto de Lei da Câmara n~-003; de 
1989 -Complementar (Projeto de Lei Com
plementar n~ 55-A de 1989, na Câmara dos 
~~putados), que estabelece casos de inelegi
bdJdade e os prazos de sua cessação. Autor: 
Deputado lbsen Pinheiro. _Relator: Senador 
Maurício Correa. Parecer: Favorável por cons
titucional e jurídico. Não havendo discussão, 
a Presidência coloca em votação a matéria 
que é aprovada por unanimidade. Item 14-
Projeto de Decreto Legislativo n9 003 de 1989 
que acrescenta parágrafos ao art. 4°, do Decre: 
to Legislativo n" 72, de 1988, que "dispõe so
bre a remuneração dos membros do Coii
gresso Nacional". Autor: Comissão Diretora. 
Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: 
favorável por constitucional ejurfdico. Em fase -
de discussão, pronuncia-se o Sr. Senador 
Chagas Rodrigues. Colocado em votação, é 
aprovado por unanimidade. Item 15 - PareM 
cer da Comissão de Constituição, JUstiça e 
Odadania sobre os Projetas de Lei da Câmara 
e do Senado Federal que menciona: PLS de 
1978:_ n?" 153, 159, 252 e 330; de- 1979: nd 
050, 053, 152 e 196; de 1980; nos 153 e 
217; de 198!; n"' 07!, 160 (anexo n• 048/83, 
255, 260, 287, 293, 312 (anexos; 342/81 e 



Junho de 1989 DJÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) Sábado 17 2929 

162/83), e 339; de 1982: h~ 001, (anexOs ~-Odacir SQâr~, LourivaJ Baptista,-Chagas Ró-
108/82 e 012/83)~ 102, 122 e 124; de 1983: drigues, RaintJndo Lyra, Leite Chaves, Mauro 
n9' 010, 049, 121, 13-3, 134, 135, 136,-137, BeneVide.S, Jutahy Mágalhães, Mansueto de 
141, 145, 160, 165, 176, 189, 192, 193, 205, LavoÇMâfCiõLacerda e Maurício Correa. Dei-
252, 256 e 292;.de 19B4: no• 1_57, 177, 180, >Wrif de_ comparecer; por motivo justificado, 
193, 227 e 250~ de 19$: n'~" 091,-n95, -1?2, os Srs. Senadofes Eaison Lo.bão, Marco Ma-
184, 208, 254 e 311; de 1986: noS_ 024, 047, Cíef,-João MenezeS, Afonso Arinos e Ólavo Pi-
129, 169, 226, 233 e 235; de 1987: n?" 004, r~S. havendo número reg~emtnal, o Sr. Presi-
007, 017, 020,029,032, 034, 038 e 049; çl,e dente declªr-ª ªbertos_o_s__trabalhos e dispensa 
1988 n.,.s 005, 016, 028, 035, 041, 044, 048, a leitura da ata.da reunião-anterior, que é dada 
049, 050_-e-_05.L.PLC: de 1976: n" 088; de c:omOaPrOVaaa:-AsegUii;paSsa-seàaprecia-
1977: n9 141; de 1980: n_~ 021l de_1981;_n9s . s:ª~---das _matérias constantes da pauta (tem 
054, 109 e 133;_de 1982.: n.,s 023, 098, l04 01 ......:._j\'\ensagem n".093, de 1989 (Mensagem 
e 110; de 1983: n.,s 001, 010, _012, 013, 030, n"' 188, de 4-5-89, na ori.QemJ, doSe11hor Pre-
0_31, 033 (ãnexo 077/83); 036,039,041,044, si dente da Repúba!i<:;a, submetendO à apróva-
048, 049, 058, 060, 074, 077, 078, 080,081, Ção _do Senado F~deral, a escolha -do nome 
091, 093, 094, 104, 107, 109, 121, 125, 127, do Doutor JoSé Celso de M_ello Filho, para 
128, 1:30, 131, 137, 138, 140, 144, 149, 153, exerceroçargodeMinistródoSupremoTribu-
154, 173,174,177, 179,185,188,197,207, na! Federal, em vaga decorrente da_aposen-
208, 209, 213, 214, 223, 224, 227, 235,243, tadoriiii::lo Ministro Luiz Rafael_Mayer. Relator: _ 
244, 245,249, 250J 253;254, 257, 259,261, Senador José .Paulo Biso!. A Presidência con-
263, 264, 280, 284, 285 e,287; _ _cte _19~:_n_~5 Vida pafà tomar-aSsento:à meSa, Dr. José Cef-
013, 014, 015, 023, .031, 032, D33, 048, 053, sode Mello Filho, para-SUbmeter-se à SãDatina 
062. 067, 068, 070, 083,_ 089, 098. 101r 108. públiC-a:-A segürr; conCede a palavra ao Sena-
110, 111. 11.5, l?L __ l28, 131_.133, 135,-137, dor José Paulo BisOl para emitir·o paiecer_ 
139, 145, 146, 147, 148, 149 (anexo 195/84), -da Coinlssão, tendo S.~ ·concluídq favpra-. 
159, 177, 180, 184, 193, 199, 20"0,-201, 202, velmente. Após a explanação do Dr.José CeJ-
208, 209:210,213, 222, 223., 224,225,227, so--de Mello Filho, _ _passa-se à fase de interpe-
228, 230, 23_1, 232 !a 249;.de l~.S5: nd; 004, lação, oportunidade em que usam da palavra 
006,035,037,038,040, 072,_078, 082, oaà,· dsSrs.Senadores:LeitêCfiaves,MauridoCor-
117, 129, 147, 152_e 173; çj~ _l 986: nd; 027; --rea, Leopoldo Peres, Mauro Benevides, Cha-
045, 058, 059, 063; 072, 074, 075, 081, 084, gas Rodrigues, Ah&io Bezerra, Jutahy Maga

.086,090, 100,101,102,104,109,111,112, lhãeseMansuetodeLavor.Antesqueseprõ-
113 e 154; de 1987; n" 043; e de 1_988: n" ceda a votação, o Sr. Sei1ador Alfredo Cam-
029. Relator: Senador Frat)d_scO "Róllemberg. pos, em questão de ordem, solidta à Presi
Parecer: pela prejudicialidade dos projetas. dência que se faça a sabatina aõ indicaâo 
Não havendo discussão, a presidência coloca con$nte do segundo item- da pauta, para, 
em votação a matéria. que é aprovada por una- a seguir, proceder-se a ·votação. Eni acolhi
nimidade. Em virtude_ da aprovação pelo Se- menta à referida questão de ordem, passa-~e 
nado Federal de seu novo Regimento Interno _ ao_~_gundo item da pauta. Mensagem n~·094, 
dando nova estrutura e sistemática às cõmis- de 1989 (Mensagem _n" 189, de 8-5-89, na 
sões permanentes d., Casa, êfPresidência deci~, o,rigem), do· Senhor Presiderite_ da República, 
de, de acordo com deliberação do plenário, submetendo à aprovâçáo ·do Senado Federal, 
ratificar a eleição dos atuais Presidente e Vice_- o_ nome do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, 
Presidente desta Comissão, tendo os mesmos Sub-procurador Geral <ia RepUblica, da car
sldo referendados pe!a mataria de seus mem- reira do Ministério Públiço Federal, para exer
bros. Ficam adiados; em virtude da ausência ccú o cargo de ProcuraQOr-Qer;~l_da Repóblai
dos relatores, as seguintes proposições: PLS ca. Relãtor: Seriador AlfredO Campos. A Presi-
005/89, PLS 025/89' e-PLS 083/89. Nada_ mais d~ncia convida para tomar assento à mesa 
havendo a trata_r a Presidc1;nçia encerra a reu- o Dr. Aiistides JUnqueira Alvarenga, a fiin·de 
nião, agradecendo a presença dos Srs. Sena~ subroet~r~.se à sabatinã póblaica, passando a 
dores, lavrando eu, Vera Lúciá Lacerda [iunes, seguir, a palavra 8.6 relator Senador Alfredo 
assistente da COITiiSSãô-,-a-p-reSêhte Ata- que Campos que emite pareCer da Comissão, con
será assinada pelo Sr. Presíd'ente.- Gd Sab6ia cluindo favoraVelmente. em fase de interpe
de Quvalha. · lação, usa da palavra -o Sr ,_Senador Leite Cla-

Ves.- Nesta oportunidade a Presidência enca
minha a votação ~ecreta referente aos indica-

13. Reunião, realizada dos. Conlulda a votação o Sr. Presidente pro-
em 18 de maio de 1989 clama os resultados das votações, ob.tendo 

(Ordinária) o Dr, José Celso de Mello Filho 16 (dezesseis) 
votos favoráveis e_ nenhum contrârio e o Dr_. 

As dez horas do dia dezoito de maio de Aristi_d~ Junqueira Alvarenga 17 (dezesSete) 
mil novecentos e oitenta e nove, na sala dei votos favoráveis e nenhurri contrário. Nesta 
Comissão, ~ob a presidência dÕ Sr. Senador oportunidade a Presidênda encerra a reunião, 
Cid Sabóia- de Carvalho, Presidente, reúni-se antes porém convocando outra paia a próxi
a Comissão de Cosntituição, .justiça e Cidacla- ma terç,l·feira dia 23, a fim de que seja apre
nia, com a presençp dos Srs. Senadores F_ran- - _dado o restante da pai.rta. Nada mais havendo 
cisco Rollembe~. Alfredo Campos, Carlos Pa- a tratar a Presidência encerra a reun[ão, agra
trodnio, Aluízio Bezerra, Ney Maran~ão, João . decendo a presença dos Srs. Senadores, la
Castelo, José Paulo Bisol, Leopoldo Peres, vrando eu, Vera L(j_cia Lacerda Nunes, a pre-

sente A!a que será assinada pelo Sr. Presi
Qeitte.-...:...... Od Sabóia de C&Vdlho. 

14~ Reunião, realizada 
em 23 de maio de 1989 

(Extraordinária) 

Às __ quatorze horas do dia vinte e três de 
iáaio de mil novecentos e oitenta e_ nove, na 
sala da COmiSsão, sob a. presidência do Sr. 
Senador Cid Sabóia de Caryalh(), Presidente, 
reúne-se a Comissão de ConstituiçãO, JUstiça _ 
e -Cidadania, com a presenÇa dos Srs. Sena
dores Odacir Soài'es, Meira Filho, Antônio Luiz 
Maya, Roberto Campos, Francisco Rollei'n
berg, .Edison Lobão, _Chagas Rodrigues, Ney 
Maranhã!J, Louriva1 Baptista, Wilson Martins, 
Mauríci.o Correa, João Calmon e-Mauro Berie-
vides. Deixam de comparecer, por motivo jus
tificado,_ os Srs_, -senãd0re5 Afffedo Cainpos, 
Mansueto de Lavor, Leite Chaves, Márcio La
cerda, Jutahy Magalhães, Leopoldo Peres, 
t•\arcC? Maciel, Jbâo Menezes,José Paulo Bisol, 
Afonso Arinos, Oiavo Pires, Jolio_ CastelO e_~ 
Carlos Patr.os::ínio, H_a,vendo nómero regimen
ta], o Sr. Presdietne declara ab~s os traba
lhos e dispenSa a leitura da ata da reunião 
anteFior, ~é_ é dada comO aprovada. A seguiÍ', 
passa-se à aPreCiação das matéri~s-çon.Stan~ 
tes_"da pauta, na ordem determinada pelo Sr. 
Presidente. item 01 -Projeto de Lei do Sena
do n~ 102, de 1988, que regulamenta. o dirEüto 
de greve, previsto no artigo 99 da ConstituiçãO 
Federal. Autor: Senador Cid Sabóia de Canta~ 
lho._ Relator: SeiladOr Leite ChaVes.-....:_ Iie~ 
02 ....:. Projeto de Lei do Senado n~ 02;7, de 
1989, que dispõe sobre o exercido do di_r_ejtq __ 
de greve. Auto_i': Senador Jarbas passarinho. 
Relator: SenadOr leite Chaves. - ltem 03 .:._ 
Projeto de Lei_ do Senado n? 088 de 1 989 
-complementar, q-ue reQu1a o direito de gre
ve dos servidores públicos ciyis e dá aturas 
prOVidêncaiS. Auto-r: Sena-dor João Menezes. 
Relator: Senador Leite Chaves . .;..Item 04 -
Projeto de Lei dO S.enadQ n~- 092, de 1989, 
que re:gula o direito de greve e c:lá outras proVi_
dêncais. Autor: Senador João Menezes: --Re
lator: Senador Leitª- Chaves. - ltêin 05 ....:. 
PrOjeto de Lei do Senado n9 105, de 1989, 
que dispõe sobre o exercício do direito de 
greve e dá outras piovidências. AUtor: Senador
Jutahy Magalhães. Relator: Sen.,.dor Leite Cha
yes:_ Pot:_ decisão do plenário, a Presidência 
adi~ a diss!::!_ssão da rnat_éria para a próxima 
reunião, passando-se a seguir ao item 6 da 
pauta: Projeto de Resolução n" 201, de 1988. 
que-cria cargos erri cOITi"LSsão do OI'\lpo Dire~ 
ção e Assessoramento Superiores, ria Subse
cretaria_ de Coroissões;·-e_dá outras providên
cals. Autora: Comis_são Diretora_. "Relator: sena-~ 

- -dor LOurival BaptiSta, qlle ofere_ce parecer fa.: 
vorável pel~ constitucionalidade e juridi~idade. 
Em diScussão a matéria fazem uS·o d~ p'alavra 
os Srs. Senadores Roberto Campos, Chagas 
Rodrigues, Maurício Correa, Qdacir Soares; 
Edison Lobão, Lourival Baptista e o Sr. Presi: 
dente. Terminada a_di~ç:u_$são é -cOlocada e-m 
votação a matéria, sendo_ aprovada por_ maio
ri_? de vot<?S· Vota coõtra-o Senador Roberto. 
CampOs· e· corrfres'triçõéS O Senador Olagas 
Rodrigues. Nada mais havendo a ;ratar, aPre-
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sidência _encerra a reuniãO; agradecendo a 
presença dos Srs. S~nadores,lavrali.do eu, Ve
Lúcia Lacerda Nunes, assistente da Coriiis

são, a presnte Ata que_ será assinada pelo Sr. 
Presidente: ~ Cid SãDóüTé/e CarV_i:tlho. 

15• Reunião, realizada 
em 30 de maio de 1989 

(Extraordinária) 

'A.s nove horas e trinta minutos do dia trinta 
de maio de mil novecentos- e oitenta e nove, 
na sala da Comissão, sob a p-residência do 
Sr. Senador_ Od Sabóici -ae CarvalhO. Presi
dente, reúne-se a Comissão de Constituição, 
Justiça e _Qdadania com a presença dos Srs. 
Senadores João Cã.lmon, Meira Filho, Carlos 
Patrocínio, Leite Chaves, Chagas Rodrigues, 
Edison Lobão, Wilson Martins, Jutahy Maga
lhães, Mauricio Corrêa; Odacir Soares, João 
Castelo, Leopoldo Peres, Márcio Lacerda, 
Mauro Benevides e José Paulo Biso!. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Alfredo Can1pos, Mansueto de La
vor, Francisco Rollemberg, Marco Maciel, 
João Menezes, Afonso Arinos, Oiavo Pires, e 
Ney Maranhão. Havendo número -regimental, 
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos 
e dispensa a leitura da ata_da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. Em questão de 
ordem, o Sen. Jutaby Magalhães usa da pala
vra para solicitar da presidência a presença 
do Sr. Renato Ticoulat. ex-diretor do lBC, a 
comparecer nesta Comissão~ a fim de prestar 
esclarecimentos sobre _denúncia feita através 
de órgão da imprensa, referente a membro 
do Congresso Nacional. A Presidência sub
mete a questão de ordem susdtada ao Plená
rio, oportunidade em que fazem uso da palavra 
em considerações ao assunto, os Senadores: 
Leite Chaves, Meira Filho, Odacir Soares, Leo_-
poldo Peres, João Castelo, Maurício Corrêa, 
Chagas Rodrigues, Edisori Lobão e Wilson 
Martins. A seguir, em acolhimento à questão 
de ordem, o plenário decide por unanimidade, 
em consonância com o disposto no art. 58, 
§ 29, inCiso V, dei ConstlbJiçaoreaeral, solicitar 
a pres_ença do Sr. Relator Renato Ticoulat, para 
prestar depoimento perante esta CorhisSão. 
Prosseguindo, o Sr. Presidente informa aO ple
nário que, em decorrência da promulgação 
da Resolução no 18, de 1989, que adapta o 
Regimento Interno às novas disposições cons
titucionais, dando nova estrutura e sistemática 
às :çomissões permanentes, osProjetos de Lei 
do Senado n"" 22 e- 34 _de 19-89, aprovadOs-
na reunião do dia dez do corrente, voltam à 
esta Comissão, distribuídos agora terminativa
mente, ficando aberto prazo de cinco_dias para 
apresentação de emendas. Não tendo sido 
oferecidas emendas no prazo regimental; e 
sendo a matéria de decisão terminativa, a pre
sidência sugere aos Srs. Sétfãdores a retiova
ção da vo~ão, agora pelo processo nominal, 
em atendimento a preceito regimental (art. 
126 do RI). Em acolhimento à proposta da 
mesa, é referendado o parecer anterior dos 
PLS22 e .34 de 1989--;-tendo ãprOVãção unâni
me. A seguir, passa-se ao iteni I da pauta: 

PROJETO DELE! DA COMISSÃO DE CONS
mUiçAO, JUSTIÇA E CIDADANIA, que dis
põe sobre a regulamentação do direito de gre
ve. Com a palavra o Relator: Senador Leite 
Chaves, que propõe o encerramento da dis
cussão __ a fim de que seja encaminhado de 
imediato o projetQ de iniciativa da ComisSão 
à inesa_do Senado. Não havendo objeção do 
plenário, a presidência defere o pedido do rela
tor. Item 2-PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 54, DE 1989, que dispõe sobre_ a alienação 
de_ imóveis J:esidendi:!is de propriedade da 
União, das Entidades da Administração Fede-
rale das Fundações Públicas, localizados no 
Distrito Federal. Autor: Senador Maurício Cor
rêa. _Bela~q_r: Senador Qgtgas Rodrigues. Em_ 
fase de discussão, o Sr. Senador Leite Chaves 
solicita vl~ta da matéria que é deferida pela 
Presidência. hem 3 - PROJETO DE LEI DO 
SENADO N° 50, DE 1989, que estabelece, 
como reservados a pessoas portadoras de de
ficiência, o percentual de 5 a 8% dos cargos 
e empregos públicos e define os critérios de 
sua admissão. Autor: Senador Edison Lobão. 
Relator: Senador Lourival Baptista. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. O Sr. Se-
1nadQr Carlos Patrocínio, usa da palavra para 
solicitar vista do projeto, argumentando a exis
tência de matéria _correlata em andamento, 

-para -a-qual soliciiará tramitação conjunta. O 
pedido é deferido pela Presidência. Eviden
ciando-se no momento a falta de quorum 
prevista para deliberações, o __ Sr. Presidente 
adia o exame das seguintes proposições: PLS 
83/89; PLS 82/89 e PLS 49/89. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência encerra a reu
ni_ão, agradeceqdo a presença dos Srs. Sena-

- dores, lavraJ!@ eu, Vera Ll1da Lacerc!a Nunes~ 
a presente Ata que será assinada pelo Sr. Presi~ 
dente. - -Gi:l_ Silbóia de Carvalho. 

16• Reunião, re311zada 
em t-o de junho de 1989 

(Ordinária) 

-Às dez horas do dia primeiro de junho de 
mil novecentoS e oitenta e nove, na sala da 
ComiSSão;:soo-_a-presidênda do Sr. Senador 
Od Sabóia de .. Carvalho, Presidente, reúne-se 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania com a presença dos Srs. senadores 
Chagas Rodrigues, Francisco Rollemberg, Lei
te Chaves, Ney Maranhão; Aluízio Bezerra, 
Mauricio Corrêa, Wilson Martins, Mansueto de 
Lavor, José Paulo Biso!, Carlos Patrocínio e 
Meira Filho. Deixam de comparecer, por rno
tlvo-jusiWCado, os Srs. Senadores Alfredo 
Campos, Márcio Lacerda, Jutahy Magalhães, 
Le.opoldo Peres, Mauro Benevides, Edison Lo
bão, Marco Maciel, Odadr Soares, João Mene
zes,AfonsoArinos, Olavo Pires_eJoãooCaStelo. 
Havendo número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos e dispensa a leitu
ra da ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguír, passa-se à apreda"ção das 
matérias constantes da pauta, na ordem deter
minada pelo Sf. Presidente. Item 1 ~ PROJE
TO DE LEI DO SENADO N' 83, DE 1989, 

que acrescenta parágr"lfo ao art. 7o da Lei n9 
6.696, de- 8 de outubro de 1989, e dá outras 
providências. Autor: Senador Antônio Luiz 
Maya. Relator: Senador Ney Maranhão. Pare-
cer: favorável por constituciOnal e jurídico. Co
locada em discussão a matéria, o Sr. Senãdor 
Maurício Corrêa solicita vista que é -deferida 
pela Presidência. Continuando, _a Pre,sjdêricia 
passa a palavra ao-Senador Leite Chaves ·para 
relatar :o item 3 da pauta: PROJETO DE LEI 
DO SENADO N? 49, DE 1989,_-que disêlPlina
a venda das reservas de ouro do País no mer
cado internacional e dá outras providências. 
Autor: Senador Itamar Franco. Parecer: favorá
vel por constitucional, jurídico-e, no mérito, 
provação. Não havendo discussão da matéria 
e; senao-a -mesm-a-disidbuída a eSta Comissão 
com decisão terminativa, o Sr. Presidente co
loca-a, __ em_ votaç~o pelo processo nominal, 
sendo aprovada por onze votos favoráveis e 

-nenhum voto contrário. Item 4- PROJETO 
DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1989, que 
dispõe sobre normas relativas às compras go
vernamentais junto à indústria de_ pequeno 
porte. Autor: Senador Carlos Alberto. A Presi
dênçia retira de pauta esta matéria, em decor
rência de ter sido a mesma distribuída a outra 
Comissão, em face das novas normas regi
mentais. Fica adiado o item dois da pauta, 
PLS ri" 82/S9, eril Vírtude:"ãâ auSéiida do rela
tor. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
encerra a reunião, agradec_endo a presença 
dos Srs. Senadores, lavrando eu, Vera_ Lúcia 
Lacerda Nunes, a prsente ata que será assi
nada pelO Sr. Presideil.te~ ~-- _ad Sabóia de Citr
va!ho. 

1 7~ Reunião, realizada 
em 6 de junho de 1989 

(Extraordinária) 

Às dez horas do dia seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sala da Comis
são, sob a presidência do Sr. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, Presidente, reúne-se a Co
missão de Constituição; Justiç_a e Cidadania 
com a presença doS Senflores _Senadores 
João Menezes, Mauro Benevides, Wilson Mar
tins, Lourival Baptista, Carlos Patrocinio, Leite 
Chaves, Edison Lobão, Maurício Corrêa, Antô
nio Luiz Maya, Jamil Haddad, José Paulo Biso!, 
01avo Pires, Aluízio Bezerra, Francisco Rolle!n
berg, Meira Filho, Aureo Mello e Leopoldo Pe
res~D_eixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Srs. Senadores Alfredo Campos, 
Mansueto_de Lavor, Márcio Lacerda, Jutahy 
Magalhães, Marco Maciel, Odadr Soares, 
Afonso Aririõs e Ney Maranhão. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da 
ata da reuniãO an~rior, que é dada como apro
vada. A seguir, passa-se à apreciação das ma
térias constantes .da pauta, na ordem determi
nada pelo Sr. Pr~idente. rtem 3-PROJETO 
DE LEI DO SENADO N" 105, DE 1989, de 
autoria do Senador Iram Saraiva, que carac
teriza a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e -drogas afins, o terroiismo -e 
os crimes considerados hediondos, tornando 
eficaz o inciso XLIII, do_ art 5' da Constituição 
da República Federativa do Brasil e dá outras 
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providênciaS (deliberação terrninatLva). Rela
tor: Senador Jamil Haddad, que emite parecer 
pelo arquivamento do projeto. Em fase de dts
cussão, o Sr. Senador Léite Chaves solicita 
vista da matéria, que é- deferida -pela Presi
dência. Item 5 - PROJETO DE LEI DO SE
NADO N9 84, OE 1989, ele autori@ do senadOr 
Itamar Franco,. que define o crime de tortura 
e dá outras providências (deliberação termina
tiva). Relator: Senador Jamil Haddad, que emi
te parecer pelo arquivamento do projeto. Colo
cada em discussão a matéria, o Sr. Senador 
Leite Chaves solicita vista, que é deferida pela 
Presidência. Item 2 - PROJETO DE LElDO 
SENADO Nn _87, o .E 1989, de auto_ria do Sena
dor Jutahy Maga1hães, que dá competência 
ao Senado Federal para aprovação prévia à 
escolha dos titu1<Jres_dos cargos que especifica 
(deliberação terminativa). Relator: Senador 
Leite Chaves, que usa da palavra para emitir 
parecer sobre a rnat_éria, concluindQ pela 
constitucionalidade e jurididdade _e, no mérito 
pela aprovação. Não havendo dis_cussão, a 
Presidência coloca em vota~ão o projeto. Nes
ta oportunidade, evidencianQo-se a falta de 
quorum para deliberaçõ_es, o Sr. Presfdente 
suspende a sessão por quinze minutos. Rea
bertos os trabalhos, é colo.cado em votação 
pelo processo nominal, o item dois _da pauta, 
sendo o mesmo aprovado por 12 (doze) votos 
favoráveis e nenhUm voto contrano. Item I 
- PROJETO DE LEI 00 SENADO N' 54, 
DE 1989, de autoria _do Senador Maurício Cor
rêa, que dispõe sobre a alienação de imóveis 
residenciais de propriedade da União, das enti
dades da administração feder~! (deliberação 
tenninativa). Relator: Senador Chagas Rodri
gues. Parecer: pela aprovação, favorável às 
Emendas de n.,s 8, 9 e 1 O, oferecidas perante 
a Comissão, e n"' 11 e 12, do Relator, e pela 
rejeição às Emendas de n~ 1 a 7, apresentadas 
perante a Comissão. Colocada em discus.são 
a matéria, usam da palavra os Srs. Senadores: 
Jamil Haddad, João Menezes, Olavo Pires, Edi
son Lobão e Mauricio Cori'êa qUe, -em questão 
de ordem, solkita da Presidênc::ia o adiamento 
da d.isc::ussão, a fim de que se processe um 
estudo mais apurado sobre o assunto. Em 
atenção à decisão do plenário a Presidênci11 
defere a questão de ordem suscita@, ficando 
a matéria adiada para o dia treze de junho 
próximo. Ficam adiadas, em virtude da ausên
cia de seus relatores as seguintes proposições: 
Pl.S 82/89, Pl.S 43/89 e Pl.S .J 07/89. Nada 
mais avendo a tratar, a Presidência _encerra 
a reunião, agradecendo a presença dos Srs. 
Senadores, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda 
Nunes, a presente ata __ que será assinada pelo 
Sr. Presidente. - Gd Sabóia de Cãrvalho. 

COMISSAO TEMPORÁRIA DO 
CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONS(JMJ])OR 

3~ Reunião Ordinária. realizada 
em 19 de maio de 1989 

As dez horas do dia dezenove de maio de 
mn novecentos e ojj:.enta_e nove, n_a Sala de 
Reunião da Comissão de Serviços de Infra-I;:s-

trutura, Ala Senador Alexandre Costa, presente 
Os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, 
Alexandre Costa, Dirceu Carneiro e Gerson 
Camata, reóne-se a Comissão Temporária pa~ 
ra examinar 6 Projeto de Lei do __ Se_nado n~ 
97/89, que "Dispõe sobre a proteção do Con~ 
sumidor e dá outras providências". D$am 
de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
nhores Senadores José Fogaça, Ruy Bacelar, 
liam Saraiva, Nelson Wedekin,João Menezes, 
Carlos De'Carli~ João Castelo e Mauro Borges._ 
O Senhor Alexandre Costa assume a Presi~ 
dê"ncia nos termos do art. 93, § 31, do Regi~ 
menta Interno. Havendo número regimen~ 
o-Sr. PreSidente _declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da Reunião ante~ 
rior, que é considerada aprovada. O Senhor 
Presidente cõinunica a seus pares que a pre~ 
sente reunião destinawse_a ouvir, erri Audiência 
Pública, as palestras dos Senhores, Dr. José 
Geraldo Brito Filomena, Representante do Mi~ 
nistério p_úblifo_ no CO~ECQM e Dr. Luis Row 
berto da Silva Maia, Representante do Minisw 
tério da Fazenda no CODECOM. Compare~ 
ce·m também _à re_urilão os Senhores Dr. Guiw 
lherme Jorge da Silva, Assessor Juódico do_ 
PROCOM-DF e Dr: Melcfiíades ~çlo E_. Santo 
Ferreira; -Diretor ExecUtivo do- PROCOMwDF. 
Após destacar a carrefra pública dos palesw 
trantes, o Sr. Presidente comunica os procediw 
iüentõs a serem adotados nõ Uso da palavra 
durante a reunião, frisando o tempqdedicado 
aOs orâdôfês -inscritos. Ein segUida ·o- Senhor 
Presidente corivida os s=enfioreS Palestrantes 
a cõffii)orem â Mesa dos Trabalhos, passando 
a palavra ao Dr. José Geraldo Brito Filomeno 
cjUé agradeátão horiro5o convite pela OpOiili~ 
nidade de apresentar aos membros da Com[s.. 
~o Temporária o pontO de vista do Ministério 
Público e o de Coordenador-Cieral das Promo~ 
terias de Justiças de_ Proteção ao Consumidor 
do Estado de São Paulo, Após a palestra do 
citadci depoente, o Senhor SenadOr Jutay Ma· 
galhães assume a Presidêiicia e passa a paJ_a~ 
vra ao Dr. Luis Roberto da Silva Maia, que 
agradecendo o convite que lhe foi formu1ado 
e~)a direção dâ COmissão Tetnpoiáriã, apre-
senta descu1pas pela emocionaJidaâe que vem 
a superár o·Caráter técniconã vivência rio caril~ 
poda defesa do consumidor, onde o Ministério 
da Fezenda pode atuar. Após o relato apresen~ 
tado pelo Dr. Luis Roberto· da Silva Maia, o 
S~nhor Presid_erite rranqueia a palavra, a quem 
dela quefra faz.er us_o. Usam da mesma, os 
Senhores Senadores Jutahy Magalhi'í.es, Ale- _ 
xandre Costa, Gerson Camatà, Dirceu Carnei
ro e os Senhores Dr. Melchíades do E. Santo 
Ferreira e Dr. Guilherme Jorge da Silva, repre
sentantes do PROCOM-DF. Nada mais haven
do à trãtar O Senhór PreSidente, antes de en· 
cerrar_ a pr ~sente reunião, agradece aos pales
trantes e visitantes, pela magnífica participa
ção tanto nos depoimentos quanto no-s deba
tes, e, convoCa os Senhores Membros da Co~ 
míssão para a próxima palestra a realizar-se 
no dia 30 de maio próximo, às 16:00 horas 
na Sala de Reunião da Comissão de Serviços 
de lnfra-Estrutura, Ala Senhor Alexandre Costa 
e; determina a Tniffi;Kleber Alcoforado Lacef~ 
da, Secretá:r1o da Comissão Temporária, seja 

- -

lavrada a presente Ata, a qUal, lida e aprovada, 
será assinada_ pelo Senhor Presidente, tndo. 
à·publiCaÇão juntã"riiênte_ Corn o apanhamento 
taquigráfico. ---=. JuUfhy Magalhães. 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DO 
- -CÓDIGO DO COI'iSf.f!>11POR 

19-5-89 às 10h20n\ín. 
Presideitbi: ___ ---

Alexandre Costa 
Relator. 

Dirceu Carneiro 
Oradores: 

José Geraldo B. Filomena 
Jutahy Magalhães 
Gerson Camata _ 
Luíz Roberto da S . .Maia 

O SR. PRESIDE!'ItE (Alexandre COsta'- c 
Havendo número legal, de<:laro aberta a pre
sente reunião. 

Pergunto se -algum-Semidor deseja ffianlfeS· 
tar-se. (Pausa) _ 

Não havendo quem queira se manifesta_r, 
dou a palavra. ao Dr. José Geraldo Brito Filów 
meno. 

Convido S. S' a sentar-se ao lado. 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENCl c 
- EXffi9 Senador DirCei.i Carneiro; Do Relatoi:~ 
Gerã1fia Coffiissãó Temporária do Código do 
Consumidor; Exm_, Sena4or Aie~ndr~ Costa; 
prezado colega do Coi'JSelho Nacional ·ae De
fesa do Cóitsumidor Dr. Luiz Robertc&l Rocha 
Maia; Senador G~rson ·camata; estimado.Dire- · 
ter do Procon do Distrito Federal; Assessor 
JurídiCo -do Valoroso Procon--dO DiStrito--Fe
deral: 

Que_ro, errrprimeiro lugar, nobres senad,o
res, agradecer a lembrança do nosso nome 
para prestar depoimento a respeito de tão mo
r:nento_so __ tema. que é o Código Nacional de 
Qefesa __ do Çonsu_!Tl.idor, e dizer que me sinio. 
extremamente_honrado CQm este convite,_ na ___ ~ 

qualidad~ de Membro do Conselho Nacional 
de Defesa do Coos_umidor, representando o 
Ministério ?úblico, e de Coordenador-Geral 
das Promotorias _de Justiça de Proteção ao 
Consumidor do .E$tadQ de São PãUlo, 

Quero também trazer aos nobres senadores 
a saudação --de S. Ex' o _Dr. Oa_(!dio Ferraz 
de Alvarenga, que_ é o Procurador-G~ral de 
Justiça do EStado de São Paulo e Presidente 
do Conselho NaC-ional_ do Colégio de Procura-
dOreS de Justiça do BfaSll.- - · ~ 

QUando se fala _em Cóc;l.igo de De.fes~-do 
Consumidor, tem-se a impressão de que será 
urna p-anacéia para todos os problemas que 
envolvem o consumidor. De tnicio, não é urna 
verdade, mesmo porque, quando falamos em 
consumidor, já temos em vista toda a coletivi
dade, por quanto todos somos - e é uma 
constatação evidente- todos nós somos, em 
maior ou menor grau, C011$Umidores de bens_ 
de serviço, em maior ou menor escala, em 
maior ou -menor-grau, tanto assim que o Pro
fessor Miguel Reale, em sua obra Tebr1a âo 
Direito e do Estado, da Editora Saraiva, 1984, 
diz taxativame~te qu~-Õ E~ta~o deVe ~rnpre 
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ter em vista o interesse geral dos súditos, deve 
sempre ser uma síntese dos interesses, tanto 
dos indivíduos quanto_ dos grupos particulares. 

Se considerarmos, por eXemplo, os vários 
grupos organizados para produção e circula
ção das riquezas, necessário será reconhecer 
que o Estado não se confunde, nem se pode 
confundir com nenhum deles, em particular, 
porquanto cabe ao Governo decidir segundo 
o bem comum, o qual, nessa hipótese, se iden
tifica com o interesse gera} dos consUmfdores. 
A autoridade do Estado deVe manifestar-se 
no sentido da generalidade daqueles interes
ses, representando a totalidade do povo. 

Vejam que, quando falamos em consumi
dor, queremos nos -referir a cada um de n6s 
enquanto adquirtnte de bens ou usuário de 
determinadd s~rviço - bens esses que são 
de uma gama ou da gama mais ampla possí
vel e imagináveJ, e serviços também, serviços 
inclusiVe prestados pelo próprio Estado e pe
los organismos estatais que prestam serviços 
ou, então, a seu turno, se investem ou se tra
vestem de empresários - o Estado-empre
sário, portanto, também como ãgente produ-
tor. -

A advertência do Professor J.M. Othon Si
dou, na sua obra pioneira ""Proteçào ao Consu
midor", c!.a Editora Forense, 1977, é_ bastante 
oportuna e eu gostaria até de ler e~sa adver
tênc:ia. porque de tal forma veemente, para 
que não caiamos no absurdo de querermos 
um Código de D_e(esã_ do ConsUmidOr que 
venha a dfsdp~nar, de maneira cabal, todas 
as atividades que envolvam o consumidor. 

O Professor J. M. Othofi S!aõu entende que_ 
seria impossível fazer-se um Código de Defesa 
do Consumidor "locupletíssinio", mesmo pOr
que, a cada instante, a cada momento, a luta 
peJa vida está sempre a criar novos instru
mentos d~ produção. Acrescenta S. 5': 

"Quem se ãVenturasse, nessa ordem 
lógica de raciocínio, a fazer uma lei com
pleta na espécie, correria parelha com os 
alquimistas do passado na busca da pe
dra filosofal ou com os ftsicos ainda hós
pede dos manicómios da cata do moto 
continuo." 

Esse, o sentido da matéria objetiVarnei-rte 
encarada. 

Também o autor Eduardo Palo, em seu livro 
intitulado La Protección de/ Coiisluriidor en 
~ Derecho Prftlado, na -EditOra C1vitãs, Madrid. 
19ao.-aporita para o caráter interdisciplinar 
do chamado direito dos consumidores e, por 
conseguinte, de dificil sistematização. 

A defesa e proteção do consumidor consti
tui-se, hoje em dia,, num dos ternas mais ex
traordinariamente amplos e que afeta, se_rere
re a casos--de todos os setores do ordena
mento_jwfdico. A variedade das normas tute~ 
Iam ou deveriam tutelar o consumidor- per
tencem não somente ao Direito CIVil e COmei---
cial, como também ao Direito Penal, ao Pro
cessual, ao Direito Administrativo, inclusive, 
ao Constitucional - determinou que os ~mi
tes nesse setor de interesses sejam um pouco 
precisos e, por que não se dizer vagos e difu· 

sos. Em fase. de--tal amplitude, S. S• chega 
a propor que se entenda por direito o que 
é interesse do consumidor. 

EntãO, situados nessa perspectiva de uma 
amplitude sem igual, tudo, hoje em dia, é direi
to do consumidor. V~jamos: o direito à saúde, 
à segurança, o direito de defender-se contra 
a publicidade enganosa e mentirosa; o direito 
de exigir as q-Uantidades e qualidades prome
tidas e pactuadas; o direito de informação so
bre ·os produtos, os serviços e suas caracte
rísticas, sobre o conteúdo dos contratos e a 
respeito dos meios de proteção e defesa; o 
direito à liberdade de escolha e à igualdade 
na contratação; o direito de intervir na fixação 
do conteúdo do contrato; o direito de não se 
submeter- a cláusulas abusivasi o direito de 
reclamar judicialmente pelo descumprimento __ 
ou cumprimento parcial ou defeituoso dos 
contratos: o direito à indenização pelos danos 
e prejuízos sofridos; o direito.de associarem-se 
os consumidores para proteção dos seus inte
reSses; o --direito de voz e representação em 
todos O$ organlsmo"s cujas decisões afetem 
diretamente seus interesses; o direito, enfim, 
como usUários, ·a Uma efidente prestação de 
serviços públicos e, até mesmo, à proteção 
do meio ambiente. 

Dãí, por' que, dentrO dessa realidade incon~ 
testável, a nossa comissão, designada pelo 
Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, 
que tive a honra de coordenar juntamente com 
a proíesSoia Ada Pellegrini GrinoVer, entendeU 
por bem-participar da consolidação dos direi
tos intemaciona1mente reconhecidos dos con
sumidores, mediante a Resolução n~ 39.248, 
de 9 de abn1 de 1985, da ONU. E, a partir, 
então, desses direitos básicos e fundamentais, 
desdobrá-los em títulos, capítulos, seções, etc. 

- Quais seriam esses direitos fundamentais 
do çonsumidqr? Em primeíro lug~r. o direito 
à proteção frente aos riscos para a saúde e 
segurança; segundo direito: a promoção e 
proteção dos seus interesses económicos; ter
ceiro direito: o acesso dos consumidores a 
informações adequadas que lhes permitam 
fazer escolhas s_eguras a respeito ou com rela
ção a ben_s e seviços; o quarto direito é a edu
cação_ para o consumO adequado, seguro; 
quinto direito: reparação por danos eventual
mente sofridos; outro direito: a liberdade para 
constituição de grupos de defesa do consu
midor, ou seja, associações de -proteçâo ao 
consumidor. 

A lOCO, que é a Orgaruzação Jnternacioanl 
de Consumidores, elaborou urna lei-tipo, sa
bendo, inclusive, do propósito estabelecido, 
esculpido na Constituição da República, como 
todos sab_emos, no art. 59, incisos 32 a 48~
das Disposições Coristitucionais TransitóriaS; 
a lOCO -Ihterriationaf Organfzation Consu: 
mer (fm"on -, elaborou uma espécie de lei-ti
po, mera sugestão para que os países, notada
mente os da América Latina, pois esse orga
niSmO-ter-ri áSua sede, para a América Latina 
e Caribe, no Urugua~ em Montevidéu, elabo
rou uma lei-tipo; ao lado do preceito" constitu
ci61lãl, tomando por base a resolução das Na
ções Unidas, tomando ainda por base os ensi-

namentos de Vári.:~s doutores em maté"iia di 
defesa do consumidor- Denise Pa1ma, neay 
Bourgainhy, que nos honrará com a sua pre
sença no CongresSo Internacional do Direito 
do Consumidor, a se realizar em São Paulo, 
no períodO de 29_de malo a 2 _de junho, e 
outros grandes doutrinadores -,--- Girard Carl, 
Eduardo Palo, etc. E mais, ainda: tendo às 
mãos a legislação de cá.torze países, a nossa 
comissão se reuniu durante oito meses e pro
duziu O teXto que agora vemos, com satisfação 
e honra, adotado pelo ilustre Senador Jutahy 
Magalhães, que..foi publicado no Diário Ofidaf 
de 4 de janeiro de 1989. 

Sobre o conteúdo desse projeto, nós nos 
preocupamos, e até por urna questão didática, 
o que tem razão de ser além das razões que 
já apontei, da dificuldade, porque é muito 
grande a matéria de defesa ao consumidor: 
quando falamos em defesa do consumidor, 
repito, ternos todos os bens da vida que noS 
cercam dentro da parte de saúde, dentro da 
parte de alimentação, temos medicamentos, 
serviços ligados à saúde; temos matéria de 
habitação, locação e incorporação-de imóveis, 
loteamentos, mercado financeiro, produtos 
em geral, serviço g~ral, enfim, uma gama 
enorme de relacionamentos, de relações jurí
dicas a serem disciplinadas, 

Mais uma vez realísta, a_,cornissâo acabou 
pof r-ecOnhecer que. em Verdade, não exíste 
direito çlo consumidor, não há um direito do 
consurilTdor, pelos ensinamentos já citados; 
o que há, na verdade, é_ ur:n. COJ)junto de inte
resses e direitos já previstos numa gamã enor
me de legislação .. 

Apenas para V. Ex.os terem idéia e só para 
ficarmos no âmbito federal, temos quase 400 
9-iplomas legais que cuidam, di reta ou indireta
mente, da defesa do consumidOr. Isso pode 
ser aferido na obra "Relações de Consumo", 
editada pela Fundação "Petrônio Portella", do 
Jli\i~ério da Justiça, 19a3tf985; sãO 4 volu
m~s de mais de 500 páginas cada, trazendo 
uma consolidação das normas de âmbito fe
deral. 

Imaginem V. Ex~ nos EStados e "Mlii1idpios, 
sobretudo diante dos dispositivos da nova 
Constituição (arts. 22, 23 e 24), dando atribui
ção, competênda IeQislativa CõiiCorrente aõs 
Estados também para le9islarern em matéria 
de circulação, consumo, produção. 

_Partindo então ern'primeito lugar, da própria 
base do fundamento constitucional - Título 
1-preocupa-se, a Carta, com aS disposições 
gerais da defesa do consumidor em geral. De
fine, então, no art. 4~. o que ê consumidor 
e o que é fornecedor de bens e serviços _da 
forma mais ampla possível. É daro que o con
Sumidor não é apenas objeto de proteç.ão, se 
é que podemos chamar assim, mas ele tem 
a própria-pOlítiCa_ económica nacional, que 
também deve ser estimulada; não basta prote
ger o consumidor; há que se estimular o _pró
prio fornecedor não apenas ã Produzir cada 
vez mais e melhor, o que é mais importante, 
e produzir cada vez mais _e seguramente, de 
modo a proteger não apenas a saúde mas 
o bolso do consumidor. Daí porque o art. 4'? .. 
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se preocupa <:om uma políti<:::a nacional do 
consumo, que tem por objetivo o atendimento 
às necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a tranSpa~ 
rência e harmonia dás relações de constimo, 
a proteção dos seus interesses econômicos, 
mas também a melhoria de qualidade de vida, 
atendidos os seguintes princípios: reconheci
mento da vulnerabilidade - que já é uma 
máxima afocada na doutrina internac:ional de 
proteção ao consumidor, de que ele é, efetiva
mente, o lado mais fraco da relação jurídica, 
e.conômica principalmente, sem dúvida algu
ma. Creio que cada _um ® V. ~. já deve 
ter tido problema com fome_cedor- caso cor
riqueiro, por exemplo, do conserto de um apa
relho eletrodoméstico, de um- automóv~ ou, 
ao, da compra de uma mercadoria que não 
tenha_ sido a <:ontento. lia hora de se fazer 
a reclamação, vem sempre a resposta: "pro
cure os seus direitos," Quase sempre ouvimos 
tal afirmação. É o reconhecimento da vulnera
bilidade do consumidor. Mas também é im
portante salientar a ação governamental no 
sentido de proteger, efetivamente, o consu
midor, quer diretamente, quer incentivando a 
criação e o desenvolvimento de associações 
e também a harmonização dos interess..es dos 
participantes em relações de consumo e com
patibilização da proteção do consumidor e à 
necessidade do desenvolvimento económico 
e tecnológico. E aqui eu me peiTnitiria, abrir 
um parêntese, sobretudo naquilo que diz res
peito aos chamados_ interesses difusos. Inte
resse difuso, segundo colega nosso do Minis
té"rio Públic-o de São Paulo, que cuida da área 
de proteção ao meio-ambiente e é meu cor
respondente nessa área- eu pertenço à área 
do consumidor - interesse difuso é_. o inte
resse confuso, por si só, porque é um irlteresse 
volátil, interesse imperceptível muitas vezes. 
Mas, quando tratamos da defesa do consu
midor e da defesa do meio ambiente, é im
prescindível tenhamos em mente que há um 
interesse difuso à saúde, à segurança, princi
palmente, mas também deve ser equacionado 
o processo de desenvolvimento tecnológico 
e económico. Daí porque 'di:~:ermos sempre 
que os interesses difusos são aqueles disper
sos numa detenninada c.oletividade, aqueles 
que pertencem a pessoas indeterminadas ou 
indetermináveis, até, maS são interesses alta
mente conflttante_s _ _ou conflituosos, exatamen~ 
te porque, sobretudo na área do meio ambien
te, ao lado da proteção do ecossistema há, 
também, a questão do de_sen_vo]vimento eco
nômico. Então, deve haver uma harmonização 
evidente desses interesses: E isso tarnbém_s_e 
aplica na área do consumidor. 

Portanto, esses princípios básicos do art. 
49visam criar essé sistema da política nacional 
de proteção ao consumidor, não se esque
cendo, contudo também, do desenvolvimento 
econômico e social. 

O art. 5o diz que a política nac'iOhal do consuR 
mo será executada, com bases nos princípios 
do artigos anterior, pelos órgãos federais, esta
duais e municipais que, direta ou indiretamen
te, intervenham na ftScalização do mercado 
de consumo. 
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O Capítulo U, ainda do Título I, trata dos 
direitos básicos dos consumidores e visam 
desdobrar aqueles mesmos direitos elencados 
na já mencionada. Resolução das Nações Uni
das. Apenas para se ter uma_idéia, são direitos 
básic:.o_s__ d_o consumidor ã proteção da vida, 
à Sãúde, à segurança contra .os riscos provo
cados por produtos,a ínforrnação adequadas, 
a educação, proteção contra pUblicidade en· 
gi:moS~f. mOdificação das cláusuliSIS contra
tuais, a efetiva Prevenção a reparaçáO; o acesR 
so aOs 6rgãos judiciários e adminiStrativos 
coin vistas à prevençãO, fadlítação da defesa 
Cios seus direitos, com inversão, a seu favor, 
do ônus da prova, quando vem a alegação 
do COriSUmldOf, ·segufido-as regras ordinárias 
de experiência. Talvez aqu~ nobres Senadores,'. 
esteja o ponto mais sensível do prOjeto que 
diz respeito à inverSão dO ôhus da -prova, De
pois, voltarei ·ao assunto, se me permitirem 
- nâOSei QUal o tempo que ainda me resta. 
Mas está havendo, talvez, um equívoco por 
parte sobretudo da: imprensa, que tem teima 
do em dizer que a inversão do ônus ·da prov, 
é um absurdo. 

Na verdade, não se entendeu, sobretudo do 
ponto de vista jurídico e processual, a impor
tância dessa invers'ão"do ónus da prova. Então, 
eu me permitiria, talvez numa próxima discus
são, aqui mesmo, depois que falarem os que 
me sucederem, a tratar da inversão do õnus 
da prova. Estou apenas dando unia olhada 
panorâmiCa no projeto, exatamente para que 
assentemos_ Qs pontos de discussão. 

O Capítulo !Õ versa sobre a proteção do 
consumidor e a reparação dos danos. Aqui 
também, procuramos_ estabelecer a responsa
bilidade do produtor, em face do perigo causaw 
do pelos bens colocados no mercado, e tam
bém pelo serviço. E a r,esponsabilidade por 
danos partináo do pressuposto de que a res
ponsabilidade com culpa do produtor é uma 
presunção dessa culpa, com a inversão do 
ônus da prova, salvo se provar que a responsa
bilidade pelo, dano é do_ próprio consumidor 
ou, então, de terceiros. É talvet uma das partes 
mais importantes aliadas à parte_ processual 
civil. 

A responsabifidcide por Vfdos dos serviços 
também é tratada, no art. 16. 

Da prescrição - tivemos o cuidado, até 
pela experiência e pela jurisprudência, de sa
lientar, mas tratamos da prescrição porque 
fiz~mos distinção bastante clara entre o· defeito 
de um prõ-duto, de um serViÇo oU de um vício 
e o -tradicional vício redibitório, já tratado no 
Código Civil. Partimos dos ensinamentos da 
jurisprudência, sobretudo da americana, que 
fala em defetive products, que são aqueles 
produtos que têm defeito que acarreta grave 
dano ou uma potencialidade de dano, se colo
cados no mercado. Esse seria o defeito pro
priamente dito, ao lado do vício redibitório, 
que já existem no Código Civil e que trata 
de mero defeito de fabricação que não chega 
a acarretar risco à saúde e à segurança do 
consumidor, mas um aborrecimento, por as
sim dizer. O produto não cumpre a finalidade 
para a qual foi criado ou o bem foi fabricado. 

Na Seção VI do Titulo 1, tratamos da cobran· 
ça de dívidas, ou_seja, impedinqo qlle o consuR 
midor seja exposto a ridículo ou, então, subR 
metido, no seu t;rabalho._no seu lar ,_a qualquer 
tipo de constrangimento ou a.meaça à. sua i.n
tegridade tisica. 

Na Seção Vlf- Bancos de DadOs e CadasR 
tro de Consumidores -, assim como há o 
Serviço de Proteção ao Crédito, informando 
os maus pagadores. há empresas- felizmen~ 
te em nienor núriiero ~ que devem ser_listaR 
das como empresas-que se_mp-re eStão a lesar 
o consum1dor. Nada mais justo, pois, que, aO 
lado d9 ~PC,_ haja também-o Servlço de ProteR 
ção ao COnSumidõf que.- alías, já funciona inR 
formalmente._ Os_órgãos de defesa ao consu-
midor são.... · - - · 

O SR ALEXANDRE COSTA- V~ s• qefen
d~ o SPCnas condiç~~ em que existe?_ 

ÔSR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
- NãO. Evidentemente que não, Ati! mesmo
fizemoS {!~qui, num dos dispositivos dO Código 
do Consümidor - não estou defendendo o 
Serviço de Proteção ao CréditO, eStoú apenas 
dizendo quê: exatamente p'ara que b consu· 
midor manteQ:ha um equilíbrio com o produ~ 
tor rle bens e '--.~_eiViços, deve ser criado tam~ 
bém, ao lado do Serviço de Proteção ao Cré
dito, que é uma iniciativa privada, o SeMço 
de PrOtE!ção ao ConSumidor, com cadastro. 
Veja o seguinte: já que o Serviço de Proteção 
ao Crédito se organiza, por que não o consu
midor também se organizar? Amanhã, por 
exemplo, V. EX', pretenderá fazer ürrlã Compra 
em determinado estabelecimento; poderá li~ 
gar para o Banco_de Dados do PROCON do 
Distrito Federal e perguntar - como há no 
telecheque, telecartão -: Quero fazer uma 
compra de tal mercadoria, Existéill antece
d~ntes contra essa efTlpresa:? Então, haverá 
um telefonema para o Serviço de Proteç-ão 
ao Consumidor, que dirá se há antece-dentes; 
se a erripresa entrega no prazo; entrega produ
tos defeituosos etc. Haverá a possibilidade 
dessa informaçãO. 

Também aqui mesmo, neste Capítulo, uma 
limitação, a que o nobre Seoado_r se referiu, 
das atividades-lesivas des;:;e &~~ço de Prote
ção ao Crédito. Vejam: 

"O consumidOr, sem prejufio do dis
posto no art. 70, terá acesso aos ·cádas~ 
tros, fichaS, registras e dados pessoais 
e de_ c~>nsumo, arquivados sobre ele, bem 
como~sobre suas respectiva~ fontes. 

_ Os cadastros e dados de consumidores 
devém- ser redigidos em linguagem de 
fácil compreensão, não podendo conter 
informação- relativas a período superior 
a dnco anos. _ _ 

A abertura de cadastros e dados pesR 
soais de consumo não so.!_icita4os deverá 
ser comunicado_ por escn"to ao consumi
dor. 

Os erros e omissõe.s - e aí estão os 
- maiores problemaS _em relação ao $PC 
---"cadastrais serão corrigidos e sanados, 
a pedido do consumidor, devendo. ser_ co-
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munlcado aos eYentuais destinatários -das 
informações incorretas. 

Consumada a prescrição relativa à co· 
brança de débitos do consumidor, não 
serão fornecidas, pelos repectivos siste
mas de proteção ao crédito, quaisquer 
informações que possam impedir ou difi
cultar novo aces-so ao ·crédito junto aos 
fornecedores." 

O art. 70 também prevê - isto normal
mente deve ser fornecido pelo SPC -; caso 
haja recalcitrãncia, que caberá também o ha
beas data, para que o consumidor peça o can
celamento _ou informações a respeito do que 
consta sobre ele no Banco de Dados. 

Prevíamos também a extensão subjetiva da 
responsabilidade quanto aos sócios, gerentes 
e administradores, sobretudo em entidades 
que angariam a poupança pública. Apesar de 
as liquidações extra.judicials faierem o poss1veJ 
para arrecadar e devolver as economias popu~ 
lares, é muito comum desaparecerem os só
dos ou, então, colocarem "testas de ferro'', 
sumirem, por-assim dizer - perdoem~me a 
expressão -, sumirem do mapa! Dai prever~ 
mos que os sócios, gerentes e administrado
res não respondem pessoalmente pelas obri
gações imputadas à empresa, exceto nos ca
sos de culpa. insolvência ou encerramento das 
respectivas atividades pelas indenizações pre
vistas nas Seçôes II, UI, lV deste CapítuJo. 

Um capítulo extremamente importante é o 
que trata das práticas comerciais da oferta 
e publiddade. 0- a.rt 24 trata _de uma con
quista, na verdade, jurisprudencial: 

'Toda informação ou publfddi:Ide, vei
culada por qualquer forma ou meio de 
comunicação, com relação a bens e servi
ços, oferecidos ou apresentados, obriga 
o fornecedor, Integra o contrato que vier 
a ser celebrado." 

Porque esse caso foi por nós visto, num 
acórdão proferido pelo Supremo Tnôunal Fe
deral, em que uma pessoa adquiriu um titulo 

"de seguro de vida, adquirlu uma apólice de 
seguro de vida, e, no comercial, na publíddade 
desse seguro de vida, estava dito que não ha
veria necessidade de_ se fazer um exame mé
dico prévio; quando a pessoa foi assinar o 
contrato, percebeu que não era nada disso, 
que haveria necessidade de fazer o exame 

médico. Essa pessoa, então, ingressou com 
uma ação contra a companhia de seguro e 
acabou ganhando até no Supremo Tribunal 
Federal. E a ementa do acórdão diz exata
mente isso, quer dizer, tudo aquilo que se afir
ma na publicidade integra o contrato que 
vier a ser firmado e obriga aquele qtle emite 
uma proposta pública, sobretudo através de 
publicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Juthay Magalhães) -
V. Ex• me permite um aparte, aproveitando 
essa "dica"? V. Ex~' diz que no contrato tem 
que constar tudo que estava na publicidade. 
Uma construtora, por exemplo, lança um pré
dio - e tenho vários exemplos desse tipo -
e diz na publicidade: área construída, 450m2, 

um apartamento s6 tem 24.5m2• Depois, en-
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tão, vem a explicação: na área construída entra 
a área de Jazer, a garagem, a tal da área co
-inlliil, etc. Então o contrato teria que estabe
lecer o apartamento teria que ser de 4.50m2 

o apartamento mesmo ... 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FlLOMENO 
-Sem dúvida alguma. Aliás, temos _já casos 
de COndenação de construtores por esse fato, 
porque esse fato já é crime na Lei de Inç:orpo
rações de Imóveis, a Lei no 4.591. de 1964, 
que trata das incorporações de imóveis; os 
arts. 65 e 66 já dizem que é crime veicular 
publicidade sobre Incorporação de imóveis. 
Tivemos essa matéria no Ministério Público 
e, depois, eu gostaria, se houvesse tempo -
são tantas coisas e o tema realmente é muito 
palpitante -, de_ dizer de que forma o Minis
tério Público tem atuado nesta área do consu
mi..!.:::. ~r_aue trabalhamos em convênio com 
o Procon de Sav .Paulo e já tivemos, Senador, 
exatamente neste episódio ao qual V. Ex" se 
referiu, incontáveis t;:dSos -em- <:]ue iSso real
mente sempre acontece. Tanto assim que, na 
Comarcá de São José do Rio Preto, exata
mente para se evitar esse tipo de atividade, 
o Promotor de Justiça cuida da defesa do con
sumidor; em cada Comarca do Estado de São 
Paulo, há um promotor, mais de um, que cuida 

-- âã defesa do consumidor. São José do Rio 
Preto, como sabemos, é uma região altamente 
desenvolyida no interior de São Paulo, ~ ali 
começaram a construir espigões e mais espi
gões - eram ôO ou 70 prédios sendo cons
truídos ao mesmo tempo. O Promotor cha
mou a todos os incotpõradores e deu verda
deira aula sobre a questão das incorporações: 
"Não pode fazer Isso; para lançar o prédio, 
tem que, em primeiro lugar ... " Isso é muito 
comum, lança-se o prédio, mas não tem a 
inscrição da incorporação no Registro de Imó
veis. Aí é que vem a questão: "Não estava 

- inscrito, não dava para saber se eram 250 
ou 400m2 de área útil, etc". Se o incorporado r 
não promove a inscrição da incorporação no 
Registro de Imóveis, já está cometendo infra
ção penal. Para prevenir isso, o Promotor, e 
agora todas as lncorporadoras de São Paulo, 
ao lado da publicidade, embora em letras pe
queryas, s:_o_locam: "Memorial de construção 
arquivado sob_oúmero tal, no Cartório de Re
gistf91móvels, em tal Orcunscrição". 

E claro que isso demanda uma vigilância 
constante e há os instrumentos legais, mas 
n<:!:da_ como colocar isso na lei para que se 
tenha uma proteção mais adequada. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Mogalhães)
Apenas como curiosidade, lembro um caso 
da Bahiaf Uma construtora lançou um prédio 
e colocou no anúncio: área de Jazer, 50 mil 
rn-2, ·ou 100 inil rif _-um negócio enorme. 
Fomos Vêr o que erã - não sei se todos aqui 
conhecem a Bahia -,era o Campo Grande, 
a praça maior que tem na Bahia. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Aliás, corro-
borando com V. Ex•, Senador, não se abre 

- um- Jõinal que não tenha isso. No passado, 
toda incorporação era separada, tinha a fração 
ideal, que era o c:=usto; depois, o valor da cons-

trução. Hoje, não, é incorporado; você. compra 
uma fração ideal, compra um apartamento, 
não sabe, absolutamente, quanto custou o ter
reno. Qõe dificuldade teria a Defesa do Consu· 
midor em dizer que não se pode colocar anún· 
cio sem separar. Por que não? Daí esSa explo
ração. 

Um exemplo bom é aqui em Brasília: É só 
abrir os jornais, todos os sábados e domingos, 
para ver o que vem acontecendo nesse setor. 
Pergunta-se: por que esse preço da constru· 
ção civil? Não, é porque o terreno é muito 
caro, o terreno de Brasília ê muito caro, e 
se sobem espigões de 20 andares; compra-se 
um terreno e multiplica-se por 20 o valor por
que o espigão tem 20 anaares. Mas o povo 
paga só um, e o comprador paga só um. Que 
fizesse isso, mas enganar o público na impren
sa, nos jornais! Não via muita dificuldade nis-
so! 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
-V. EX se refere a incorporar o texto? 

O SR ALEXANDRE COSTA- Certo! Não 
veria muita dificuldade nisso. Voltar ao que 
era. 

O SR JOSÉ GERALDO BRITO FlLOMENO 
-Esse Capítulo que trata das práticas comer
dais fala da oferta e da publicidade, porque 
não podemos nos preocupar com problemas 
setoriais. Como já disse, o consumo envolve 
uma gama enorme. Então, é Oferta e publici
dade, com relação a todo e quaJquer tipo de 
produto ou serviço. Tudo aquilo que aquele 
que promete diz, se _o contrato for firmado, 
vai ter que cumprir, sob pena de perdas e 
danos. 

Tanto assim que o parágrafo úniCo do art. 
25 diz: 

"É proibida toda publicidade, por qual
quer meio, capaz de induzir o consumidor 
a se comportar de forma prejudicial, peri
gosa a sua saúde ou segurança." 

Sem se falar de que também aquele que 
faz a publicidade tem que fazer a apresentação 
do produto com relação a se é perigoso, se 
não é. Na bula do remédio deve haver uma 
especificação extremamente cuidadosa, quais 
os efeitos colaterais, e assim por diante. Se 
o automóvel vai conter tais e quais dispositivos 
de segurança para o trânsito; enfim, todo e 
qualquer tipo de produto. 

Outra grande conquista é a questão da Pu
bliddade enganosa. Sabemos que hoje não 
há, em nenhum diploma legal brasileiro, exce
to talvez no ramo de medicamentos onde se 
proíbe a vefcuJação -de propaganda, sem auto
rização prévia da autoridade sanitária, mas não 
há qualquer dispositivo que defina o que é 
uma publicidade que leva o consumidor ou 
pode induzir o consumidor a erro. 

O SR. PRESJI5ENTE (Aiei<anilre Costa) -
Mas está aí todos os dias, e lê-se, nos jornais 
-remédios sào anunciã.dos com efeitos mira
bolantes, de que a pessoa fica nova, volta à 
idade de 20 anos - todos os dias tem isso 
aí! Não é enganoso? -Não é enganoso para 
o Senhor, para mim, mas é el-tganOSÕ para 
a população de pouca educação. 
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O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMEI"'O -- --ass-e-gurar informações corretas, Claras e osK 
-Exato! Mas não há nenhum dtsposltivo legal tensivas sobre as suas caracteristicas e quali-
que proíba esse tipo. dades, bem como sobre os riscos que apre

sentem à saúde e à-SegUrança dos consu· 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- miàOres. 

Mas deveria haver. Isso é enganoso, está escri· E é enganosa qualquer modalidade de in-
to aí. formação de caráter publicitário, mesmo por 

O SR. GERSON CAMA TA- Dr. José Geral- omissão, capaz de gerar dúvidas com relação 
do, o Senhor me permite? aos consumidores. 

O-SR. JOSÉ GERALDO BRITO FlLOMENO É um capítulo bastante eXtenso, bastante 
- Pois não! importante; fala do termo garantia, que taro-

O SR. GERSON CAJ-1A TA - No ___ aspecto 
7

bém passa a ser obrigatório - hoje, não é 
de medicamento que V. 8' enfocou, é crimi· Õbrigatório, por incrível que pareça..:.___ de práti-
noso. Há uns 12 anos, fui Relator da CP! do cas abusivas. 
Consumidor, na Càmara dos Deputados. Ne- Quem nunca se submeteu a um contrato 
nhuma das recomendações feitas na área de sobretudo contratos de crédito bancário, em_ __ 
medicamentos foi obedecida. Detectamos vá- que as letras são miniffias e, realmente, depois 
rios medicamentos - um deles lembro-me que vamos ler com maiores cuidados é que 
bem, era antibiótico, o nome me fugiu agora, nos apercebemos de que não era bem aquilo 
mas vou lembrar; a bula norte-americana - 0 que quetfainos. 
o Pa:ís de _origem desse medicamento - ad· ColOcamoS, assim, uma série de vedações-
vertia de que não podia ser ministrado aquele no fornecimento de bens, nas práticas abu-
antibiótico nem a mulheres grávidas, nem a 
crianças até 6 anos de idade. A bula brasileira, 
o mesmo medicamento, a inesma fórmula, 
não tinha nenhuma advertência e até hoje não 
tem! E, agora, a aspirina, há um ano, nos Esta· 
dos Unidos, a aspirina tem aquela advertência 
de que "existe a associação, até oS seis anos-· 
de idade, do uso da aspirina com a síndrome 
de Reyes. A bula americana adverte com a. 
letra em negrito: 

"O uso deste medicamento a crianÇaS 
até seis anos e mulheres grávidas, s6 com 
acompanhamento médico. Existe asso
ciação comprovada do uso da aspirina 
com a síndrome de Reyes," 

A bula brasileira, até hoje, não tem essa 
advertência; quer dizer, é uma maneira de se 
enganar as pessoas! 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
- N., já não seria nem uma questão de enga
nar; seria de colocar em risco a próPria saúde 
da população. 

Eu me lembro, Senador - estou nesse 
campo ... 

O SR. GERSON CN'IATA-A aspirina bra
sileira não tem nem bula! 

O SR JOSÉ GERAI..DO BRITO FILOMENO 
- Não tem, por que é vendida em envolo~ 
pinhos pequenos. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Queria convidar o· Dr. Luiz Roberto da Rocha 
Mata, a participM da Mesa. 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
-Eu gostaria de contar com a severa vigilância 
dos Senadores porque acho que estou alon
gando demais a minha exposição. -

Exatamente em razão da hora, e sobretudo 
em vista da exposição do estimado colega 
do Conselho do Consumidor, Dr. Luiz Rober

to, vou dar um panorama mais rápido dos 
dispositivos. 

A partir das práticas comerciais, temos, en
tão, oferta e publicicW-de coibindo esse tipo 
de comportamento, a que o, Senhor muito 
bem se referiu, oferta e apresentação devem 

sivas. 
__ É proibido, por exemplo: 

"Cohdicionar o fornecimento àe bem 
ou setviço ao fornecimento de outro bem 

- ou serviço. 

É a··Chaniada "Venda caSada". "O senhor 
leva esse tipo de sabonete, mas tem que levar 
também o desodorante". "Mas eu não quero 
comprai desodorante!" "O senhor compra es~ 
te automóveJ, mas tem que levar esses e esses 
acessórios". "Mas eu não quero; eu quero um 
modelo mais simples; serve-me muito bem 
o modelo mais simples de automóvel. Eu não 
quero levar assessório". "Acessório- o pró
prio nOme eStá dizendci- é- supérfluo, é um 
plus, se eu quiser eu coloco, se eu não quiser, 
não coloco, não é? 

Outra proibição: 

_ ''Recusar atendimentos às demandas 
_dOs consumidores na exata medida de" 

-- sua_s disponibilidades de_ estoque e, ainda, 
de conformidade com os_ usos e costu-

. -- ffies." -

Isso quer dizer o seguinte: aquelas famosas 
campanhas de liquidação: "é:omprem por tal 
preço, promoção, etc; quando não tem esto
que para garantir. Então, o consumidor com
pra essa e acaba levando outras coisas de 
que, na verdade, não precisa. 

Outra coisa: 

''Enviãr ou entregar ao consumidor, 
sem solicitação prévia, Qualquer bem, ou 
fornecer qualquer serviço, ressalvada _a 
remessa de amostra grátis." 

Isso é muito comum também acontecer, 
-principalmente em matéria de livros1 coleções 
de enciclopédias, etc. 

"Prevalecer~se da fraqueza ou ignorân· 
cia do consumidor, tendo em vista_ s_ua 
idade, saúde, conhecimento ou condição 
Social para impingir~lhe seus bens ou-ser-
viços." - . 

"EXecutar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento e autorização expres

-Sa-âo consumidor." 

O meu avô, que era italiano, sempre dizia 
que "o que é tratado não é caro''_. Então, -O 

que é s_empre tratado previamente ... É uma 
máxima popular tão evidente e que, geralrnen~ 
te, as pessoas menos avisadas acabam caindo 
no engodo. 

É proibido também 

"Repassar informações depreciativa re
fereÍlte a ato praticado pelo consumidor 
no exercício de seus direitos." 

"Colocar no mercado de consumo 
qualquer bem ou serviço sem observàn~ 
cía das nromas previstas pela Associação 
Brasileiras da? Normas Técnicas." 

J;ntão, qualquer pro-duto p_Otenc:ialmente 
danoso oJ.i perigoso tem que ter a autorização 
ou, pelo menos, a chancela de um órgão.-Aqui, 
falamos em Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, mas, no caso -de medicamentos, é
a DIMED - Divisão d_e Medicamentos, que 
tem que autorizar, no cas_o de alimentos, é 
a DINAL- Divisão Nacional de Alimentação; 
no caso de um tít~o de crédito, é o Banco 
Central e, __ asslm, por diante o Ministério da 
Fazenda, não é?' 

Então, aqui há urna série de punições,~ caso 
tsso rião seja obedecido, e a proteção contra~ 
tua] também. Nós, dentro da proteção cohtra
tual, in\roduzimos urna novidade que já ~$tâ 
no projetQ do Código Ovil, que está em trami~ 
tação há 24 anos, há muito tempo, portanto. 
Há, lá, um dispositivo que trata dos contratos 
de adesão. 

O que é um contrato de adesão? I:: exa~
mente aquele contrato redigido previamente, 
em que a pessoa ou o fornecedor estabelece 
já,_ d~ pronto, todas as cláusulas. Ou a: gent_e 
aceita e, portanto, contrata, ou não aceita. Assj~ 
na ou não assina, não é? 

Então, há uma série _de medidas de segu· 
rança cjue cerCam esséCorltratO e há -um dis
positivo que diz que o·Miitistériõ PUblico,-me
diante inquérito dvl1, pode -efetuar o controle 
admirllstraliVõ ou abstratã e preventivo âas 
condições gerais dos contratos de ade:Sáo. Ts~ 
é, alguém está lançando um contrato de ade~ 
são que é só preencher os claros. Então, pode
ria o Ministério Público previamente analisar 
se aquele contrato vai ou _não causar algum 
dano, mandar chamar a pessoa e falar: não 
estou de acordo com essa cláusula, porque 
vai levar o consumidor a assinar sem ler ou 
~então vai enganar o consümidor etc. 

Sanções administrativas também_ s_ão pre
vistas e, aqui, o que é muito importante salien
tar é que, na verdade, a defesa do consumidor 
se faz no âmbito administrativo, no âmbito 
civil e no âmbito penal. 

Quando dizemos que o consumidor é -
e aqui estão as sanções administrapvas- pro
tegido no âmbito administrativo? E por carên
cia de órgãos que o cOnsumidor não é prote
gido? Não. I:. por falta de normas que o consu
midor não é? Talvez haja necessidade do apri
moramento de algumas normas. Mas comO 
ou quando podemos dizer que o consumidor 
está_ sendo protegido no- âmbito administra
tivo? Desde que os órgãos públicos, quer no 



2936 Sábado 17 

âmbito federal. quer nos âmbitos estaduais, 
quer no âmbito dos municípios, atuem efetiva
mente. Eritão, o con_SUiílidor estará sendo pro
tegido, como muito_ bem disse o Senador Ger
son Camata, quando, ao se fazer uma repre
sentação ou a CP! ter recomeildado que nes
ses casos desses medicamentos, do antibió
tico e das aspirinas, se coloque, nas bulas, 
a advertência. Ou,_então, no caso de um medi
camento cujo fator risco é maior do que o 
fator beneficio -sabemos que todo remédio 
tem um dupUddade, ou seja, é benéfico e ao 
mesmo tempo danoso, tem efeito colateral 
-, que se coloque na bula, a margem de 
risco. É evidente que, quando um medica
mento apresenta uma margem muito maior 
de risco do que de beneficio, cabe às autori· 
dades competentes retirar do mercado esse 
medicamento. Ou, entâo, Cercar o conSumi
dor de informação, e a classe médica também, 
para que só nos casos específicos aquele me
dicamento seja efetlvamente- empregado. 

Eu, na __ minha vida profissional, apenas a 
título de exemplo, tive um caso bastante inte
ressante, ainda no âmbito administrativo, não 
tendo havido necessidade de entrar com ne
nhuma medidajudiclal Em 1984, vipubiicado 
num jornal, acho que até fruto desse trabalho 
a que V. Ex~ se referiu, que a aminofenazona 
e a fenilbutazona eram sUbstâncias extrema
mente lesivas, nocivã.s. Entá'ó; to mel i.Jfn taU do 
do Instituto Adolfo Lutz, de São PaulO, e fiz 
uma representação à Divisão de Medicamen
tos do Ministério da Sãúde, à Oirhép. Demorou 
cerca de um __ ano, mas veio a_r_esposta:. A ami
nofenazona foi proscrita da farmacopéia, quer 
dizer, foram proibidas a fabricação e comer
cialização, ·e a fenilbutazona teve o seu uso 
extremamente limitado, apenas a ambulató
rios para tratamento-de reumatismo. 

Então, é uma marielfa, no a·mbito adminis
trativo. COriiCl se- faz a proteção do consumi
dor, no âmbito administrativo? Desde que a 
Dinal funcione, que a Dimep funcione, que 
a Dicope, que é a Divisão de Cosméticos, fun
cione, no âmbito do Ministério da Agricultura, 
desde que o setviço de inspeção federal de 
produtos de origem animal funcione, de ori
gem vegetal funcione, que o f'.'Unistérlo da Fa
zenda funcione na fiScalizaçãO ·aO" mercado 
financeiro, através do Banco Centrai etc., atra
vés- da Sunab, enfim; que cada órgão cumpra 
a sua função efetiva. Isso se ... 

O SR. GERSON CNI!ATA --Se o Sr. me 
permite, aí tem outra atividade que considero 
meio marginal nos laboratórios. A dipirona -
o Sr. deve ter acompanhado o caso- é admi
tida, na maioria dos paises, para controle de 
temperatura, quando outros meios tenham fa
lhado. Isto está claro na bula americana da 
dipirona. Quando eleS vão fazer as indicações, 
aqui no Brasil, eles alargam o espectro de 
ação do medicamento. Então, o Sr. pega uma 
bula de dipirona, no Brasil, e ela diz assim: 
cefa1éia, dor de _çab_eça, gripe, resfriado, dores 
em geral. Recomenda para tudo. Quando ele 
vai bater no efeito colateral, aí ele usa a lingua~ 
gem cientifica: o uso continuado pode ser as
sociado ao surgimento de casos de discrasia 
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sangüfnea. Nem eu entendi o que era isso. 
Se colocasSe à USo pOde provocar Câncer no 
sangue, o que é a verdade, o nome popular, 
o consumidor tomava um susto na hora de 
consumir. Na hora do espectro de ação, a 
linguagem é be111 popular; dor de cabeça, gri· 
pe; na hora do efeito colateral, linguagem cien
tifica, para o povo não entender. 

A advertência foi feita há doze anos e a bula 
deles continua igual. E outros medicamentos 
também. 

O SR. -Então, a (Juestão da oferta 
e da publicidade é vital para a saúde e para 
a segurança, sem_dúvida alguma. Aqui, esta
mos no âmbito administrativo. O que procu
ramos fazer foi não descartar ou não criar nada 
de novo, __ Apenas, corno a defesa do consu
midor, primeira e primordialmente, se faz nes
se âmbito admínistrativo, di.:inte dos próprios 
mandamentos constitucionais - agora, tam

-bém estados e municípios podem legislar so
bre iss.o ...,....-_, procuramos estabelecer, ainda 
que a titulo exemplificativo, infrações. Previ~ 
mos penas de multa, apreensão do bem, inuti
lização do bem, nesse caso em que haja o 
desatendimento à norma de colocar tal aviso 
para o consumidor. Então, o que cabe? Em 
primeiro lugar, a multa e, hum crescendo, a 

. apreensão do bem, inutilização, suspensão de 
fornecimento,_ revogação de concessão o_u 
pefttlissão, cassação de licença, cassação de 
registro, interdição total, parcial do estab_ele-

- cimento, a intervenção administrativa, suspen
são temporária de atividade empresarial, im
posição de contrapropaganda, o que também 

_ é uma novidade. Olha, esse produto é uma 
beleza para crescer ·cabelo. Não é, foi provado 
que não adianta ria da etc., etc. Então, a empre
sa vai ter que mostrar, fora responder pelos 
danos causados. Vai dizer. Olha, aquilo que 
dissemos não é verdade,- por isso etc., etc. 
Então, a contrapropaga-nda. Há também a cas
sação quando a empresa explorar serviço pú
blico:- Também noS preocupamos com a 
questão do serviço público. 

Esse é o capitulo relativo a sanções adminis
trativas. 

Embora haja, como sabemos, crimes con
tra a saúde pública no Código Penal, crime 
contra a economia popular, na Lei n? 1.521, 
a lei das incorporações a qual me referi, com 
sanções penais, entendemos por bem, no âm-

- bito penal, transformar alguns comportamen
tos de ta1 forma graves que também merecem, 
não apenas multa, interdição etc., mas tam
bém pena de cadeia para quem infringe essas 
normas. Por exemplo: colocar no mercado, 
fornecer ou· expor para fornecimento bens im
próprios ao consumo é um crime: reclus_ão 
de dois a cinco anos e multa. Se o crime 
é culposo, uma pena menor; omitir - aquilo 
a que o senhor estava se referindo - dizeres 
ou sinais ostensivOs sobre a nocividade ou 
periculos!dade de be_ns n.;~.s embalagens, nos 
invólucros ·ou publicidade: reclusão de um a 
quatro anos e multa. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de alertar, mediante reco
mendações escritas ostensivas, sobre a peri· 
culosidade no serviço a ser prestado; deixar 

de comunicar à autoridade competente, aos 
consumidOres e ao público e-m geral, sobre 
a nocividade ou periculosidade de bens cujo 
conhecimento seja posterior à sua colOcação 
no-mercado. Por exemplo, a talidomida, há 
30 ou 40 anos atrás, era um medícamento, 
um tranqüilizante utilizado geralmente pelas 
mulheres grávidas, pela tensão da gestação 
etc. Depots, comprovou-se, anos mais- tarde, 
que causava sérias deformidades nos fetos. 
Ent~q, a partir do instante em que o laboratório 
toma conhecimento de que a substância é 
nociva _e mesmo assim continua a comercia
lizá-Ia, incidirá nesse tipo penal; executar servi
ço potencialmente nocivo à saúde ou perigo
so, contrariando determinãi;:ão de autoridade 
competente,_ como por exemplo o serviço de 
dedetização, que é um serviço perigoso e noci
vo à saúde mas necessário em alguns casos. 
Cabe à autoridade, cabe ao fornecedor daque
le serviço que advirta o consumidor que não 
pode ficar na casa durante três ou quatro horas 
depois do espargimento do veneno, que tem 
que deixar as janelas abertas depois de duas 
ou trés horas, que a família tem de !aVÇtr os 
utensílios domésticos antes da sua utilização, 
porque deve haver algum resíduo ainda da
quele veneno, e assim por diante; e o crime 
de publiddade enganosa: "Fazer afirri1ação 
falsa ou enganosa ou omitir informaçãõ sobre 
a natureza, características, qualidade, quanti
dade, segurança, desempenho, durabilidade, 
preço ou garantia de bens e serviços". é: a 
publicidade enganosa. "E incorrerá· nas mes
mas penas de publicidade enganosa quem 
fizer ou promover publicidade que sabe ou 
deveria ser enganosa", isso é para os veículos 
de publiddade. "Fizer ou promover publici
dade de bem ou serviço, de modo a dificultar 
a identificação do fornecedor", e assim por 
diante. ''Fazer ou promover publicidade, sa
bendo-se incapaz de atender a demanda, dei
xar de organizar dados fáticos, técnicos, _cientí
ficos que dão base à publicidade, assim como 
impedir ou dificultar seu acesso aos consumi
dores" e assim por diante. 

Nós previmos a questão da multa, a questão 
da fiança, que é bastante pesada e que, a crité
rio do juiz, dependendo da situação do réu 
e da gravidade do fato, pode ser aumentada 
ou diminuída, e a questão processual, talvez 
a mais revolucionária em termos mundiais até, 
que é a defesa do consumidor em juízo. E 
aqui nós previmos não apenas a questão do 
consumidor Individualmente considerado, 
mas também o consumidor difusamente con· 
siderado e coletivamente considerado, isto é, 
consumidor enquanto urna coletividade de 
pessoas, qUe pode ser prejudicada pór um 
fato _de produto. A legitirn_idi:s.de concorrente 
do Ministério Público, a União, os estados e 
os municípios, entidades e órgãos, associa
ções, admite seü litisconsorte facultativo, 
ações coletivas para defesa de interesses indi
viduais homogêneos, ações de responsabili
dade de fornecedores de bens e serviços e 
a questão da coisa julgada. 

Ainda há um outro titulo que diz respeito 
à Fundação do Instituto Nacional do Consu
mo, que o anteproJeto do Conselho Nacional 
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de Defesa do ConsJ.!JTiidor acabou eQt~nQe~
do não ser viável a criação da Fundação, mas 
transformar o já existente ConselflO~Nacional 
de Defesa do ConsumfdOr no órgão de .ç_oor
denação nacional de entid&des d~_ proteção 
ao consumidor, sem nenhuma vincula~~m hie
rárquica ou de recursos, mas um órgão, a 
nível nacional, que já existe, vinculado ao Mi
nistério da Justiça, que servirá como esse 
grande órgão de coordenação nacional._ . _ 

Finalmente, existem, nas disposições finais, 
modificações da Lei no _7 ,347, de 1985, que 
trata das chamadas ações· civis públicas. 

Gostaria, para terminar, embora seja até 
suspeito para falar porquanto, como_ eu _disse, 
fiz parte dessa comissãQ que elaborou o traba
lho, que foi para nós uma honra, açiot~do pelo 
Senador Jutahy Mag~lhães. tirando toda a car
ga até de natureza emocional que me vincula 
a esse_ trabalho- estou há 6 anos nesta área 
- e pela experiência que temos observ_ado 
e pela legislação de outros países -_de_dizer 
que. se aprovado, será sem dúvida nenhuma 
o código de defesa do_ consumidor rnais mo
demo do mundo atual. Nem 9§: Estados Uni
dos com todo o seu progresso e pujança eco
nômic::a, nem países da Europa do quilate da 
França, Holanda, Inglaterra etc, terão um códi
go tão bem estruturado, um código ~o com
pleto. Como eU disse, não se podem prever 
todas as hipóteses e todas ~-s circ_unstâncias, 
mas será, sem dúvida n~nhuma, _o Brasil cam
peão nessa matéria de código de 4efesa do 
consumidor que terá - concluo -_o_ código 
de defesa do consumidor mais_ rn.Qdemo do 
mundo da atualidade. 

Muito ·obrigado. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES (Relator) -
Muito obrigado pela palestra que fez, pela ex
posiÇão que apresentou, com muitos Ci_etalhes, 
sobre o trabalho realizªP9 p~l~ comissão, co
mo V. EX" disse. Eu tive a oportunidade de 
aproveitar esse trabalho para levar a debate 
no Senado e, daqui, passar para a Câmara. 
para apres_sarmos o andamento desse tra,ba
lho, que considero d~ r:naior i111portância e 
que o Congresso tem de fazer de acordo COflJ 

a norma constitucional das disposições transi-
tórias. _ __ 

Antes de fazermos as pergunta·s; aCho que 
passaríamos à exposição do Sr. LI.Liz Roberto. 
Posteriormente, os Srs. Senadores poderão fa
zer as suas perguntas aos dois. 

;,nldor, pnde o Ministério -da Fazenda pode 
atuar nt$_so. - · 

Aproveitando o que o Ôobre Senador Ger
son Cama ta falou· sobre _o problema das bulas 
dos remédios, çomo simples consumidor que 
sou,_como tOdQs nós, às vezes -passamôs pela 
:;;ituaÇã_o. Séi como é ditícíl, e não só nas bulas 
dos· remédios, entender à-que um fabricant~ 
ou algllém pre1:~nde comunicar ao pOvo. Sem 
criti.Çª--Denhuma aos nossos legisladores, mui
tas vezes-~s noSsas leis se parecem um pouco 
com as bUlas dos remédios. Acredito que nós, 
num primeiro momento, gostaríamos de 
transmitir a V. Exts-a preocupiãção de que esse 
remédio que existe na nova Constituição cha
rriado defesa do consumidor, para esse mal 
tão grande de que o nosso povo sOfre, deveria,
nisso que entendo ser, daí para a frente, quan
do aprovado, a bula- desse remédio, ou seja, 
o Código -de Defêsa do. Coinsunidor, uma pri
meira grande preOCupação: o trato de uma -
linguãgem simples, capaz de c:omunicar dke
tamnete ao povo os seus direitOs. Este é o 
primeiro pOntO. AcreditO ·que tão logo esse 
código seja aProvado, uma campanha nado
na] de âivul_gação e de educação popular deva . 
ser lançadª, do- tipo ·Cártilhas e manuais de 
uso explicando esses detalhes, e até mesmo 
descendo à preparação daquele consumidor_ 
futuro que mais· terá pOssibilidade de U:sufrutr 
-dess~ có"digo, quando, amanhã, apresentar os 
resultados desejados, ou Seja, os h ossos meni~ 
nos nas eScolas, levar às escolas a mensagem, 
ã ii1Stú.iÇãá,--a· -educação sobre a defesa do 

-· -consunidor. A partir de um código como esse·-· 
acho que isso se toma bem mais fadlitado. 
~O in~ds_o 32" do art. -5~, asSiTn como o art. 
4_8 da_s _DiSposiçÕ~s Transitórias, na nossa 
Constituição, nos dão as informações n~cesw 
sárias para sabermos que é dever do Estado 
e direito do cidadão a defesa Qo consumidor, 
s~ndo o -_c;ódigó um instrumento legal por 
~meio do qual serão reguladas as relaçÕI$ do 
consumo, visando à pretendida proteção ao 
partíCipe mais fraco, que é o consumidor,_ 

Diz mais ainda a nossa C"onstitUição sobre 
- o tema, o_ seu· art. 170, inciso V, Capitulo f, 

que trata doS prii'ldplos gerais da atividade 
económica. A defesa, do consumidor, no meu 
entendimento pelo menos, passa a ser um 

-conjunto _coro outros princípios, uma das re
i;Jtas fundamantais capaz de fazer com que 
a ordem económica, fundada na valorização 
do trabafho humano e na livre i_ni_ciativa, passe 
a gerar Os direitos à exist_ência'digna e à justiça 
social conStitucional que todos desejamos. 

Partindo da mesma base de raciocínio, con-
O SR. LUIZ ROBERTO DA SILVA MAIA

Senador Jutahy Magalhães, SenadOr __ Dirceu 
Carneiro, Senador Alexandre ~esta, 'Sénà06r 
Gerson ca:mata, demais autoridades, presen-
tes, Dr. Fnomeno; _ __ _ _ _ 

-- -Siá~and.Q O_ OUtrO lado da moeda, ainda se
gundo o meü entendimento, a defesa do con
sumidpr, sendo um dos princípios da ordem 
económica nacional. passa a constituir-se 
tãmbém_n_um compromisso, num dever mes
riio, a ser observado _e cumprido pelos orga-

Gostaria, inkialffiehte, de apresentar mi
nhas desculpas se a emodo_na}jd?~.4e .superar 
nas minhas palavras o caráter técnico que gos
taria que elas mantivessem. Pela oportunidade 
de estar participando de um momento tão = 

nobre, importante e inteligente, pela oportu
nidade de ser ouvido por pessoas tão intell- . 
gentes, sinto que vou .ter de utilizar, depois 
de uma exposição tão inteligente, apenas a 
minha vivência no campo da defes_a do con;su-

nismos econômicos, fornecedores de bens e 
serviços_ ofertados ao consumo no mercado 
interno, ainda que o Código não tenha sido 
aprovadO. Com isto, quero dizer que entendo 
ser à defesa-. do consumidor doravante uma 
obrigação do Estado e dos empresários brasi
leiros. 

A valorização ~ o_ resJ?eito _ao consumidor 
rta<:-ionar miO podem maiS se"r rTiãtéria de se
gunda çlas.:;;_e e_rn noSsa col:etânea de diplorrias 
legais. O Código que constitucionalmente 
passa a ser elaborado nas Casas deste Cori
gresso, por serem elas hoje bem represen
tativas do nosSõ-j:>civõ, Qra_Ç:aS a Deus, no nosso -
ente-ndim~ntá ainda, deverájncorporar o espí
rito portanto definido no art. 170. -
-As vOzes que tenho ouvido levantaram-se 

contra _os div~rs6s Projetas e anteprojetOSâe 
Código de Defesa do C:onsum'ídor, e tomo 
por base uma ihterpretação positivamente 
míop·e do texto constitucional, consideram o 
principió da propriedade privada e a idéia da 
livre iniciativa, querendo, nada ·mais nada me-: 
nóS, negar -com isso 'a validade da intervenção 
do Estado na ordem económica na:ciOi-ml. 

Para. tais voZes, ·ª exiSfêrida posférgadá do· 
Código dé DefeSa dó ConsUmidOr; enquanto 
puder ser obtida, quando não mesmo anulada, 
significa uma vitória. -.--

Srs. Senadores e demais autorida.des_,_ por 
ter sido ouvido e ter considerada a mirifia idéia, 
muito me honra e estimula continuar a parti
cipar humildemente na luta em prol da defesa 
do_ consuroid.or. Aproveito; pedindo a licença 
dos ~senhores nesta._oportunidade, para _lhes 
tra2:er algumas colocações na qualidade de 
um simples servidor público, que, por condi-. 
ções alheias à minha própria vontade o_u meu 
próprio interesse par:ticUlar, vem çlesempe
nhando papel de membro Suplente, r~presen
tando o Ministério da Fazenda, junto ao CNDÇ,_ 
e me stnto muito ótgulhbso e satisfeito com 
isto. 

Na SEÃP, no Ministéflo da .Fazerid~,-onde 
êstou lõtado coffio Assessor do Gabinete dQ_ 
Sec:retáriô, dentre inúmerás outras atividades 
que deserivO\\ro, destacO para os senhOres -
llll)ã que muito- me aproxima _dos problen1as 
do nosSO-povo, não sendo- poUcas -aS vezes 
em que me leva_mesmo_à emoção. É a leitura 
das cartas, contendo denúncias dos consu-
midores. _ _ 

QUantos-gOlpes, verdadeíi-os contos-do-Ví.:
gário e outras tantas ·formas criminosaS de 
relações de consumo injustas a qUe o povo 
está Sl!b!'!l~tidofN:ão São ãp~ãS ~edamações 
contra os planos de Governo, na área econô
mica, gue_ me chegam _às mãos. Os temas 
das_ cariãs que le_io, -senhoreS, nã maioria das 
vezes são cartas. pedindo, implorando a ação 
dos órgãos govemametais çcintra -inesCrupu-· 
lesos industriais, comerciantes e prestadores 
de_ serviços, que a todo instante exploram in
cautos consumidores, até mesmo protegidos 
pela leT.-- ---- - -- -

Sãá'Cerlteilãá de denúncias. E aí vem a per
gunta: o que se pode fazer? Lainentavelmente~ 
senhores, a pafde-possuirmos todo um uni
verso fantáStiCo de diplomas legais, a resposta. 
na minha situaÇão, é quásé nada; senão llada.' 
Por quê? Eu destacaria para os senhores três 
pontos -à)ffi que, lendo essas cartas, sempre 
esbarro. -

A legislação atual, quan-ao não é orTiissa 
ou incompleta, encontrawse esparsa, sendo de 
dificillnterpretação pelo leigo tanto quanto ·as 
b~as '!~ remédio em determinadas situ~~õeS. 
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O nosso povo não c_onhece bem os seus 
direitos mais comezinhos, _e. como consl.!miR 
dor então, nem se fala. AssociandQOS fatores 
citados nos dois itens anteriores, temos facil
mente a resposta: as denúncias são insubsis
tente, Carecem de provas, quando não mes
mo a linguagem correta e imprecisa que o 
nosso Português obrigada o nosso p-õvo a es-
crever, impede o entendimento da mensa
gem. 

Nesse sentido, cresce muito a importância 
dos organismos de controle para intervenção 
e fiscalização governamental contra esse tipo 
de prática lesiva aos interesSes dO cónsumi
dor. Não sei se devo e posSO dizer feliz ou 
infelizmente, mas essa é a realidade: o consu
midor brasileiro necessita ser_muito protegido. 

Por minha experiência pessoal, acredito que 
isso pode ser perfeitamente coordenado pelo 
Conselho Nacional de Defesa do ConsUmidor 
no Ministério da Justiça, na COndiçãO de órgão 
cabeça do Sistema. __ N~ç_ion-ªl_çle Defesa do_ 
Consumidor. 

Estou certo de que com alguns pequenos 
ajustes na sua atual estrutura organizacionaL 
esse órgão tem condições de seguir à frente 
na sua missão, associando os -demais órgàos 
estaduais e municipais nesse e.sfo"r.ço, para 
que esses então executem as açóes de prote
ção-aos consumidores, porque eles, sim, esta
riam lá próximo ao fato, ao_crime, à dificuldade 
do consumidor. Muitos consumidores deseja
riam vir a Brasilia e fazer, apreSentãr a ·sua 
reclamação, mas a dificuldade de transporte 
num País do tamanho do nosso todQs _n_ós 
podemos compreender. Mas, ir a uma prefei
b.Jra e encontrar lá o Procon municipal ou esta
dual é fácil. 

Sei que há correntes de pensamento que 
defendem a criação de entidades novas para 
o setor do tipo fundacional, para exercer o 
atual papel do conselho nacional, acrescido 
de outros papéis, que, no meu entender não 
seriam muito apropriados às finalidades de 
um órgão de planejamento e coordenação da 
política de defesa do consumidOr, -como por 
exemplo a própria execução da política. Afinal 
de contas nào me parece ser muito ético qUe 
se permita a quem executa algum tipo de ativí
dade complexa a autoridade de se autocon
trolar, coordenar e plenejar. Quem paga nunca 
deve ser a mesma pessoa que recebe, acredito 
eu. 

Durante os trabalhos do Conselho Nacional 
de Defesa do Consumidor, quando se discutia 
o anteprojeto de defesa do consumidor, estu
do exaustivamente debatido naquele plenário 
sempre me bati pela não criação da fundação, 
mesmo porque, sabedor da não existência de 
recursos suficientes para atender à criação da 
referida entidade, alertei _os conselheiros para 
o fato de que os objetivos e finalidades daquele 
tipo de organismos, por mais nobres e impor
tantes que seja, acabam se lornando fracos 
e ridículos na medida·em que não disponham 
dos recursos indispensáveis às_suas cons_e
cuções. 

E bom lembrar que no nfvel federal o Gover
no já dispõe de inúmeros órgãos capazes de 

- - -- - ---- ---

executar a política de defesa do consumidor, 
como é o caso da Sunab, do lnmetro, etc. 
___ J;: verdade que muitos_desses órgãos preci
sariam ser. melhor aparelhados. Não há dúvida 
nenhum~ de que muitos dess_es órgãqs se 
e_nCqnfram talvez até necessitando ser reagru
pados, reestruturados; ij[guma coisa no nível 

_administrativo, de traba1ho, de reestruturação 
·preCisariam ser feita nele. 

-- b SR. -Se o Senhor me permite, 
gostaria de contar um fato que vi acontecer 
não tem um mês. 

No interior do Espírito Santo, em uma cida
de _chamada UnhaN'5, conversando com um 
senhor proprietário de uma lanchonete/pada
ria, nO espaço de 30 minutos que fiquei con
versando com ele, apareceu a Sunab, pegou 
o pão e pesou. Quinze minutos depois chegou 
9 Inmetro para aferir a balança. Conclusão: 
poderia ter ido um só carro de Vitória, o que 
não-·accinteceu, pois saíram dois automóveis 
do Governo Federal, gastando combustível 
pagandO diária para o primefro pesar o pão 
e o segundo aferir a balança. O mesmo fiscal 
deveria ter em primeiro lugar aferido a balança 
para depois pesar o pão, 

Esse proprietário, uma pessoa simples, dis
se que estão gastando dinheiro à toa, deveria 
haver um carro só. Esses órgàos deveriam 
ser fundidos em um grande organismo até 
porque todos reclamam que_há poucos fiscais 
e_ se juntarmos ficará melhor. 

O" :SR. -Sem- dúvida nenhuma o 
sentido de reestudar o problema desses ór
gãos desce até à possibilídade nào só de agru
parmos alguns mas talvez de extinguirmos ou
tros, não há dúvidas, mas simplesmente man
ter estes e criar outros, sabendo que os recur
sos são poucos não tem, no meu entender, 
nenhum sentido. 

Agora apenas a título de ilustração daquilO 
que coloquei aos senhores sobre o trabalho 
do Conselho Nacional de_ Defesa do Consu
midor, no MiniStério da Justiça: atuando como 
coordenador, enfim, ouvindo as reclamaçõ~s 
do povo e 'tentando distnbuir de alguma ma
neira as ações de correção das distorções en
çontradas, gostaria de narrar um caso ligado 
à previdência privada que tivemos oportuni
dade de recentemente relatar. 

Algumas denúncias chegadas de cidadãos 
que se sentiram, depois de anos e anos de 
recolhimento mensal de quantias e:m tJma 
poupança, prevendo aposentar-se melhor, 
prevendo, enfun, um pecúlio, são surpreen
didoS, depois de _tantos anos de esforço, com 
uns miseras centavos que lhes são devolvidos 
pelas entidades chamadas montepios; e eles 
se manifestam írriediatamente. Na medida em 
que isso chega io Conselho, sofre urna análise 
e é levada, em tão, para o plenário. Neste cas_o, 
ã"qui, nós tiveinoS três denúncias, que separa
mos em dois grupos. O primeiro grupo, da
quele cidadão que simplesmente pagou, du
rante anos da sua vida, para ter alguma coisa 
e, no fmal, descobre que JoT tapeado, que não 
tem quase nada _a receber. E outro, de um 
cidadão na Bahia: que, tehdo feito, intdalmen
te, um_ plano para ter n~o s6 direito à pensão 

e à aposentadoria. mas também, direito a tra
tamento de saúde com _a empresa Golden 
Cross, ao final de um período lóngo, descobriu 
que não só ia receber míseros centavos, mas 
que também ia perder direito a todo o trata
mento de saúde, porque, simplesmente, o no
me novo que se inventava para uma figura 
de entidade, que passava a lhe dar cobertura 
para fins do_ seguro de previdência privada, 
não queria mais reconhecer nenhuma respon
sabilidade com ele para o tratamento de saúd_e 
e assistência médica e dizia mesmO, clara
mente, que desconhecia qualquer ligação en
tre a G01den Pi'eV, que é o nome deste mon
tepio com a Golden Cross. Então, nóS fizemos 
um· estudo nessa forma. O caso encontra-se " 
sendo analizado na Çonsultorla Jurídica à o 
Ministério da Justiça, em parte, em função 
dessa fuga às responsabilidades por parte da 
Golden Cross.-

Com referência ao problema das entidades 
de _montepio quanto a cálculo de aposenta
doria, o processo também, se desdobrou e 
foi à Susep e ao Conselho Nacional de Segu· 
ros Privados para que eles nos respondam 
e dêem soluções e, mais também, os próprios 
não só reclamantes, mas também- acusados, 
estão recebendo agpra, já a oportunidade de 
se defender ou de acrescentar mais documen
tos para melhorar a consistência de suas recla
maçõe_s ou denúncias. No caso da empresa 
Golden Cross, 6 processo em Si contém docu
mentos suficientes Para mostrar que é um 
absurdo ela não querer assumir a responsa« 
bilidade, porque todos os contratos que o cida
dão tern foram a~sinados com ela e, num de
terminado momento do tempo, por questões 
de modificações de contratos sociais ou ou
tros dessa ordem, o -cidadão passou a ter a 
responsabilidade de pagar a pensão a uma 
entidade de nome Golden Prev que, curlosa
mente, mantém o mesmo CGC, o mesmo 
q1dereço, o mesmo telefone da entidade ante
riormente ligada a Golden Cross. 

Isso é uma coisa que corre paralelamente, 
e mostro aos- Srs. como, dentro do CoÍ1selho 
de Defesa do Con~umidor, hoje, parte do pro
blema pode ser tratado. 

A outra parte que eu troxe em números 
- -seifa' interessante que nós tivéssemos a 
oportunidade de contar com o apoio de um 
retroprojetor, porqúe são números e, às vezes, 
_falando, fica díficil de: identiffc;ar ---,. mas, nós 
fiZemos, então, a análise dos dois casos mais 
sérios, quanto a contribuições por dez anos, 
e é o re-s-ultado do que esses cidadãos tinham 
a receber se comparado com a aplicação que 
eles tivessem feito em cade_meta de poupança, 
nada mais. Não JJSamos_outro crité_rio_que não 
este, se ao _invés de pagar ao- montepio, du
rante dez anos, aquelas quantias, ele tivesse 
separado numa continha de poupança. Então, _ 
nós chegamos a seguinte conclusão: um de
terminado_dda.dão pagou à Sociedade Benefi
.cente de Oficiais das Forças Armadas, durante 
dez anos, 500__cf1!lclLoS fixoS; o s;:~Iário rriínTmo, -
quando" ele começou a pagar 500 cruielrõs 
por mês, era de 768_ cruzeiros. Portanto, ele 
pagava quase um salário ~ínimó p_or mês. 
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ConSiderando, ainda, que, naquela época, o 
salário mínimo era reajustado todo primeiro 
de mato, esse _cidadão__ pagou os primetios 
doze meses quas~ U!TI salário mínimo1 portan
to, pagou quase doze salários rUínimos.JSso 
ele foi fazendo; óbivio que depois houve a de~ 
preciação desse valor, a inflação foi desvalQ~ 
rizando a moeda e ess_es quinhentos cruzeiros, 
ao fina] de oito, nove, dez anos, não represen
tavam mais nada, Ma_s_, é importante lembrar 
que, no primeiro ano,- ele pagou qlJase doze_ 
salários mínimo-s. __ _ _ _ _ 

Ele fez: então, uma aplicaç:ãp total no mon
tepio de sessenta e um mil e seiscentç>s cruz~i
ros. Dez anos-depois, o total do fundo finan
ceiro desse cidadão, no mo.ntepio, era de tre
zentos e cinqüenta niil seiscentos e noventa 
cruzeiros. Que"r dizei', para quem COlocou ses
senta e um rnil e seiscentos cruzeiros do seu 
bolso, estava reCeb~~do_um-adicfona] ãlgo ex
pressivo, aparentemente, porque dava cerca 
de cinco vezes a mais._ 

A renda mensal que esse montepio queria 
lhe dar era de dez mil e sessenta e quatro 
cruzeiros. Aí, aplicamos a hipótese da cader
neta de poupança: o que ocorreria esse cida
dão pegasse os mesmos sessenta e um _mil 
e seiscentos cruzeiros e aplicasse, durante o 
mesmo tempo; numa poupança garantida pe
lo governo tanto quanto o rnontepio é, incen
tivada para fins de Imposto de Renda tanto 
quanto o monteplo é, e ainda com outra gran
de vantagem que o montepio não oferece, 
que é a possibilida.de de, em qualquer mo
mento de sua vida, ter acesso a este dinheiro 
Sem pedir licença a ninguém, preenchendo 
um cheque no caixa, enquanto que, com o 
montepio, foi obrigado a esperar dez anos e 
ainda teve que mandar uma carta solicitando 
que o montepio se manifestasse para lhe pa
gar o que tinha direito. E aç.onteceu que, em 
quanto esse cidadão, em func;lo financeiro -do 
monteplo, tinha trezerltose cinqüenta mil cru
zeiros, na caderneta "deveria ter nove milhões 
quinhentos e trinta e cinco mil Cfl!.Zeiros; e 
isso quer diz..er que teria tido, no mês seguinte 
ao último mês de ç..,.-ência, quer dizer_:ao cabo 
de cento e vinte meses,_ só de rend_imentos 
da poupança dele: novecentos e Õove mil cr~
zeiros. qua_se três vezes mais do que o fundo 
de reserva que o montepio lhe destinava. Sig
nifica dizer que se ele fosse viver dos rendi
mentos dele, mensalmente, pela poupança, 
passaria a ter, no m"ês seguinte, novecentos 
e nove mil cruzeiros para embolsar._E o que 
o montepio lhe oferecia no 'mês seguinte co
mo rendimento do seu fundo? Dez mil cruzei
ros, nove mil e novecentos. Senhores, é L!.ffi 
número expressivo, não é algo que possa ser 
menosprezado. 

E o salário minirnq_@_época, como é que 
ficava, para se ter uma idéia? Esse- Cidadão 
contribuiU. -duràilfe OS prlmeiros doze meses, 
com quase_ um saláriQmínUno; _i~tQ significa 
um esforço muito grande no seu orçamento 
familiar. Olha, o fundo de reserva que ele tinha 
era vinte mil cruzeiros mais do que o _salário 
·mínimo-trezentos e trinta e três mil, enquan
to que omontepio lhe oferecia, com tudo aqui-
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lo que ele pagou, de2; mil cruzeiros. E o salário 
mínimo, na épôca~ e~ que ele terminou de 
pagar, era de trezentos e tdnta e três nlil cru-
zeiros. _ ____ -· 
B~_, senhores, . fica então o problema 5Je 

atualizar para o nosso tempo. Quarito, em di
nheiro de hoie, esse ddadão deveria recel;ler, 
efP: ... Yez d-e os çentavos noS_ -quaís- aquüo s_e 
transformou, porque se pegarmos trezentos 
e .Cinqüenia mil seiscentos e noventa cruzeiros 
e transportarmos isso para moeda atual vere_
rnos que resultará em trinta e cinco centavos 
de cruzados novos. Pois bem, esse cidãdão 
não teria trinta e cinco c_entavos na pouPàOÇa 
dele, mÇ!S unl -mil, OitocentõS e·vinte -e_ novo 
cruzados novos. Lendo esses números e con
~q.erando que, durante muito t~mpo, a cader
neta de poupança, para quem pretendia salvar 

-_o -~eu dinheiro da inflaÇão, nao foi a melhor 
aplicação, não constituiu a melhor forma de 
s_alvar o dinhe®, chego à ~onclusão de que 

·- ~sses números poderiam ser bem maiores se 
esse cidadão tivesse tido,_·d_urante toQo _esse 
tempo, a possibilidade de jogar com a soja, 
com outros titules de merca,do. 

Bem, a situação do ·outro poderia até mos
trar que houve erro de cálculo, exageros, mas 
nâo, senhores. A situação do çaso que foi en
caffiinhado dei Bahia, do Sr. Gerard Uve?, foi 
exatamente contra a Golden Prev, um cálculo 
muito semelhante. É absurdamente maior o 
que ele poderia ter a receber numa caderneta 
-de popupança do que o que a Golden Prev 
lhe encaininhava e, diga-se mais, os monte
pios se arvoram com direjtos_ porque a lei é _ 
extremamente omissa em -reg1.1lar o funciona
mento destas entidades, a lei as coloca absolu-

- -tãmente livres, motivo pelo qual solicitamos 
qoe·o ·conselho Nacional de Seguros Privados 
tente, de alguma maneira, chamá~las às ré
deas; verifica-se· que elas se tornam prepo
tentes e autoritárias. Se o- cidadão reclama. 
muito, elas mandam einitir o cheque e comu-
niCafn áo cidadão que _se encontra em deter
minada agência bancária o valor para o cida
dão receber e fim. Como se aquele cidadão 
não tivesse sido alguém que lhe pagou para 
administrar um fundo de poupança que ele 
fõrnióU durante algum tempo. Quer c:!izer, na 
verdade, os assedados dos mOntepiõs deve~ 
riam-ser encarados como os donos dos mon-

--tepios. Empregados São aqueles que lá estão 
e deveriam bem administrar esses recursos 
para não apresentarem es~es r.esultados ab
surdOs, e me parece, também, que são resu1ta
gos que a lei_ ampara porque não regula sufi
cientemente a torrõ_~ de aJillicação e deterroi
·nã;-então, algo absolutamente ultrapassado. 

·-A coisa é séria; o montante de recursos de 
noSsos .consumidores _expostos a esse tipo de 
golpe é muito grande. Vimos dois dd.adãQS 
que se manifestaram dez ou quinze anos de
pois que _contribuíram. 
_ Mas. e aqueles -que- faleceram ante, pensando 
qq~ deix<)riai"Tl para suas esposas e filhos uma 
pensão._ digna e reSpeitável para que -manti
vessem o ine-SlJlO nível e padrão de vida qUe 
antes tinham?_ E nem--se questiona, porque 
as _viúvas e ·os filhos não percebem mais aqui
h Acham ridícula a quantia que recebem e 

não questionam se_ o ridículo não foi o faiecido, 
mas, siin, o sistema e o golpe que foi apiícado 
SObre-aqUela pessoa, que não está m~is aqui 
p.:irã reClamar. E muitas pessoas se negam 
a ir receber esse dinheiro porque são centavos. 
Exfster'h" cartas de -cidadãos que dizem ter a 
receber centavos, hoje, que rlão pagam á pas
·saQ:_errt gasta pãfa ir ao bãOco reCel5er. 

EntãO, senhoreS, esse é um-- tipo de aç-ao 
que o Conselho Nacional de Defesa do Consg
midor' h_oje: apoiaao em outros órgaos fede
rais, esta4uais e municipais pode fazer- crescer, 
melhorar a ação e ·a proteção ao consUmidor 
rla meãtàa ein -que, éiltEmdO eu, ele já dispo
nha da nossa bula do remédio, ou seja, do 
Código. cre··oereSa do· Côns_hirriTd.o_r:-. e nla.is,· 
que oS ôrQâ.OS, sisteinicilrrien{e, se ãpãfelhem 
para funcionar, seja a nlvel federal, estadual 
ou municipal. -- -- -

A situação, por exemplo, da Sunab, hoje, 
-sabemos, é absolutamente ridícula do ponto 
de vista organizacionale de quadro de:" pessoal. 
A Sunab passa por uma de suas maiores cri
ses. Os salários dos fiscais da Sunab sãO ridi~ 
culamente irrisórios, pessimamente -remune
rados; o quadro está amesquinhado, reduzido. 
-Uma série de fenôm_eno$ de dilacerar ... a pró
pria legislaçã~ que _condicionou à Sunab po
deres para agir em determinados segmentos, 
ela já foi, com o passar çlo tempo, retalhada, 
transferindo-se partes e partes de competên
-Cia a outros órgãos. Então, tudo isto precisaria 
ser consolídado, precisaria ser estudado. Po
deria, por exemplo, junto com uma Seap, que 
atua muito próximo de uma SUnab, porque 
quando ela mexe com _o ab<J,stecimento de __ 
preços uma série de denúncias de consumi
.dores nos chegam e temos que encaminhar, 
de imediato, à Suriab quando elas vêm com 
provas suficientes para que a Sunab entre em 
ação. -

_ E o grande problema da Sunab é o seguinte: 
não temos um carro; ou- se .temos um carro 
o fiscal já foi destacado para um determinado 
setor, e não há condições de atender mais 

-a õutros. Esgotaram-se as suas capacidades. 
Não sou da Sunab, estou falando aqui" sem 

receber deles nenhum tipo de autorizaçãO, es
toU tra:nsferíndo aos Senhores algo -que ai~ 
guém vivendo o dia-a-dia do seu trabalho sen
te; dificuldades terrfveis. E "quem mais deve 
bestar sendo prejudicado quando uma SUnab 
não age? Ou umâ Seap? o~nosso povo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - O Senhor 
está traçando um_ quadro real, da situação bra
sileira. 

Atrevo-me a fazer apenas uma pergunta: 
será qUe _câm puhição de multa vamos obter 
bon_s_resultados? 

_O SR_._ _ --~ Não só de 'llultas 
mas acho que outros tipos de punições devem 
surgir,_ a nível do próprio processo adminis

-trativO, da ação administrativa. Existem cor
rentes que pensam que para punir o empre
sário deve:.se -levá-lo à cadêia. Mas, não sei 
Se a Cadeia seria o· melhor_ lugar. Acho que 
q_mel_hor lugar seria ele saber que o estabele
cimento dele pode sofrer a interdição, poi-(]ue 
ali está a grande multa dele. 
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Agora, tem um risco. Esta iriterdição é em 
função de _quê? No meu entender, acho que 
esta interdição deve surgir por força de reinci
dência. O_estabeledrnento qUe por "n" vezes, 
no mesmo exercício;_contábil-financeiro, apre
sente, por provas substanciais, reincidências 
e determinados tipos de ação contra o nosso 
consumidor, deve ser punido um pouco mais 
severamente. 

Lembrando um caso ocorrido e que envol
veu _até um amigo, e o Procon do Distrito Fede
ral, no ano passado, pude observar que aquele 
fenômeno que o Dr, Filomena citou, da neces
sidade de se ter uma proteção ao consumidor, 
à semelhança do SPC, é muitO- importante, 
Por quê? Existia um dcfadão _devidamente 
identificado pela sua prática ilícita, que vinha 
de cidade em cidade no Brasil, se transferindo 
e abrindo toda vez uma nova empresa, para 
venda de escadas de ferro_ fundido, que jamais 
acabavam de ser instaladas. Ele cobrava, rece
bia tudo que podia, e depois não acabava de 
entregar e o cidadão ficava sem fazer nada. 
Quando recorria às autoridades, o cidadão já 
tinha mudado. Acabou a __ finna, extinguiu, o 
galpão ficou lá largado, e ele foi para outro 
lugar, para outra cidade.Abrir nova firma, coni 
outro nome, e ninguém consegue coibir isto. 
Será que se funcionasSe aquela idéia da prote
ção ao consumidor, algo fundonãsse, -e -ligas-:. 
se, escuta o nome desta empresa prá vocês 
é bom? Não é bom, cuidado. Isto permitiria 
uma boa parcela de livrar o consumidor des
ses golpes. 

Agora, é uma forma de punição, também 
à empresa, na medida em que ela vai com 
o seu nome constar numa lista negra. No mo
mento em que ela saiba que por reinCidência, 
e por se tomar na praça conhecida por esta 
prática, ela vai constar numa lista. 

Agora, além disto, acho _que se ela pudesse 
tampém sofrer a punição efetivit da interdição, 
e na interdição ela constasse para este tipo 
de prática, que_ citei da escada de ferro, que 
é um criminoso que já deveria estar atrás das 
grades, e definitivamente proibido de abrir 
qualquer empresa no Brasil e no mundo. 

Agora, no caso específico de emprésas -que 
incorrem em determinados acidentes, a inter
dição pode ser um alerta, e vai ser respeitada. 

O SR. GERSON CAMA TA- Os portügúe
ses no tempo do Brasil COlônia - não sou 
advogado, mas andei estudando isso como
economista - existia a pena vexatória que 
foi uma pena que ao longo dos anos foi deSa
parecendo. Quando a pena é muito, é costu
me do Brasil quando a pena é muito pesada, 
muito forte, às vezes, o juiz fica sem condição 
de dar uma pena e acaba não punindo. 

Por exemplo: nós aprovamos aqui e a Câ
mara mudou a Lei do Deputado Epitácio so· 
bre o problema de racismo. As penas ficaram 
tão elevadas e aqui no SenadO, os Srs. Sena~ 
dores que entendem da matéria, tentaram co
locar redução porque a Câmara está votando 
penas tão elevadas que o juiz vai acabar não 
punindo porque é exceSsivamente alta. EntãO, 
~sa pena vexatória é uma outra coisa que 
~ devia prever porque uma indústria. um co-

lnerciante, uma emissora_de televisão, subme· 
tidos a pena vexatória, às vezes, é mais pesada 
até do que uma pena pecuntária para ela. A 
voha da penalidade em dizer: "Fulano de tal 
foi relapso". Antigamente, havia o hábito de 
-se pregar na porta do fórum o nome da pessoa 
que- recalcitrou, que errou. Enülo, essa pena 
vexatória deveria"" voltar porque, ar, as pessoas 
vão ficar, pelo menos, com a cara vennelha 
em ver o nome dele exp_osto pelo descum
primérifo de determinações legais ou pelo mal 
trato infringido àquele que tentou consumir 
o produto. 

O SR. ALEXAI'IDRE COSTA - Mas isto 
é quando a prática não se generalizou. Ela, 
generalizada, serão tantos os nomes que se 
confundem. Para mim, há muita ineficácia:. 
P8ra infrn, é a interdição. Sem interdição, nada 
feito. 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
- Eu= acredito que a multa pode ser uma 
primeira instância- a·pririteiro mo-mentO- de 
pUnfção. Depois, passa-se à interdição num 
processo de reicindência. 

Eu queria agradecer - acho que o que 
eu poderia colocar para V. Ex"~ já foi exposto 
........ e rrie i:::olocar à disposição para mais algu-
ma pergunta: -

O SR. ALEXANDRE COSTA- Ffta -pare-: 
cido como o trânsito. No trânsito, nós, Seilci-
dores, temos exemplo: não se para com o 
carta em CiiíVcr não é porque o trânsito não 
quer que você pare o carro na cmva. ~ porque 
isto_ pode ocasionar um desastre e matar ter
ceiros. Mas, _quando convém, eles param. Nu
ma boate ali na 309, quando tem festa, as 
curvas são tomadas e nós não podemos nem 
paS!fâr. Se você vai e encosta e não está na 
boate, será multado. Então, a multa é um jul
gamento muito vago. 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
- Eu acredito, inclusive, Sr. Senador, sem 
cortar as palavras de V. Ex,~, que a multa favore·' 
ce, às vezes, o problema do achaque, confor
me o-valor, às vezes, em que ela se eleva, 
ela faculta o achaque. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Isto. Ela fa
!:;uita o achaque. O julgamento é feito por um 
cidadão e, multas vezes, ela é tão pequena 
que compensa o crime. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Eu a,gradeço, tainbém, ao Dr. Luiz Alberto pela 
expoSiÇão que fez, trazendo fatos do dia-a-dia 

_ <te sua ação administrativa e com sugestões 
que Toram apresentadas e que, posteriormen
te, serãO levadas em consideraão pelos Relato
res-Adjuntos, pelo Relator e pela COmissão, 
c.om·todo o Seu paperfirial de apr'ovação do 
parece1. 

Elfperguntaria-ao Sr. Relator se S. Ex" .dese
java iniciar a fase de perguntas. Antes porém, 
com_a permissão de S. Ex', quero fazer uma 
solicitação ao Sr. Secretário da_ Comissão para 
que busque na Comissão de Constituição, 
JUstiça e Gdadania; arespoSta qUe o Dr. CelSo 
deu ontem à pergunta que lhe fiz a respeito 
do Código de Defesa do Consumidor e, por 
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colncidêncJa, S. ~.·ParticipO-u um pouco -
disse que não teve uma_partidção maior mas 
participou um pouCo_ como representante do 
lY\inístério da Justiça na elaboração desse Có
digo. 

"O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- N6s 
vamos fazer algumas indagações de ordem 
mais genérica e, depois, provavelmente, algu
mas mais específicas que eu dirigiria a ambos, 
conforme a conveniência de um ou outro res
ponder. A primeira delas trata do relaciona
mento, vinculação existente_entre_os diversos 
órgãos, hoje, Procons. Que natureza, que tipo 
de relacionamento, e como_ isto poderia ser 
consolidado ou corrigido, se é que possa haver 
alguma coisa a corrigir, aí, nesse aspecto? 

O SR. JOSÉ GERALDO BRTTO FILOMENO 
-Antes de se iniciarem os trabalhos, eu esta
va, exatamente, conversando com a jovem 
que assessora esta douta Comissão, sobre o 
Sistema nacional de _defesa do consumidor. 
O projeto prevê a criaÇão do sistema nacional 
de defesa do consumidor. 

Vou dar uma rápida explicação do que existe 
hoje . 

Existe, hoje, a nível de Ministério da Justiça, 
o Conselho Nadonal de Defesa do Cõhsu~ 
midor. Foi criado em 1985 e reformulado em 
f987. Foi criado pelo Decreto n9 91.469, de 
24-7-87, e reformulado pelo Decreto n"' 
94.508, de 23~7-87. Então, ele -é um órgão 
consultivo do Ministério da Justiça. 

A nível de Estado, estão sendo criados os 
chamados_Procons, serviços de proteção ao 
consumidor: diretoria executiva de defesa do 
consumidor; e a sigla Procon já ganhou foros 
de solidez, a partir da experiência de São_ Paulo, 
porque o primeiro Procon do Brasil foi o de 
São Paulo, criado em 1978. Inicialmente, ele 
não tem personalidade juridica e era um órgão 
vinculado à Secretaria de Economia e Planeja
mento do Governo Estadual.- .. 

Com a críação da Secietaria de Defesa do 
ConstJmidor, altás, São- Paulo e Bahia são os 
Estãdos que têrri essas" secretarias de defesa 
do consumidor, a nível estadual. 

O Procon integra, no EStado de São Paulo, 
.a SeCretaria de Defesa do ConsUmidor. Nos 
demais Estados e no Distrito Federal, ora--o 
Procon pertence à Secretaria da Justiça, ao 
Gabinete Civil, como é o caso do Governo 
do Distrito Federal, Secretaria de Indústria e 
ComérCio, enfim, depende, de cada Estado, 
como o Procon de Vltórl~, que, parece-me, 
pertence também à Secretaria da Justiça, diri
gido, lá, pelo estimado amigo Vicente. 

Cada Estado tem o seu Procon. A nível, 
como o·próprio Dr. Vicente chama, lá no Espí
rito Santo, de cabeça do sistema federal, seria 
6 Conselho Nadonal de Defesa do Consu
midor, e a cabeça de sistema, ou subcabeça 
de sistema, seriam os Procons, ou secretarias 
de defesa do consumidor. 

No Estado de São Paulo, o que se tem feito 
é estimular a criação, a niveLmynlcipal, de 
Procons, locais, chamados também de Cede
cons, .Cedecons, isto é, Centros de Defesa do 
ConsumidOr; CorTiiSsãO-de -Defesa do Consu-
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midor Municipal, etc., mas não há qualquer 
vinculação hierárquica, e, muito menos, de 
recursos. O que o ]'r:_oCon de São Pau1o •.• 

Desculpem-me, mas vou apenas me cingir 
ao exemplo de São Paulo. O que se está fazen
do é o seguinte: já na época do Procon, quan
do ainda não havi;;~ a Secretaria de Defesa 
do Consumidor, Procon e, agora, a Secretaria 
de Defesa do Consumidor fazem o seguinte: 
chegam nos munidpios, estimuJam, mediante 
(eí munícípal, a criação de Proçons municipais, 
vinculados à prefeitura municipal. São treina
dos, esses técnicos, pela Secretaria de Consu
midor de São Paulo, _e cada município, então, 
passa a contar com o seu órgão local, inde
pendente, de defesa do consumidor. aaro, 
que sempre com o respaldo técnico; etc., com 
a ajuda do Procon,_ ci'~ Secretaria _de Defesa 
do Consumidor e do Procon central, de São 
Paulo, mas já há, quase, 150 Procons no inte
rior de São Pau1o. Há o Procon na Capital 
e há os Procons em quas_e 150 munfcípios 
do Estado de São _p~u]9. t: feito um curso 
de treinamento, porqUe quase toda semana 
há um curso de treinamento Já em Sáo Paulo, 
do qual, aliás, participo, como Procurador de 
Justiça, Coordenador das Promotorias de DeM 
fesa do Consumiâor. 

Terça-feira passada, estive lá. Disseram: o 
Ministério Público pode colaborar. A minha 
função básica é coloçar o órgão de de_fesa 
do consumidor local, porque tudo é uma 
questão de coordenação mesmo, e a minha 
função específica é a de colocar, exatamente, 
o órgão de proteção ao consumidor em con
tato com o Promotor de Justiçª)o~al, porque 
cada cidade tem as suas peculiaridades. 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
-Justiça local, porque cada cidade tem as 
suas peculiaridades. Para começar 88 comar
cas no Estado de São Paulo possuem mais 
de um Promotor. Um d_eles é designado para 
atuar na área do consumidor e um outro na 
ârea do meio ambiente. . . .. 

Minha função principal como coorden_~dor 
das promotores especializados da área é ex.a
tamente essa: a de colocar em contato. 

O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor a nível federal é um órgão de coorde
nação nacional. Sem querer dizer com isso 
que o CDC vai, por assim dizer, mandar nos 

O SR. _ -:-:-Irei fazer u_ma_ outra inter-
venção para dizer como esse campo está todo 
solto n_o _ _l3_rasil e deye estar até hoje. 

Naquela época da comissão fiZemos uma 
experiência. Licitamos- cerca de trezentos pro
dutos _de consumo e durante tima reunião da 
Comis_sã._d, çada_ Deputàdo tirou o noffie de 
um produto, tiramos cem produtos e manda
mos examinar: peso, comPtimento e quanti
dade. Foi publicado nos jornais da época. Uns 
quatro produtos estavam no limite. Um tirtha 
não sei quantos miligramas a mais do que 
estava anunciado. O sabonete estava_a menos 
do que anunciava no rótulo, a garrafa de cer
veja tinha m~nos oito mililitros. Mas por causa 
disso o consumidor r\ão irá brigar. Ocorre qu_e 
para quem encheu um milhão de garrafas __ _ 
num dia ele fez uma grande_ e~onomia de pro
duto._ O pap~l higiênlco estava fora _da dimen
são, do comprimento e da largura. Não tinha 
um produto dentro das medidas anunciadas. 

- Ce~o-dia Jizuma e:xpériêricía própria. Esco- _ 
lhi dez postos de gasolina no Espírito Santo, 
na BR-101 que vai para a Bahia, pedi a um 
policial amigo meu para acompanhar o ftscal 
do lnmeti:o e solicitei daqUi --a inspéçâo. Não 
tinha -urTf-postõ que comprovasse o que um 
litro de gasolina era realmente um litro de ga
solina. T odes marcavam a menos. Hoje deve 
estar .~C? J!lesmo jeito. 

Se .nos reuníssemos e fizéssemos a mesma 
lista de produtos seria até interessante. Pediria 
a Adolfo Lutz que analise a lista de antibióticos, 
pelo menos uns dez. O número de unidades 
que anunciavam no rótulo não possuíam a 
metade. Caril o grave riscO de çriar certa resis
tência por aqueles que o- utilizassem. 

Se fizéssemos isso hoje seria até interes
sante para vermos como está. 

O SR.- - O Sr. poderia dar um-
exemplo? Se falha a ftScalização no âmbito 
administrativo, cabe- estou dizendo o M_inis
térlo Público que não tem monopólio dis_so 
-mas no caso irei dar-lhe apenas um exem
plo: o caso_ do álcool. 

Durante o Plano Cruzado de 1986, o que 
os produtores de álcool estavam fazendo, prin
dpalmente deste álcool vendido para uso do
méstico, para limpar janela, limpar ferimentos, 
uso hospitalar, etc.? Eles estavam colocando 
água. 

Procons estaduais e Cedecons ou Prodecons Cada tipo de álcool tem um grau específico 
•munk:ipais.,Jiada disso! É apenas a cabeça deiNPM-InstitutoNacionaldePesoseMedi-
de um sistema, através de uma política clara das - e tem o grau GL, Gay-Lussac. E _eles 
de defesa do consumidor, estabelecendo as estavam coloGando_ água no á1cool. O Supe-
diretivas genéricas, aliás é o propósito desse rintendente do Instituto de_ PesoS e Medidas 
código, mas cada município com o se.u órgão já cansa~o de autuar. El~ chegava -no super-
de_proteção ao consumidor, c_om total inde- merc.adae_aprendiaoálcooldeváriasmarcas, 
pendência e voltado para os problemas da veriftcava e constatava a adição de água e 
comunidade de defesa do consumidor. Se o apenas setenta e taOtos_ Por cento de grau 
problema for de nível nacional aciona-se o alcoólico. Conseqüentemente tinha 20% de 
Procon estadual. Se- é de nível nacional acio- água. 
na-se o Conselho Federal de Defesa do Con- Ele autuavaJ a ri1u1ta era irrisória- aqUilo 
sumidor. que -o Senador Alexandre estava dizend_p -

Dentro do âmQfo de atuação do Ministério pagava-se a multa e cõfttii1Uava, porque era 
Público no Estado de São Paulo em conjunto multo mais lucrativo coloi::ar água. O que 
com os Procons é isso qu'e eu poderia escla: - INPM fez? Em conjunto conosco do_Ministério 
recer. ~Público ele começou a mªl)dar esses autos 

de infração. quando eram reincidentes e eu 
instã.urei mais de 50 inquérltós civis. $e era 
em Campinas mandava para o Prornotor de 
Campinas; se era de Ribeirão Preto. para o 
Promotor de Ribei_rão Preto~ se era São José 
do Rio Preto enviava para o Promotor de S. 
José do Rio Preto. Capital um dos promotores 
que trabalham comigo. 

Entramos com três ou quatro ações ~ivis 
públlcas, de acordo com a Lei n'-' 7.347. You 
dar o caso de Campínas: a empresa de álcool 
foi condenada as_~ abster des~e procedimento 
de adulterar o álcool, sob pena de pagai-, na -
época, 5 mil cruzados por frasco de álcool 
que fosse a penha do dali para a frente. Acabou 
cq:>robleJna. 

Quando ·as outrã-=-s -empresas ficaram saben
do da sentença que já foi até confirmada pelo 
Tribunal de Justiça de São Paulo, _a~- outra_s 
empresas correram junto às dertlaiS, dizendO: 
nós não queremos mais, nós assinamos aí 
e tal. O Sr. assina o termo de çompromisso 
qUe Vai engarrafai' álcool corretamente, sob 
pena de pagar 5 mil cruzados por multa? Nós 
aceitamos, e tal. Sanamos esse problema e 
assim como outro~_ casos tan:tbêm. 

Recente-mente, tivemos UfT'! problema sen'ís
simo em São Pau1o, com relação à reutiliza
ção, imaginem, de agulhas e seringas descar

-"táveis. lnstaureí õ-inquénlos civis, dois deles 
já terminaram, fora o processo criminal. Por· 
que vejam: o âmbito administrativo a que me 
referi, a Dinal tem que fazer; não faz. O proble
ma é dela. A Dimed tem que fazer, tem que 
apreender, etc. A Secretaria de Saúêie. também 
tem. No âmbito civil é conosco, com as enti4a
des de proteção ao consumidor. E no âmbito 
penal. 

· A defesa ao consumidor se faz no âmbito 
administrativo, civi1 e penal. Nesse caso do 
álcool, eres foram processados criminalni.ente, 
foram condenados por adulteração de produ
to; foram obrigados a se adequar às normas 
técnicas, sOb pena de pagamento de muha 
29r frasco de 5 mil CI'l.l_zados. E.-o IPEN conti

- nUOu ITiUltando administrativamen"te falando. 

No caso das_ Sfiiingas a mesma CoiSa, por
·que o _inquérito- civil, felizmente, é um instru
mento de uma eficácia tremenda. O promotor 
instaura inquérito civil, colhe todas as provas, 
e, se for o caso,-entra com ação civil pública, 
para obrigar deixar de fazer ou fazer alguma 
coisa. Mas, na maioria das vezes,_ o próprio 
comerciante vai ao fome-c_ec:lor independente
mente, da parte criminal, ele fala: não quero 
briga; vamos capar com isso. E, realmen_te, 
num processo judicial demanda muito tempo. 
Então, pfefere-se-cominar-uma multa admi
nistrativa a:Ji mesmo, porque vai se( te<::olhida 
para o furido de interesseS difusos. Esse di
nheiro é recolhido por um Fundo que fala 
a Lei n? 7.347. Então, a questão é resolvida 
ali. E ãssim outrOs Casos qUe cónsegUiinos 

-resolver com ação civil pública. 
Ele se referiu a um problema de estrada. 

Na Rodovia Anhangüera, que liga São- Paulo 
até a Região de Ribeirão Preto, o trecho é 
de duas pistas, separadas por um canteiro. 
E na entrada de Umeira havia um verdadeiro 
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matadouro_ de pessoas, porque, era uma pas
sagem de nível sem qualquer cuidado - a 
continuação de uma antiga estrada municipal . 
- e não raro, muitos acidentes ocorriam lá 
e pessoas morriam_. O Promõtor de Justlçã.
de Umelra entrou com uma ação civü pública 
e obteve limítiar:- colocaram uma vala de 3, 
4 metros, pararam o acesso á via Anhang
qüera. EntãO, é uma forma de se estancar 
de imediato. 

Um outro caso que também -causou bas
tante celeuma foi aquela questão da impor
tação do leite contaminado por radioatividade. 
Também entramos-com açãO civil pública pa
ra impedir a coinercialização desse leite. En
fim, ação civil pública no âmbito civil é wn 
instrumento dos mais _eficazes para a proteção 
do consumidor. 

Agora, o Ministério Público tem a legitimi
dade, mas também não descarta a legitimi
dade de outros órgãos e associações. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES--Lamenta
Velmente, vou ter que solicitar com a maior 
brevidade as respostas, porque inclusive as 
indagações são muitas: seriam feitas pelo Re
lator e possivelmente pelos Senadores. Digo 
"lamentavelmente, porque esses exemplos vão 
nos dando condições de pensarmos em su
gestões que poderão ser apresentadas na jus
tificação do Código Tributário. Mas, o tempo 
é contra nós. 

Por isso, solicito ao Senador Dirceu Car
neiro que continue com suas indagações. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ainda 
sobre a questão das ligações e do relaciona
mento dos diversos Pro-cons e órgãos de defe
sa ao consumidor, pelo que_v:ejo, a experiência 
que se teve atê agora, é de não criar instâncias 
dentro dessa organização; que eles acabem 
~ndo resolvidos nas instâncias locais. 

O SR. JOSÉ GERALDO BRfrO ALOMEI'IO 
-Desculpa-me, Senador, apenas o que que
ro deixar claro é o seguínte: às vezes o proble
ma é local. Agora, se o· problema transcende, 
por exemplo, o municípfo, é claro que devido 
ao convênio, - e é muttó útil que se façam 
esses convênios, com os Procons municipais, 
o Procon estadual o Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor, pofque se o problema 
é de demissão estadual, então se manda para 
'O âmbito _estadual e para o Federal. Pode ha
ver, por exemplo, um problema que envolva 
o direito do consumidor no Brasil inteiro. Uma 
norma- que discipline ou caiba esse tipo de 
abusuo, a que o Dr. Lulz Roberto se referiu, 
em questões de montepios e títulos de capitali
zação, é urna questão que interessa a milhões 
de pessoas no Brasil inteiro._ Então deman
daria até, quiçá, uma providência de ordem 
legislativa. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Esta questão 
dos subfaturamentos, das notas fiscais, dos 
recibos a menor, se com o recibo se paga 
menos, acontece muito nessas áreas de den
tistas, odontólogos etc. 

O SR. -Isso é com o Dr. Luiz Ro-
berto, homem da fazenda. 

- - - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO - E uma outra 
questão, é sobre a nota fiscal. Essa questão 
da nota ftScal pode representar, primeiro, a 
questão das garantias para o consumidor, de
pois, também, a questão de recolhiinento que 
deve representar bilhões de dólares, aí, caso 
qUe isso não tenha sido levado em conta. Co
mo que _essa legislação que foi discutida, esse 
projeto, como lei encarou isso, há alguns dis
positivos específicos Sobre isso? 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO ALOMENO 
- Nobre Senador, neste aspecto final de sua 
per-góhfa, depois pedifla ao Dr. Filomena que 
me ajudasse. Agora, com referência à prática 
de subfaturar e de não emitir notas, tenho 
a impressão de que todos reconhecemos que 
o próprio conSumidor é conivente. Há urn 
a-cordo que o próprio consumidor se sente 
bem com Isso, principalmente quando o pró
prio comerciante sugere que ele receba um 
desconto, para não levar a nota. Aí é urna 
questão de cultura. Na medida em que esta
mos marchando, para dar ao nosso consu· 
midor, tão nitidamente registrado os seus 'dl

rreitos, ele poderá mudar essa atitude. Talvez 
ele não saiba hoje interpretar o mal que está 
fazendo a ele próprio, quando se torna coni
vente nessas práticas. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Isso é alta
mente difundido em cada 1 O casos, em 8 é 
diVidido o imposto entre o proprietário e o 
consumidor. 

O SR. - Então eu faria a seguinte 
colocação: as autoridades têm consdência e 
tentam, de alguma forma, evitar isso, mas é 
algo que se_ incorpora já há tantos e tantos 
anos_, na prática, nessas relações de consumo 
que evidentemente é dificil coibir. Então, não 
teria de Imediato, não sei se o Dr. Filomena, 
dentro do que o código prevê, no anteprojeto, 
se há alusão a esse problema. 

O SR. -Como eu disse, o Código 
não p-oderia se preocupar -com tudo o que 
acontece em matéria de consumo. Na prática, 
seria o caso de fazermos um código de talvez 
dnco mil artigos, se fôssemos nos preocupar 
com detalhes assim. 

Mas vejam o seguinte: volto àquela minha 
velha assertiva. Quando, como membro do 
Ministério Público, especializado em defesa do 
consumidor, eu me deparo com um determi
nado caso, disseco o caso e vou analisar, por 
exemplo: há alguma coisa, no caso concreto, 
que o Ministério da Fazenda, Ministério da Jus
tiça, da Agricultura, Secretaria Estadual da 
Agricultura, da Justiça, da Fazenda possa fa· 
zer? Sim. 

Hà alguma coisa qUe eu, dentro do meu 
âmbito, possa fazer, entrando com ação civil 
pública, instaurando inquérito civil ou denun· 
dando criminalmente_ algl!ém? Sim. 

Aí, se a resposta é positiva, vou examinar: 
onde incidiu esse comportamento? 

Houve casos em que eu me deparei, não 
apenas com unla questão de crime de_ apro
priação indébita, por exemplo, de um marce
neiro -que pegou dinheiro do consumidor e 

mais madeira para faz_er armário, embolso_u 
o dinheiro e não fez nada. P:aralelamente, tam· 
bém, ele teria cometido um crime de sonega
ção fiscal. Então, o que fiz? Oficiei ao Delegado 
de Polícia do Decon, que, lá no Estado de 
São Paulo, é uma polícia especializada na área 
de defesa do consumidor e polícia fazendária 
estadual. O Decon é o Departamento Estadual 
de Polícia da __ Consumidor, que tem três divi
sões _que nos interessam: Divisão de Investi
gação e Crimes contra a Economia Popular, 
Divisão de Crimes contra a Saúôe Pública e 
Meio Ambiente e_ Divisão de Crimes Fazen
dários. 

Então, o que fiz? 
Requisitei instauração de inquérito policial, 

não apenas pelo crime de estelionato, mas 
-pelo crime de sonegação fiscal. E lembro, 
aqui, a propósito, que há que se ter uma 
perspicácia toda especial ao se lidar com esses 
casos. Pode multar? Pode. Então, IPEN e man· 
da-se para a Secretária da Fazenda. Pode pro· 
cessar criminalmente? Pode. Então, manda-se 
para a policia. Posso entrar com alguma medi
da, ou posso notificar, porque- o promotor po· 
de notificar o cidadão, até sob pena de condi
ção coercitivã, pode conduzi· lo, através da po
lícia, à sua presença, não é? 

Então, temos que analisar a qúestão sob 
todos os ângulos, sob todos os enfoques. E 
lembro, aqui, curiosamente, que o famoso 
gangster americano, AI Capone, matava, fazia 
e acontecia, traficava bebida, o que era proi
bido, à época, mas acabou sendo pego, não 
pelos crimes de homiddio, de estelionato, ou 
de gangsterismo que fez; mas pelo imposto 
de renda americano. 

Então, se não podemos pegar por aqui, pelo 
menos para se ter as provas, pelo menos para 
que se faça alguma coisa em beneficio do 
consumidor, vamos para esse lado. 

Senador, entendo que a resposta é negativa: 
não. Não nos preocupamos com esse aspec
to. Nós nos preocupamos, sim, com- esse as
pecto, mas de outra maneira, quando da com
pra e venda do consumidor, porque o consu~ 
midor deve ser perfeitamente esclarecido de 
todos_ os meandros do negócio no qual vai 
entrar, principalmente a oferta, a publicidade, 
quando se trata .de medicamentos, produtos 
potencialmente danosos, etc., que tem que 
ter, na bula, direitinho, todo o alerta, etc. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- E a sua apre
ciação quanto à possibilidade de se incluir isto 
também, acha que ficaria muito complexo, 
não seria muito apropriado, V. S' tem uma 
apreciação sobre isto? 

O SR. - Não entendi bem em 
que tennos que se proporia isto. V, Ex" acha 
que seria em que termos? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Apenas estou 
constiJtando se... --

O SR. - Certo. Acho que seria 
tornar muito detalhista o Código. 

O SR. DIRCEG CARNEIRO- Tudo bem. 

O SR. - Minha preocupação, 
com isto, levou-me para notas fiscais. Nos Es-



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o II) Sábado 17 2943 

tados Unidos, mesmo que o consumidor não 
queira, eles empurram a nota, e somos_obriga
dos a recebê-la. 

Fui conversar com um comerciante ... 

O SR. - Nos Estados Unidos já 
tem, e até a Europa, todo mundo sabe a taxa 

O SR. -Sim, mas· ela vem incluí-
da quando é de taxa, e, mesmo que não quei
ramos, eles empurram a nota. 

Conversando com um brasileiro que tem 
urna loja, eu disse_ a ele que não pr~cisava 
de nota - costume brasileiro. E ele me disse 
o seguinte: se eu não emitir uma nota, posSo 
ser interditado administrativamente por 10 
anos. 

E eu disse: mas isto· é um absu_rdg! 
E ele disse: aí, eu é que tenho que ir à 

justiça contra a interdição judicial. E se for 
reincidente perde direito de _apelar à Justiça. 
É uma penalidade violenta se ele deixar de 
emitir a nota do consumidor, e é por isso que 
eles emitem. Pode ser até dez anos de inter
dição para começar dentro do território norte
americano. 

O SR - Exatamente! Acho Sena-
dor, retificando um pouCO, pois lendo o art. 
31 do projeto do Senador talvez haja a possíbi
lidade de se inserir um inciso no art. 31 ou 
então quando trata das Cláusulas abus-ivas 
uma exigência de discriminação. Aqui nós exi
gimos uma série de coisas. 

O SR. -tinha que ser no Código 
Fiscal dos Estados, eu acho. Eles não dão. 
Vou contar um outro episódio, porque gostõ 
muito de tirar sempre um fato. Eu era Gover
nador do Espírito Santo e _um dia estava indo 
para casa e descobri que era o dja do aniver
sário do meu casamento e fui comprar uma 
bobagenzinha para levar para minha esposa. 

Embrulharam, paguei e fiquei parado em 
frente à dona da boutique que eu até_ conhecia. 
N. ela me perguntou e eu lhe disse que ela 
estava desrespeitando o Governador que esta
va ati pesente e ela não descobria por que. 
Não deram o troco?_Er_a que não tinham dado 
a nota fiscal para o Governador do Estado, 
sonegando na frente dele, até que ela mais 
ou menos descobriu_: "Ah! Deve s_er_ o seu ta
lão! Infelizmente não vou poder dá-lo hoje por
que está fechado lá em cima o bloco." Quer 
dizer, é assim, não dão nem para o Governador 
quanto mais para o fiscal. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -
Hoje cresce um mercado ilícito, esse mercado 
de anunciar na revista, Sr. Relator, anuncia 
na revista um determinado produto, V. EX' se 
interessa e pede o produto, então o próduto 
vem, emitem uma duplicata, o produto pode 
chegar às suas mãos e pode não chegar. Se 
a duplicata for em bran_co_vai executar. Ora, 
como é que pode executar uma duplicata sem 
aceite. 

Não estou contando aqui um caso que ouvi 
dizer. fsso aconteceu num banco baiano, o 
Banco Económico, então eu vi essa confusão 
lá: ''Mas não recebi e nem acelte_ e~ dupli
cata, porque então está no cartório? Não tenho 

nada com jss.o, a empresa é que mandou 
-·" uma confusão maior do myndo. O fato 
é _que um homem de cor negra vá à polícia 
~ diga: "Que eu não posso contratar advo
gado, porque sou humilde de cor e _tal." 

Agora, esse mercado hoje não é um mer
cado de detalhe é imenso. Qual é a provi
dência que se tem que tomar contra uma coisa 
dessa? E como um retrato, todo o retrato colo
rido é bonito. Na hora que se recebe o produto 
pode ser aquilo que se pediu, ou não. 

O SR. - Isso tem um outro pro-
blema com os Estados, porque todas essas 
grandes empresas de venda por correspon
dência São_em São Paulo. Os produtos pagam 
tudo em !Cf\'\ em São Paulo, tem uma burla 
dos Estados pequenos que compram e muito 
nesse aspecto. No interior a gente pede um 
cafálo_go, está muito desenvolvido, é s6 telefo
nar dois dias d!'U'_ois o produto chega. Paga 
o ICf\'\ ~m São Paulo que foi consuQlido na 
Bahia. Há uma burla do !CM na Bahia, do 
Espírito Santo, são coisas todas que a Comis
são não vai colocar na Lei Federal, mas vai 
advertir os Estados. 

O SR.JliTAHY MAGALHÃES-Sr. Relator, 
peço· ·;ua lic:ençq porque estamos aqui com 
a presença de dois representantes do Procon 
do~ Dis_trito Federal, o que é uma satisfação 
para nós vermos que há um interesse desse 
órgão para com os trabalhos da Comissão, 
momento em que também solicito para fazer 
uma indagação, quero aproveitar o momento 
para fazê-la e se V. Ex" permitir quero apro
veitar e Introduzir essa norma também àqueles 
que es_tiverem aqui para participar. 

O SR. RELATÓR (Dirceu Carneiro)- Muito 
obrigado Senador Jutahy Magalhães, Srs. Se
nadores presentes, realmente estamos ouvin
do aqui todas essas explicações e estarr.>Js 
aqui mesmo_ assim_formigando nosso desejo 
de participar porque estamos no dia-a-dia. Es
tamos rec~bendo re<)Lmeot_e 1.,1m_a carga 9-e so
licitaçõeS, de reclamações, de consultas, no 
Procon de Brasma, principalmente com a edi
ção do Plano Verão. E temos verificado verda
deiras_ aberrações, verdad,eiros desrespeitos às 
ordens, governamentais. 

Re"cebemos nada menos; até o dia 30 de 
abn1, do que 12 inil consultas e reclamações 
durante o Plano Verão. E coino temos rece
bido uma carga violenta~-- tiVemos um apoio 
dÕ GovernO aq D1Strit0 Federal pãra aumentar 
o nosso quadro, mas mesmo assim ele é insu
ficiente para atender à demanda. ~ 

Todos _os_ as_sJ,ll1tos de que se falou aqui 
nos táCaram bastante e eu fiz essa pergunta, 
Sr. Senador,-}Ustamente-pãr"ã Ciue os-órgãos 
de defesa do consumidor tivessem mais refor
ço dentr-o do Código, _porque ele fica desain
parado. 

Há poucos dias tivemos uma denúncia de 
que uma lavanderia estava lavando roupa de 
um~_ç:l_ípica que ia até com manchas de san
gue e não tivemos condições de flagrar essa 
lavaQderia. Se, talvez, tivéSsemos a oportuni
dade de poder lavrar eSse flagrante e depoiS 
encaminhá-lo para um instituto de saúde e/ou 

para a Sunab, nós teríamos condição de aju
dar, auxiliar o_s órgãos nesses instantes. 

Acho que os Procons deveriam ser reforça
dos dentro do Código. Eles teriam maior atua
ção. 

Outro ponto importante sobre o qual verifi~ 
camas que o Dr. Filomena falou e que depois 
foi reforçado pelo Luiz, é justamente com rela
ção a uma explicação bastante simples na re
dação do Có.digo, principalmente quando se 
diz do contrato. Temos m_uito.~ssa reclamaçãO 
com relação ao tempo de entrega da merca
doria, ao contrato com tempo próprio, em· que 
o fabricante, normalmente, procura Coritfatar 
determinado seiViço, por exemplo, um móvel, 
pega a entrada, some com o dinheiro, não 
entrega, e quando se propõe a devolver, não 
quer devolver o dinheiro corrigido. Ele traba~ 
lhou com o dinheiro do consumidor e ·não 
quer devolver e não entrega a mercadoria no 
tempo adequado. 

- Acho que deyeria ser explicito, no_ Código, 
que a nãó entregã da mercadoria no tempo 
deVido implicaria em tal pena assim, assim. -
Ftzemos esse adenda'- também atendendo 
·ao pedido do Deputado Nelton Friedrich -
a um projeto de lei que o Governo está soltan~ 
do aqui, pedindo que se incluísse mais um 
item no art. J9 da lei, que desse também ênfase 
a esse fator: a não entrega da mer_c_adoda derc_ 
tro do prazo pactuado. 

Acho que o reforço dos Procons realmente 
irá auxiliar bastante o Governo nas suas ações 
em defesa do c:onsumidor. Obrigado. 

O SR. PRESlDEN.IE (Jutahy Magalhães) -
Estão anotadé)s nos arquivos da Comissão e 
o Senador Dirceu Carneiro irá levar em consi· 
deração as sugestões que V. s~ trouxe para 
-os nossos trabãlhOs. Peço ao Sei-tadoilJirceu 
Carneiro que continue com as indagações. 

O SR. RElATOR- (Dirceu Carneiro) -Já_ 
houve, cOmo aquCfOi relatado pelo Senador 
Gerson Camata, inúmeras _irrcursões nesse 
sentido dos órgãos. legislativos_ pela criação 
dos órgãos tipo Codecom, e tal. 
_ Tem-se _registras de casóS-do tipo da Bras

temp, que era campeã das reclamaçõ_es n~
quele períOdo, de um certo compromisso que 
eles fizeram para reciclar O se:u pesSoal e que 
acabou_ se perdendo nwn certo relaxamento 
da vigilânCia, coisa desse "gêriero. As próprias 
considera_ções do Senador Gerson Ca_rha~ 
também são mais ou menos nesSe-sentido. 
Foi encarrl[nhado, foi redamacJo, etc.; ffiãs tal
vez não tivéssemos .os inStrumentos ainda 
adequados como deverá sêr o Código que 
está sendo elaborado. 

Gostaria ainda de indagar se, pelo texto 
_atual, essaS queStões ficariam: reSolvidãs. 

O sR: ~- Ó~ Sr. refeie q~est§o--
de vícios redibitórios? Défeitos que vêm de 
fábrica, assi&iê.nda técrilca, .. : ·- -

O SR. RELATOR (DirCeu Carneiro) ~ Ou 
mesmo naqueles aspectos das bulas, que fo
ram ... 

O SR. ..:.... Quando o projeto fala 
da responsabilidade por víçios dos -bens e 
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quando fala da responsabilidade por vídos nos 
serviços, - são dispositivos longos mas "acho 
que alguns merecem ser até lidos a_qui- hou
ve essa preocupação. 

O SR RELATOR (Dirceu Carneiro) -O 
caso da bula seria enquadrado nos vícios? 

O SR. - O CasO -da bula seria 
encarado-como obrtgação de _oferta e publici
dade. No cap1tulo de Ofertâ e Publicidade, 
quando falamos que todo e qualquer produto, 
sobtetudo aqueles que possam apresentar um 
risco potencial - áinda qUe seja potencial, 
-o produto devecontar não _apenas nos car
tazes e nas menagens publicitárias mas, so
bretudo em· embalagens, envólucros, etc., 
alertas muito claros sobre isso. E. também, 
em se tratando de bens de consumo duráveis 
-que é o caso que o Sr. citou, da Brastemp, 
que vende geladeiras, freezer e aparelhos de 
eletrodomésticos em geral, não só a Brastemp 
conro outras empresas -também fica implí
cita a chamada responsabilidade com culpa 
do fabricante. E, aí, então, é que entraria aqtie· 
Ia questão da invé-rSão do ónus da prova etc., 
que está gerando uma polêmica muito grande 
nos meios de comunicação. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -A 
gente já podia aproveítar, agora, e entrar no 
assunto ... 

O SR. - Já que nós entramos 
no tema, a questão que se põe é a seguinte 
-isso não é s6 no Brasil, mas todos os países 
sobretudo os industrializados, se defrontam 
com o seguinte pro.blema: um bem de consu
mo durável apresenta um sério defeito de fa
bricação, em conseqüência do que vem acar
retar um seriíssimo prejulzo para alguém ou 
para. uma coletividade. Exemplo: um automó
vel que tenha um seriíssimo defeito no seu 
sistema de freio ou nó sistema de direção. 
Qual é a obrigação imPOSta ao-fabricante, nes
se caso, que está prevista também no projeto? 
É aquilo que se chama recaU. O Que é o recai!? 
Nada mais é do que o expediente ad
ministrativo da própria empresa, de chamar 
todos os consumidores do seu produto e tro
car a peça defeituosa. láso tem sldo - feliz
mente - freqüente, na indústria de- automó-
veis: ora é o problema de uma borrachinha 
que se rompe facilmente, ora é até um proble
ma mais grave na direçáo do veículo, etc. isso, 
para se evitar o pior, quer dizer, antes prevenir 
do que remediar depois, evide-ntemente. En
tão, espera-se que as indústrias façam isso 
normalmente, ou seja, corno eu li naquele dis
positivo do projeto: quando o fabricante sabe 
que tem algum defeito ele deve tomar a provi
dência: retirar do mercado ou, então, reparar 
o dano e comunicar à autoridade compente. 
Se ele não o fizer, está ·sujeito_ a uma ação 
indenizatória, a uma ação civil pública ou 
ações individuais, está sujeito à uma penã de 
cadeia, pois ele está cometendo um crime 
- um crime meramente formal, mas ele está 
sujeito a uma pena e, está sujeito, quiçá, ·a 
uma pena administrativa de interdição de fa
bricação, por exemplo. 
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Então, suponhamos que uma indústria fa-· 
briQuEi üm automóVel ou, então, um aparelho 
eletrodoméstico que tenh~ uma pe~a que ve
nha a causar um dano a alguém ou a uma 
coletividade. Exemplo: dentre uma série de 
automóveis fabricada., 40 ou 50, apresentam 
um <:!efeito. o sujeito está guiando, quebra 
a barra de-direção e não é - não estou aqui 
dando um exemplo figurado, isso já aconteceu 
na prática, só que não havia código do consu
midor, não havia_ preocupação nenhuma -
e vem· a capotar, etc., matando o Consumidor, 
ou uma pessoa que não tem nada a ver com 
isso, está passando na estrada, atropelada, etc. 
E isso não é um caso isolado. É um pr6blemã 
de um defeito de_uma determinada peça, que 
se apura dentro de Lim-Taudo pericial, e essa 
peça causa, ou pode causar esse dano. 

E á indústria não tomou nenhuma provi
dência, como deveria tomar, de comunicar: 
atenção, todos que compraram carro modelo 
tal, ano tal, compareçam às concessionárias 
da marca "X!', e troquem gratuitamente a pe
ça. Esse é o dever da indústria. ~ o que nos 
Estados Unidos, e na Europa chama-se recai/, 
como diss.e~ 

Bem, o que é que pretendemos aqui com 
a chaffiãda responsabilidade com precunção 
de culpa, e inversão do ónus da prova? Nesse 
caso do automóvel; se prevalecer o sistema 
vigente hoje no_ Código Civil, que- é-a chal"'}élda 
responsabilidade aquíliana, ou responsabilida
de com culpa, o consumidor vai ter que provar 
que houve negligêncta, imprudência, ou impe
rícia por parte do fabricante, ou até dolo, quiçá 
dolo, uma sabotagem - um caso, felizmente, 
mais raro, mas que pode, evidentemente, 
aco"ntecer. Mas o consumidor vai ter o ónus 
de provar - aquele velho principio romano, 
aquele que alega tem que provar. 

Quer dizer, se eu entro com uma ação dessa 
natureza eu vou ter que dizer que, no mínimo, 
a indúsbia fãi negligente. Que deveria ter feito 
_controle de qualidade sobre a peça e não o 
fez. E!ltão, diante_ da prova produzida é que 
O Juiz Véi decidir. Quaildo o que estamos pre
tendendO é ao contrário, eu parto já do pressu
posto de que houve negligência. Eu não tenho 
que provar de imediato. Se eu entro com a 
ação;- geralmente o Procon, ou o Ministério 
Público entra com uma açáo civil pública, que 
é o que estamos pretendendo aqui, com vistas 
a obrigar a empresa a trocar as peças de um 
número indeterminado de pessoas, consumi
doras desse veículo, é Isso que estamos pre
tendendo fazer, eu náo tenho que provar, de 
imediato,_que houve negligência, quer dizer, 
presume-se que houve essa negligência. Por
que presume-se que todo aquele Que coloca 
un'i produtO 00 me?cado tenha tido O-cuidado. 
Se ãcontece o acidente -é porqUe ele não teve_ 
esse cuidado. Daí a chamada presunção de 
culpa. E por que a inversão do ônus da prova? 
Exãtamente porque de nada adiantariC!, presu
mirmos essa culpa se não déssemos ao con
sumidor a oportunidade de pleitear esse direi
to. t aquilo que eu disse, o consumidor é 

·vulnerável pela sua própria condição. 
_ Então, nada mais jus_to que se dê ao consu

midor a vantagem, por assim dizer, para se 

equilibrãr ao fornecedC~r de bens e serviços, 
pelo menos um equilíbrio jurídico. Então, e_u_ 

_alego que o automóvel se acidentou por que
bra do sistema de freio, ou por quebra do 
sistema de:cjireção, e eu presumo, portanto, 
oú o_ juiz presume de antemão, que isto s_e 
deu por uma negligência na escolha da peça, 
na montagem da peça, na contratação do pes
soal, a mão qualificada, no caso desqualificada 
para aquele tipo de montagem, e assim por 
diante. 

Mas, ao contrário do que acontece na res
ponsabilidade objetiva plena- e vou explicar 
daqui a pouco o que é a responsabilidade 
objefiva plena-, nós-c-olocamos que o fabri
cante e o prodwtor são os responsáveis, res
pondem pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus bens - e vejam, 
aqui estou dando apenas o exemplo do carro 
mas há o exemplo de remédio, é liquidificador, 
é geladeira, tudo que diga respeito a consumo. 

.Para os efeitos deste artigo equiparam-se aos 
consumidores todas as vítimas do evento. O 
fab_ricante _ou o importador só se exime da 
responsabilidade se provar que o dano é impu
tável ao consumidor ou a terceiro. Então, veja, 
eu já parto do pressuposto de que houve negli
gência~ Então, o_ fabricante só se livra de inde
nizar o consumidOr se ele provar. É Por isso 
que digo: a inv~rsão do ônus da prova. Não 
S?U eu quem tern que provar que e_le foi negli
gente, ·e ele· quem tem que provar que nâá 
foi neg!igeilte.· Ele só se exlme de -pagar a 
indenízação para o consumidor se ele provar 
que a quebra do cilindro do freio, por exemplo, 
não se deveu a_ defeito de fabricação, mas 
a quebra ou a inoperância do freio s~ deveu 
à negligência do consumidor, que não leu o 
manual, não trocou o óleo na hora certa, não 
fez a revisão~ que aliás é gratuita, geralmente 

.a primeira e segunda revisões ou terceira até 
-, enfim,-ele é que não tomou os cuidados 
neceSsários. Ou, entã.o, não era para mexer 
no sistema de freio, mas o consumidor, ao 
invés de levar o veículo ao concessionário do 
-fornecedor, levou-o a um mecânico de fundo 
de quintal, que é aquele curioso que diz qUe 
o defeitO -é na "rebimboca da parafus1iia", co
mo diz aquele reclame na televisão. 

O SR AlEXANDRE COSTA- Ele fará em 
um caso ou em dois, mas não fará em cem. 

O SR. JOSIÕ:OEAALDO BRITO FlLOMENO
- Exatamente. Então, a questão se coloca 
exatamente nestes termos. E evidente e é claro 
também que não quisemos com isso cruci
ficar o fOrnecedor. Pelo contrário. Colocamos 
que há presunção de culpa em favor do consu
midor, desde que haja condições de verossi
milhança da alegação. É claro que o juiz não 
vai aceitar toda e qualquer alegação e sobre
tudo uma alegação leviana, só para tirar pro
veito da situação, por parte do consumidor. 
Desde que seja uma alegação correta, viável, 
ou pelo menos um indído de que realmente 
o defeito é em decorrêncla da fabricação defei-
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tuosa ou então da montagem daquele apare~ 
lho, daquele veiculo, partimos desse pressu
posto. A responsabiltdade, em primeiro lugar, 
é sual Não, não é minha, porque você, não 
fez a revisão, não trocou oO!eo quando deve
da, por isso __ aconteceu o acidente. Então,- -só 
nesses casos é que ele se exime de responsa
bilidade. Não sei se ficou claro. Então, está-se 
fazendo uma confusão, uma tempestade em 
copo d'água em relação ao ónus qa prova. 

O SR PRESIDENTE (Jutahy Magaihãés)
Quero pedir desculpas aos senhores senado
res e expositores de hoje aqui preSentes~ pOr
que cheguei tarde hoje, pois tentei antecipar 
para ontem algumas consultas que estou sen
do obrigado a fazer durante o dia. Peço ao 
Senador Alexandre Costa que volte a presidir 
esta reunião, porque vou ter que sair nevaR 
mente. Tenho uma outra marcada para uma 
hora, para uns exames pré-operatórios. 

Antes disso, quero também prestar duas in
formações. Primeiro, fUT pro-curado pelos 
componentes da Comissão de Defesa do Con
sumidor da Câmara dos Deputados, para ver 
se poderiamos fazer uma comissão conjunta, 
mista. r,...,....::.;.:. .... ; ..:um alguns senadores e che
~dmos à conclusão de que o melhor era conti
nuarmos aqui com os nossos traba1bos e re
meteríamos para a Câmara a noSsa proposta 
para eles_ examinarem, modificarem, porque 
estamos com um regimento novo, adaptado 
à nova Constituição e os nossos trabalhos po
derão ser agilizados em grande parte, ao _con
trário do que a Câmara poderá fazer. Para os 

.senadores, a conclusão foi a de que deveria
mos continuar os nossos trabalhos e depois 
os levaríamos a eles, que também estão fazen
do as suas sugestões, as suas reuniões, leva
riamos a eles a nossa proposta, qu,e poderia 
servir de subsídio até para modiflcarerri, fazer 
as adaptações que julgarem necessárias. 

A segunda comunicação é o pedido ao Se
nador Gerson Camata para ver se ele conse
guiria aquela relação dos cem produtos para 
fazermos aqui uma repetição, a fim de vermos 
o que aconteceu nesse período de doze anos. 

Lamento e_ peço desculpas aos senhores 
por ter que me ausentar, mas os senhores 
serão mais bem dirigidos até pelo Senador 
Alexandre Costa. 

O SR - Agradeço, 
Gostaria de passar às mãos, não sei se ao 

Senador Jutahy Magalháes ou se ao Dr. Dir
ceu, de um livro, esse livro chama-se: "Cura-_ 
darias de Proteção (inaudível) Aspectos Ge
rais, Práticos e Ação Civil Pública", é toda a 
experiência do Ministério Público nesta maté~ 
ria de defesa do consumidor e que pode ter 
subsídios para os _trabalhos da comissão. 

O SR. RELÃTOR (Dirceu Carneiro)- Nós 
agradecemos, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -
Continua com a palavra o Relator. 

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- QUe~ 
ria apenas levantar mais uma questão comple
mentar a essa que V. Sf acabou de expor, 
relativa à responsabllidade solidária, principal-
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mente em se tratando de prodíltos embutidos, 
tipo óleos fechados, difícil de ser avaliados 
pelo distribuidor. COmo foi_ encarado, como 
é enc~adc:> isso?_ Urna sus~ntação? 

O SR- --:-Essa-_ é umã outra:..._ não 
digo que ___ Sejã prOPriamente uma crítica -, 
mas é_uma, dúvida que tem assaltado princi
palmente os comerd:mtes. que _são, na verda
de, Os interinediários entre o produtor e o con
sumidor. 

Nós, exatamente em razão da extrema difi-
CuJdade -em se indiVidUalizar· a responsabili

--dade, optamos pela responsabilidade do pro
Cutor, em primeirO lugar. Isso até pela expe
riênda juiispruaencial. 
- éTI--~o~~cas9~.1Ulgad0s há bastan~e temPo, 

i.JiTi há quinze anos atrás, outro há mais tempo, 
há vinte e tantos anos atrás, o SU_piemo Tribu
nal Federal aCaboU eOtfmdendO- e eu trouxe 
a questão de automóveis exatamente porque 
foi um caso de automóveis- que a responsa
bilidade é de quem fabrica mesmo, por um 
defeito ocorrido. Então, houve uma-demanda 
contra uma rriontad_ora dê veículos; etÚ que 
travaram--se, os eixos -traseiros do automóvel, 
nOvinho em folha, e a pessoa, então, capotou 
o -carro e·- caiu numa ribanceira. Felizmente 
não morrev, mas teve lucros cessantes, danos 
emergentes etc. 

Foi ajui,zada ação de reparação contra a 
concessionária- aí é,que_quero chegar-, 
quer dizer, a concessionária que vendeu o veí
culo, que é a ponte entre o produtor e o consu
midor. Ent&o. a ~ãÇãõToi movida sOlidariamen
te contra a conc-ess-ionária e contrã o fabri
cante do veículo, 

O Juiz de- Primeira Tilstância da comã.rca, 
onde está_ sediada a concessfónária:, acabou 
entendendo ·que ã -reSr)Onsãbi!idade pelos d.~
nós cirusados,. nO Caso- erã ·um -méâicô~ ·era 
s_ol!dária: d_a_ concessioná_ria e do fabricante 
cio veículo. . 
. Mas, ambos apeJaram, concesSionária e o 

fabricante, ao Tribuna] de Justiça de São Paulo 
e este acabou excluindo a responsabilidade 
da concessionária, entendendo que quem fa
brica é·que coloca, cria o risco. E essa, então, 
é a teoria que esposamos no outro projeto: 
quem fabrica é que cria O riSco, pouco importa 
que através de um interinediário, mas quem 
fabrica é que deVe responder por aquilo, em
bora essa não seja a única teoria neste terreno, 
evidentemente. Mas, no caso desse automó
vel, acabou __ essa tese também vingando no 
Si.Jj)relnOTribunal Federa1, quer dizer, o Su
premo Tnbunal deu a última palavra, enten
dendo_que, realmente, o" fabricante do auto
móvel é qUe deveria responder pelos danos 
causados ao consumidor, a vítima, no caso. 

E, no S_egundo caso, também o outro auto
móvel que -teve a sua barra de direção quebra
da, a roda virou para fre"nté e houve também 
o capotamento, também acabou indo para 
o Supremo Tribunal e este acabou entenden
do que era responsabilidade dõ fabricante. 

E, num,terceiro Cãso, embora tenhã havido 
a qUebra de uma das rodas do carro em pleno 
movimento- as rodas eram fabricadas por 
terceiros- também o Tribunal acabou enten~ 
dendo que a responsabilidade é do fabricante. 

O SR. - Do fabricante da roda e 
não do carro; não é? 

O sR:- -Do carro. De quem mon~ 
tou, porque· deveria .. , 

Exatamente. 
Nós estamos com um problema conçreto 

em São Paulo, que deve dar uma ação civil 
pública, Jogo, logo, exatamente nesse sentido. 

Então, optamos- pelo fornec-edor de -bens 
eserviçõs exatarileiite porque, ele, na verdade, 
é que deve diligenciar para aqueles cuidados. 

Agora, veja o seguinte, no caso dos produ
tos ln nati.Jra, como dizemos no anteprojeto, 
a responsabilidade é do comerciante, 

Porque, veja, o produto in naturtJ, o que 
o produto ln naturCJ? É aquele que não depen
de de nenhum processo de industrialização 
e nem de" beneficiamento; é aquele bem natu
ral, que chega como veio do produtor. Então, 
é claro que a diligência tem que - ôpa, essa 
verdura, aqui, está com muitOs vestígios de 
agrotóxicos, de veneno, etc., está Podre, está 
queimada. Cabe ao negociante não colocar, 
não ·expor à vénda aquele produto. Também, 
porque, em se tratando, muitas vezes ~e pro
dutos perecíveis, como a-carn:c~.-o leite, etc., 
há, já, recomendaçãO do fabricante, do leite, 
por exemplo, pasteurizado, que é válido a cada 
dia, válido até tal_data, há o prazo de va1idade, 
é claro que o comerciante tem ciência de que 
se vence o prazo não é aconselhável que aque
le pi'od.Uto continue no mercado, ou que não 
continue exposto à venda. 

Então, fói desta maneira que nós procu
ramos amenizar a situação. 

O SR. - Há entendidos que 
acham que esse rtegócio do rótulo com data 
não é uma·coisa boa. Porque o melhor apare
lho detector é o nariz do freguês. Às vezes, 
ele pegá Um produto -e acontece, principal
mente com·c:lerivados do leite- tem validade 
até o dia ta], mas a geladeira ficou desligada 
à noite e deteriorou, e ele fica em- dúvida se 
vai consumir ou não, mas coni.o ele vê, ali, 

_ um atestado de que a validade é até o mês 
tal, ele acaba consumindo um produto que 
estava deteriorado e que o nariz dele, mais 
ou menos, já dava o sinal. 

Para determina,dos produtos, há estudiosos 
que--acham que não devia constar isso, p-orque 
o efeito, às vezes, é ao contrário, porque há 
produtos em que os sentidos dos seres huma
nos são melhores para deted::'!r a deterioração 
do que um carimbo. 

OSR JOSÉ GERALDO BRlTO FILOMENO 
- Isso foi levci.do em consideração e, aliás, 
o-que nós c-olocamos nos estudos do nosso 
anteprojeto foi em decorrência-de conversas, 
de consultas que nós frzemos com autorida
des sanitárias, incUmbidas, e.xatamente, da fis
calização desse tipo· de coisa. Então, o que 
consta a respeito de proc!utos, com relação 
ao estado de validade, etc., nós não dissemos, 
expressamente, quais os produtos que_devem 
ou não ter .Isso fica para as autoridades sanitá~ 
rias. Porque, como eu diSSe~ tiõS não pode"mos 
chegar a detalhes e dizer que o prazo de valida-
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de elo leite é tal, o_u não haverá prazo de valida· vício red.lbitólio, e o Tribunal acabou enten· 
de do leite, ou haverá, para tais e quais produ~ dendo que, como a pessoa entrou além do 
tos. Quem deve aquilatar da conveniência ou. prazo de 15 dias, não era nem prazo de prescri-
não de se colocar prazo de validade em deter- ção, ou seja, perda do direito de ação. Poderia, 
minados produtos é a utoridade competente eventualmente, entrar até com uma ação ardi-
naquela área de_ fiscalização.. nâria. Não dando a redibitória, entra com a 

O que nós previmos foi o seguinte: que ê açãO-Ordinária de perdas e danos, etc. Mas, 
crime até expor à Yenda produtos Impróprios nesse caso, o Tribunal de Justiça entendeu 
ao consumo. Agora, quem /! que vai dizer se ___ _que não podia entrar nem com ação ordinária, 
aquele está ou não impróprio para o c_onsumo. aliás, no caso da ação redibitória, porque era 
Evidentemente, é a autoridade que fiscaliza um casO de decadência do próprio direito. 
aquele tipo de produto. Agora, realmente, há Então, como o praZo era muito pequeilo 
razão para essa ponderação, e, sobretudo, o e _corno aqui, evidentemente, nós nos referi-
pro-dutorfazcampanha'sparadizer. "Olha. não mos a bens de Consumo duráveis, entende-
comprem o nosso produto"- k atê um_anti- mos, por bem, ampliar o pfazo que é apenas 
marketing - "não compre o nosso produto de 15 _dias. E uma outra razão ainda. Por que 
se você perceber que o supermercado man- prazo de 180 dias? Porque geralmente as ga~ 
teve as luzes apagadas durante a noite". Por- rantias tem um_ mínimo de 6 rileses. O próplj:o 
que aí, se pressupõe que houve um desliga- fabricante dá um prazo mínimo, que medeia 
menta do refrigerador. q~_6 meSes a um ano, ~o máximo. 

O SR. JUTAHY MAGAL-HÃES - A .Sadia - Partindo-se desse pressuposto, estabelece-
tem_agora até um telefone para, guando ai- mosumprazomaiordeprescrição,sobretudo 
guém tiver dúvida, telefonar. porque a jurisprudência tem entendido que 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO ALOMENO esse prazo de 15 dias, previsto no art. 178 
- ExatamenteL Aliás, eu queria, exatamente, -do Código Civil, para a ação redibitória, só 
me referir a esta ind~stria. Porque ela tem feífu cOmeça a correr do dia em que cessa o prazo 
isso até por telefon_e. Olfia, avisa onde é que de garantia. Quer dizer, é uma atitude extrema-
está acontecendo. mente lógica e_ de bom senso, porque o pró

prio produtor que dá o termo de garantia não 
está concedendo esse prazo de garantia pelos 
bonitos olhos de nós outros consumidores, 
não. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES-- HOuve um 
caso semelhante, no Rio de Ja_ng_irQ.. _e_m que 
morreram 6 pess6ãs, po-r í.Sso ê que ela está 
apavorada. 

O SR. RELAl:OR DIRCE(( CARNEIRO) -
Mais uma questão relativa também a _este as
pecto, é a da prescrição._Este prazo proposto 
de 180 dias está perfeitamente ajustado com 
esta natureza de_ obsolescência planejada _dos 
produtos, na sociedade de Consumo, _tipo a 
nossa brasileira? Ele está bem; é isso? O pra
zo? 

---"Por qUéUiii 'j)róaU.tor de b-erls de consumo 
duráveis dá o prazo de garantia para o consu
midor? Por duas rru;ões singela$. Primeiro, 
porque, de acordo com o processo de fabrica
ção de bens de consumo duráveis em massa, 

--em prOdução seriada, portanto, que são pro
duzidos milhares ou milhões de exemplares 
em questão_ de horas ou dias, há perfeitas C<?n
dições de se prever, ainda que estatisticamen-
te, que alguns exemplares fatalmente vão 

O SR. GERALDO BRITO ALOMENO --Ve-- apresentar um defeito. E, em segundo luga;. 
ja bem, Sr. Senador. O prazo está, sim. Por -=º-produtor dá o prazo de ,gara.ntia ao consu-
que nós arnptiamos este prazo? Porque o art. midor, porque pretende zelar, como deve, 
178, do Código Civil atual estabelece um prazo aliás, pelo seu bom rio me na praça comercial. 
reduzidíssimo, para que o consumidor possa Essas são as duas únicas razões pelas quais 
entrar com uma a_ç:ão_ ~dlbi!óriª._ se_ dá 0 _termo de garantia: probabilidade de 

Comõ sabemos, a ação prevista no art. defeito, em face da produção em massa, e, 
1.1 O 1 do Código Ovil, que _ _trata dos vícios em segundo lugar, para que seja protegida 
redibitórios, tem um prazo qUe, aiiás, em ai- a imagem comercial do produtor, 
guns julgados, entendem que não é nem se- _ _ _ _ 
quer um prazo de prescrição, é um prazo de Esse termo de garantia passa a ser, em pri-
decadência -- --- ___ meiro lugar, obrigatório e, em segundo lugar, 

N.é ontem, recebi a última Revista dos Tri- amplia-se o _prazo·prescricional_ exatamente 
bunaís, e Ji que houve a cessão de uma com- _-l?~:>rqu~~_prazo mímn;o que se da geralmente 
panhia, de uma dessas empresa de vidiocas- para t:sses produtos e de 6 m~ses. , . " 
sete. Uma pessoa cedeu à outra a empresa . ~sim sendo, .c~:m~o a própna Junspruden-
de vidoe<:assete, Mas, quando a outra pessoa c1a Já ~em enten?Ido que quando se .tem um 
percebeu, embora um pouc_o_além do prazo prazo de garan~t~, o P_ra:o ~e IS dias para 
de 15 dias,_entrou com u.ma ação para resdn- ~t_rar com a~_o para .res~nd1r o contra~o, q~e 
dir o contrato de venda do acervo das fitas S? passa a }lmr no termmo da garantia, nos 
de vidiocas.sete, porque o comprador perce- VImos nisso. ~n;a __ c;>POrtunid~de de se colocar 
beu- e aí era uma questão de comerçiantes e~~ ~onqmsta JUnspr~de~cJal den!!o d? âm
~-que as fitas eram piratas e havia myttas ~~t~ ~a d~fes~, d.? consumidor, no que diZ res
defas com-defeíto, que havia interrupçãO no __ p<:_!to àp~e~~r~s_ao. _ 
filme que estava sendo passado, etc. _ O SR. _ _- v_. 8' já viu termo de ga-

Eessapessoa,então,entroucomumaaçao rantia de aparelho de televisão? Se colocar 
de rescisão _do c;ontrato, com fundamento no no programa do Jô Soares, é uma piada. 

Eles -colocam assim: 

"Fica garantido este aparelho contra 
defeito de fabricação pelo prazo de 6 me-
ses 

~diz assim: 

"Não estão incluídos _nessa garantia: 
válvulas, transistores e o tubo, f.@ricados 
por terceiros." 

Quer dizer, só-Q-afantem a cãixa do aparelho. 

O SR: - O resto Ui dentro não 
d~ garantia. 

O SR. _ - Exatamente por isso 
que estabelecemos; Senador, no ant_eprojeto, 
a responsabilidade do fabricante;- ele que cuide 
do outro para comprar peças em perfeitas 
condições de uso. O problema é dele, porque, 
na verdade, ele é quem montou e colocou 
à disposiÇãO de nós outros, consumidores; ele 
é que fez opção por esses componentes. É 
claro que depois, se ele entender por bem, 
para se ressardr, compre de outro fabricante, 
nessa hora ele é urn consumidor também, 
que vá para o outro - direito de regresso, 
como falamos. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)-Téría
inos muita cOisa ainda para tratar, mas o tem
po acaba sendo muito longo e ainda vamos 
ouvir muitas outras pessoas aqui na Comis
são; portanto, vou encerrar com mais duas 
indagações: uma delas, é a questão da cartilha. 
da divulgação, se o Procon, ou o Conselho 
tem recursos para editar, para divulgar, para 
tomar eSse inStrumento põpuJar· em todo o 
País, e, por outro lado, como-e-ssa-diScussão, 
que- -càmpôs esta proposta que recebemos, 
encarou essa questão de defesa do consu· 
midor- etn _relação à educação? T~m alguma 
referénda de que as escolas devam transmitir 
essas informações aos .:dunos, aos estudantes, 
para que o aprendizado comece deste a mais 
tenra idade dos consumidores? 

o SR - Eu piidiria licença para 
fazer uma abordagem na primeira parte da 
pergunta, quanto à existência de recursos para 
um programa de divulgação, na questão de 
cartilhas. 

Não posso dizer com toda segurança por· 
que não conheço a situação, no momento, 
do orçamento _ _do __ Ç_onselbo; aq,;:çlito que isso 
virá c6in uma proposta de os Srs. induírem 
no próximo orçamento, uma previsão de re
cursos destinados especificamente para esse 
fim. Não há dúvida de que, no m.omt~_n_to, não 
existia essa previsão, porque a idéia não é, 
assim, tão fácil de dimencionar e de prever 
o quanto, ainda que o orçamento paSSado 
tenha sido, indusive, motivo de muitas dispu
tas e de muita forma de repartir o pouco. 

Quanto à possibilidade de ao se_ editar e 
aprovar o novo códiQo, se proponha, então, 
que o Executivo determine estudos sufideiltes 
para que o Congresso decida sobre o quanto 
será necessário para um programa dessa or
dem, acho que os Srs. poderão perfeitamenn 
te ... 
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O SR. ALEXANDRE COSTA- porque a 
cartilha não está programada, é uma sugestão. 

O SR. - Sugestão; exatamente 
apenas acrescentando, o CNBC, na ffiedida 
do possível, tem editadO-manuais e Cart.t1has, 
o Procon do Distrito Federal mesmo. -como 
poderia dizer mais a reSpeito diss_o? OS Pro
cons, de modo geral, têm editado _cartilhas. 
até com figuras, com_desenhos muito bem
feitos, de orientação nas áreas de alimentação, 
saúde, habitação, mercado financeiro, etc., 
têm feito o possível, o CNDC, tctm_bém ed_ft.ou 
tun livro, já na segunda edição. 'Textos bási
cos de defesa do consumidor", no qual há 
artigos, uma série de informações. 

Agora, como o Dr. Luiz Roberto disse, talvez 
o Conselho Nadona\ de Defesa do Consu
midor seja um dos órgãos mais franciscanos 
do Ministério" da Justiça, se comparado com 
os outros Conselhos, de entorpecentes, ConR 
selho Nacional de Trânsito, etc.; então, até os 
nossos presidentes, prindpalmente o Dr. Flá
vio Bierrenbachjá disse que a nossa condição 
do Conselho Nacional de Defesa Qo ConsuR 
midor é franciscana; quer dizer, é um cole
giado composto por 18 membros titulares e 
18 membros suplentes, representando os 
mais diversos segmentos da soc_i~_d_ade" nota
damente a área empresarial, a área govema
menta1 e o Minisfério públiCO, mas tem o proR 
pósito de informar, conscientizar e motivar_o 
consumidor, através dos diferentes meios de 
comunicação. 

Essa é a preocupação básica do Conselho_ 
Nacional de Defesa do Consumidor e também 
incentivar, inclusive, com recurso.sfina,oceifos 
e outros programas especiais, formação de 
entidades de defesa do consumidor. 

Há experiência muito interessante, no Pro· 
con de Goiá_s, se não me engano, com relação 
à educação do consumidor e, também, no 
Procon de Sorocaba, no Estado de São Paulo; 
nas escolas_ municipais de Sorocabajá há um 
programa de educação do consumidor. Por
que, com relação ao meio ambiente, a matéria 
Estudos Sociais- estive VeJi.do" nos llvros dos 
meus fUhos que têm idade de 1 O e 13 anos, 
eles já têni uma conscientização de educaçã_o 
do meio ambiente nas cartilhas do primeiro 
grau- não custaria absolutãinehfe nada-que 
o Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor e os Procon, inclusive os municipais 
fizessem campanhas e sugestões aos gover
nos estadwais e às prefeituras municipais, para 
que incluíssem no curriCulum dos alunos es
sas cartilhas, que são muito siniples, muito 
acessíveis ... 

O SR. RELATOR (Dirceu 01meiro) -Sobre 
as cartilhas, v. s~ poderia ajudar a comissão, 
uma vez que tenha sido definidO -=-- o Leg'ís· 
lativo de um modo mats amplo-, oferecendo 
uma proposta de sugestões. porque como o 
Parlamento tetn gráfica, tem possibilidade 
também nesta área, poderia também parti· 
cipar dessa put.Jticação e divulgação. 

O SR. -Eu êntendo que o Canse· 
lho Nacional de Defesa do Consumidor terá 

todo o interesse nissO, inclusive fornecerido 
todo o material disponível. 

Recentemente,_O Dr.-João Batista de AlmeiR 
da, que é o presidente do CNDC atualmente, 
noS corhU:iifcOu- o que, aliás, nos causou 
uma_ grande satisfação - que, na biblioteca 
do Ministério da Justiça, foi criada uma sessão 
específica especializada para publicação de 
obras em defesa do cons11midor. 

Vou trao_smitir desde logo essa solicitação 
ao Dr. João-BatiSta par:t que encamiilhe todas 
as publicações disponíveis no- Ministério da 
Justiça, no setor do CNDC e o diretor do Pro· 
con tenho certeza que irá fornecer as publicaR 
ções que existem lá, no Distrito Federal, pois 
são cartilhas muitobem feitaS, recebi algumas 
até. Esta é uma das publiCações do CNDC 
mesmo--e-a outra é do Procon do Distrito Fe-
deral. - -

fia verdade, até eu, modestamente dei a 
minha colaboração, na elaboração deste "ma
nuaizinho,_ que foi elaborado pelo Procon de 
São Paulo. E o Procon de São Paulo então 
autorizou outroS Procon e o CNDC a publica· 
rem esse manual. Este é em forma de pergun
tas e respostas, quero comprar um terreno, 
que tenho que fazer? Então, tem aí a resposta 
prática, vá primeiro ao cartório de registro de 
imóveis veJa se não está em nome de terceiros, 
se não tem ônus, etc. 

O SR. RELATOR (Dirceu Cameiro)-A últiR 
ma indagação é ainda uma vez mais sobre 
a questão das penalidades. 

Nós temos oQseJVado que há várias penali
dades de reclusao. E todos nós reconhecemos 
que o ii.osSo PaíSjá tem: O seu sist~f!la penitenR 
ciário todo lotado; as prisões em curto espaço 
de tempo também estão superlotadas, de mo
dó -que é preciso fazer um plano especial de 
construção. · 

-0 SR. GERSON CAf.IIATA - Para ricos há 
vagas, Porque eles fi~am presos nos quartéis. 

O SR. RE!..ATOR (Dirceu Carneiro)- PreciR 
saria, talvez1 um plano paralelo de construção, 
de espaço para se colocar todas essa figuras 
que infringem a lei não só nesse setor corno 
nos outros. 

Também sobre aquilo que foi levantado pe
los senadores no debate, a questão de uma 
certa penaHdade excessiva e, portanto, pouco 
utilizãda ou pouco utilizáVel. De SOrte que gosR 
tariã. de ouVir uma reflexão pela experiência 
que já tiveram nesse exercício, nessa prática. 

O SR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
-Como todos nós sabemos, a pena de natu
reza criminal tem uma evolução. O Senador 
Gersoh 'Camatá-disse das penas humilhantes, 
vexatórias 

Lembiana que na Idade Média, por exem
plo, aquele que fabricava o vinho, o vinho ran
çou, o vinho azedo, ou quas_e vinagre, havia 
uma pena curiosíssima, ele tinha que beber 
esse vinho até o coma alcoólico. 

E com -relação ao leite, principalmente a 
m-anteiga, por exemplo, o sujeito que vendesse 
mante[ga: rãnç·osa êle era besuntado da cabe
ça aOs pés e era colocado à execração pública, 
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durante um dia todo. "Eu vendi manteiga ran
çosa", um dia todo _sob sol escaldante. Em 
plena Avenida Paulista, imaginem, ou aqui na 
Pra_ça dos Três_ Poderes. - -- --

- - E claro que isso é uma curiosidade que, 
de foi-ma ãJguma, se justificaria. É um absur
do. Mas a pena vai evoluindo. 

O máximo da evolução a que chegamos, 
partindo da peha capital, passando depois pela 
pena de açoite em praça pública, esse tipo 
de pena vexatória, ou até a mutilação, chega
mos ao_ que há de "moderno", entre aspas, 
que é_ o encarceramento. 

O encarceramento é pTaiiCamente uma das 
últimas palavras da escola clássica do Direito 
Penal ou na penologia. Diversos doutrinado
res, eXatam.ente peJa assertiva de que·ã-pena 
não recupéra ninguém, pelo contrário, o can
tata com outros criminosos perverte aquele 
que pratico-u-;-quiçá, uril delito de pequena graR 
vidade, mas não podemos- fugir a essa realiR 
dade. 

Enquanto não houver uma total reyolução
do sistema p~nal, não haverá uma maneira 
de se deixar de cominar a um determinado 
crime uma ·pena detentiva ou aflitiva 

Então vejam, srs. Seiiadores, cOlocarRse, 
Senador Dirceu carneiro, pefla de detenção, 
reclusão, acho que é o de menos. Colocamos 
porque tem que se colocar alguma coisa. Quer 
diÍer, o Direito Penal hoje, embora a pena, 
insisto, a Pena aflitiva, a pena corporal de enR 
carceramento seja ultrapassada não há como 
se deixar de cominar umã pena desse tipo 
em face do próprio sistema penal vigente. 

Então, haveria, tãlvez, até a necessidade de 
se modificar todo o sistema penal. 

Agora, previmos, que além das penas priva
tivas de liberdade e de multa, pOdem ser sUbs
tituídas. Aliás, até o Código Penal vigente traz 
uma gama_ enorme de penas alternativas, _tais_ 
como, interdiÇão de direitos, rião é? O sujeito 
que pratica um homicídio culposo fica com 

_a carteira suspensa por um longo tempo, a 
publicação aquilo que (falhas na gravação) 
cómo grande circulação, às do condenado 
de notícias sobre os fatos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -
Gostaria de saber se alguém deseja fazer alguR 
ma pergunta. 

O SR. MELCflfADE:s DO E. s: FERREIRA 
- Só queria fazer uma adenda à última res
posta do Dr. Filomena e à per--Qunra do nobre_ 
Senador Dirceu Carneiro. Ontem, lendo uma 
publicação do conselho de defesa dq consu
midor, em_ que o Dr. Kazuto Watanalse dizia 
o seguinte sobre o juizado de pequenas cau
sas, mas que quando nós tive011os uma lei 
a respeito de defesa do consumidor, e que 
o Dr. Filornenodtou, que aqui no BraSil qUan~ 
do hâ qualquer inflação, fala a~sim: ''Vá procu
rar os seus direitos". Nos pai~s onde já existe 
essa lei, ele fala assim: "Vou te processar". 
Então,- é pOrqué -ele já tem ali um código, 
já tem um meio de defesa. 

Só isso irá inibir mais de _50% desses infrato
res. Quando eles souberem que existe um ~ 
digo, que éles estão enquadrados a1i, nesses 
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delitos que podem ser praticados. Então, acho 
que os estabelecimentos penais, as cadeias, 
ficarão mais aliviadas um poUco, porque já 
existe, realmente, um código de defesa. 

É bastante importante, acho que os Srs. 
Senadores deverão lutar junto conosco tam
bém, é a criação dos juizados de pequenas 
causas e a procuradoria de defesa do consu
midor. São três clementes importantes, é um 
tripé irnp_ortante na defesa do consumldor:: o. 
Código de Defesa ao ConsUmidor, a Delegacia 

de Defesa _ao Consumidor e o Juizado de Pe
quenas Causas. Com ísso nós resolveríamos 
90% das nossas Í'edamações recebidas. Muito 
obrigado. 

O SR. GUILI:IERl'\E JORGE DA SILVA
Quero aprov_eitar também para dizer que o 
PROCON-DF, em entendimento com a Secre
taria de Educação e a Fundação Educacional 
do Distrito Federal, ã partir de agosto nós fare· 
mos palestras em toda rede oficial do Distrito 
Federal. Quem sabe, o C6dit=~o iá tenha sido 
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aprovado, Õós podemos relevar~ dentro desse 
programa, a nossa colaboraç:ao a esse códig9~ 

· 'ó -SR. PRESu)ErfrE: (Alexandre Costa) -
Nada mais havendo a tratar, a Mesa agradece 
a presença do Dr. José Geraldo e do Dr. LuiZ 
Roberto, e também dos representantes do 
PROCON, a contribuiÇão valiosa Ctue trouxe
rem _à Comissão e que, de certo, irá servir 
muito para o trabalho que desejamos realizar. 

Está encerrada a reunião. 
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SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Consti(uição Federal, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 30, DE 1989 

Autoriza o Governo da União, através do Ministério da Aeronáutica, a contratar operação 
de crédito externo no valor deUS$ 35,000,000.00 (trinta e cinco mi7hões de dólares americanos). 

Art. 1 • É o Governo da União, através do Ministério da Aeronáutica, autorizado, nos termos do 
art. 52, inciso V, da Constituição Federal, a contratar operação de crédito externo no valor deUS$ 35,000,000.00 
(trinta e cinco milhões de dólares americanos), com a empresa Aero Boero SA - Fábrica de Aviones 
da República Argentina, destinada a financiar a importação de aeronaves de instrução a serem distribuídas 
a diversos aeroclubes do País, obedecidas as condições financeiras aprovadas pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 2• Esta- resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de junho de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso Y, da Constituição Federal, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seQuinte 

RESOLUÇÃO N• 31, DE 1989 

Autoriza o Governo da União a celebrar contratos bilaterais no valor de US $ 
1, 765,085,095.00 (i.Jm bi7hão, setecentos e sessenta e cinco mi7hões, oitenta e Cinco mil e 
noventa e cinco dólares americanos), junto aos governos de países credores no âmbito do 
chamado "Gube de Paris': 

Art. 1 • É o Governo da União, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, autorizado 
a celebrar contratos bilaterais com os governos dos países credores - Estados Unidos da América, Japão, 
Holanda, Inglaterra, Itália e Canadá-, .no âmbito do chamado "Oube de Paris", destinados ao reescalonamento 
da dívida vencida no periodo compreendido entre 1• de janeiro de 1985 e 31 de dezembro de 1986, rici 
montante de US$ 1,765,085,095.00 (um bilhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil 
e noventa e cinco dólares americanos). 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de junho de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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PASSOS PÓRTO 
Diretor-Geral do Senado federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLOAIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA. 
Diretor Adjunto 

l-ATA DA 81" SESSÃO, EM 19 
DE J(INHO DE 1989 

1.1-ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

- N• 123 a 125/89 (n• 261 a 263189, 
na origem), de agradecimento de <:omu-
nicações. 

- No• 126189 (n' 258189, na origem), 
restituindo autógrafoS de projeto de lei san
clonado. 

1.2.2- Comunicação da Presidên
cia 

-Recebimento da Mensagem n? 
122/89 (n9 260/89, na origem), -pela quãl 
o Senhor Presid_ente da República, soliCita 
autorização para que a União possa con
tratar operações de crédito externo no va
lor de US$ 123,000,000.00, para os fins 
que especifica. 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SEJYADOR JARBAS PASSARINHO -

50 anos de sacerdócio de D. Alberto Gau
dêncio Ramos. SitUação deploráVel ao-Mu
seu Emi11õ GOeldi. ReCebimento de tele
grama do Secretário do Conselho Execu
tivo de Carajás, sobre a produção de ferro
gusa c:om o aproveitamento de carvão ve
getal. -

SENADOR LCXJRJVAL BAnSTA- Re
latório das atividades do Banco do Brasil 
referente à 1988. 

SENADOR MAURO BORGES~ Partici
pação dos Estados e municípios no valor 
da produção e da distribuição de en.ergia 
elétrica. 

SENADOR EDJSO!Y LOBÁO- Regula
mentação da participação dos trabalhado
res nos lucros das empresas. 

1.2.4 -Requerimento 
- N9 335/89, de autoria do Senador

Aluizio Bezerra, solicitando autorização pa
ra ausentar-se dos trabalhos da Casa, no 
periodo de 16 a 19 do corrente m_ês.Apro
vado. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÃFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NAOONAL 
Impresso sob a responsab•hdade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS--

Semestral ................................................. NCz$_9,32 

Exemplar Avulso ..... _ ............................ -...... NCz$ 0,06 

T~ragem: 2.200-exemplares.::. 

SUMÁRIO 

1.2.5 -.Comunicações da Presidên
cia 

-Remessa à Câmara dos Deputados 
·do Projeto de Lei do Senado n9 34/89, 
aprovado pela Comissão de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania. · 

-Deferimento do Recurso no 1/89, no 
sentido de que o Projeto de Lei do Senado 
Yl9 22/89, seja sybnie.tido à apreciação do 
Plenário. 

1.2.6- Parecer 

-:- - N9 97/89, sobre-o Projeto de Lei do 
Senado n~_22/89, que dispõe sobre o trans
porte .de presos e dá outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-projeto de Lei do Senado n? 132, de 

1989, de iniciativa da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que regula
menta Q art. 9?. da Constituição Federal 
(dependendo da votação do Requerimento 
n~ 334, de 1989, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, de adiamento da dis-
cUsSão). -- -

Discussão at:ffada, para o dia 21-6-89, 
nos termos do Requerimento n9 334/89. 

Projeto de Lei do DF n9 11, de 1988; 
de inlc:iativa do Governador do Distrito Fe
deral. que institui, no Distrito Federal, o 
adicional do Imposto sobre a Renda e dá. 
outras providências. Discussão encerrada, 
ficando a votação para outra oportunidade. 

que introduz alteração na Lei n1 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que instituiu o 
Fundo de GaréiDtia _do. Tempo de Serviço. 
Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. _ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 207, de. 
1983- (n9 6.011/82, na Casa de origem), 

-qüe "àltera a Lei no 6.1 79, de 11 de dezem
bro de 1974, que "institui amparo previ
denctário para maiores de setenta anos de 
idade e para inválidos". Declarado prejudi
cado. Ao Arquivo. --· --· _ _ 

Projeto de Lei do Senado n9 192, de 
1983 -.Complementar, de autoria do Se

- nadar Nelson Carneiro, que acresc-enta 
disposjtivo à Lei Complementar no 26, de 
11 de setembro de 1975, que unificou o 
Pis-Pasep, para o fim de determinar que 
os trabalhadores desempregados não se
jam excluídos do direito à retirada_-anual 
prevista no § 39, do art. 49 Declarado preju
dicado, Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n~_24, de 1986 
-Complementar, de autoria .do Senador 
Odac:ir SO_ar_e_s, _que altera o § 19 do art. -
4ç da Lei Complementar n9 26, de 11 de 
setembro de 1975, que'~altera dJsposlções 
da legislação que regula o Programa de 
Integração Social (PJS) e o Programa de 
Formação do Pat:rimôn1o do S_ervidor Pú
blico-Pasep". Declarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei do Seriado n? 169, de 
1986, de autoria do Senador teSar Cals, 
que altera a legislação da Previdência Ur
bana. D_~clarado prejudiCado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

Projeto- de Lei_ do DF n<:> 10, de 1989, 
-de iniciativa do Governador do Distrito Fe~ 
deral, que cria e extiQgue unidades org~
nicas na Secretaria de Segurança Pública 
do Distrito.Federal, e dá outras providên
cias. Discussão encerrada. ficando a vota-
ção para outra oportunidade. SENADOR-ODACIR SOARES- Decla-

_Prçjeto .de Lei da Câmara n9 140, de ração do Senador RuyBacelar sobre fatos 
1983 fn9 4.214/80, na Casa de origem), ocorriÇos na administração do. Instituto de_ 
que dispõe sobre a complementação do Previdência dos CongreSsistas. -- -
139 salário aos empregados em gozo de SENADOR JaTAHY MAGALHÃES -
auxílio-doença._Dec/arado prejudkado. Ao -, Trabalho da Associaçã:o.Comerc:ial de. São 
Arquivo. __ -. __ P~ulo sobre operftl do estudante br~sileiro. 

Projeto de Lei da Câmara n• 185, de SE.!YifDOR MAURO BENEVJDES _:_ 
1983 (n9 4.874/81, na Casa de .. origem); - Programa mínimo de política econômica 
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a ser concedido no âmbito do Congresso 
Nacional. 

SENADOR ODAC/R SOARES- Explo
ração dos recursos naturais na Amazônia. 

1.3.2 -Comunicação da Presidên
cia 

- T étmino do prazo de funcionamento 
da Comissão Parlamentar de Inquérito 

oiaaª_ pela Resolução n~ 8/59 e_refu_e_ss_a _ -
dq_ ~eu processado ao Arquivo. 

1~3-~- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão -

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE
RAL N~ 22, 23 e 24, de 1989 

~ ~PI!mi"ORIA GERAl. PO SENA-
DO FEDERAL_ 

- Extrato de Contrato n~ 36/89 
4- ATAS DE COMISSÕES 

5-MESA DIRETORA 

6-LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

---

Ata da 81" Sessão, em 19 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs- Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Nabor Júnior 

}.s 14 HORAS E 30 MIN<JTOS. ACHA/>\-8E 
PRESENTES OS SRS: SENADORES: 

Nabor Júnior- Leopoldo Peres - Odacir 
Soares~- Ronaldo_Aragão -João Menezes 
-Carlos Patrocíriio~João Ca$telo,- Edison 
Lobão - João_ Lobo - Chagas Rçdrigues 
-Afonso Sancho- Cid Sabó_i_a d.e Carvalho 
- Mauro Benevides - M.a_rc_gnQes .Oadelha 
-Humberto Lucena - Divaldo SUruagy_-
Lourival Baptista- Ruy Bacelar -.Joã.o ÇaJ
mon - Afonso Arinos - Fonan Tito - lran 
Saraiva -_Pompeu de SouSa - Meira filho 
- Mendes Canal e - Rachid Sal.dé!nha_ Oerzi 
-Jorge Bomhausen -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa_ o compareci
mento de 28 Srs. Senadores. H_ayenc;lo :n!Jme
ro regimental, deda~:o aberta a s.ess.ãq. 

Sob a proteção de.._Deus inici~rn9s n9_ssos 
trabalhos. 

O Sr. }9 Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO 
PREsiDENTE DA REPÚBUCA 

De agradecimento de comunicações: 
N• 123189 (n' 2611~9, na origem), de 16 

do corrente, referente à aprovação das maté_· 
rias constantes das ~Mens~gens d? Pre:!?idência. 
da República n~ 170, 364, 365,370, 376, 410, 
710 e 746, de 1987; 127. 169,_1 74, 176, 207._ 
208,209,210,212.219,220.221,279.293, 
3o8, 3o9. 328, 33o. 335, 343, 344, 345, 34a 
349. 350 e 354, de 1988; 14, 132, 137, 139, 
154. 15a 163, 172, 182, 187 e 191, de 1989. 

N" 124189 ~· 262/89, na origem), de 16 
do co.rren~. referente à aprovação das maté
rias constantes das Mensagens da Presidência 
da República ne& 195 e-235, de 1986;- i65, 

de 1988; 93. 94. 95. 96, I 05. 188, 189 e 213, 
de 1989. . · . · · -

N9 ·125/89 ~(n~ 263/89;- na origem),· de T6-
do corrente, referente à promulgação das Re
soluções n"" 19, 20-,"21, 25,26 e 27, de 1989. 

'RéStftUiôdo-' 3Ulófirafos de- Projeto de 
Lei sandonac:i'o: · -

N• 126/89 (n" 258/89, na origem), de 16 
do corrente, referente ao PrOjetO de Lei que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adi
cionais at_é _ _ó limite de NCz.$ 591.497.680,00 
(quinhentos e noventa e um milhões, quatro
centos e noventa e sete mil, seiscentos e oiten
ta cruzados novos), em favor do Minist€rio da 
Educação e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei no 7 .775, . 
de 16 de junho de 1989.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) 
--o Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem no 122, 
de 1989 (no 260/89, na origem), de 16 do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
R_epública, nos termos do __ act._ 52, indsô V, 
da Constitt.ii_çã_o_. __ solici@ ~utOd~ç~o para que 
a União possa contratar operações de crédito 
externo_nQ_véll_o_rde US$ )23,000,000.00 (cen
to e_ vinte e três milhões de dólares america
nos), para os finS que especifica. 

Nos termos da Resolução n9_ 18, de 1989, 
o expediente será_ deSpachado à Comissão de 
Assuntos_ EcOhômicos. 

O SR. PRESIDErffE (Pompeu de SOusa) 
- Há oradores inscritos. 

Conc-êdo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~ 
PA Pronuncia Ó seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, s·rs. Senadores- tiês assuntos me tra
zem à tribuna, todos i-elacionado_s com o meu 
Estad_o do Pará. O primeiro_ deles é que esta
mos no ano jubilar ~ra_ D. _Alberto Gaudêncio 
Ramos, Arcebispo de Belém. S. Er- foi orde· 

nado sacerdote_em 1<> de outubro de 1939, 
depois foi Bispo em Manaus, ordenado que 
foi _em 1° de jarieiro d"e ·1949, praticamente 
1 O anos depois. Desde então, tem sido Arce
bispo d~ Belém. 

A posição de D. Alberto Gaudêndo Ramos 
é nitidamente equidistante entre os que cha
mam -de conservadores e progressistas da 
Igreja Católica. Tem norteaao o _seu episco
pado por uma atitUde serena, tranqüila e já 
sofreu bastante por isto, inclusive em 1963, 
e '{Citou a sofrer depois disto. A parür do mo-: 
menta em que-a T eologja da Libertação subs
tituiu, praticamente, c:Omo sodologia, a Tecto: 

- gia, aqueles que nao fazem "parte da sociologia 
da_ libertação - prefiro chamá-Ia assim -, 
atJtornatic~mente: passam a ser considerados · 
readonários. - -

O_, Alberto Gatldêndo Ramos c.umpriu o seu 
dever com correção, conduziu o seu rebanho 
com muita _dignidade e, agora, vemos que, 
ao completar 50 anos de sacerdócio, passa 
a ser jub1lado, o que me lembra um pouco 
a situação dos oficiais generais do Exército 
brasileiro, em que também, depois de determi
nªdº .tempo; de um número _d_e _anos, por 
exemplo, 12 anos, de generalato, ou a idade, 
que pesa, num caso _como no outro, pode 
haver a expulsória, ou a compulsória, e a pes
soa ainda se çonsiderando em condições fis_j
cas e mentais apropriadas para o exercido 
de sua função, nela não pode permanecer. 

Mas o que eu queria registrar aqui, no Sena
do, é exatamente esta passagem do ano jubi
lar, que, como diz D. Alberto Qaudêncio Ra
mos, a Providência Divf_na lhe permitiu com~ 
pletar 50_ anos de episcopado. 

Ç) _segundo assunto que me traz à _tnbuna 
é relacionado com o "Mu_seu Emflio Goeldi", 
que tem tido momentos culminantes e, de~ 
pois, de_ sombria atuação, não por defeitoS 
dos seus- técnlcos, mas, gjm, pela inexistência 
de verbas e de a_uxilio que o Governo deveria 
dar àquele Museu, hoje dirigido pelO Prof. Dr. 
Guilherme de La Penha, Diretor-Geral do Mu-
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seu, homem de alta qualificação, matemático. 
Eu o conheci quando Ministro da Educação, 
e ele era do Instituto de Matemática Pura e 
Apllcada do Rio de JaneirO. 

Ele me passou um telegrama, de que me 
permito ler umas partes: 

O Conselho de Coordenação do Museu 
Go-eldiiCNPq/SECT - PR. vem respeito
samente chamar atenção especial de V. 
Ex" condições crescentemente alarman· 
tes, prejudicando desempenho vocação 
institucional pesquisa Região Amazõnica, 
seguindo tradição 123 anos, e maís ainda 
impossibilitam engajamento programa 
"Nossa Natureza". 

Seguintes pontos cruciais vein -estran
gulando desempenho- instituição neste 
primeiro quadrimestre 1989: _ 

a) congelamento 55 por cento orça
mento sobre o votado Congresso Nacio
nal; 

b) repasses, dentro do orçamento im
plantado Ministério da Fazenda:/Seplan 
em apenas 53 -por cento reais necessi
dades, conforme parcelas propostas de 
desempenho; 

c) recursos de repasses sendo consu
midos quase integralmente pela siniples 
manutenção pagame~os serviços públi
cos e infra-estrutura institucional; 

d) total impossibilidade trabalho cam
po, exceto curtíssjma duração, apoiados 
por auxílios individuais CNPq e institui
ções externas; 

e) deterioração aiarmante instalações 
físicas épocas intensas chuvas Região, 
colocando perigo coleções e equipamen-
tos científicos; · 

f) impossibilidade movimentação "re
cursos próprios" obtidos doação e proje
tes institucionais até deliberação global 
Congresso Nadonal sobre ·assunto; 

g) realizações 89 são simples comple
tamento das iniciadas em 88 retãrdadas 
pelas crises financeiras últinlo semestre 
aquele ano; 

h) incapacidade real cumprimento de 
até 40 por cento Plano Diretor 85/89 
aprovado; 

j) situação salarial CNPq fora competi
tividade não s6 mercado acadêmico bra
sileiro como regionaL 

O Museu Goeldi está perdendo dois 
pesquisadores renome internacional para 
instituíções estrangeiras que os manterão 
na Região sem-compromisso engrande
cimento do conhecimento brasileiro. 

j} necessário voltar di_scutir a1érn_-corre
ção salarial, adicional Amazônia já por vá
rias vezes proposto e retomado programa 
"Nossa Natureza" vigente tanto Embrapa 
quanto instituições militares Amazônia. 

Esta situação, Sr. Presidente, Srs. Senado
res é simplesmente deplorável, porque esse 
Instituto, que tem o nome de um grande e 
sábio que, no passado, foi um dos grandes 
dentistas que percorreram a Amazônia- e lá 
se radicou, esse Instituto, esse Muse_lL ~repito 

- teve já um papel extremamente relevante 
na cu1tura amazónica e na cultura brasileira. 

Infelizmente, diante do que está aparecen
do, agora, neste fim da chamada Nova Repú
blica, toda verba, todo recurso alocado para 
pesquisas, sobretuçlo, está sendo pura e sim
plesmente extinto, o que faz com que essas 
entidades se ressitam brutalmente_ da dificul
dade de cumprir uma das tarefas mais fasci
nantes que lhes cabem, que é exatamente a 
pesquisa pura e aplicada. -

O terceiro· assunto é um comunicado às 
bancadas federais do Maranhão e do Pará, 
feito pelo Seçretár16-EX€cutivo do Conselho 
Internacional- do PfoQ-rama Grande Carãjás. 
Trata-se, na verdade, de um extenso telegrama 
em que o _Secretário do Conselho ExecutiVõ 
lnterffiinisterial de Carajás justifica, OU preten
de justificar, a continua_ção de programas de 

-- produção de ferro-gusã. coro a utilização do 
- carvão vegetal. 

Quanto a Vale do Rio Doce propôs esses 
programas, evidentemente que o fez baseado 
em princípio natural, científico e tecnológico, 
porque o melhor ferro-gusa provém exata
rhente quaildo se utiliza como redutor o car
vão vegetal. 

Ora, iamos ter, c:omo temos, Tucurui, pro
duzindo, energia elétrica para não só a Região 
Amaz-ônica como especialmente para o Nor
deste, _em retorno, pois antes, quando não 
exístia TuC:uruL recebia de ''Paulo Afonso" es
sa energia. 

T embs o minério de fe_iro no Projeto Cara
jás, exatamente naquela província metaloge
nética das mais importantes do mundo, e te~
mos a Floresta Amaz6nica que ali está situada. 

Então, o progl-ama da Vale do- Rio Doce 
era muito simples: aproveitar, da floresta, exa
tamente o carvão vegetal e fazer com ele o 
redutor para obter o ferro-gusa mais puro que 
se conhece nesse tipo de fabricação. 

Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que o Projeto Carajás supõe que essas_firmas, 
que já estão com as usinas funcio11ando, tra
balhariam com as aparas de_ madeira que_ re
sultam-das atividãdes das serrarias. Mas, parti
cula~m.ente, duvido muito que isso seja man
tidO ao longo_do tempo, porque haverá a tenta
ção, que me parece já estar-se transformando 
em realidade, de utilizar madeira derrubando 
a mata para fazer o carvão vegetal, partindo 
precisamente desse desmatamento. Se isso 
se fizer lndefiriidàmente, é· claro que vamoS 
ter uma dificuldade muito grande, mesmo que 
haja, Ol_.l mesmo que l}guves:se o refloresta
mento, porque, feito o reflorestamento, não 
haveria problema. Poderíamos ter exatamerite 
o reflorestamento garantindo a continuação 
da atividade de desmatamento, para âquela 
finalidade. Mas aqui, parece que o desmata
mento é mais veloz, na medida do_ que se 
precisa, para a produção, do ferro-gusa, do 
que a capaddade de ·reflorestamento. 

Então, ao ler esta ~xplicação do S~cretário
ExecutiVo do Projeto CarajáS, quero-dirigir-me 
a ele e ao Governo, chamando a atenção para 
_o_ fato de que, agora mesmo, estamos diante 
dessa verdadeira histeria mundial em relação 
ao desflorestamento da Amazônia, com as no-

tícias do fim da semana passada, quando se 
prepara um boicote para a importação do mi
nério de ferro vindo de Carajás, como alto 
prejuízo, portanto, para a Vale do RiO- Doce 
e para o Brasil, sob o fundamento de que_ 
se está desmatando a Amazônia através des
ses projetas de ferro-gusa e de outra atividade 
de ferro-liga também. 

De maneira, Sr. Presidente, que também 
peço-para dar como lida a explicação do Se
cretário Executivo, o Dr. Lino Antônio Raposo 
Moreira. Ele explica exatamente que o modelo 
siderúrgico em implantação na área do Pro
grama promove a desconcentraç-ão industrial 
do País e oferece oporfunidãàe _de emprego 

- de mão-de-obra local entre_outros benefícios. 
- Nã6 há dúvida. _[nclusiv~Marabá pode trans-
formai-Se num pólo siderúrgico, de acOrdo 
com o primeiro plano do Dr: Eliezer Batista. 
semelhante aos pólos siderúrgicos de Minas, 
talvez até chegando ao pólo siderúrgico de 
São Paulo. 

Ocorre que' essa posSibilidade com o carvão 
mineral, como está sugerindo a entidade inter
nacio_nal- parece que foi o Parlamento Euro
peu que tratou disso-, seria para nós anti-e
conómico, porque não temos carvão mineral. 
Como sabemos, o nosso_carvão mineral é de 
baixa qualidade. Então, teremos que fazer- im
portação de coque e de carvão mineral do 
estrangeiro. Evidentemente, isto tornaria_ o 
custo bem mais alto, e, conseqbenteffiente, 
não teríamos capacidade de competitividade 
no rriercado externo. - - --

Assim, Sr. Presidente, registro o fecebimen
to deste telexograma e dou como ultimada 
a_ m-inha presença na tribuna para tfatar :cios 
três assuntos, e todos fazem referência à mi
nha terra. 

Agradeço a V. EX', Sr. Presidente, pela aten
ção benevolente que meu deu. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QGE SE REFERE 
O SR. JARBAS PASSAR!t!HO EM SEG 
DISCGRSO. 

Te! ex 2704/89 
16 de maio de_ 1989 

Ao Exm~Sr. 
Senador Jarbas Passarinho 
Senado Federal- DF 

Comunicado as bancadas federais, do Ma
ranhão et do Parah. 

A propósito de noticias veiculadas na im
prensa recentemente a Secretaria~Executiva 
do Conselho Interministerial do Programa 
Grande Carajás iriforma O Seguinte: -

1. O modelo s_iderúrgico em implantação 
n~ área do programa promqve a desconcen
tração industrial do País et oferece oportu
nidade de emprego a mão-de-obra local, entre 
outras benefícios. 

2. A toda empre~ que se can_didata a par
ticipar do prOgrama eh exigido o cumprimento 
da _le-gislação florestal et ambiental, atraVés_ de 
ato declaratório da seci"etãria-eXecutiva .. 

3. Quando da efetiva implantação do pro
jefo anteriormente aprovado, a empresa pro
prietária do- mesn1ó aeverah prOvidenciar- o 
rima-relatórb de impacto ambiental et o pifi-
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plano integrado floresta industria, que deverão 
ser aprovados pelos órgãos competentes fe
derais et estaduais, aos quais compete conce~ 
der a Hcença de operação et ftscalfzar_ o cum
primerito da legislação pertinente, como, aliás, 
em qualquer caso no País. 

4. Nos projetas de ferro-gusa estah pre
vista a utiliZaÇão do carvão vegetal legítimo, 
ou seja, aquele obtido como subproduto da 
indústria madeireira (aparas- de serraria) _ou 
o material lenhoso resultante da expansão da 
fronteira agrícola. Na ausência de indústria si
derúrgica, esse material seria simplesmente 
queimado. - --

5. A únic:a alternativa ao catYãq_vegetal s~
ria o carvão mineral importado. No entanto, 
esta eh uma opção desvantajosa para o País 
et para a região, porque provocaria uma san
gria nas divisas elevaria o .cus.toJiru~l clQ produ
to, além de teir_ maior potencial poluidor. O 
carvão mineral eh mais aprOpriado para plan
tas siderúrgicas de grande escala. 

6. A opção pelo -carvão ve-getal atinge -ob
jeUvos básicos: desconcentração espacial da 
indústria siderúrgica na regiãO, rrtelhor distri
buição de renda et criação .de empregos no 
meio rural, et viabilização de indústrias de mé
dio porte, de propriedade de empresas nacio
nais. O carvão vegetal eh roai~ bar:<;~tp do_ que 
o mineral, mesmo com_o refloresUl,mento exi
gido as empresas pela legislação pt. 

7. O ferro-gusa atingiu, este ano, o preÇo 
de US$ 130 Fob, o que viabillza o refloreSta
mento pelas indústrias, nas várias áreas jah 
desmatada anteriormente aa implantação do 
pólo siderúrgico. As isenções de imposto de 
renda concedidas pelo programa grande cara
jás são obrigatoriamente apllcadas na repo;. 
sição florestaL 

Finalizando, esclarece a secretaria-executi
va não ser correta a notícia de que houve ilega
lidade na aprovação dos projetas no que diz 
respeito às exigências do código florestal. Na 
verdade, os projetas serão corrigidos não ape
nas a cumprir o código~ repondo 100% da 
madeira consumida, mas também ~ faze-lo 
ao nfvel mínimo de 50% de suas necessida
des, em áreas próprias adquiridas pelas em
presas e não totalmente em áreas vinculadas 
de tercefros como permite a legislação. 

O PGC esta aberto aa discussão, colocan
do-se aa disposição de V. Ex- para qualquer 
outro esclarecimento sobre a matéria pt Lino 
António Raposo Moreira - Secretário-Execu
tivo do Conselho lnterministerial do Programa 
Grande Carajás pt. 

O Conselho de Coordenação do Museu 
Goeldi/CNPq/SECT-PR. Vem respeitosamente 
chamar atenção especial de V. ~ condições 
crescentemente alarm~ntes prejudicando•de
sempenho vocação institudonal pesquisa re
gião amazónica, seguindo tradição 123 anos, 
e mais ainda impossibilitam engajamento pro
grama "nossa natureza". 

Seguintes pontos cruciais vem estrangulan
do desempenho instituição neste primeiro 
quadrimesl:te 1989": -

a) congelamento 55 por cento orçamento 
sobre o votado Congresso Nacional, 

P) repasses, dentro do orçamento implan
tado Ministério da Fazeriâã/Seplan em apenas 
53 por cento reais,- neCessidades, conforme" 
parcelaS propostas de desempenlo. 

c) rec_urs_os de repasses sendo consumidos 
quase integralmente simples manutenção pa
g~entos serviços público e infra-estrutura 

- institUCional.; -
d) lotai irripossibilidade trabalho campo, 

_ exCeto curtíssima duração, apoiados aUXJ1ios 
in.diVíàilã.iS CNP.q e instituições externas., 

e) de.teriOraÇão alarmante instalações físi
cas~ êpõCaS lnterisâs Chuvas--região _colocando 
periQo Coleções e equipamentos cientificas:, 

__ ()_ impossibilidade movimentação "recur
so_S própriOs" obtidos doação e- projetas insti
tucionais- até deliberação global Congresso 
Nacional sobre assunto., -

g} re?J)izações 8~ sãO simples completa
menta das iniciadas- em sa retardadas crises 
financeíras último semestre aquele ano., -
_ b) in_ça_p-ªcidade real cumprimento de" até 
40 por cento plano diretor 85-89 aprovado., 

[) situação -Salarial CNPq fOra ComJ)etitivi.; 
dade não só mercado acadêm{co bra_sileiro 
como regional., _ _ 

O museu Gõeldi está perdendo dOis pesqui
Sadores __ ren_offi_e intemaciona_l para ínstitui
ções estrangeiras _que os manterão na região 
~m compron1iss0 engrandecimento conhe-
cirne_rl_to_brasile_irO., _ - _ _ 
""'-;) rieces.sáno vOJtãl- discutir além correçã9 
salarial, adicional élniazônía: já por várias vezes 
proposro e retomado programa "nossá natu
reza" vigente tanto Erilbrapa quanto institui
çõeS militares arnazônia. 

Imprescindível norm~li~_çãQ_fl]JX.o recursos 
e-_ retornada dis_cuss.ãQ_ problemática salarial 
para reStãbeleciffiento níveiS razoáVeiS traba
lho pesquisa, vital domínio nacional conheci~ 
menta amazônico .. Justificativas_ exaustivas re
cursos _manutençãq .mínima projetas _Muse..:~ 
Gaeld.i já enviadas órgãos superiores _e cheg-E~
rarn ao nível m_icro sem retomo adequado. 

Re_speitosainêrite, Guilherme -M. De La Pe
nha, DiretOr Geral Mus_eu Goeldi/CNPq/SECT
PR -Ade/ia E. Olívefra, Vice-Diretora de Pes
quisas Celso Martins Pinto, Vice-Diretor-.Exe
cutivo - Lourdes Furtado, Chefe Opto. Ciên
cias Humanas -Fernando Novaes_ Chefe Op
to. De- .Zoologia - Pedro Lisboa, Chefe do 
Dpto. de Botânica - Guilherme Maia, Chefe 
Dpto. Prog. e Projetas - An_tonio Carlos L 
Soares.., Chefe (sut>st). Dpto. De Museologia 
........ Helena Süriel"ra: -Chefe Dept. Informação e 

-Docwnentação- Leida Bosnic. Chefe Secre
taria Acompanhamento e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- EV. Ex' bem O merece. . 

-Coi1.CE!do a palavra ao nobre Senador Leu-
rival Baptista. -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) """":""Sr. Pre
Sidente, Srs. Senadores, o Banco do Brasil 
está divulgando o relatório das suas atividades _ 
e -ãs deffionstrações financeiras referentes ao 
exercido de 198_a __ 

PreJiminarmente, agradeço a atenção que 
me foi dispensada pelo seu Presidente, Mário 

Jorge Gusmão Bérard, enviando-me esse im
portante documento através do qual se evi
denciam as características básicas do.s_e.J.I. dew 
sempenho, reveladora_s_de invulgar competên
cia técnico--profisSional; dedicaÇão e eficiênc;ia
na consecução dos objetivos colirnados pela 
sua gestão, ou seja, o fortalecimento e moder
nização do Banco dO Brasil visando prestar 
maiores e melhores selViços ao desenvolvi
mento econômico do PaísL _ _ 

Conforme acentuou o ilustre Presidente, na 
me_nsage!11_ que diligJU _aos ~cionistas ... "para 
av~iar a importânciã do Bàrico do Brasil corno 
ãQ:ente dO desenvolvimento, não basta eXarili-_ 
nar o vulto de suas_ operaç_ões, sua. preocu
pação em fomentar a economia_Ol.J os servi_çoS 
que pi"esta. Devem-s_e considerar, também, os 
tributos, encargoS SodãJs~ e -contri_bulçõ~s ge
radas por suaS atividades._Em 19_88, atingiram 
c_ifra sup_erior a N~~$ 1 trilhão, equivalente_a 
quase _uma vez e meia _o lucro líquido do exerw 
cicio". 

Deve~ se_ assinalar; igualment~, que a vin_cu
lação _do Banço com os anseios da sociedade_ 
o. tem levado a patroc!nar eventos s6cio-Cul
turãi5 ea liberar recurSos para manutenção 
do Fundo de -Desenvolvimento Comunitário 
(Fundec) e __ da Fundação Banco do Bra_sil. 

Os_ dados divulgados pelo relatório demons
tram que o fundec beneficia 1.04-3 .lo_~alid_a_
des (metade no N.ordeste1 e_nvolvendo recU_r: 
SOS da ordem de C~~ 235_,6 bilhões (em valo
res. corrigidos), oriundos_ do próprio Fundo, 
das comunidades. e de outras fontes.· 

Já a Fundação eãnco do -~rasil aprovou 
332 -propostas, no total de Cz$ 60,9 bilhões 
_(valores co~:Tigidos), destinados à pesquisa 
cíentí'fica e tecnológica e à iniciativa nos cam
pos educacional, social e filantrópico, recrea
tivo e_ esportivo e _fi: e _assistên_da a comuni-
dades urbano-rurais. . 

A propósito, r~lem_l;?roo o discurso que proferi 
por ocaSião da Ass_er;nbléi~-Geúl.l ~aordi
nária, realizada no dia 23- -de dezembro de 
1984. A Fundação BancO dO Biãsll PassOU 
a fundçnar com ~aracte.ósticasjuridictl.s e téc~ 
nlcas pecu1iares, definidaS pelo Esiatuto que 
disciplina as suas atividades - como pessoa 
jurídica de _Direito _PrtYa,do, dotado de autonow 
mia admintstrativa e financeira, cuja estrutura 
compreende órgãos de deliberação, orienta
ção, execução, consulta, assessoramento e fis
calização. _ =-- _ . _ , __ _ 

A Fufldação Banco do Brasil sUrgiu como 
um empreendimento cujas dimensõ_es;, desti
_1]8çâo c:l.e uti_Udade e amplas potencialidades, 
-na gestão do- entifo Presidente Camil_o Cala
zans, integrando-se na cOrriplexa estrutura: 
empresarial do Banco do Brasil. 

Fundado por D. João VI, em 12 de outubro 
de 1808, o Banco do Brasil está comemo
rando os 180 arioS de sua história, evoluindo, 
no decorrer de sua l_pnga e fecllnda trajetória, 
como uma poderosa e dinâmica instituição 
a serviço do Br.asil e do seu povo, com uma 
va$ rede de agências cobrindo-todO 6 territó
rio naciónal- cerca de 4.053 unidades; 2314 
agências, 388 postos avançados de crédito 
rural e 1.351 dependências de merior porte. 
Setenta e -~inca por cento das agências do 
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Banco funcionam em cidades caril menO-s de 
50 mil habitantes. 

Em terrilos regionais, apreSentavam-;e as
sim distribuídos: 4% no Norte, 28% no Nor
deste, 36% no Sudeste, 24% no Sul e-'8%' 
no Céntro-Oeste;- Mírias- ·aerãfs e Sllá PaUlO, 
com 14% e 13%, respectivarnerite, concen~ 
tram o maior número de dependências. 

O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Pois 
não. Ouço, com muito prazer, o aparte de 
V. Ex", eminente Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador, 
congratulo-me com V. Ex" por trazer ao plená
rio desta Casa as infoririações -que noS trans: 
fere a respeito do Banco do BrasiL Trata--se, 
de fato, de uma das melhores instituições des
te Pais. O Banco do Brasil, ao longo dos anos, 
tem sido a catapulta do desenvolvimento na
cional; é um instrumento através do qual os 
próprios municípios ganham densidade, na 
medida em que as agências do Ban·co doBra
sil ali são instaladas. O Brasil possui centenas 
de municípiOs distantes, abandOnados no inte
rior dos Estados e que ficariam eternamente 
submetidos ao subdesenvolvimento não fos
se, muitas vezes, a presença generosa de uma 
agênda ou até de um posto avançado do Ban
co do Brasil. A sua Direção atual é de extrema 
competência, c_omo de restá têm sido as Dire
ções do Banco ·do Brasil. E o seu corpo de 
funcionário é o qUe há de melhor neste_ País. 
Não tenho dúvida de que o Banco do Brasil 
é motivo de orgulho nacional. E V. ~. na 
medida em que traz ao plenário do Senado 
Federal as palavras de reconhecimento por 
essa tarefa gtgantesca realtzada pelo Banco, 
presta um serviço a maiS ao nosso País. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Multo 
grato a V. Ex", emiitente Senador Edison LO
bão, pelo seu aparte, um ·depoimento a res
peito_ de como funciona e exerCe as suas fun-

ções o Banco_ do Brasil. O Banco do Brasil, 
nãosó aqui, em território pátrio, comO exterior, 
atrãVés-de suas agências, ~_-umá erribaiXada 
do Brasil, porque, quando vamos ao exterior, 
as ater1çõe5Que recebêmo_s dos gerentes, dos 
flindonár!Os do Banco do Brasil demonstram 
õ carinho qUe têm pelà-nossa terra. O depoi
mento de V. E)(~ muito enriquece o meU pro: 
nunciamento. 

No desempenho das suas múltiplas atnbui
ções, 0: Banco do Brasil verTI expandindo no
vas ãreãs-de negócios, com a diversificação -
do rol de produtos e serviços bancários ofere
cidos a clientes e usuários. Isso não inte.rfere 
na execução de taref.::ts que enobrecem sua 
missão institucionaf e o- distinguem das de
mais organizações financeiras. 

Na condição de agente financeiro do gover
no, o Banco do Brasil realiza operações de 
crédito, arrecada tributos, paga e recebe COL'l· 

tas do País no exterior, executa __ os __ serviços 
da dívida pública consolidada e faz Os J?aga
meritos do Orçamento Geral da União. 

Através de operações de empréstimos e_ de 
aquisições de produtos agropecuários, prati
camente responde pela execução-da Política_ 
de Garantia de Preços Mínimos. 

O Banco do Brasil realiza os seus progra
mas diversiffcadOs_ e"se deSií1cubem -de suãs 
múltiplas responsabilidades através de um 
funcionalismo criteriosarnent_e selecionado, 
englobando o pessoal a serviço do banco, de 
suas _s_ubsidiárias _e da Fundação Banco do 
BraSil, 135.425 funcionáriOs da ativa, e 833 
cedidos, em caráter de disponibilidade, a ór
gãos públicos e entidades diversas. 

Seria demC~siado longo e desnecessário, 
nos_ _limites _c! este _cq_nciSo pfonunciame:nto, 
examinar as demonstrações _ _fmanceiras e a 
préstaç:ão dos serviços do Banco do Brasil, 
nos-diversos setores e planos de sua atuação 
----:-atendimento aos clientes, as·várias modali
dãcle.s de ~antas - Conta Ouro, Poupança 
QUtQ, · Oi.irQcatd, os f~ndos Ações~Ouros e 
durófJX - os empréstimos, a assistência ao 

comércio exterior, ~ sistema on-line,_ e assim 
por diante, além do papel do banco como 
principal agente financeiro da União. -

A simples enumeração dos serviÇoS preSta
dos exigüíã uma avaliação dos capítulos bási
cos do relatório que é, também, uma autêntica 
pi-eStaÇãO de Coritas aos acionistas, aos clien
tes, às ·autoridades fiScali:Zãdoras- e à opinião 
pública em geral. 

Parece-me suficieTite_requerer a incorp-ora
ção ao texto destas _considerações_ do mapa 
anexo, contendo um sumário do organogra
ma do Banco do Brasil e do seu "humano
grama", isto é, a relação dos membros ·da 
cons~lho Qe administração e das diversa_s dire
torias - documento que condensa informa
ções básicas de interesse_de todos os clientes 
e, sObretudo, dos -amigos e ac:lriliradores do 
Banco do Brasil, dentre os quais tenho o privi
légio de me incluir. 

São estas as reflexões que me parecem 
oportunas no momento em que· o Banco do 
Brasil divulga o seu relatório relativo ao exer-
cício ae_ 1 988. -

Aproveitando o ensejo, felicito na pessoa 
no Presidente Mário Jorge Gusmão Bérard -
que vem realizando um gestão da m~S alta 
categOria, apesar daS dificuldades Qeradas pe
Ja explosão de sucessivas greves e sobretudo 
em virtude das oscilações de um_a conjuntura 
sócio-econômica adversa - os membros do 
conselho de administração, os diretores, e o 
funcionalismo, tradidonalmente bem selecio
nado e competente, ao qual se pode creclitar 
o crescente prestígio da instituíção, pelos re
sultados obtidos· no exercido de 1988, como 
tal'!lbém não pq_deria _deixar de ressaltar aqui 
a modernização operada nesta instituição, no 
governo José.Samey, onde podemos obseavar 
as excelentes perspectivas do Banco do Brasil 
nesta década, quando se vislumbra, no hori
zonte, o advento do século XXI. 

Era: O que tinha a dizer, S,r. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ano passado, estávamos em trabalho de ela~_ 
boração constitucional _e tive a satisfação de 
apresentar uma proposta coostitucional que 
versava sobre a cQnV_eniênçj~ e a nece~idade 
da disciplinação das construções nos rios. 

Os rios são benefk:ios imensos da natureza 
e não podem ser maltratados, não podem ser 
atrapa1hados na sua missão natural, E esta
mos cansados de ver, a todo o momento, pro
jetas unilatarais, quase sempre nos grandes 
rios, para a construção de grandes usinas e 
produção de energia hidrelétrica. Em Vez de 
se faz.er um projeto global,_ um projeto múlti
plo, integrado, da produção de energia elétri
ca, de navegação, de controle das enchentes, 
pr .:Aeção _do meio ambiente e 1rrigação, quàse 
que 98% dos grandes projetes existentes para 
os rios brasileiros levam em _çc:mta apenas a 
produção- de energia. 

Isso é um verdade[ro _çrime, um absurdo, 
um desperdício dos nossos recursos naturais. 

InfeUzmente, não tive êxito, e nem tudo nes
se sentido, foi aproveitado na COnStituição. 
Uma parte também apresentada foi a partici
pação dos Estados, dQs Municípios e de outras 
entidades públicas no valor -e da_ produção 
da distnbuição de.ssa energia. Estado e Muni
cipio, sobretudo. É da mai9J' fmportància e 
da maior justiça 

Ficou estabelecido n_a Constituição da Re
pública, no seu art. 20, § ro,- que a· lei dará 
a forma dessa participação, _e até hoje essa 
lei ainda não foi elaborada. Es_tamos ansiosos 
seja elaborada e os Municípios não se vejam _ 
privados da participação da riqueza gerada. 

Para muitos municípios, o que vão obter 
dessa participação de riquezas naturais, seja 
de hidrelétrica, seja d~ petróleo ou de gases. 
representa muitas vezes mais do que arreca
dam na sua arrecadaç_ão comum. 

Ê um grande auxi1io aos munciípios e tam
bém uma reparação, porque quase tOdos eles, 
sobretudo no caso d_a energia hidrelétrlca, são 
submetidos a grandes inundações. perdendo 
a maior parte das suas terras boas. Há um 
prejuízo real, p·ois isolam muitas regiões em 
rios muito largos, onde as pontes são muito 
difíceis de serem feítas. Torn_ª-se, realmente, 
um prejuízo para os municípios. 

Neste instante, cumprimento o nosso gran
de Prefeito da cidade; goiana de ltumbiara, Dr. 
Luiz Moura, pela reunião que fez, e da qual 
tive a honra de participar, da União dos Municf
plos Energéticos - UME. O nome desperta 
certa curiosidade: o que são municípios ener
géticos? São exatafnente os ~unidpios que 
fazem parte da bada que é atingida pelas 
obras da construção -da hidrelétrica. Reuni
ram-se eles em ltumbiara, na grande cidade 
do sul do Estado, em encontro nadonal, com 
a participação da maioria dos prefeitos das 
cidades que são atingidas pelas. grandes ala
gatões das ugjnas hidrelét:ricas. 

Foi extremamente interessante e nos en
cheu de __ alegria verificar que os prefeitos não 
estavam ape-nas atrás daquele dinheiro que 
iriam receb_er; estavam i'nuíto maiS- preocu• 
pados exatamente com aqueles outros aspec
tos: navegação, irrigaçêo etc. Isso faz parte 
do programa que eles defendem, hoje, nessas 
suas reuniões dos municípíos energéticos. 

O rio é_ um todo. Não se deve fazer, absoluta
mente, um aproveitamento unilateral. É o que 
houve, por exemplo, na maior usina do Brasil 
e uma das maiores do mundo, a Usina de 
Tucuruí. Ela cuidou apenas da produção de 
energia elétrica; depois, quando se exigiu, pelo 
clamor das populações, que se fizesse a esdu
sa para a paSsagem de navios, houve um aço· 
damento, houve uma precipitação, porque is
so não fazia parte do planejamento. Plane
jou-se mudar a usina da margem direita para 
a margem esquerda, no entanto, até hoje ela 
náo foi construída, posto que, se na verdade 
tivesse sido planejada, ficaria muito mais ba
rata. 

Agora, há outra grande usina a ser cons
truída. Chega a ser uma coisa criminosa veri
car-_se que na construção da Usina do Xingó 
está-se· preoCupando exclusivamente com a 
produção de energia hidrelétrica. Esta usina 
está_ sitUada no Baixo São Francisco, o rio 
das cOmunicações internas e da unidade na
cional. Pois bem, naquela região árida do Nor
deste, está sendo çonstruída uma grande usi
na que não tem qualquer previsão para apro
Veitamento da navegação. 

SrL Presidente, vejamos o absurdo. Não _é 
posSível permitir qUe se construam grande usi
nas nos grandes rios sem que se faça também 
o aproveitamento múltiplo~ integrado, das ou
tras possibilidades que se oferecem. Se lsso 
não for conveniente, ou não puder ser feito, 
deverá pelo menos, ser planejado, levando-se 
em -conta a economicidade nos momentos 
adequados. 

Sr. Presidente, é o apelo das regiões ribeiri
nhas, para que o Congresso Nacional elabore, 
com brevidade, essa lei que vai regular a parti
cipaÇãO Cjue elas irão ter nZI explol-ação desses 
recursos naturais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre- Senador Edi
son Lobão. 

O SR. ED!SON LOBÁO P/IONUNÇIA 
DISC(JSO QuE. ENTREGUE À i?.EWS'IO 
DO 0/lllDOR. SERÁ PUB/JC4DO POS
TERIORMENTE 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo~ 
bão, o Sr. Pompeu de Sousa~ ;39 Secre
tário, deixa a cadeira da Presidênda que 
é ocupada pelo Sr. Senador Nelson Car
neiro, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-
RES' . . . 

Carlos De'Carli - Aureo Mello - Jarbas 
Passarinho -Moisés Abrão- Jqão Cf].stelo 
- Hugo Napoleão - Francisco Rollemberg 

_-:-- ,J_ut~ Ma_galhães - Gerson -Camata -

Nelson Carneiro - Itamar Franco - Mauro . 
Borges ~ lrapuan Costa Jún:ior - Maurício 
Corrêa ---Wilson Martins - José Richa -
Dirceu Carneiro_~ Carlos Chiar~IU- José 
Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É Jidq o seguinte 

REQUERIMENTO N• 335, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 55, I!l, da Constituição 

Federal de 1988, solicito autorização para au
sentai-me dos trabcilhOs desta Casa Legisla
tiva, no perído de 16 a 19 do mês em curso, 
atendendo convite formulado pela Assembléia 
Legislativa do Pãnamá para participar do "En
contro do Parlamento _Latino-Americano pela 
Soberania do Panamá" a realizar-se na capital 
panamenha. -

Rengyo, na oportunidade, votos de _apreço 
e especial consideração 

Atenciosamente, Aluízío Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A presidência esclarece ao plenário que, 
apesar de esse requerimento estar datado de 
15 do corrente, só foi recebido pela Secretaria 
Geral da mesa às 15 horas e 35 minutos do 
dia 16 últinió, -quando a sesSão do Senado, 
realizada regimentalmente às 9 horas da ma· 
nhã, já estava, de há muito, encerrada. 

Com este esclarecimento a presidência sub
mete a votos a solicitação de licença do ilustre 
Senador Aluízio Bezerra. 

Em votação: 
Os Srs. Senadores que aprovam õ requeri

mento queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Fica concedida_ a licença solicitada. 

O SR. P,msiDENTE (Nelsori Cãmeiro) 
-A Mesa esclarece que, conforme o art. 1 92, 
do Regimento Interno, as sessões das segun
das-f~iras não s~o destína_das -à votação. 

Ocorre, porém, que a Presidência tem pode~ 
res para alterar a Ordem do Dia, quando hou~ 
ver número regimental no plenário para vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ESgotado o prazo previsto no art. 95-B, 
§ 49 do Regimento Interno, sem interposição 
de recurSo no sentido da inclusão em. Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado ne 34, 
de 1989, de autoria do Senado~ J_orge Bor-_ 
nhausen, que dispõe sobre ·o exercício das 
atividades_ de posto revenvendedor de deriv&
dos do petróleo e álcool etílico hidratado com
bustível e dá outras providências, aprovado 
em apreciação conclusiva pela Comissão de 
Constituição e Justiça, a PresidênCia, atehden
dO aO--disposto-ri.o § 6~ áo mesmo artigo, des
pachará o projeto à Cãmarã -dos Deputados. 

- - É o se~inte o pr~j;to. desp~~hado à 
Câmara doS Deputados: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 34, DE 1989 

Dispõe-se sobre o exercício das ati
vidades de Posto Revendedor de de
rivados do petróleo e Álcool Eblico 
Hidratado Combustível e dá outras 
providências. 

O CongresSo Nacional decreta: 

Art. 1 o Posto Revendedor (PR) é o estabe
lecimento destinado ao comércio varejista de 
derivados do petróleo e Álcool Eb1tco Hidra
tado CombustíveL(AEHC), para fins automo
tivos. 

Art 2? O Conselho Nacional do Petróleo 
cadastrará como revendedor o PR de acordo 
com as normas estabelecidas oe._sta l_s!i. 

Parágrafo único. _ A distribuidora encami
nhará para o competente cadastramento junto 
ao CNP os documentOs seguintes: 

1- prova de propriedade ou direito de uso 
do imóvel em que pretende instalar o PR; _ 

II- alvará de construção ou declaração de 
autorização da prefeitura municipal; 

m -licença de acesso fornecida pela DENR 
ou DER quando se tratar de PR a ser localizado 
em rodovia federal ou estaduaL respectiva
mente;_ 

IV -licença da Capitania dos Portos quan
do se tratar de PR ribeirinho ou flutuante; 

V- planta e croqui da área com escala assi
nalada sem redução, indicando a localização 
do PR; -

VI-ates constitutivos da firma, d~vida
mente arquivados na Junta ComerCial, e- corri
provação do registro no Qdastro Geral do 
Contribuinte para o exercício da atividade de 
revenda de derivad.os do petróleo e de AEHC. 

Art. 39 O revendedor se obriga a: 
1-comercializar somente em seu estabele

cimento derivados do petróleo e AEHC especi
ficados ou registrados no CNP, respeitada a 
legislação vigente; 

J[- comercializar .de_rivados do petróleo e 
AEHC ã.os preços fixados pelo CNP; 

m-manter as bombas medidoras e os tan
ques de armazenamento de acordo com as 
normas do CNP; 

IV- armazenar os combustíveis em tan
ques subteâneos, salvo em casos especiais 
considerados pelo CNP; 

V- não exercer atividades de distribuição 
ou redistribuição de derivados do petróleo ou 
AEHC, podendo, entretanto, vender tais pro
dutos sem limitação de quantidade, através 
d'as bolnbas medidoras; 

VI- não promover qualquer alteração na 
sistemática de abastecimento dos Oe:rivados 
do petróleo e AEHC; 

Vll- manter devidamente aferidas as bom
bas medidor_as uQ1izadas para revenda de deri
vados do petróleo e AEHC d_e~endo, para isso, 
possuir a medida padrão. 

Art 4~ _São direitos do revendedor: 
(-receber prodJ..rtos derivados do petróleo 

e AEHC, a granel, somerile quando transpor
tados em tanques de viatura_s especializadas, 
devidamente lacraêi'os com. selo próprio da 
distribuidora sob cuja bandeíra opera; 

[(- receber da distribuidora ou da transpor
tadora a ela vinculada,_somente produtos deri
vados do petróleo e AEHC aprovados nos tes
tes recomendados pelo CNP, com os campos 
das notas fiscais devidamente preenchidas; e 

UI- comercializar no PR _óleos, graxas, lu
brificanteS, querosene envasi lhado e aditivos 
registrados no CNP, fornecidos por qualquer 
_distrbuidor. -

Art. 5_9 A mudança_ da r~p:ão social da fir
ma titular do PR deverá ser comunicada ao 
CNP. --

Parágrafo único. A distribuidora deverá 
manter em seus arquivos os documentos 
comprobatórios da alteração contratual ou de 
cessão de direitos. _ 

Art. 69 A distribüidora poderá ser autori~ 
zada a instalar e operar PR em caráter provi
sório, por prazo previamente estabeledâo nas 
regiões-_ da Amazônia Legal de difícil acesso, 
pãra atendinieilto a interesse de segurança 
nacional ou projetes pioneiros, quahdo solk:Í
tado por órgão governamental ou empresa 
estatal. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
1'\rt. 8"_ Revogam-se as disposições em 

contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunica ao Plenário que 
deferiu o Recurso n? 1, de 1989, interposto 
no prazo regimental no sentido de que o Pro
jeto de Lei do Sena@ no 22, de 1989, de 
autoria do Senado-r Jimil Haddad, que dispõe 
sõbre o transporte de presos _e _dá outras provi
dências,-seja submetidO-à_apredação do Ple-

·náiio. - - -
A matéria será iriduída em Orãem do Dia 

após publicação em avulsos do Parecer da 
· Càmissão de Constit\.lição, Justiça e Cidada
nia, obedéCidõ -o üiíefSI:fcTo regimental. 

--- É _o seguinte o Recurso n? 1/89_. inter-
--_posto no prazo regi~ental. 

- RECORSO N•1, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos dÕ art._ 95-B, § 49, do Regimento 

Interno, requeremos a apreciação, pe!Õ.Plená
rio desta Casa, do Projeto de Lei do Senado 
n"22, de 1989, que "dispõe sobre o transporte 
de presos e dá outras providêndas". 

Sãlã das_ ComiSsões, 19 de junho de 1989. 
-Mauricio Corréa --FranciSCO Rollemberg 
- N_eyMar4.oh4Q~Mcifq FJ1ho- Gd Sabóia 
de Carvalho -Leopoldo Peres- Mário Maia 
- Nabor Júnior. 

É o seguinte o Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania: 

PARECER N• 97, DE 1989 

Da ComissãO de Co11$tiluição e Justiça, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n" 22, 
de 1989, de autor!.ei dõ Senador Jamil 

-Haddad, que "dispõe sobre o transporte 
de presos e dá outras providências." 

Relator: Senado Maurício Corr_êa 
O Senador Jamil Haddad, seguindo a mes

ma linha de orientação de outro projeto pelo 
mesmo apresentado, relativo à proibição de 
existência de celas de_castigo, manteve o pro
pósito de salvaguardar a integridade tisica e 
moral de presidiários ao submeter, agora, à 
deliberação desta Casa, proposição proibindo 
o transporte de presos em compartimento de 
proporções reduzidas, com ventilação defi
ciente ou ausêricía de luminosidade adequa~ 
da, e fixando, ainda, um prazo de trlntã diaS 
para que as Secretarias Estaduais de Segu
rança e a do Distrito Federal, assim como 
os órgãos policiais federais, comuniquem ao 
Ministério da Justiça não estarem sendo usa
dos veículos para transporte de presos nas 
condições mencionadas. 

A ConstituiçãO- Federal de 1988 assegura 
aos presos o respeito_ à integridade física e 
moral, quando dispõe sobre "Direitos e Garan
tias Fundamentais". 

Sendo assim, é inconcebível para Qualquer 
nação dita civilizada, tratªr seus presos da ma
neira desumana e cruel, como freqüentemen-
te ocorre em nosso País. __ 

É comum a divulgação pelos órgãos de im
prensa, de casos hediondos, repulsivos à so
ciedade, em que demasiada quantidade- de 
presos é ~ojada no exíguo espaço de compar
timento traseiro dos "camburões", onde ainda 
percorrem longas distâncias nestas condi
ções, por até mesmo horas. 

Portanto, como forma de coibir tais abusos 
e injustiças, e_vita-ndo mesmo que a perma
nência de presos sob a tutelada p6Uda Se 
transforme num motivo de revolta. é que ma
nifestamo-nos favoravelmente à matéria, opi
nã:nOO pela sua constitUdOnalidade e juridi-
cidade. . __ _ 

Sala das Comissões, 1 O de maio de 1989. 
""""':'_Cid Sab6_ia áe CaJiiãlhõ, Presidente -Mau
ríCio _Corrêa, Relator - AntômO Luiz _Maya -
Jutahy Magalhães - Francisco Rollemberg 
- Chagas Rodrlgu~s - Carlos Patrocínio -
Hmson Martins ..:...._José Paulo Biso! - Olava 
Pires -João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotãdo o período destinado ao ExPe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado_ n9 132, de 1989, de 
_iniciativa da Comissão de Constituição, 
-Justiça e Cidadania, que regulamenta o 
art. 99 da C~nstit.uição Federal (depen
dendo -da votação d,o Requerimento rt' 
334, de 1989, de autoria do Senã.dOr Juta
hy Magalhães, de adiamento da discus-: 
são). 

__ Em votação o requerimento. -" _ _ 
-Os Srs. Senadores que o aProvam queiram 

permancer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o reqll_erimento, fica a:_ võtaçá_õ 

do projeto adíada para a sE".ssão do_ dia 21 
do corrente. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 11, de 1988,-de ii"ltctativa 
do Governador do _Dis_tOto Federa],- que 
institui, ·no Distrito Federal, o adicional 
do Imposto sobre a Rend_a e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob no 87, de 1989, da Co
missão 

-do Dístrítci Federal, favorável, nos 
termos de substitutivo que oferece. 

Em diScussão o projeto e o substitutívà,_ em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. __ 

A matéria será incluída, oportunamente, na 
Ordem do Dia para VOtação, nos_ termos do 
parágrafo único _do art. 192, alínea "a",· do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Discussão, errr turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 10, de--1989,- de inldativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
cria e extingue unidades o_rgânicas na _Se~ 
cretaria de Segurança PUblica do Distrito 
FéderaJ, e dá outras providências, tendo 

PARECER sob no 84, de I ~89, da Co
missão 

-do Distrito Federtt/, favOrável, com 
emenda que apresenta de n" 1-DF. 

Em discussão o_ projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso do pa
lanque encerro a discussão. 

Encerrada a discussão a matéria será incluí
da oportunamente na Ordem do Dia para vo
tação, nos termos do parágrafo único do art. 
192, alfnea "a", do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnekó) 
-Item4: 

Projeto de Lei da Cârriara n" 140, de 
1983, (ri" 4214/80, na CaSa de origenl.), 
que dispõe sobre a complementação do 
139 salário aos empregados· em gozo de 
auxílio-doença. 

A Presidência, nos termos do art. 369,-alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n9 58, de 1989, da Comissão de- Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n~ 140, de: 
1983. (Pausa.) 

Não havendo objeção do plenário, a matéria 
irá ao àrquivo, feita a devida comunicação à 
Çâffiara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltemS: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 185, de 
1983 (n" 4.874/81, na Casã de origem), 
que introduz alteração na Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de__ 1966; que instituiu 
o Fundo de _Garantia do Tempo -âe Ser
viço. 

cer rl9'""58, -de-1 989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e -Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n9 185, de 
J9S3. (Pausa) - · 

tfãO hãveli.do objeção do Plenário, a matéria 
irá_ ao Arquivo, feita e devida comunicação 
à Câmara dos DeputadOs. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Item6: 

Projeto de Lei da Câiriara n~ 207, de 
1983_(n9 6.011/82, -na CaSa de:--Origefil),
que altera ;;t_ Lei n9 6.1_79, d_e_ll de dezem

-Qro de-1974, que "instituiu amparo previ
denciário para maiOres de set_enta anos 
de idade e para inválidos". 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
·:á", do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n" 58, de 1989, da COrhissão de Coil.stiR 
tuição, .J~ça: e Cidadãniéi, âed8ra- prejudi
cado o Projeto e Lei da_ Câmara no 207, de 
1983. (Pausa) 

Não havendo objeçao 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 no 192, de 
:J983 - Complementar, de autoria do 

Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
- él.ispositlvo à Lei Complementar no 26, de 

_____ _u de setembro de 1975, que unificou 
o PIS-Pasep, para o fim de determinar 
-que os trabalhadores desempregados 
não sejam excluídos do direito à retirada 
anual previstã no § 39 do art. 4~ 

- A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
"a", do Regimento Intel-no, e conforrrie o Pãre
cer n9 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi· 
cado o Projeto de Lei do Senado n9 T92, de 
1983,- Complementar. (Pausa) 

Não havendo-objeçâo do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

Ó SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~•tema: 

~--Projeto de Lei do senado n" 24, de 1986 
- COmpfemeritar, âe autoria do Senador 
Odacir Soares, _que· à! ter a o § 1 ~ do art. 
-4~ da Lei COmPlementar n9 26, de _11 de 
setembro de 1975, qu_e_ "altera disposi
ções da legiSlação que regula o Programa 

___ _d_e_Lntegração Social (PJS) e o Programa 
--de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público_ - Pasep". 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n~ 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Jus.tiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei do Senado n" 24, de 

_1986 """:'Complementar. (Pausa) 

A Presfdência, nos termos do art._369, alínea Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare- _ _irá ao Arquivo. (Pausa) 

O- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 9: - -- --

. · Piojeto de Lei do Senado n~ 169, de 
1986, de autoria dó Senador César Cais, 
que altera a legislação da Previdência Ur-
bãna. - -

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n~ 58, de 1989, da COmissãO de Consti
tuiçã'o~ Justiça e- Cidadania, declara prejudi
cado~ o Projeto de Lei dO-Senado n~ 169, de 
1986. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao 1\rquwo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a pala
vra pela ordem,- Sr. Presidente, antes--que V. 
Ex•• der como esgotada a Ordem do dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador, vou fazer duas comuni
cações apenas, depois darei a palavra a V. 
Ex' . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Amanhã haverá sessão dci Congresso Na
cional às 18 hora_s e 30 minutos. (Pausa) 

Hoje será inaugurado, no Salão Negro do 
Edifício do Congresso N_acional, uma expo
sição comemorativa pelos 200 anos da Revo
luçãO FrahCêSã., pãi~ã-qUal estão-c:onVídadOs 
todos os Sfs. Senadores. - -~ -- ~ · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a paJavra ao nobre Senador Juta-
hy Magarh~es. - - -~- -

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, em-questão de ordem, eu per
guntaria a V. Ex" se seria possível col_qcar em 
votação os dois pedidos de urgência que estão 
preparados para serem encaminhados à Me
sa, a respeito dos empréstimos aos Estados 
dó Amaionas e da Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) 
- lnfeUzmente não foram lidos antes da Or
dem do Dia, de modo que serão votados ama
nhã. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - É que 
amanhã não haverá sessão do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameíro) 
- Então, fica ~ara dep-ois de amanhã. $e a 
Bahia e o Amazonas esperaram até hoje, p-o
dem esperar mais um dia. Já estão acostu
mados a esperar, e nem sempre recebem o 
que esperam. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotaria a matéria cOnstante da Ordem 
do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
- Concedo a palavra ao nobre Seriador Oda

cfr Soares. 

O SR. ODAOR SOARES. PRO!YC!NC!A 
DfSWRSO Q(fE, ENTREGUE A REV/
&10 DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. . 

Durante o discurso do Sr. Odacir SOã~ 
reso Sr. Nelson Carneiro, Preside(Jte, dei-
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xa a cadeira da Presidência qUe é ocu
pada pelo Sr. Nabor Júnior, Suplente de 
Secretário. -- -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre senactor Jutahy 
Magalhães. 

O SR_JCITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso)~ Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Senàdo federal, 
sempre atento às grandes questões nacion_ai_s 
e sintoniiado com os anSeios· e_ as a-spiraç:Oes 
da sociedade, não se tem omitido n-a a!iálise 
da situação atual da UniverSidade- brasileira. 
Tanto e"ril Plenário quanto no trãbalhp técnico 
específico, a educação superior tem merecido 
por parte dos Senadores a devida atenção, 
tal como ocorre, aliás, com o conjunto do 
sistema educacional. 

Trago, hoje, a esta casa Uffi,.é)SSUnto que 
reputo da maior importância, mas que, salvo 
melhor juízo, não tem sido enfrentado com 
a ênfase necessária pelas instituições de ensi- _ 
no superior e pelo próprio Ministério da Edu
cação: trata-se do deline_amento_ do perfil do 
estudante universitário em nosso País. . 

ConstitUindo-se nüma instituição que aco
lhe jovens de variadas cani_ãdas sociais, _que 
procura transformá-los numa perspectiva inte
lectual, propiciando-lhes formação acadêmi
co-profissional, é imperioso que a· Universi
dade conheça sua clientela. Se mais ftãp fosse, 
para que tenha uma parâmetro mínimo que 
lhe permita avaliar- sUa ·afuaÇãb eri.quanto 
agente de fámento e de ins.trumentalização 
do processo de transformação de seu alunado 
e suas repercussões na_s_pçiedade. 

Em -oUtras palavras: a instituição de ensino 
superior precisa identificar-os alunos qüe rece
be, corno eles se çomportam ao longo da 
duração do curso escolhido, para, então, do
tar-se de mais e _consistentes ~]EmJ.~Dtbs para 
a correta avaliaçáo de seu papel no desenvol
vimento econômlco, social, político e cultural. 
Afmal, o que pensa, o que sente,_ o que faz 
este profissional que a Universidade está for
mando e entregando à sociedade b.rasileira? 

Temo que estejamos perigosamente desa
parelhados a esse respeito. A rigor, creio que 
sabemos muito pouco acerca da performance 
de nossas escolas de 3~ graus, a conieçar por 
elementares dados estatísticos que sejam con
fiáveis. Refiro-me, pOr eXemplo, ao verdadeiro 
número de instituições existentes, de cursos 
autoritados e/ou reconhecidos, do alunado, 
dos corpos docente e técnico-administrativo, 
etc. 

O Ministério da Educação, na condição de 
órgão central da administração do sistema 
educacional, e em que pese seu esforço no 
sentido de_ equacionar o problema, ainda não 
dispõe de mecanismos ágeis de coleta, análise 
e publicação dos d_ados que envolvam os as
pectos aqui destacados. 

Dispor desse tipo de infOrmação, Sf. Presdi
dente, Srs. Senadores, é o mínimo requerido 
para planejar, executar_e_admin1strar uma polí~ 
tica de edu_c_ação superior no Brasil. E para 
que os senhores tenham na idéia do qUanto 
estamos defasados, basta dizer que um sim-

_ p\es catálago, contendo os nomes das institui- pudéssemos conhecer <;l_e_ forma bem mais 
ç:ões Qe_ ensino _:u.1perior, com os respectivos completa o universitário dã Grande Sã.o Paulo. 
endereços e relaç~o __ QQs cursos ofere~idos, Fruto de exaustiva e tecnicamente bem forrnu-
publicado pelo Ministério da Educação, c o· !ada pesquiSa, estainos ferido acesso ~o "Perfij 
rihééU-Sua última edi~ão em 1986. AliáS, corri do Estudante Universitário"~ 
flagrante incorreção de dados. -· Trabalhando com um universo b~stçmte ex~_ 

Se esta situação ocorre no âmbito mais for- pressivo- mais de mil estudantes foram en-
mal, fui-lda"inentalmente quantitativo, que po- trevistados, a pesquisa pôde montar um perfil 
demos esperar quanto a informações referenM _sócio-económico -.cultural e_ polftico-ideo--
teS ao conteúdo dos cursos ministrados, ~ua lógico .dos universitáríos da região ·metropo--

_ade_quação curricula.r, a capãcitação docente, litana de São_ Paulo. Ademais, voltou~se tam-
o índice de evaSão dOs alunos, o atendimento bém para a formaçãõ universitária, aUscultan- -
das expectativas _dos estudantes pelo curso do a opirião- dos alunos sobre os cursos e 
oferecido? Pouco~ muito pouco. __ _a_ escola, e- para as perspectivas proffss(onais, 

Sem falarmos qas instituiçõ~s isoladas, nor- sobre.tudo quando à inserção do futuro profis-
malmente conduzidas pela iniciativa prívada, sional no mercado de trãbalho. 
e que quase nunca se preocupam com este Estou convencido, Sr. Presidente, SrS. Sena-
tipo de trabalho; constatamos que nas univer- dores, de que este é um trabalho sério, de 
sidades ta!)to as públicas quanto as particu- fôlego, absolutamente indispensável, e que, 
lares - a Elaboração de pesquisas e estudos portanto, merece todo o apoio. Conquanto te-
que contempleiTIO assunto aqui tratado prati- nha sido produzido numa determinada área 
camente inexiste. ge9gráfica, presumo qüe _seus resultados, 

Podemos_desU~car uma outra tentativa exe-- "C(_)IJ'l variaçõe!:?.aqui ou acolá.-podem ser utlli~ 
cutacla por algumas instituições mas que, por zados na anális_~ do universitário brasileiro em 
seu número e por sua abrangência, não perde- geral. . 
rama marca da enventua\idade, do episódico. Captar-as pulsações da sociedade, sentir 
Eu lembraria, aqui, a feliz experiência de um seuS anseios e procurar concretizá-los, é tarefa 
programa instituído pela Secretaria da Educ::a- _ primeira que nos ·cabe cumprir. Conhecer o 
ção Superior do MEC há alguns anos - o que esta j!Jventude universitária pensa e quer 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do expressar _é dever a que a universidade e a 
Ensín-OSuperioi'/PADES que, malgrado os es- própria sociedade-não se podem furtar. 
forças _de_ alguns abnegados, na prática foi Deixo, hoje, minhas prirrieiras impressões 
sensivelmente prejudiCado. lsto ocorreu, de da leitura_ que acabo de fazer, deste trabalho 
um l~d_o, pela ausêntia de aporte financeiro -da Associação Comercial de São PaulO. Mas, 
e_. de outro, pela própria dificuldade de com- dada sua_ magnitude, volto a abordá-lo em 
preensão, de seus reais ot;tjetivos, por muitas outra- oportUnidade, detalhando algumas de 
instituições. suas constatcú;_õ~~-·-faço~o na certeza "de estar 

E o que pretendia o Pades? Basicamente, 
fomentar o debate consistente e verticalizado 
em torno_ d~ ensino -de gradUação, ~ partir 
de uma visão global da universidade. Tal pro
cedimento, para ser legítimo e eficiente, exigia 
a participação _de toda a comunidade univer
sitária na imersão de seus problemas e na 
busca coletiva çl_.;ts soluções, 

Or.;t·,_repensar o enSino de graduação signi
fica apontar para determinadaS questões que 
considero _substantivas: o que se ensina, que 
conhecime-nto está sendo produzido e trans
mitido, a quem ele se dirtge. Em surha, este 
.é Um tipo de trabalho _que nos remete ao ponto 
que estou focalizando: a universidade precisa 
se conhecer e, fazendo-o, conhecer melhor 
Seus ah,mos. - - ___ _ 

Nessa perspectiva, saúdo algumas publica-_ 
ções__recentes que procuram situar a institui
ção universitária; definindo sua estrutura, ex
plicitando seus objetivciS, tentando fazer com 
que o aluno se identifique com _ela, posicio
nando-se na coffiunii:Jãde em Que optou fazer 
seu cUrso-- supe-rior. É o caso, por eXemplo, 
da uniVersidade Federal Fluminense que-pu
bilCo-UO texto "Ó aluno na universidade", do 
p-rofeSSOr- Antônio Pedro de Souza Campos. 
Sei que outras univ~rsidades têm trabalhos 
semetFtã:ntes. 

Entf€tanto,Joi preciso que a AssociaÇão Co
mercial de Sáo_ P.alJIO, pelo seu Conselho dos 
JoY~!1s Empresários, viesse a campo para que 

contribuindo para a consolidação da impor
tânda do tema--uma radiografia do interior 

- da vida ui1iversitáriá - e para que esta Cãsa, 
cumprindo sua vocação, permaneça atenta a 
todos os aspectos significativos da vida nacio
nal. Muito obrigado. 

Era o que tilma a dizé, sr: Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

COncedo-a pa!ávra ao nobre senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAQRO BENEVIDES(PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte disCUrso.) -::-Sr. Pre-
sidente, Srs. Sen~dores, ·a- grave crise_ -~~onô-_ 
mico-financeira com que se debate o País tem 
suscitado manifestações de apreensão e intra
qüilidade de ponderáveis segmentos da socie
dade_ brasileira, desejos os de que se estabe~ 
leçç.m novas diretrizes de açáó goyemamental, 
capazes de asseg~rar a _con!inuidade do pro-

- cesso de desenvoMmento, sem criar dificul
dades ain(ja maiores para os assalariados. 

- Se aidéia do pacto sOcial não se concre
tizou, mesmo com o émpenho da Ministra 
Dorotéia Werne:ck e das lideranças empresa
riais e trabalhadoras _do País, àQOra é a esfrUtU-

- ração de um Programa Minimno de Política 
Econômica, a sei- conCebida no âm_bito do 
CongresSo, Crue despOnta corno alternativa em 
condições de. ultrapassar os imensos obstá
cuJOS inerentes à cituai conjuil.tui'ã.-

Recentemente, empresários biasileiroS reu
nidos em São .Paulo _debr_uçaram-se sobre a 
magna questão, disporido-se a prestigiar qual-
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quer iniciativa que, sob essa inspiração, viesse 
a ser adotada no âmbito do Congresso. 

Aliãs, sobre o assunto, venho receber longo 
telex do Sr._Mário Amato, presidente da Fiesp, 
vazado nos seguintes termos: 

O Sr. Senador Mauro BenevJdes 
Presidente da Comissão do ntstrito Fe

deral. 
C'• mpro o dever de comunicar a V. Ex" 

que em reunião havida ontem, dia 14 do 
corrente, em São Paulo, 80 empreSários, 
lideranças nacionais representativaS de 
todos os segmentos da nossa economia, 
resohLer.am por consenso apoiar a inicia
tiva nascida no CongressO- Nacional de 
estabelecer-se wn Programa Mínimo de 
Política Ecomônlca que garanta a neces
sária tranqüilídáde -social e -política afé a 
posse do novo Governo, que se dará em 
15 de março de 1990. 

A idéia que se defende de um progra
ma mínimo que não vise metas utópicas. 

Trata-se de atacar de_ forma urgente 
o -déficit público, abortar-se o processo 
de consumismo histérico, apaziguar-se ó 
temor dos poupadores das expropriações 
patrimoniais, e partilhar-se o ônus deste 
prosrama com os ~redores externos. _ 

E necessário uma tomada de posição 
conjunta e consciente quantO aos desdo
bramentos devastadores para a socieda
de de uma h!perinflação. 

O fato da iniciativa de uma união nado- -
nal, desta feita _ter-se originado no Con
gresso Nacional, representa um avanço 
na prática da democracía entre nós, pois 
os Senadores e os Deputados eleitos pela 
vontade do povo representam a totalida
de da Nação, não a vontade unilateral 
deste ou daquele segmento da nossa so
dedade. 

Nesse momento delicado porque pas
sa o nosso País, o empresariado nacional 
coJoca-se ~u;Ksposlção do Poder Legis
lativo, para colaborar no que for neces
sário visando a viabilizªS=_ão dessa inicia
tiva. 

Cordiais saUdaçõesMçjrip_J\mato J:lresi
dente da Federação e do Çentr9 das In
dústrias do Estado de S. Paulo." 

Srs. Senad_ores, a manisfestação da Federa
ção e do Centro das Indústrias_ à.o Estado de 
-São Paulo deve representar um estímulo vigo
roso para que o Congresso presidido pelo emi
nente SenadOr Nelson Carneiro, assuma um 
posicionamento de u~:h;:rança para viabilizar, 
sem mais tardança, o anunciado Programa 
Mínimo de Política Ecomônica. 

O espectro da hiperinflação gerou uma dú
vida angustiante, que deve ser dissipada por 
um trabalho vigoroso de todos os resposáveis 
pelos destinos da nacionalidade. 

Se tantas vezes, em-momentos dellcad_os 
para a vida brasileira, aqui têm nascido solu
ções adequadas à superação de crises políti
cas, econômicas e sociais, não_ seria agora 
que Senadores e Deputados, omitir-se-iam na 
tarefa de s_oerguer o País, restabelecendo a 

confiança estre os seus 140 milhões de habiM 
tantes. 
- O posicionamento. ado ta do pelos 80 eni

presários de São Paulo continua a repercutir 
intensamente, compelindo-nos a uma postura 
que se ajuste à gravidade do quadro caótico 
em que mergulhamos. 

Aindã é tempo de se s-omar esforÇos para 
evitar que_a estabilidade das instituições venha 
sofrer fissuras decorrentes da nossa dramática 
situ~ão_econômicoMfinanceira. (Muito bemJ) 

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) -
Esgotada a lista de oradores. 

O Sr. Odaclr Soares- Sr.Presidente, Pe
ço a palavra. 

O SR. l'RESIDENTE(Nabor Júnior) -
COncedo a palavra a V. ~ 

·O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Senhor 
Pfesldente, Senhores Senadores: -

Estamos assistindo a um despertar nacional 
sobre a imperativa necessidade de preservar
mos nosso meio ambiente. Proteger a fauna 
e a flora é hoje -até que enfiill - a palavra 
de ordem. 

Embora neces$i_temos ainda converter .a 
consCiência em ações concretas, com VistaS 
a cessar de fato a devastação da natureza nos
-sa; 6-eStaimos cônscios já é um começo. Há, 
~tretanto, outros ângulos da questão que teM 
ffios_ _que levar em conta, dado o estágio- de 
nossa. economia, a form~ como diversos seg
mentos da mesma interagem e como ela, en
fim, detennina em grande parte nosso com
portamento social. 

Somos um pals em constante crescimento 
demográfico. TemoS, a Cada ano, milhões de 
novos brasileiros a alimentar e abrigar, a eduM 
car, manter vivos e sadios, transportar. Tem os 
que gerar, a cada ano, mais de um milhão 
de novos empregos. Noss~ economia tem por 
isso mesmo, que crescer incessantemente. 

Em nome dessa forrie de Cresdinento, con
traímos uma_ dívida exfernà cuja simples maK 
flutenção nos tolhe hoje de forma perversa. 
SãO -6llhões e bilhões de dólares de Safdo co
mercial penosamente obtido que deixam nos
sos cofres, todo ano, apenas para que a dívida 

-não cresça. 
Seguindo nesse rumo e nesse pass-o, estare

mos condenados à escravidão eterna. Temos,
-portanto, que caminflã.r em outras dii-eções 
ou andar mais rápido que as nossaS necessi
dades e compromissos imediatos, se quiser
mos qUebrar o ju_go do subdesenvoMmento. 

Nossos recursos naturais acendem_a cobiça 
de povos desenvolvidos, que tudo farão -
ãfé manter ad infinitum a nossa incapacidade 
de _solvência da dívídà. externa - para deles 
Continuarem se apoderando. São-eles,- ·ao 
mesmo tempo, a mais poderosa arma de que 
dispomos para sacudir o jugo da dlvida e da 
pobreza, desde que srubamos gerir adequada~ 
mente seu uso. 

Preocupa~nos, j)or isso mesmo, ver que de
çisõ~{> govemamen!ais !11Uita~ vezes- igrioram 
a· conveniência nacional. Trago hoje a esta 
tribuna uma denúncia da Associação Brasi-

!eira da lndústrta de Madeira Compensada, se
gundo a qual o Governo_Federal "recomen
dou" a expOrtação de madeiras provehientes 
de projetas hidrelétricoS, e que Se exportem 
madeiras em estado bruto. 

Precisamos gerar energia para alimentar o 
nosso _crescimento. O modelo hidrelétrico é 
o que ffiais riOs convém. A construção de usi
nas provoca fatalmente a inundação de gran
des áreas, muitas delas de florestas. Desmatar, 
nesse caso, não é depredar, mas sim apro
veitar recursos que de outra forma estariam 
fadados a desaparecer. Nada justifica; entre
tanto, que exportemos madeira in natura. 

Segundo dados da entidade de claSse, o 
setor madeirefro_nacional proporciona um mi
lhão_e seicentos mil empregos, entre âifétOs
e indiretos. Empregos que geraiT_l cOnsumo, 
contribuição previdenciária. Empregos, enfim, 
com tudo o· que emprego sigÍ'llfica para quaJ .. -
quer econõfulà. Por_ que tirar deles o principal, 
que é a SUA~iazão de_ser? -

Além disso, o setor gera bens de consumo, 
que gera exportações e vendas internas, que 
geram tributos e divisas. Tnbutos _são impor
tantes-para ui"n Estado a braços com um défi
Cit público crónico? A resposta é óbvia. Gerar 
4ivisas é importante para nós, que temos uma 
dívida monstruosa a pagar e que precisamos, 
por causa dela e apesar dela, continuar cres
cendô? -ResPOsta igualmente óbvia. 

Ou será que vamos cometer a ingenuidade" 
de classificar como subproduto as madeiras 
provenientes de áreas a Serem inundadas? 
Acaso um metro cúbico de imbuia retirado 
de área de in-Undas;ão contém ffienos _que um 
metro cúbico da mesma madeira, apenas por
que a última saiu de área diversa? Ou_a imbuia 
do primeiro exemplo é menos imbuia que a 
do segundo? 

As méSmàs pergUntas-se aplicam a qual
quer espécie de madeira, seja ela mais ou 
menos nobre. Nenhuma delas é inútil, Presu
me;~. Até o outrora desprezado pó-de-serra _é 
usadO na fabricàÇão de aglomerados, de_ia_rga 
aplicação. Pau podre é humus, é matéria oi-gâ
nica que deve permanecer no local, mantendo 
a fert:Hidãde do solo. 

Ao desprezarmos a madeira das ál;_e:a_s~_de 
inundação estaremos cometendo uma dupla 
heresia, um pecado ecológico" e um-ecorió~ 
mico, _ao mesmo tempo. Pecado e<:oi6gko, _ 
porque certamente iremos extrair de outras 
áreas_ a madeira -de que necessitamos para 
nossas indústrias, devastando florestas que de 
outro modo seriam preservadas. Pecado eco
nómico, porque, ao exportarmos madeira bru
ta para aqueles que são hoje nossos clientes 
de madeira beneficiada ou i'neSn:iO conipe
tidores nossoS, estaremos avt1tando o merM 
cada de nossos produtos. Que belo negócio 
eStarei-nOS fazebâo, entãO? _, 

É tempo, Sr. Presidente, Srs. senadores, de 
nos darmos conta de que empresário não é 
apenas siriôni!Tio de contribuinte oU de sóne~ 
gador de impostos. EmpreSário, além de em
pregador, é o sustentáculo maior da e~ono
mia:, -é, conVeni_entefnerife tratado, o maior 
aliado de ·qualquer' governo na realização de 
objetivos económicos. É tempo de aprender-
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mos a ouvir o empresário nacional de todos com maior valor agregado, como o compenM 
os segmentos de nossa e-conomia. É tempo - sado. - - · 
de nos al_i<;lrmos a es~se empresário nacional, A históiia se repete e, da mesmà forma cc-
cujo interesse não djf_gre_ c;l.os interesses da Na- mo o Brasil_ não protegeu o seu ciclo da berra-
ção. Ele tem todos os motivos para desejar çba., na Amazônia, permitindo a exportação 
que o Brasil vá bem. Ele tem armas que ta1v.ez legal de semente da seringueira, estamos em 
jamais sonhamos, e tem disposição de usá-las vias de desperdiçar o potencial madeireiro da 
em beneficio do Brasil, porque estará benefi- mesma região, fornecendo madeira bruta ao 
dando a sua empresa e a si próprio. É tempo, exterior. O alerta deve-se ao fato de que é 
Senhores de deixarmos de trata( nosso amigo imposslvel fiscalizar essa,s exportações_ e_f::jU.e 
como se fora inimigo. É tempo, Senhores, o grosso das_ ioras exportadas são espécies 
de ouvirmos e de levarmos a sério o empre- de alto valor industria] e comercial, e não as 
sário nacional! -- "sem tradição no comércio interno", como 

É o_ que tinha a dizer. reza a resolução do Concex~ 

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O SR. ODAOR SOARES EM SEU 
DISCURSO, 

ASSOC!AçAO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 
DE MADEIRA COMPENSADA 

São Paulo, 9 de junho de 1989. 

EXPORTAçAO DE TORAS DE NOVO 

"A reabertura d~s exportações de toras já 
é certa. Nós recebemos uma recpmendqção 
do Presidente Samey para que fosse aberta 
uma exceção para madeiras provenientes de 
projetes hidrelétricos, como uma decisão de 
governo. Eu eu, como membro desse gover
no, tenho que acatar. Ser~ colocada em vota
ção no Conselho ele Exportação (Conc:ex), on
de provavelmente.ser;á_aprovada. Portanto, eu 
recomendo a vocês que procurem os repre
sentantes_da iniciativa privada no Con<:ex para 
defendê-los". Esta_ foi a resposta do Diretor 
da Cacex, Namir Salek, a.os cerca de dez em
presários do setor de compensados mtados 
à Abimce que foram ao_ Rio d_e Janeir.oJ _no 
dia 7 de junho, solicitar a não efetivação da 
medida. 

De acordo com informações recebídas pela 
Associação Brasileira da Indústria de madeira 
Compensada - Abimce, a nova re~oluçã.o 
permitirá não apenas a venda externa de ma
deira bruta de área a ser inundada, como~de 
espécies exóticas (pinus e eucalipto)", além de 
contingenciar a venda de madeira serrada_de 
imbuia, mogno e Viro] a_ c_orn_o_ já vem sendo 
feito com o pinho e a canela. 

A Abimce, Aimex e demais enti_Oades de 
c:lasse, imediatamente, após terem tomado 
conhecimento do fato, enviaram telex às auto
ridades '1n_sisfindo ng necessidade de o setor 
produtivo ser ouvido': 

No dia 19 de junho. em audiência com_ o 
Ministro do Gabinete Militar da_ Presidência da 
República, Gen. Rub.en&: e.a_yma Denys, a 
Abimce expôs a questão e ouviu daquela auto,. 
ridade a recomendação de entrar em entendi
mentos com o Diretor çl_a Cacex, Namir Salek. 
No entanto, com este, no dfa 7, ouviu a suges
tão de que se falasse c_om o Ministro do Gabi
nete Militar. A conclusão dos empresários que 
realizaram essa via crucjs, inclusive visitando 
o lbama e até o Congresso, foi de que o gover
no está determinado a_mais uma vez com~ter 
a insensatez, de abastecer o mercado externo 
de um recurso natwral valioso ín natura, preju- -
di_cando inclusive a exportação de produtos 

Esta entfdade" de" classe, considerarido a im
pertinência de se adotar' políticas imediatas 
fendenteS a gêrar divisas, ã qualquer preço, 
pela -eXportaç-ão de matéf(as-primas nacionais, 

"'"ÇfêiTni1e-se submeter à apréciação da indús-
tria, do comércio, do consumidor e principal
mente dos órgãos govemameiltais, as ponde
rações abaixo: 

1. -É incompreensível Que a saudável polí
tica de defesa dos nossos recursos florestaj_s 
propugnada pela Resolução n~ 86 de 
7-8-1~73, ~o pról?rio Concex, q~e determi-
nava: 

"Proibir as exportações de quaisquer 
espécies de madeiras em_ tora$". 

objetivcindo entre outras coisãs 

"incentivar a: exportação de produtos 
manufaturados de madeira". 

--venha dar lugar, após quinze anos de vigên
cia, a uma nova política florestal, inquestiona
velmente simplista, absurda_~ __ retr_ógrada. 

2. Há_ que se destacar que na medida em 
que o Brasil retroage no tempo pela adoção 
desta atual polítjca, outros países, concorren
tes e fornecedor e$ de toras no ·mundo, a dotam 
politica iiwersafnente apOstei- à nos-sa vlsando 
fortalecer sua i_n<:fú~tria local. , -= ~ 

3.- Será inexqfável; casO a polític::a de expor
tação de tqras seja aprovada, a gradual parali
sa_ção das exponações de produtos manufatu
radoS, com reflexoS- irrlponderáveis para todos 
os setores _dependentes da madeira "in na
tura". . _ - · 

4. As indústrias -que se ·aparelharam para 
sevoltar ao merc:adÇ> externo, atendendo ~lo 
do Governo passado, não terão condições de 
atender os compromisso~_ assumidos. __ _ 
5~-Todo este quadro de_ possível desativa

çãõ_d:O~parque_ industrial rriade_ireiro instalado 
neste PaíS, trai unl componente altamente 
draffiâtico,_qu~ é o fato_do s~tor proporciotiar 
direta ou indiretamente cercã 1.6 milhão de 
~mpr~o~. ..., . .., 

6. Nunca é def!1ais lembrar o. aconteddo 
com as reservas do nossoj~_c~ré!ndâ da Bahia, 
as quais, ao sabor de urna política extrat;ivista 
e ~gltada à exportação de toras, decretaram 
o extermínio total desta espécie de rara beleza, 
assim como havia anteriormente aconteCido 
com o nosso pau-bl-ãsil. 

7. Num momento economicamente difkil_, 
D-ão iemo_s dd\ida~_ún erifatizar ~er o assunto 
exportação de toras tema cte mais alta releVân
cia, não só para a_ nossa geração mas, tam-

bém, dependendo do que afora se faça, a .de
terminação de um legado produtivo para geraM 
ções futuras, ou uQi_a trágica herança. 

O índice do desenvolvimento florestal de 
um país pode ser medido pelo grau de indus
trialização de seus produtos exportados. No 
mais baixo grau de desenvolvimento .situam
se os países sem nenhum grau de industria~ 
lização, ou ~ja, que exportam exdusivamente 
madeira em forma de toras ou brutas. 

No mq_mento em_ que se redobram _QS es(o_r
ços,do _Governo para incrementar as exporta
çõeS de manufaturados, é de se estranhar a 
liberação· ~ncedida ·à saída _de torci$ jusm
rnen.t~_ qu~do !!_~ esc:assez de matéria-p~ima 
na indústria n~donal, ao ponto çto _país haver 
se tohlá:dó "importador de laminados de ma
deir:as do Paraguai para poder continuar ope
rando diversas unidades produttvas_brasilekas._ 

Cordialmente, ...,..-:-_ Luiz Augusto O_ara{dj d_~ 
Almeida, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência comunica ao Plenário que a Co_
missão Parlamentar de Inquérito criada pela 
Resoluçãç n? .8, de_ 19.89, qu_e se destinaria 
a investigar as causas, conseqüências e res
ponsabilidades que determinaram a liquida
ção do Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul - BRDE, teve seU pràzo âe 
funcionamento en_cerrado)toje, sem ·que ·a 
mesma ténha sido constituída e instalada. 

O processado da Resolução n~ a. de 19~9~ 
vai ao arquiYo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que 

- amanhã, dia 20 do corrente, às 15 horas, será 
realizada sessão gplene do Çongresso _ Nacio
nal, destinada a homenagear a República da 
França pelo transcurso do biçentenário daRe
volução Francesa, de aC_ordo com proposta 
da Presidência submetida ao Plenário. 

Desta forma, não haverá sessão ord,inária 
noSenc;~.do. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - . 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, _d§signandO para a· ordinária 
de quarta-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-=l-

Projeto de L~l do Senado _n~ __ 7, de 1989 

(Tramitando em Conjunto com o Projeto de 
Lei 

do Senado fi'_ 46, de 1989 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n9 7, de 1989, de autori~do Sena~_ 
dor Ruy Bace:l~r. que .estabelece ,;t gratuldade, 
para as pessoas reconhecidamente pobres, do 
Registro C.ivH de Nascimento e da Certidão 
de Õbito, prevista no art.59, inciso 76, dã. Cons
tituição_ Brasileira e dá outras_ providências, 
tendo -

PARECER, proferido -ein Plenário, da co
missão 
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-de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável, nos termos de substitutivo que ofe
rece. 

-2-
PROJITO DE LEI DO SENADO 

N• 46, DE 1989 _ 
(Tramitando em Conjunto com ó Projeto de 

Lei 
do Senado no 7, de 1989) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n" 46, de 1989, de a_utoria do Sena
dor Edison Lobão, que dispõe sobre a gratui
dade do Registro Civil de Nascimento e do 
de Óbito para os reçi:inheddamente pobres 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido erri Plenário, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável, nos termos de substitutivo que oferece 
ao Projeto de Lei do Senado no 7, de 1989. 

-3-
Votaç:ão, em turno único, do Requerimento 

n~ 323, de 1989, do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando, nos termos reginlentais, a retirada 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se~ 
nado J1'l 95, de 1988, de sua aUtoria, que dis~ 
põe sobre a escolha e nomeação do Procura~ 
dor~Geral de Justiça do Distrito-Federal e Ter-
ritórios. -

-4-
Discussão, em turno único-,-do Projeto de 

Lei do Sena ao n9- 132,-de 1989, de iniciativa 
da Comissão de ConstitUição,- Justiça e Cida~ 
dania, que regulamenta o art. g~ da Consti~ 
tuição Federal. 

-5-
Matéria a ser de-clarada prejudicada 

Projeto de Lei da Câmara n" 213, de 1983 
(n° 761/83, na casa de origem), que revoga 
o art. 243 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 
1 ~ de maio de 1943, que dispõe sobre o horá
rio dos ferroviártos de estações do interior. 

-6-
Matéria a ser declarada prejudicada 

Projeto de Lei da Câmara n9 214, de 1983 
(n9 6.038/82, na CaSa de Origem), que reVOga 
o art. 29 do Decreto-Lei n9 1.910, de 29 de 
dezembro de 1981, que dispõe soQre a obriga
toriedade _de contribuição previdenciária por 
parte de aposentados e pensionistas. 

-7-
Matéria a ser_declarada prejudicada 

Projeto de Lei do Senado n" 205, de 1983 
-Complementar, de-autoria do Senador Nel
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar no 26, de 11 de setembro de 
1975, que unificou o Pis-Pasep. 

-8--
Matéria a ser d~larada prejudicada 

Projeto_ de Lei do Senado no 122, Cfe 
1985-Complementar, de autoria do senador 
Carlos Alberto, que dá Oova recfação ao § 19 

(.,_, art 4" da Lei Complementãr ri' 26; de_11 

de setembro de 1975, que "altera disposições 
da legislação que regula o Programa de Inte
graÇão Social (Pis) e o Programa de Formação 
dq_ Património do Servidor Público (Pasep ), 
para ofiin de permitir,-aotitularde conta indivi
ducli, o recebime_nto do respectivo saldo, na 

-hipótese de desemprego involuntário". 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Está encerrada a sessão. 

- --(Levanta-se a sessão às 16 e 45 minu
tos.)_ 

~ PORTARIA N" 22, DE 1989 
O Primeiro Secretário do Senado Federal, 

no uso das suas atribuições regimentais, resol
ve designar José Jabre Baroud, Técnico em 
Legislação e Orçamento, Francisco Zenor Tei
xeira, Técnico_ em Legislação e Orçamemto 
e _Goitacaz Brasônico Pedroso de Alburque

--que, Técnico Legislativo para sob a presidên
cia do primeiro, integrarem a Comissão de 
Inquérito incumbida de apurar os fatos cons
tantes dos- proce_ssos n~• 007046/89-8, 
007071189-2 e 007771/89-4. 

Senado Federal, 6 de junho de 1989. -
Senador Mendes Canale, primeiro-Secretá
rio. 

PORTARIA N• 23, DE 1989 
O Primeiro SecretáriO do Senado Federal, 

no uso ~as suas atribuições regimentais, resol
ve, desiQõar José Benício Tavares da Cunha 
Mello, Assessor Legislativo, Antônio Carlos Si
mões, Ass_essor Legislativo, e Luiz Fernando 
Lapagesse Alves Corrêa, Técnico em Comuni
cação Social para, sob a presidência do pri
meiro, integrarem a Comissão de Inquérito 
incumbida de apurar os fatos constantes do 
Process_o n" 007048/89-0. 

Senado_ Federal, 19 de junho de 1989.
-Senador Mendes Canale, Primeiro Secre_tá-
ri6. -

PORTARIA N• 24, DE 1989. 

O Primelio Secrétárfo ~do senadO Fede[ai, 
no uso das suas atribuições regimentais, resoi
Ve5úbstituir c Senhor Ivan D'Aprernont de 
Lima, AssessOr Legislativo, pelo Senhor Luiz 
Carlos Pontual Lemos, Técnico Legislativo, 

_ para integrar a Comissão de Justificação lnsti
tufda pela Portaria n9 01, de 1989, para apurar 
os fatos constantes do Processo n9 
PD-0515/85-0. 

Senado Federal, 19 de junho de 1989:_:
Senaao:r Mendes Canale, Primeiro Secretá-
rio. 

EXTRA TO DE CONTA 
EspéCie: COntrato no 036/89 
Contratada: Rernak- Serviços Com. de Equi
pamentoS para Escritório LTDA 
Contáifdiite: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção 
·corretiva, com fornecimento de peças, de lim
peza e lubrificação, de máquinas de calcular 

--- e de escrever; de diversas marcas. 
Licitação: Convite n~ 015/89: 
Ciédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

"d o P r o g r a m a d e T r a b a I h a o 
0101001.2229/721, Natureza da Despesa 
3T32:orost4. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00669!6, ele 13-4-89. - ~ - ~ 

Valor COntratual: Estimado em NCz$ 8.000,00 
(oito mir CrUzados novos). 
Wgência: 13-6-89. a 31-12-89. 
Sfgnat.irios. Pelo Senado_ Federal: Df. José 
Passos Pôrto. Pela Contratada: Ailton Alves 
Aquino. -Aniawy Gonçalves Martiiis, Diretor 
da Subsecretaria de Administração_de Material 
e Património. 

COMISSÃO DEf)SCI\LIZAÇÃO E CON
lROLE 

Ata da 1 ~ Reunião (Instalação), realizada 
em 

- -23 de maio de 1989. 

Às dezessete horas do dia vinte e três de 
mato de mil novecentos e oitenta e nove, na 
sala de reuniões da comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, sob a presic;Jência eventual 
do Senhor Senador Lourtval Baptista, confor
me preceito regimental, reúne-se a Comissão 
de Fiscalização e Controle com a presença 
dos Senhores Senadores Moisés Abrão, Ro
berto Cãmf)os,-Meira Filho,.Dirceu Caineiro, 
Edison Lobão, Mauricio Corrêa, Jutahy Maga
lhães e Mauro Benevides. Deixam de compa
recer por-motivo justificado os Senhores Sena
dores Aluízio Bezerra, Gerson Carnata, Man
sueto de Lavor, Nelson Wedekin, Marcondes~ 
Gadelha, João Lobo, Marco Maciel, José Paulo 
Biso!, Carlos Alberto e Jamil Haddad. Na forma 
do artigo 93 (noventa e três) do Regimento 
Interno, o Senhor Senador Lourival -Bã-ptista 
declara abertos os trabalhos e comunica que 
a reunião destina-se à eleição do Presidente 
e- Vice-Presidente _da-Comrssão, para o biêniO 
1989/1990. DistribUídaS -as cédulas de vota
ção, o Sehhor Presidente- convida para atuar 
como escrutinador o Senhor Senador Dirceu 
Carneiro. "PrOceôida a- VotaÇãO, verifica-se o 
seguinte resultado: para Presidente - Sena
dor Roberto CamPos, 9\nOve) veios. Parã Vi
ce-Presidente: Senador Meira Filho, 9 (nove) 
votos. Prosseguindo, o Senhor Presid~nte, Se~ 
nadar Lourival Baptista, após proclamar elei
tos e empossados o Presidente e Vice-Pre
sidente, agradece a honra de presidir a sessão 
de instalaçãO da Comissão, elogia o Presidente 
eleito a quem passa a direção dos trabalhos. 
Assumindo a presidência, o Senhor Senador 
Roberto Campo;;_ agradece aos seus ilustres 
pares a honra com que fOi distiflQüido para 
exercer o cargo. Fmalizando, o Senhor Presi
dente estabelece que a Comissão reunir-se-ª
as qu8:rlaS~felras: às ctezeSsete hol-ãS. Nada 
maiS nav-enào a tratar, a· presidência encerra 
a reunião, lavrando eu, Maria Olirnpía Jiménez 
de Almeida, Secretária, a presenta Ata que lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e demais membros presentes. -Sena
dor Roberto Campos, Presidente - Senador 
Meira A1ho, Vice-Presidente -Senador Moi~ 
sés Abr.io -SenadOr Moisés Abrão- Sena
dor Lourival Baptista, Senador Dirceu CMnei~ 
ro, Senador Edison Lobão, Senadar Maurício 
Corrêa, Senador Jutahy Magalhães, Senador 
Mauro Benevldes. --
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COMISSÃO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
Ata da 7~ Reunião, realizada em 14 de 

junho de 1989 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze 
de junho de mil novecentos e oitenta e nove, 
na sala de reuniões da comissão, Ala Senador 
Alexandre Co_s_ta, s_ob_ ~ Presidência do Senhor 
Senador João Lobo, Vice-Presidente, no exer~ 
cído da Presidência, Coffi a preSença dos Se
nhores Senadores Leite .:_chaves,- Chagas Ro
drigues, Hugo Napoleão, Fernando Henrique 
Cardoso, José Agripino, Afonso Arinos, Luiz 
Viana, Marco Maciel, Mário Maia, Nelson We
dekin, Saldanha Derzi, Jamil Haddad, Alfredo 
Campos e Antônio Luiz Maya, reúne-se a Co
missão de Relações Qcterlores e Defesa Na
cional. Deixam de comparecer por motivo jus
tificado oS Senhores Senadores Albano Fran
co, Humberto Lucena, Jrapuam Costa Júnior, 
Severo Gomes, Aluizio'Bezeng, Qlavo Pires, 
Afonso Sancho e Moisés Abrão .• Havendo nú
mero regimental, o Senh_qr _Ereslçl~nte declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitu'(a ç!a 
ata da reuniãp anterior que é dada por apro
vada. Em seguida, -o--senhor Senador Leite 
Chaves solicita ao Senhor Presidente, que 
após ouvido o Plenário, faça a inversão da 
pauta dos trabalhos, o que é aprovado. Pas
sando-se à apreciação do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 6, de 1989, que altera o artigo 8? 
da Lei n~ 5B9, de 10 de outubro de 1972, 

que dispõe sobre a retribuição e direitos do 
pessoal civH e militar em s_erviço da União no 
exterior, o Senhor Presidente passa a palavra 
ao Senhor Senador Leite Chaves que, na quali
dade de_ Relator, emite parecer favorável ao 
projeto e contrário à emenda. Não há _debates 
e a Çornis.são, por uriãnimidade, aprova o pa
recer 46 Relator. Pr95seguindo, o Senhor Pre
sidente comunica a apreciaÇáo do item 2 da 
p~uta: _ Pl'Ojeto de· Lei da Câmãra no 76, de 
1988, _que altera dispositivo da Lei n~ 6.265, 
de 19 _de novembro de 1975, qll_e dispõe sobre 
o ensino no ExércitO. Após o anúncio da maté
ria, o Senlior Senador Fernando_Henriquê Car
doso, depo!s de considerações -que expende, 
solicita seja a proposição encaminhada à Co
missãç:> cJe Educaç_ão, tendo o _Senhor Presi
dente, após ouvido__~) Senhor Relàio-r e o Plená
ri'o, determioado_qUe a matéria seja encami-

- nha ao exame daquela Comissão, nos termos_ 
do_art. 1"60, I, do Regiinento_int_emo. A seguir, 
o Senhoi- PreSidente passei a pàlavra ao Sena

: dor a:lagas Rodrigues, que na qualidade de 
Relator, dá o_ pare<::er favoráVel ao projeto e 
contrário à emenda. Usam da palavra em sua 
discuSSãO Os Senhores Senadores Jarnil Had
dad, Chagas Rodrigues, Fernando Henrique 
Cardoso, Leite Chaves e Antôno Luiz Maya. 
Após oS debates, o Senhor Presidente sub
mete à votação o parecer que é aprovado, 
com o voto contrário do Senhor Senador Ja
mil Hadéiad. A seguir Sua Excelência comu- · 
nka que- a presente reunião destina-se tam-

~bé_m a ouvir as exposições_ que farão os Senho
res Eduardo Mor~ira Hosanna, indic~cló para 
exercer a função de Embaixador do Brasil Jun
to às Nações Unidas em Viena e José Guil.h~r
me Alves_ MerqUior, indiCado para eXercer a 
função de EJT.Ibaixador Chefe da Delegação
Brasileira junto à Unesco. Atendendo a pre
ceito regimental, determina o Senhor Presi
dente _que a reunião torne-se secreta para ouvi
los,-bem cOmo, para delibera~_so_~r~ as s_eguin

-tes men_sa_gEins: nl> 100, de 1989, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado' F_ederat, _a escolhã __ çio Se
nhor EdUardo Moreira Hosannah, /1inistro de 
Primeira Classe da Carreira d€: Diplomata, para 
exercE:r ã Tunção de Embaixador do Brasil n~ 

_Missão Permanente do Brasil jun"to -às Nações -
Unidas em Viena, e a de 

7
[l0 1 fO, de -1989, -

do Senhor Pfesidente da Repúbiicã, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, a esco
lha do Senhor José Guilherme Alves Merquior, 
Ministro de Primeira -Classe, da ca-rreira de 
Diplomata, para exercer a função_ de_Embai
xãdor do Brasil junto à Organização das Na
ções Unidas para a Educação, Ciência e C!.!ltL!-_ 
ra. Reaberta a reuniãq em caráter público, o 
Senhor Presidente agradece a preseriça de to
dos e encer~ a reunião, lavrando eu, Altomar 
Pinto de Andrc3.de, Assfstente ad hoc,:a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada 

. pelo SenhOr Presidente. - Senador João Lo-
. ·oo, Vice-Presidente no Exerd<:io da l?r6sictêrt- _ 

da. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 ......................... , 

BRASILIA-DF Q(]JNTA-FEIRA, 22 DE J<Il"'HO PJ; 1989-

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art._152, inciso VIl, da Constituição, e 

eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOUJÇÃO N• 32, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados novos, a ~.:}1?0.000,02 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. 

Arl 1' É o Governo do Estado do Amazonas, nos termos do art. 2• da Reso.lução n• 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 1380.000,02 
Obrigações do Tesç>Uro Nacional - OTN de janeiro de 1989, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolllimento Social - FAS, destinado à realização de 
obras de complementação do Centro-de Educação Fisica e Oesportos do Estado do Amazonas. 

Arl 2• ESta Resolução entra em vigor na .data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso IX da Constituição, e 
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLQÇÃO N• 33, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado da Bahia- LFTBA, em substituição a 21.221.939,00 Obrigações do Tesouro • 
do Estado da Bahia- OTBA 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GltÁFICO 00 SENADO FEDEitAL 

Df.AIIIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob ii respons.brlido~de d<1 Mesa do Senado Feder .li 

ASSINATURAS 

Semestral NCz$9,32 

Exemplar Avulso ............... ~ ...... " .................. NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200~xemplares. _ · · 

Art. 1 • É o Governo do Estado da Bahia autorizado a emitir, mediante registro no _Banco Central 
do Brasil, com base nas disposições do art. 4• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado 
Federal, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia- LFTBA, destinadas a substituir 21.221.939,00 
Obrigações do Tesouro" do Estado da Bahia - OTBA, que serão extintas na forma do que prescreve a 
Lei n• 7.730, de 31 de janeiro de 1989. 

Art.- 2• Esta Resolução entra emYigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1989. ~Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

l-ATA DA 82• SESSÃO, EM 21 
DE JUNHO DE 1989 

!.l-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1-Avlso do Mlnlslro da Agri
cultura 

-N9 302!89;_encãininhatldo esdãriid
mentos do Ministério da Agricultura sobre 
quesitos constantes do Requerimento n9 
190/89. ------ -- -

1.2.2 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- N• 45/89 ..:::: DF (n' 35/89-GAG, na -
origem), submetendo à deliberação do se: 
nado Federal o Projeto de Lei do DF fl9 
27/89, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos adicionais até o limite de 
NCz$ 330.ooo.o·oo.ou e dã outras provi
dências. 

- N• 46/89 - DF (n• 36/89-GAG, na 
origem), submetendo à deliberação do Se
nado Federal o Projeto de Lei do DF n9 
28/89, que cria a Carreira -Auditoria Tribu
tária, fixa os valores de seus venCimentos 
e dá outras providências. 

1.2.3- Comunicação 

-Do Senador Alfredo Campos, que se 
ausentará das sessões dos dias 19 e 20 

SUMÁRIO 
próximos, em virtude da realização de reu
nião do Diretório Regional de seu partido. 

1.2A - COJ.D.unicação da Presldên· 
da 

-Indicação do Senador Jamil Haddad 
para comparecer ao Congresso de Parla
mentares Socialistas Latino-Americanos, a 
realizar-se em Montevidéu, no período_de 
22 a 27 do corrente. 

~ _, 1.2A- DisCUI'SOS do Expediente 

SENADOR LoaRJVAL BAP7TSTA- Vi
sita do Presidente José Samey ao Estado 
de Sergipe. 

SE;tYAOOR JARBAS PASSARINHO -
Participação estrangeira nas denúncias sq
bre devastação da hiléia amazónica. 

SENADOR EOISON LO_B.ÍO, como U
der _-Liberação pelo Presidente da Repú
blica de verbas p_ara construção de casas 
populares. Projeto de autoria do Senador 

-Maurício Corrêa sobre alienação de imó
veis públicos no Distrito Federal. 

SENAOOR MAGRO BENEVIOES -
Congresso Nacional de vereadores em 
Brasília. 

1.2.5....:..:. Leitura de Projetos 

-Projeto dEi Lei do Senado n9 155/89, · 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
dispõe sobre a participação dos trabalha- -

dores_nos lucros, ou resultados das empre
sas e _dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 156/89, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que 
dá nova redação aos éJitS. 665 e 666, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dis
pondo sobre fêrias e remwteraçâo de jui
zes classistas temporários. 

-Projeto de Lei do Senado "n9 157/89, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre as peSQuiSas e testes- pré
~eitorai~. 

1.2.6 -Requerimentos 

- N9 336/89, que constitui Comissão 
de Inquérito, destinada a investigar, em 
profundidade, as causas, conseqüências e 
responsabilidades, que determinaram a li
qüidação do Banco Regional de Desenvol
vimento do Extremo Sul - BR_DE. 

- N9 337/89, de urgência para-o Projeto
de Resolução n9 32/89, que autoriza o Go
vemo_do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito junto à Caixa Econô
mica Federal. 

- N9 338/89, de urgência para o Projeto 
de Resolução n9 33/89, que autõriza o Go
verno do Estado da Bahia a emitir Letras 
Financeiras do T esoui'o do Estado, desti
nadas a possibilitar a substituição de Obri
gações do Tesouro do Estado da Bahia. 
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1.2.7- Comunicações da Presidên
cia 

-Recebimento_ do _Qfi_c:io n9 5114/89,. 
do Governador do Estado de Alagoas, soli
citando autorização para que aquele esta
do possa contratar operação de crédito ex
temo no valor deUS$ 200,000,000.00, pa
ra os fins que especifica. 

-Indicação das Banc:;.adas de Roodô
nia, Amazonas, Pará e Acre e os Srs. Sena~ 
dores Cid Sabóia de_Carvalho, José lgnácio 
Ferreira e Dirceu Caineiro, para represen
tarem o Senado Federal, c:lurante os traba
lhos do Parlamento Amazónico, a realizar· 
se em Manaus. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n" 7, de 19B9, 
de autoria do Senador Ruy Bacela .. , que 
estabelece a gratuidade, para as pessoas 
reconhecidamente pobres, de registro civil 
de nascimento e da certidão de óblto, pre
vista no art 59, inciSo 76, da Constituição 
brasileira e dá outras providências. (Trami
tando em conjunto c::om o Projeto de Lei 
do Senado n" 46, de 1989). Aprovado o 
~ubstitutivo, ficando prejudicado o projeto. 
A Comissão Diretora, para redação do ven
cido para o turno suplementar. 

Projeto de Lei do Senado n" 46, de 19_89, 
de autoria do Senador Edison _Lobão, que 
çlispõe sobre a gratuidade do Registro Qvil 
de nasc::imento e do de óbito para os reco
nheddamente pobres e dâ outras provi
dências. (Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei dQ_S~ado n~" 7, de 198_9). 
Declarado prejudicado. 

Requerimento n<> 3~. de 1989, do Sena
dor Mauricio COrrêa, solicitando, nos ter
mos regiment.:Iis, a retirada em caráter de
finitivo, do Projeto de Lei do Senado n<> 
95, de 19_88, de sua autoria, que dispõe 
sobre a escolha e nomeação do Procura
dor-Geral de Justiça _do Distrito Feçleral ~ 
e Territórios. Aprovado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 _132, de 
1989, de iniciativa da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.! que regula
menta o arl 99 da Constituição Federal. 
Aprovado o projeto e o destaque requerido 
para rejeição de expressões, nos termos 
do Requerimento n9 339/89. À Comissão 
Diretora.para redação final. 

buiçã.o previdenciária por parte de aposen· 
tados e pensionistas. Declara.do prejudi· 
cada. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n<>_ 205, de 
1983 _'7""" Complementar, de autoria do ~e
nadar Nelson Carneiro, que acrescenta 
rlispositivo à Lei Complementar n9 26, de 
11 de setembro de 1975, que unificou o 
PIS - Pasep. Dec~ar<!do _prejudicado. Ao 
-Arquivo. ___ _ 

Proj~to de Lei do S~nad<? n9 _122,-de: 
1985- Complementar, de autoria do Se
nador Carlos Alberto, que dá nova redação 
ao §_ 1<> do art. 49 da Lei__Complémentar 
n• 26, de 11 de setembro de 1975, que 
"altera disposições da legislação que regu
la o Programa de Integração Social (PIS) 
e o Programa de Formação do Património 
do Servidor Público (Pasep ), para o fim 
de permitir, ao titular de conta individual, 
o recebimento do respectivo saldo, na hi
pótese de desemprego inyohm~do''.-De
dl!!J'ado prejudicado. Ao AJ:quivo. 

1.3.1-Matêrfas apreciadas após a 
c;>rciem dÕ DJa 

-Projeto ·de Resolução n~ 32/89, em 
regime de urgência, nos termos elo Reque
rimento n"' 337/89, lido no Expediente. 
Aprovado. À Comissão_ Diretora para a re
dação final. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n<> 32/89, em regini.e de urgência. 
Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n<> 33/89, em 
regime de urgência, nos termos do Reque

. ti_mento n"' 338/89, lido no Expediente. 
Aprovado, após usarem da palavrã. os Srs. 
João Menezes e Jutahy Magalhães. ~ Co
inissão Diretora para a redação final. 

- Redação final po PJ:ojeto de Resolu-
-ção n9-337S9,--em regime de urgência. 
Apiovada~ A pioniuJgação. 

-Proposta da_ Presidênc:;ia, sugerindo o 
rioni.e do 8enaâor Jamil Haddad para re

. PreSentar ó senado Federal no Congresso 
de Parlamentares Socialistas Latino-ame
ricanoS; a realizar-se em Montevidéu, de 
22 a 27 do -correrite. Aprovada. 

-Indicação das BancadaS de Rondô
nia,"Amaionas, Pará e Acre e os Srs. Sena~ 
dores_Cid Sahóia. de C~rvalho, José lgnácio 
Ferréíra e DirCeu C~meiro, para represen
tarem o Senã:do"Federal, durante os Traba
lhõS-do Padãmento Amazónico, a realizar
se em Manaus, lida no Expediente da pre
sente sessão. Aprovada, após usarem da 
Palavra os Srs. SenadoreS Jarbas Passa~ 
rit1h.O e' João Menezes .. 

1.3.2- DISCW'SOS após a Ordem do 
Dia 

Projeto de Lei da Ç_âmara n<> 213, de 
1983 (n• 761/83, na Casa de origem), que 
revoga_o art. 243 da ConSOlidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decref:o..Lei n<> 
5.452, de 19 de maio de 1943, que dispõe 
sobre o horário dos ferroviários de esta
ções do interior. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmára n<> 214, de ·SENADOR JÁMIL ftADDAD, como U-
1983 (rt' 6.038/82, na Casa de origem), ~der-:- Veto_ao pfOjeto de lei so_bre política 
que revoga o art, 29 do Decreto-Lei n9 . salarial. Crise -nó merC~do fin_ance.i~o. 
1.910, de 29.ole de>embm de 1981, que - -- -sENADOR JGTAHY MAGALHAES -
dispõe sobre a obrigatoriedade de contri- Problemas energéticos do Pais. 

SENADORMARCONDES GADELHA
Artigo publicado no jornal O Globo, de au
toria do Sr. Jânio da Silva Quadros, s_ob 
o título "Antes que seja tarde". 

SENADORWC1RNALBAP77STA. expli
cação pessoal - Ratificando os te:rrnos 
de se.u pronunciamento, feito no Expe
diente da presente sessão, por ter sido c::ita- _ 
do pelo Senador Jutahy Magalhães. 

SENADOR JGTNiY MACUil./V[ES, pela 
.ordem- Escla,redmentos sobre a çitação 
do nome do Sena.dor Lourival Baptista em 

o seu pronunciamento, feito na presente ses
são. 

SEIYADOR CARLOS PATROdNIO
Apreciação, pelo Congresso Nadonal, de 
projeto de lei de conversão, fixando em 
1 O o número de Zona~ de Proc_~samento 
de Exportação. Exposições agropecuárias 
das çidades de Miracema, Natividade e 
Araguaína -TO. XXVI Encon-tro Nacional 
de Vereadores em Brasfllã. ~- - -

SENADOR CARLOS DE'CARLI- Dis
tribuição de motosserras para agricialtOres. 

SENADOR NELSON WEDEK/1'1- Cri
se nas universidades federais. 

SEIYADOR JOSÉ !Gl'Ílà:J FERREIRA 
- Focos .de meningite tipo 8, no Estado 
.do Espírito Santo. 

1.3.3 -Comunicação da Pres.ldên
cla 

-Término dO prãio para Oferecimento 
de emendas _à Proposta de Fiscalização 
n9 2/85. 

1.3.4 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

lA -ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr~ Seri~dúJaMil t-ia:dctad, profe· 
rido na sessão de 8-6-89. -

3 -ATO DA COMISSÃO DIRETO
RA DO SENADO FEDERAL 

-N• 16, de 1989. 

4-ATO DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N• 172, de 1989. 

5 ~PORTARIA DO PRIMEIRO SE-
CRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 

- N• 25, de 1989. 

6-ATADECOMISSÃO 

7 -MESA DIRETORA 

8-LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

9- CoMPOSlÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMAI'IEN.TES . 
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Ata da 82" Sessão, em 21 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 E30MINUTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES' 

Mário Maia - Leopoldo Peres - Carlos 
De'Carli- Odacir Soares- Ronaldo Aragão 
- Almir Gabriel -Jarbas Passarinho -Moi
sês Abrão - Edison Lobão - João Lobo 
- Hugo Napoleão - Afonso Sancho_- Cid 
Sabóia de Carvalho ...;.... Mauro Benevides -
José Agripino -Lavoisier Maia- Marcondes 
Gadelha - Marco Maciel- João Lyra - Di
valdo Suruagy - Francisco Rollemberg -
Lourival Baptista - Luiz Viana - João Cal
moo -AfonsoArinos-Ronan Tito -Severo 
Gomes - Fernarido Henrique- Carâõso -
Iram Saraiva- Pompeu de Sousa- Roberto 
Campos - Louremberg Nunes Rocha -
Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins -Jorge Bomhausen - Nel
son Wedekin. 

O SR- PRESIDENTE (Porupeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 37 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do 
Expediente: --

É lido o _seguinte 

EXPEDIENTE 
Aviso 

Do Ministro da Agricultura 

N<> 302/89, de 16 do corrente, encaminhan
do esclaredmentos do Ministério da Agricul
tura sobre . quesitos constantes do Requeri
mento n9 190, de 1989, de autOria do Senador 
Ney Maranhão, formulado com o _objetivo de 
obter infmmaç6es sobre a Companhia Brasi
leira de Alimentos- Cabal, 

Mensagens 

DO SR. GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL 

MENSAGEM N• 45, DE 1989-DF 

(N• 35/89 - GAG, na origem) 

Brasma, 19 de junho de 1989 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 3<> da Resolução n" 157, 

de 1 "-11-88, tenhq _a_ honra de submeter à _ 
elevada deliberCJ.Ç~O dessa Casa, acompanha
do de Exposição de Motivos dos Senhores 

Secretários dO Governo e de Finanças, o aneR 
xo Projeto de t,.ei, que autoriza o Poder ExecuR 
tivo a abrir ao Orçamento do Distrito federal 
créditos adicionats até o limite de NCz$ 
330.000.000,00 (trezentos e trinta rililhões de 
cruzados novos), e dá outras providências. 

Dada a importância da matéria para a AdmiR 
nistraç_ão Qo Distrito Federal, solicito a Vossa 
Excelência, de conformidade com o art. 49 
da citada Resolução, conceder caráter de urR 
gênda na apreciação do aludido projeto de 
lei. -
Valho~me do _ensejo para testemunhar a 

Vossa Excelência a certeza de meu alto apreçq 
e consideração. -Joaqufn? I;>pmingos Roriz, 
_Qo.vemador do Distrito Federal. 

EM 002 SEG/SEF N• 
Brasília, 19 de junho de 1989 

Excelentíssimo Senhor Governador, 
·Temos a·honra -de sUbmeter à elevada con

sideração de Vossa Excelência o anexo projeto 
de lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento do Distrito Federa1, créditos 
adicionais até o limite de NCz$ 
330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de 
cruzados novos). 

A receita tribUtária-dõ DiStrito Federal, no 
momento, vem apresentando expressivo cresR 
cimento, especiamente no que se refere ao 
Imposto _s_obre Operaçõ_es Relativas à CircuR 
lação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e lnterR 
municipal e de Comunicações - ICMS. 

Esse bom desempenho da receita advém, 
entre outros, _dos seguintes fatores: 

a) ganhos da reforma tributária decorrenR 
tes da ampliação da base de incidênica do 
ICMS, com a inclusão dos extintos Impostos 
Únicos, Imposto sobre Telecomunicações e 
Imposto sobre Transporte Rodoviário; 

b} aumento das transferências intergover
namentais relativas ao Fundo de Participação 
dos Estados e Distrito Federal e Fundo de 
Participação dos Municípios; 

c) melhoria da eficiência dos setores de arR 
recadação e fiscalização tributárias. 

Estão considerados na receita, recursos de
correntes de aditivo ao ~:onVênio ·relativo ao 
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 
- SUDS, com o Ministério da Previdência e 
Assistência Social, que apartará cerca de NCz$ 
9.269.918,00 (nove milhões, duzentos e ses
senta e nove rrul, novecentos e dezoito cruza
d9$_ nqvos2 para in_yestjrnentos no setor saúde. 

Somam-Se ainda, recursos decorrentes de 
gperações_de crédito negociadas com a: Caixa 
Econômica Federal, no conteúdo do limite 
aprovado pela Resolução n9 186/87 do Sena
_do Federal, que apertarão NCz_$ 

15.044.475,00 (quinze milhões, quarenta e 
quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco crUR 
zados novos) para apoio ao programa habita
cional conduzido pela SHIS e NCz$ 

-35.945.293,00 _(trinta_ e cinco milhões, nove
centos e quarenta e cinco mil, duzentos e noR 
venta e três cruzados novos) para execução 
de obras de drenagem, pavimentação e mias
fios nas cidades satélites, através da Secretaria 
de Viação e Obras, Novacap e DER/DF. 

Enlaçando essas ações está o Plano do Go
verno, já encaminhado por Vossa Excelência 
ao conhecimento do Senado Federal, contenR 
do as indicações singulares que se desdobraR 
rão em seguimentos setoriais como os que 
ora se realizam através do Programa de Obras, 
consolidando as prioridades a serem atendi
das pelos recursos levantados para o corrente 
exercício. -

Em virtude de procedimentos novos introR 
duzidos pelo art. s~, da Lei n9 3, de 21 de 
dezembro de 1988, há a necessidade de autoR 
rização legislativa: para a concretiZãção de alteR 
rações que uhrapassem em mais de 20% ao 
val'or das dotações originais da Lei Orçame!lR 
tária, considerando a anterior autorização con
cedida através da Lei n9 16, de i 1 de abril 
de 1989, o· que é prOpostO rió-AneXõ I ao 
Projeto de Let ora apresentado, para suple
mentação de gastos com Pessoal e Encargos 
Sociais e aqueles destinados à implementação 
do Programã de Obras. -- -

No caso do SUDS, são prOpostOs dois pro
cedimentos operacionais para sua implemen
tação, mediante a criação de novos projetes 
de obras essenciais no setor saúde e compen
sação de projeto anteriormente indicado para 
adequada aplicação dos recursos decorrentes 
.do convênio base._ 

o-s~ctédito$ especiais proPostoS COmpõem 
o Anexo n e a compensação oferecida para 
nova suplementação está indicada no Anexo 
m, enquanto o programa de trabalho finanR 
dado com os recursos novos integra o Anexo 
I do Projeto de Lei. 

Com essas aherações, O Orçamento do Dis
trito Fedeial receDe um incremento de novos 
irivestimentos soinando cúcã- de NC$ 
149.092.686,00 (cento e quarenta e nove mi R 
Jhões, noventa e dois mil, seiscentos e oitenta 
e seis cruzados novo~) desdobrados aos seto
res saúde, educação, habitação e infraRestruR 
tura urbana, contribuindo para melhoria da 
q~alidade de vida da popu1ação do Distrito 
Federal, em consonância com as prioridades 
sociais definidas por Vossa Excelência ein seu 
Plano de Governo. 

O incremento do gasto com o pessoal em 
NCz$ s_a_022,626,00 (oitenta e oito milhões, 
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vinte e dois mil. seiscentos e vinte e seis cruza
dos novos) destina-se ao atenclifn.ento da cor
reção salarial concedida aos servidores do Go
verno do Distrito Federal através de Lei no 20, 
de 2 da junho de 1989. _ · 

Desse modo, a destinação dos recursos a 
que se refere o proposto projeto de lei, no 
montante de NCz$ 330.000.000,00 (trezentos 
e trinta milhões de c~dos nqvos}, segundo 
os grandes grupos de despesa, se apresenta 
da seguinte forma: 

.1'10 DO [IJSU !TO HDE:'R:AL 
.iJTA DO Tf~Oi.!::O - tXHCJCIO, DE 19a9 

I'!Cz$ 1,00 
a) Crédito Suplementar ........ : .325.832.567 
::.:..('essoal e Encargos Sociais. 88.022.626 
--Arrfortlzação e Encargos de Financia-

mento ··············.··········-·······················-· :0.500.000 
_ , -:-:-Oi.lti'ãs Despesas_ Cor~entes- e de Capital, 
inclusive o Fundo de DesenvoMmento do Dis-
trito federal ...•....••..•. _._................. 234309.961 

b) CréditoEspedal_ ....................... 4.167.413 
~Outras Despesas Correntes e de Capital 

·················································-·············· 4.167.413 

Em vista do exposto, temos a honra de sub
meter à elevada consideração de Vossa ExceM 
lênic:a o anexo projeto de lei que autoriza o 
Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais
até o limite de NCz$ 330.oocú)oo,oo -(trezen
tos e trinta milhõe~ de cruzados novos) ao 
Orçamento do corrente exercício. - Celsius 
Antonio Lodder, Secretário do Governo -
-Ozias Monteiro Rodrigues,- Secretário de Fi
nanças. 

-----~ ---.-_,..--_ 
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OtCAHENTO GEP.Al DO OlSUITO FEmAL - 1989 iECURSOS DO TESOU~O 
PROGP.AKACMI SEGU!WO -OS GRANDES GP..UP0-5 0( DESPESl'l 

:-----------'--------- ----. -----· -·-------------~-
PESSOAL : 1\HORTIZIICA~ I OUTRAS DESPESAS ; 
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: lNSTJTUJO DE TWlOlVGlA I'ILTERNATIIJI\ -
I PiOCUP.ADORlA GERAL 
I !.ECRETARlA 00 GOVERNO 
: l:f.IHilllSTi1i\.Ct'.O DA CIDADE SATELITE DO HUCt.EO BANOEIRAIHE 
l IEGJAO AD!Ili/JSTRATIVA II - GI•HA - - -
l ltiGIAO N.:IIIINISTRti!IVA III - TAGUATJNGA 
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: POLICIA IIILITAA DO DISTRITO FEDERAl 
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I stCRüllRlA DA CULTURA 
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: DEPARTI'II!EMTO DE TURISHO DO DISTP.ITO FIOCR~I. 
I SECRETARltl DO TRI'IBALHO 
t Sf:CRfTAAIA DE COIWMICACI'IO SOCIAL
I RESERVI'I DE COHTINGEHCI/1 
:-------------------------

T ti T A l 

S.223.e69 l s.22:1.ee11 : 
1.787.167 J6e.e~e 2.H1.167 : 

399.9119 261 .ee9 M1.t78 : 
26.4~9 2ó.~M' : 

4.158.3t!B 4.t5S.38S : 
.o~.na.-348 3.llt.tte 7.348.3~8 : 

22t.:m m.2.ee 6.1:i.53B l 
361.225 63J.f:~6 Yni.2~S ·: 
6:9.762 1.2e1.SU 1.829.~62 : 
1~.815 2el.tee 361.815 : 
324.7S'S' 45~.308 779.e9r; : 
l6US6 318-.see ~ 48Vi2~ l 
363~"625 403.9ee : 767.52~;: 

33S.W 7~~4~: 1.10~.647 : 
~óttH·: 252.te~ : 

22..463.448 s.:m.tee : 27.763.~18 _: 
633.474 633.-V-1 : 

4.154.386 3.568.300 : 54.839.334 : 62.41'3.720 : 
t5.2S&.tee : 15.250.0~9 : 

' 9.361'.918 : 9.369.91$ : 
845.729 2U0&: 825.729 ! 

7.972.H3 I.i47.413 : 9.119.556 : 
1-1.511.164 66.719.293 : Sl.29t.457 l 

841.252 : 2'.t42:·Hió : 2.8ã3.3Si! : 
178.9~3 : f78.9fiB : 

8.833.7\17: 8.033:70"7 : 
S.6BB.1Hó I 5. 688. eH. : 
2..:m.2a-t : y.t.,~ij00 .: . 10.3~~.281 : 

8.7B;,t&& I e.7B.s.eee 
3.&98.800 J • .s9e.Me 

1.111.657 : 164.808 1.275.~ 
63.718 : 63-.710 
t7.m: 40UG6 467.741 

436.351 : i.ó6U00 2.i00.35t 
155.389 : ue.eee 755.389 
2~·M60 : 3,f.I.IS.000 3.252.666 

.c.eee.m 
--:-----:-------,------.......... ,----. -· 

3. 508.4108 : 189.56&. 953 : 2BS.~23.579 ! 
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PRUJETO DE LEI DO DF N• 27, DE 1989 ~ 
Autoriza o Poder Executivo a abrir cré

ditos adicionaiS iJté o limite de NCZ$ 
330.000.000,00 (trezentos e trinta mi
lhões de cruzados novos) e dá outras pro
vidências. 

O Governador do Distrito Federal 
Faço saber que o Senado Federal decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. }9 Fica o Poder Executivo autorizado 
a: 

l-Abrir créditos suplementares, conforme 
discriminado no Anexo I, ao Orçamento do 
Distrito Federal- Lei n~ 3, de 21 de dezembro 
de 1989, com as alterações introduzidas pela 
Lei n9 16, de 11 de abril de 1989- até o 
limite de NCz$ 325.832.587,00 (trezentos e 

-Pessoal e Encargos Sõtiais_ ..................... :::.-.......................................... . 
-Amortização e Encargos de Financiamentos ......... " ......... "''"''""'"' 
-Outras Despesas Correntes e de Capital, inclusive o Fundo 

de Desenvolvimento do Distrito Federa1 ............................... , .......................... . 

I -Abrir créditos especiais ao Orçamento 
do Distrito Federal-Leino 3, de21 de dezem
bro de 1989, com aS alteraçõ_es introduzidas 
pela Lei n~ 16, de 11 de abril de 1989 -
até o limite de NCz$ 4.167.413,00 (quátro mi
lhões, cento e sessenta e sete mil, quatrocen
tos e treze cruzados novos), utilizando os re
curso~ do excesso de arrecadação das recei
tas, a teor do art 43, §§ 19, inciso n e 3·. da 

Lei_ no 4.320, de 17 de março de 1964, para 
atendei' aos programas de trabalho constantes 
do Anexo n. 

Parágrafo único. Os créditos adicionais 
abertos na forma dos incisos I e II deste artigo 
incorporam-se ao Orçamento do Distrito Fe
dera] para o exercido fmanceiro de 1989 e 
somam-se ao Valor de cada projeto e atividade 

.. ~ .. ·--···-·--------~ 
NIE.lO l : CREDIJQ 5UPUHEHIIII! 

' AI'LICAI:M S'EGI.tlDO 05 PROI;RMI\S DE lRAIA!.~O 

: MEXO~ LEI U. OE DE i>E l?B7 

vinte cinco milhões, oitocentos e trinta e dois 
mil, quinhentos e oitenta e sete cruzados no· 
vos) utHizando_os recursos oriundos do exces
so de arrecadação das receitas, a teor do art. 
43, §§ 19, inciso I e II e_2~ e 3° da Lei n~ 4.320, 
de 17 de março de 1964, e recl.,lJ'Sos de"cor
fentes de anulação _parcial das dotações orça
mentárias indicadas o Anexo III desta lei e no 
niontante_ especificado, sendo: 

NCz$ 

~ 88.022.626,00 
3.500.000,00 

~ 234.309.961,00 

para efeito de aplicação do limite a que se 
refere o inciso I do art & da Lei n9 3 de 21 
de d~_zembro de 1989. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua aplicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, de de 1989. -
101 9 da República e 3()9 de Brasília. 

:----···-······--.. ·--····----------·-·-·-···-····-----------·····-··-··: 
CODtÇQ: {"SPEttrlt~CAQ VAlQll 

:---··-------:---·--------------------------------:---········---·: 
llllt i lRJJIIJNI\l [)( [QHMS DO OISIR!lQ rEPERAl 
IIII! I l~l9UNnt [)( &QNIAS O~ OISIRllO rtDW-1 .. 

' : littl.tlt:'t122.ttl UlSCAI,llACI\Q E COHUQl!: DA ~mC~MUO ( AI'UC~CIIQ DOS RtCURSOS 
I I fU6\JtOS 
i UttJ.tl9~~?í~.tt2 l EIICA!GQS COH lHAllVOS E rtNSI~ISIAS ,. 

111ft Ç~ii~HE DQ GiliJfRNAOOR 
HUI Gl\i!NEIE OQ Ç~V(RNIJOOI 

' l 1\tf!.IJOII't~.fll ASSóSSQ~AHfHfO ~TJmtOP 
I Uttl.l3ilt~tZ.I?? AS:itmRMEIHO Klli!M 

' 1Lit2 O!N~lMi.HIO OE EOOCACAO FISJCA. ESrOl!lE E RtLR(IICAQ 

I UU3,1B46t~J2.11& PI.AUEJ~!I<NlQ, PRO/!OCM E CIXI~OfHACM M POUIICA OE EDUCAT:AD fiSJCA, 
I OESi'QllfOS E RtC!IEACAO 

Htt1 I~SillUID Di I(CifOLOGJ~ I'II.J[RHMIVA 

I 1Stl4.1jUI5ó~.m , OlSSI:MJNilC~O, PESQUISA [ O(S'EHVQLVIIII:'ITO [)( FROOUI~S [ mCESSOS 
: 1 AllE-Hmvus 

' l~ltt l rRO!;UAAOOPrA GH~I 
l2tt1 I PROCUMOOHA OtRAI. 

' 1~tl.l3tlt11Mt? : [)(HSA 00 IH1UUSE PU3lm 

' JJI@t i S!UE!h_~l~ 00 ~OV(RHO 
lliltl I SHREIARJA 00 BOVERHO 

' i30U.t319t2!2.111 i COQqO(NIIC~O O~S Mll/TU~lli:S (l[ PLANUAHlNIQ, OltCAHEHIO E IIOOUNIIACM 
I DA ACJ\Q GO'IC,HAm.HIIIl 

1 1Jtfl,l3t?t~l2.1!2 1 IWhlllNLM DA~ IIJIIlOES ll( IIS!õfSS~RM(Nia S\lrtRIOII 

' ' ' ' IJII2 : SECHOAAIA DO 601'HHO • ENflMDU SUrUVISJQNI\OAS 

' i iõn2.139n4S2.8V I o\1'010 AD O[S'EN\'0[('111[~10 OA AC~O-GO'itiHA/I[HTI\l. 
i = 

l3U3 I IW~JMISIU!CM O~ ClPrU!E SAIEtlf< DO HUCLfO JMIDEJIAHIE 
: 

I LJOOJ,tJt7i2~2.112 1 ~DH1H]S1RACMI GQII[~NMI(HJAt NO I!Utl!O !AiiDtliM'TE 
: 
-------------·----

4.211.9AB i 
9~1.1~1 : 

1.6?1.9t? : 
4~9.3~9: 

' 4.158. õBB : 

' 

1.24~.349 : 
l.Ut.IU l 

' 

s.tn.nt : 

m.!·JB: 
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: CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO I 
APL.ICACAO SEGUtiDO OS PROGRAliAS DE TRABALHO 

: ANEXO A LEI NR. DI: DE DE 1989 

tODIGO ESfECIF~CACAO VALOR . ------------------. ------------------- ~~---...-----. ---.,.------:------------1 

13003.11585752.066 CONSERVAC>O DE AREAS URBANIZADAS DA CIDADE SATELITE 
DO NUCLEO SANDEIRANTE 

13104 REGIAO ADHINISTRATIVA II - GAHA 

130iU3070212.114 ADHINISTRACAO GOVERNAHENTA1 NO GAI\A 
13004.1t5B5752.069 : CONSERVAI:AO DE AREAS URBANIZADAS 00 GAiiA 

13005 l REGIAO ADKINISTRATIVA III - TAGUATINGA 

13005.83670212.ti6 ' ADHINISTRACM GOVEI!HAHENTAl EH TAGUATIHGA 
13005.03070212.018 CUSTEIO DO SISTEi!A I'~ ILIJKHiACAO PUBLICA DE TAGUATINGA 

: 13i05.19585752.f72 CONSERVACAO DE AAEAS URBANiZADAS DE TAGUATINUA 

13086 REGIAO ADHINISTRATIVA IV - BRAZLAIID!A 

: 13006-13070.212.019 ADHINISTRACAO GOVERNAHENTA1 EH BRAZLAND!A 
: 13016.10585752.075 C~SERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DE BRAZLIINDIA 

13907 REGIAO ADHINISTRATIVA V - SOBRADIHHO 

l 13007 .. 03070212.121 ADtiiHISTRACAO GOVERNAMENTAl El'l SOBRADIHHO 

: 13037.19SB5752.17B COIISERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DE SOBRADINHO 

1309B REGIAO AOHIHISTRATIVA VI - PLAHALTINA 

: 13008.13071212.023 AOMINISTRACAO GOVERNAHENTAL EM PLANALTINA 
l 13808.H)::i8!i752.181 t;ONSERVACAO DE AREAS URBAIUZADAS DE PLANALTINA 

13009 ADHINISTRACAD 00 SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA E ABASTECIHENTO 

13109-03073212.125 AOMINISTRACAO GOVERNAHENT AL NO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA 
E ABASTECHiENTO 

130i9.1tSBS752.tB4 CONSERVACAO DE AREAS URBANIZADAS DO SETOR RESIDENCIAL INDUSTRIA 
E ABASTECIHEHTO 

13111 ADHINISTRACAO DE CEILAHDIA 

13iiU3070212.m ADMIHISTRACAO GOVERHA11ENTAL EH CEILAHOIA 
13010-11585752.1l6 CONSEI<VACAO DE AREAS URBANIZADAS DE CEI1AHDIA 

--------------------------·- -~-. ~----

.. , 

35f.te0 

431.225 
567.10& 

743.262 : 
435.00& : 
651.008 : 

186.815 
175.111 

. 3Bi.i99 

399.110 

195.586 
287.190 

4t3.52S : 

364.tee : 

422.247 : 
680.401: 
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l CREDITO SUPlEHEIHAR AHEXO I 
APLICi\CAO SEGUNDO OS PROGRAMAS OE TRABALHO 

' : ANEXO A LEI NR. DE DE DE !9B9 
:--- '---·~_:_ _______ _.;.;;..----::.~-~:~- -

ESPECifiCACAO 
:---------~--

!30!! : ADHINISTRACAO DO CRUZEIRO 

: 131!!.130712!2.!61 : ADHINISTRACAO GOUERNAIIENTAL NO CRUZtliO 
: !3i!!.!05857S2.!63 : CONSERVACAO PE AREAS URBANIZADAS 00 CRUZEIRO 

!~001 : SECRETARIA DE ADHINISTRACAO 
HOI! : SECRETARIA DE ADHIHISTRACAO 

: 14001.93070212.&28 T DIREtAO E ·cooRllENACAO DOS SlSTEiiÃS ADM-INISTRATivos 
: !~BO!.t3171252.187 : CONSERVACAO OE PREOIOS E PRDPRIOS 00 PODER PUBLICO 
: Hti!.!SB24952.030 : ENCARGOS COH !NATIVOS E PENSIONISTAS 

!4002 : INSlllUTO OE DESENVOLVI/lENTO OE REWRSDS lruHANDS 

: !4102.130712!2.134 : DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

!S000 i SECRETARIA DE nNANCAS 
!Sei. i SECRETARIA DE nNANCAS 

: ."": 
I 15&0t.f3&B0212.ê35 I ADKIHIStRAtA-0 E-"COHTR'OLE fAZEHDARIO 
I 15tt1.03089212.151 : DESPESAS COt(EiERtiCIOS ANTt:"RIORES 
: 15001.03680242.172 : PROCESSI\HENTO DE DADOS 
: 1Si191,tl31189302.051 : PROKOCAO DE CAMPANHAS OE IHCENTIVO A ARREÚDACAO 
: 150tli.030BII302.t86 : CADASTRO E CONTROLE DA ARRECAOACAO 
: 1S&01,t3080332.127 : JUROS ( AHORTlZACAO DA DIVIDA PUBLICA COlH~ATADA 
: !51~1.17~9~311.868 i FIHAHC!AIIENIO A PROGRAHA DE DESENVDLVIHENTO 
: 15~~!.10573l61.t69 : F!NAHCIAHEHTO A PROGRAHA DE HABITACAO POPULAR 
: 1SI91,1SB44942.t31 : PROGIAHA DE FORHACAO DE PATRIIIOIUO DO SERVIDOR PUBLICO 

ló~~0 : SECRETARIA DE EDUCACAO 
1ó002 : SECRETARIA OE EDUCACAO • ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

: 1ói02.BB~219B1.87< : COIISTRUCAO, REPARO E ADAPTACAO OE PREDIOS ESCOLARES DE PRIHE!RO GRAU 
: !6002.1843199!.879 : CONSTRUCAO, REPARO-, ÀDAPTACAO DE PRED!DS ESCÓLA~ES DE SEGUNDO GRAU 
: 16012.08754271.882 : D!STR-IBlJICAO DÃ-~ftRENDA ESCOLAR 

17000 : SECRETARIA DE SAUOE 
1711! : SECRETARIA OE SAUOE 

: !710!.137502!2.043 : COORDENACAO DAS ACOOS DE SAUDE 

17002 : SECRETARIA DE SAUOE - ENT!OADES SUPERVISIONADAS 

: 17002.13754282.8·44 : ASSISTENCIA ltÊÕitÕ.:HOSPITALAR .REGIONAl DE BRASILIA 

' . ' 2B.Oi0 
224.110 

6.891.38~ 

2.201.101 
!8.672.164 

m.m: 

6.467.445 : 
500.600 : 

i.tll.9.t0i : 
500.000 : 
500.0011 : 

3.5t0.t00 : 
32.28!.80~ : 
15.0~4.47S : 
2.7110.100 : 

11.000.000 : 
4.000.100 : 

250.8"1 : 

2se.m 

5!.176.339 

.Junno de 1989 
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I CREDITO SUPLEKEKTIIR ANEXO I 
APLlCACM SEG_UNOO OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

I ANC XO A LEI NR- DE DE DE !9S9 
:------------------------- ----------.,---:------...,.--: 

CODIGO fSPECIFICACAO VALO~ :---------------: _____________________ __,...,..,..,... ___________________ :-------------' 
!7113 I INSTITUTO DE SAUOE DE DISTR!IO FEDERAL 

I 170i3.!3751212.i95 I EXECUCAO !lAS AT!VIDADES DE iiOLOGIA KEDICA E COKBATE AS ENDEKIAS 

!8011 I SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS 
18011 I SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS 

i 1Bi01.1~B!0212.145 I PLANEJAKENTO E CDDRDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIKENTO SOCIAL 

18002 I SECRETARIA DE S[RVICOS SOCIAIS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

18102.15811212.847 i EXECUCAO DA POLITICA DE DESENVOLVJKENTO SOCIAL 

19000 SECRETARIA OE V!ACAO E OBRAS 
19011 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 

19&01.1011'70212.048 DESENVOLVIMENTO DAS (IT!VlUADES VIARlAS, ItiOBILIARIAS, DE ARQUITETURA 
E URBAHlSHO E OE EDIFICACOES 

1900!.!8070251.1B7 CONSTRUCAO E AKPLIACAO DE PREDIOS E PROPRIOS DO PODER PUBLICO 
19111.16915751.lf1 l11PLANTACAD DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZACAO NO DF 

19002 Sf.CRfJARIA DE VIACAO E OBRAS - ENTIDADES SUPERVISIOHADAS 

: 19002.10070212.850 EXECOCAO DE OBRAS E S(RVICOS DE URBANIZACAO 
l 19002.16880212.8-49 , COORDEHACAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E IIAHUTEHCAO DAS RODOVIAS 

DO SISTEMA RODOVIARIO 00 DF 
I 19002.!6BS531!.9ê6 I EXECUCAO DO SISTEMA RODOVIARID 00 DISTRITO FEDERAL 

28000 I SECRETARIA DE SEVICOS PUSllCOS 
20101 I SECRETARIA OE SEVICOS PUSllCOS 

: 20001.03079212.051 : COORDENACAO DAS ATIVIOADES DE TRANSPORTES COLETIVOS, CONTROLE 
E AOMIHISTRACAO DE SERVlCOS PUBLICOS 

i 10801-83870212-134 i SUBSIOIO AD TRANSPORTE CDLETIVO DO DISTRITO FEDERAL 
I 1080!.10603272.052 I CUSTEIO DO SISTEKA DE !LUHINACAO PUBLICA DO PLANO PILOTO 

E SETORES 

20083 : ADMIHISTRACAO DA ESTACAO ROOOVIARIA DE BRASILIA 

: 20003.16885322.053 : ATEHDI/iEHTO AOS USUARlOS DE TRANSPORTES URBANOS E INTERESTADUAIS 
DO PLAHO PILOTO 

2081~ I SERVICO AUõONOMD DE LIMPEZA URBANA 

: 20034.10600212.054 : EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE COtEJA DE liXO E LIMPEZA DE VIAS 
E tOGRADOUROS PUBLICOS 

825.719 

466.537 

I .565.6B6 I 

1.263.754 
B.7S0.000 

46.969.193 

10.7BI-081 

2.617.410 
11.108.900 

94i.252 
1.800.000 

42-106 

!78.908 

U33.7t7 I 
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: CREDITO SUPliMENTAR ANEXO I 
APl!CACM SEGUIWO ~OS PROGRAMAS DE TRABALHO 

: ANEXO A LEI llR. DE OE DE 1989 
:--~~·----

CODIGO EliPECifiCACAO VALOR :---------' _________ ..., __ _ ·---·-----....:;------~----------:--~-;;..=.,;;__.;_ ... .;;..: 
21000 
21101 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUCAO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E rRODUCAO :-

21001.0<070212.055 PLANEJAHEtlíO,-COOROENACM E APOlO OE EXECUCAO DA POLITICA AGROPECUAR!Al 

21002 SECRETARIA OE AGRICULTURA E PROOUCAO • ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

21t02.04073212.B56 EKECUCAO DE PROGRAMAS OE FOMENTO AGROPECUARIO E PRESERVACM 
DOS RECORSOS ~ATURAIS 

21002.04180212.894 DESENVOLVJ~ENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCU1 TECNICA E EXTENSAO 
RURAL - EIIATER 

22000 : SECRETARIA OE SEGURANCA·PUBÜCA 
22001 : SECRETARIA DE SEGU!!ANCA PUBLICA 

22001.06301.7-42.058 POLICIAMENTO DE NATUREZA CIVIL 

22002 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIOHAD~ 

22002.!6915732.863 COORDENACM MS AT!V!DADES DE PESSOAL, ORCAHENTO, CONTABILIDADE 
E SEI!VICDS GERAIS DO OETRAN~OF 

22003 POLICIA HILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

' 220~3.06301772.060 POLICI~ENTO OSTENSIVO E fARDADO 
22003.06301772.122 l AllllENTACAO DO PESSOAL DA POLICIA IIILITAR 
22003.063042B2.129 I FUNDO OE SAUÕE DA POLICIA HllllAR 

22004 : CORPO DE BOHBEII!OS DO DISTRITO ~EOERAL 

2<00~.063017B2.061 SERVICOS DO CORPO-DE BOMBEIROS 
2200U6301782.!2J Al!HENTACAD OD PÊSSOAL 00 CORPO OE 80NBE!ROS 
22004.9630~282.!30 FUNDO OE SAU000 CORPO DE 80HOE!ROS 

23906 SECRETARIA DA CULTURA 
23901 SECRETARIA DA CULTURA 

230!H.0B409212.137 ADIHNISTRACAO, P[ANEJAIIEHTO, EXECUCAO E COHTROtE DO 
SiSTEMA CULTURAL 

23002 : SECllETAR!A DA CULTURA • ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

23002.0B070212.B-41 :t.XECUCÃb DAS-AffVlOADES DE ADKINISTI!ACAO DO Stsif:HA CULTIJRAt. . 
23002.08~82472.842 : PRONOCOlS CULTURAIS ~ 

254.975 : 

4.007.231 ; 

8.!~!.011 

2.203.;84 : 

7.000.000 : 
835.090 _: 
951.090 : 

2.609.009 : 
!.410.100 : 

290.901: 

309.009 

892.657 
liue0 

Junho de 1989 
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: CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO I 
APLICACAO SEGUNDO OS PROGRAI<AS OE TRABALHO 

: ANEXO A LEI HR. DE DE OE 1999 
:-------~~----.-------~--~-~----------

COD!GO ESPECiflCACAO VALOR 
·--------:------ --------:------:----:----: 

2311'3 : 1\l!BUIVO Plll!liCO DO DISTRITO FEDERAL 

23003.08482462.128 : ATIVIOAOE OE RECOLHIHENTO, PRESERVACAO E DIVULGACAO DA DOCUHENTACAO 
H!STORICA DO GOf 

2<011 : SECRETI\I!IA OA INDUSTRIA, COI\ERCIO E TURISMO 
241101 : SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURIS!iO 

241!1,11170212.132 ' COORDENACAO E APOlO A WDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 

2<012 DEPARTAMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL 

T 24B02.1165B212.B04 PLANEJAMENTD E COOROENACAO DAS ATIVIDAOES DE SU1'0RTE AO TURISHO 
: 24BB2.11ó53632.ii5 PROMOCOES E DIVULGACOES TURISTICAS DO DF 

25000 SECRETI\I!IA 00 TRABALHO 
25001 SECRETARIA DO TRABALHO 

: 25001.14670212.133 ·' PLANEJAtiENTIJ, COOitUENACAO E EXECutAO DA POliTICA DO TRABALHO 
i 25081.14170211.121 PROHOCAO DE CURSOS DE FORHACAO OE HAO-DE-OBRA 

261106 SECRETARIA DE COJ1UNICACAO SOCIAL 
26111 SECRETARIA DE COHUNICACAO SOCIAL 

i 26001.13!71232.113 OIVULGACAO E PUBLICIDADE 
l 26eei.e3070232.13á PlAiiEJAMElHO E COORDEHACAO DAS ATIVIDAOES DE COHUtHCACAQ SOCII\L 

39110 RES<RVA OE COHTINGEHCIA 

: 39101.99999999.999 RESERVA OE comHGEHCIA 

:-----------
T O T A L 

63.7Ht l 

467.741 : 

1.028.351 
1.072.100 

155.389 
6!!.111 

2.B5B.III 
394.161 

4.900.000 : 

--cT 
325.932.567 : 
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I CREDITO ESPECIAl ANEXO II SUPLEKENJACAO 
PROGRAHA DE TRABALHO DE 1989 

r AN!:XO A LEI Hll, DE" DE DE 1989 l :----------- ----- ~ ....... _________________ _:_.;.,:;._~..:.:....:.:..:......: 
CODIGO ESPEC!FICACAO VALOR 

·--------------·---- ------'-------1 
17110 Sl:Cl<ETAR IA DE SAIIDE 
17112 SECl<ETARIA DE SAUOE - [I(IIOIIIJES SUPERVIS!imiWAS 

17tt2.1J75t251.B12 CONSTRUCAO DE POSTOS OE SAUDE. NO CONJUNTO HABITACIONAL LUClO COSTA 12tl.tet • 

17102.137~1251.819 CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE EH SAMAMBAIA 481.101 

17112.13751251.822 tONSTRUCAO DE CENTRO DESAUDE NO SET<Hf"O" OE Cf!lAHDIA 311.110 

17!12.137Sf251.823 CONSTRUCAD llf CmRO DE SAUOE NO GAHA 311.111 

17002.13750251.824 CONSTRUCAO E EQUii'ÃHENTO 00 ARQUIVO UOSPITALAR GERAL i.4tt.ett 

17112.13751251.825 CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO PlANO llf ASSENTAMENTO DIRI61DO 1W Of I 121.111 

17013 INSTITUTO OC SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 

I lltt3.13751251.t!S COKPLEIIENTACAO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS DO INSTlTUTO OE SAUDE 00 Of 38~.100 

18!01 I SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS 
1Bft1 l SECRETARIA DE SERVlCOS SOCIAIS 

I 
: fBtiH.1t5731ó2.i77 : ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA DE HABITACAO 00 DISTRITO FEDERAl: 1.m.m 1 

:------ ----~-· ---~--: 

T O T A l 4.167.413 : , ______ _ 

NCzS t,tt 

I AHULACAO PARCIAL ANEXO III 
PROGRAKA llf TRABALHO DE 1989 

I ANEXO A LEI HR. Dt DE DE 1989 
:--~~--~---~-------------------- ----·1 

tODIGO ESPECIFICACAO TOTAL 
:-------------:------ '--------· 

170e! I SECRETARIA DE SAUDE 
17112 I stCRETARIA DE SAUDE • ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

I 17t02.13754281.951 t REFORMA E REAPARELHAIIENTO DO HOSPITAL DE BASE DE BRASIUA 44.976.<21 

:----------------- ____________________ ...._ __ .... = ..... -"'----: 

T O T A l 4~.976.421 : 
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NC,\ 1,10 
-------------------- ---. ---------. - ,-

ORCMENTO GERAL DO DISTRITO FEDERAl - 1969 
LIHlTES DE DESPESA POR GRUPO E ORGAO 

- ' -'~ 

REcURsos DO TESOURO : 

: ANEXO AO PROJETO DE LEI NR, DE DE DE 1989 
:--------------·-----~-----------=------· -----. -c--...,------;-: 

PESSOAL : AliORliZACAO : OUTRAS DESPESAS : 
ESPECIFICACAO E ENCARGOS : E ENCARGOS CORRENTES TOTAl 

SOCIAIS IDE fiNANCIAKEHTO: E DE CAPITAL 
·------------------------------. ---:---·---------:----~---:------------:---------: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO GOVERNADOR 
DEPARTAMENTO OE EDUCACI\0 FISICA, ESPORTES E RECREACAO 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA 
PROCURADORIA GERAL 
SECRETARIA DO GOVERNO 
AOMINISTRACAO DA CIDADE SATELITE DO NUCLEO BANDEIRANTE 
R(GIAO AD/1INISTRATIIJA II - GAMA 
REGIAO ADHIHISTRATIVA III - TAGUATIHGA 
REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA 
REGIAO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO 
REGIAO ADiiiNISTRATIVA VI - PLAKAUINA 
ADHINISTRACAO DO SEHIR RESIOEHCIAL INDUSTRIA E ABASTECIKE!ITO' 
AOKINISTRACAO OE CEILANDIA 

, ADKINISTRACAO DO CRUZEIRO 
SECRETARIA DE ADHitUSTRACAO 
INSTITUTO DE DESENVOLVI/lENTO DE RECURSOS IIU!IAN05 
SW\ETARIA DE FINANtAS 
SECRETARIA DE EDUCACAO 
SECiETARlA DE SAUDE 
INSTITUTO DE SAUDE UO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA OE SERVICOS SOCIAIS 
stGRETARIA DE VIACAO E OBRAS 
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLlCOS 
AOMINISTRACAO DA ESTACAO RODOVIARIA OE BRASILIA 

, SERVICO AUTO~OKO DE LIMPEZA URBANA 
: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROOUCI\0 
: SECRETARIA DE SEGURAHCA PU:IICI\ 
l POLICIA tiilliAR DO DISTRITO FEOER~L 
l CORPO OE BOMBEIROS 00 DISTRITO FEDERAL 
: SECRETARIA DA CULTURA 
: ARIUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRElARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DO TRABALHO 
SEtRETMIA DE COtiUNICACAO SOCIAL 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

14.223.109 : 
5.787.167 : 
1.499.989 : 

146.4&9 : 
8.458.388 : 
9.798.348 : 

676.338 : 
1.311.225 : 
2.t27 .762 : 

558.815 : 
934.799 : 
764.686 : 
m.m: 
938.247 : 
30&.!11: 

56.463.448 : 
1.633.474 : 

f.4.754.386 : 
154.t59.tB3 : 
157.637.618 : 

3.285.729 : 
22.3l2.143 : 
2S.2Q1.321 : 
2.841.251": 

528.908 
17.033.797 
13.9BS.elb 
6S.4Z2.t57 
77.159.212 
38.993.819 
6.411.65i 

3~3.719 

567.741 : 
1.386,351 : 

655,389 : 
844.t6t : 

23.119.362 : 

283.009 I 

501.085 : B.m.m: 
1.798.815 : 7.585.98.2·1 

575.665 : 2_.675.6<' : 
333.-416 : - -479-.925 : 
264.721 : a.m.m : 

7 .3.2'5.528 : 17.i23.Bba : 
699.8-45 : i.376.UJ3 : 
968.397 ' 2.279.622 : 

1.775.753 3.813.515 : 
3-42.021 908.836 ; 
6139.871 1.62~.671 : 
siu5a 1.337.144 : 
712.513 1.716.138 : 

1.254.195 2.192.3~2 : 
$6.001'1 686.000 : 

15.486.789 1 71.951.228 : 
279.263 : 1.912.737 : 

út~ait:a42 : 149.686,590 I 
29.319.949 : IB3.379.t32-: 

112.13B ,858 : 169.676.476 : 
1.217.146 : 4.<22.875 : 

41.789.-439 : 64.152.582 : 
71.082.843 : 99.567.16-4 : 

115.692.170 : 118.533.322 : 
157.5-46-: 686.454 : 

3.329.856 ' 20.363.563 : 
1.126.942 15.114.958 : 

21.334.642 85.756.699 .: 
15 . .281~717 92.441.';'29 : 
6.960.1157 45.859,876 : 

. 1;037:339 7.448.996 : 
215.787 559.497 : 
656.286. 1.223.947 : 

2.916.1&7 : 4.292.SI8 : 
1.226.982 : 1.882.371 : 
4.974.981 : S.819.t-41 : 

13.157.548 : 

,--------~--- --------:~-------. --:----:'"---,-- ·----:------: 
TOTAL 712.821.288 : 23.393.362 : 575,13~.187 i- i.324~:te~.395 f-

-------------------- -----.----~,._,_ ___ : ~l 

I i 



2980 Quinm-feira 22 DIÁRJO DO CONGRESSO NAGONAL (Seçáo II) -(unho de 1969 

MENSAGEM N• 46, DE 1989-DF 

(N• 36/89 - GAG, na origem) 

Brasília, 20 de junho de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena

do Federal: 
Tenho a elevada honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, nos termos do que dispõe 
o§ I ~do art. 16 do Ato das DisposiçõesTransi
fórias da Constituição Federal; o projeto de 
Jei que cria a CarTeira Au_ditoria Tributária do 
Distrito Federal, fixa os valores dos seus venci
mentos e dá outras providências, para aprecia
ção dos ilustres integrantes dessa Magna As
sembléia. 

O referido projeto, ora submetido à superior 
consideração de Vossa Excelência, objetiva a 
criação da Carreira AUditoria Trlb~.:~tárla do Dis
trito Federal, visando a uma administração bi
butária dinâmica, eficiente e racional, para 
ajustar-se ao novo modelo do Sistema Tribu
tário Nacional, instltuido pela Constituição Fe
deral. promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Tem sido preocupação constante do meu 
·aovemo dotar as áreãs -téCnicas do apoiO in
dispensável ao desenvolvimento dos trabalhos 
que lhes estão afetos, em busca de melhor 
qualidade dos serviços públicos destinados à 
comunidade brasiliense. 

Com a nova Constituição Federal os esta
dos e municípios assumiram novas responsa
bilidades na cobrança, fiscalização e arreca
dação de seus tributos. Para o Distrito Federal, 
esse novo posicionamento_ está a exigir esfor
ço redobrado da Administração Tributária, 
porquanto é de sua responsabilidade exclusiva 
a execução das tarefas atinentes à tributação, 
arrecadação e fiscalização dos tributos que 
competem tanto aos estados como aos muni-
cípios. -

O projeto de lei aqui apresentado tem esse 
objetivo, e procura redimensionar o Grupo Fis
co do Distrito Federal, valorizando a qualidade 
dos recursos humanos disponíveis, através de 
fnelhor aproveitamento de cada categoria fun
~ional no seu campo de atuação, e procu
fando, inclusive, dar as condições financeiras 
f!.dequadas para a realizaçao de um trabalho 
Cla melhor qualidade técnica possível. 

Dentro desse princípio, estou propondo a 
criação da carreira Auditoria Tributária do Dis-
trito Federal, na qual se inclui o cargo de Audi
tor Tnbutário, de nível superior, e os carg'OS 
de FiscaJ Tributário e de Técnico Tributário, 
de nível médio, os dois primeiros com ativida
des específicas de ftScalização externa, para 
atuação em postos fiscais e fiscalização itine
rante, e o último de apoio às atividades tributá
rias, com atribuições de natureza interna. 

A adoção da medida irá possibilitar a libera
ção de Auditores Tributários para o desem
penho de tarefas de maior complexidade téc
nica, na administração tributária superior e no 
fortalecimento da fiscalização tributária, pemi
tindo o desenvolvimento de atribuições nas 
ãreas técnicas de tributação, arrecadação e 
fiscalização, considerando a nvoa realidade tri
_butária constitucional que ora vivenciamos, 

. 'em beneficio do incremento da arrecadação, 

. principalmente. 

O projeto pmpõe a redução de cento e três 
cargos de Auditor Fiscal do Tesouro e qUa
renta de Técnico-do Tesouro, fato que reduz 
consider:avelmente o ânus c;:om a sua implan
tação,-cuja àespesa correrá à conta do orça
mento do Distrito Federal 

Por essas razões, empenho-me com V. EX' 
nos termo do art. 49 da Resolução n~ I 57/88 
dessa Egrégia Corte Legislativa; para que seja 
atribuído caráter de urgência na apreciação 
do referido projeto de lei. 

Aproveito a oportunidade para testemunhar 
a Vossa Excelência protestos de elevada esti
ma e_ c_qnsideração. -Joaquim Domingos 
Roriz, Governador do Distrito Federal 

PROJETO DE LEI DO DF N• 28, DE 1989 

Cria a Çan'eira AUditoria Tributária, fixa 
os valores de seus vencimentos e dá ou
tras providências. 

O Sen"a.O.o' Federal decreta: 
Art. 19 Fica criada, no Quadro de Pessoal 

do Distrito Federal, a Carreira Auditoria T ribu
- tária. 

Art. 29 A Carreira Auditoria Tributária é 
composta do cargo de Auditor Tributário, de 
nível superior e dos cargos de Fiscal Tributário 
e Técnico Tributário, de nível médio, de acor
do com a TabeJa constante do Anexo I. 
- M__ 3~ São atribuições: 
1- do Auditor Tnbutário 
a) as atividades de administração tributária 

de maior complexidade; e 
b) as relativas a lançamento, cobrança e 

fiscalização dos tributos de competência do 
Distrito Federal. 
fi- do FisçaJ Tributário 
-as relativas a lançamento, cobrança e fis

cal1iaç:ão dos tributos de competência do Dis
trito Federal. 

lli- do Técnico Tributário 
-as ativldades de apoio à adininlstração 

tnbutária. 
§ 19 As atribuições do Auditor Tributário 

e do Fiscal Tributário, observada a sua natu
reza, serãO -especificadas em i"egulamento e· 
caracterizadas pelo exercício de atividades 
preponderantemente externas. 

§ 29 As atnbuiçõeS do Técnico Tributário 
ser!o estabeleddas em _re~ulamento e carac
terizadas, exclusivamente, como de natureza 
interna. 

Art. 49 A Administração Fazendária e seus 
seiVidores fiscais terão, dentro de suas áreas 
de competência e jurisdição, precedência so
bre os demais setores administrativos, em 
conformidade com o disposto no artigo 37, 
inciso XVIII, da Constituição Federal. 

Art. 59 O valor dO vencimento do Padrão 
t. da 4' aasse. do cargo de nível superior, 
é ftxado em NCz$ 688,86 (seiscentos e oitentã 
e oito cruzados novos e oitenta e seis centa
vos), e servirá de base para a determinação 
do valor do vencimento da Carreira Auditoria 
Tributá[ia, obedecidos os índices da Tabela 
de Escalonaniento Vertical, constante do Ane
xo n . 

Parágrafo único. O valor do vencimento 
previsto neste artigo será reajustado nas mes-

mas datas e nos mesmos índices adotados 
- para os demais servidores do Distrito Federal, 

ocorridos a partir de }9 de maio de 1989. 
Art. & São concedidas aos integrantes da 

Carreira AUditoria Tributária, na forma especi
ficada. as seguintes gratificações: 

I - Gratificaçêo Variável de Desempenho 
da Auditoriã Tributária, a ser paga aos Audi
tores Tributários, até o limite máximo dedu
zentos por cento do valor do respectivo venci
menta. 

II - Gratificação Variável de Fiscalização 
de Mercadoria em TrânsitO, a ser pag'a aos 
PtSCais Tributários, até o limite máXimo de 
cem. por cento do valor do respectivo venci-
mento. _ . ___ _ , . .-

m - Gratificação de Apoio às Atividades 
Tributárias, a ser paga aos Técnicos Tributá
rios, até o limite máximo de setenta por cento 
do respectivo vencimento. 
. Art 7:?. , As gratificãções de que trata o arti

go anterior, observadas as peculiaridades do 
cargo, serão atribuídas de acordo com o atin~ 
gime1_1to de metas de çresc_imento real da arre
cadação tributária do Distrito Federal, estabe
lecidas_ para perfodos não superiores a um 
semestre, conforme se definir em reg'ulamen
to. 

Art 89 As gratificações de que trata o arti
go 69 integram os proventos de aposentadoria 
e pensão, e servirão de base de cálculo para 
efeito de des_conto previdenciário. 

Art. 9? A GratificaÇão Adicional por Tem
po de Serviço será Calculada, na base de cinco 
por cento por qüjnqüênio de efetivo exercício, 
sobre oYencimento do padrão em que o servi
dor estiver localizado e o percentual máximo 
da correspondente gratificação do cargo. 

Art I O. O ingresso na Cair eira Auditoria 
Tributária far-se.-á, mediante concurso públiM 
Co, no Padrão I, das Classes iniciais dos cargos 
de Auditor Tributário e de Fiscal Tributário, 
e no Padrão I, da Classe Única, de Técnico 
Tributário. 

Parágrafo único. Para_ os .fins deste artigo 
as vag'as ocorridas em qualquer padrão, das 
diferentes cJasses reverterão ao padrão I, da 
Classe inicial ou única 

Ar:t._ _11. Poderão concorrer aos cargos de 
que trata esta lei: 

I --para o cargo de Auditor T ributárlo os 
portadores de diploma de curso superior ou 
habilitação legal equivalente; 

II -para os carg'os de FISCal Tributário e 
Técnico Tributário os portadores de certifica
do de curso de 2~ grau ou habilitação legal 
equivalente. 

Art. 12. O concurso pôblico será realiza
do em duas etapas, sendo a primeira de prova 
escrita de conhecimentos gerais e específicos 
e a segunda de programa de formação, na 
forma a ser estabelecida em regulamento. 

§ 1 ~ O candidato- ~provado na primeira 
etapa do concurso público e inscrito no pro
grama de formação perceberá, a título de aju
da financeira, oitenta por cento do vencimento 
fixado para o Padrão I, da classe inidai do 
cargo a que concorrer, até a nomeação ou 
eJiminação do prog'rama. 
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§ 2'1 No caso de o candidato ser ocupan
te, em caráter efetivo, de cargo ou emprego 
em órgão da Administração Direta, Autárquica 
ou Fundacional do Distrito Federal, ficará do 
mesmo afastado durante o programa, sendo- · 
lhe facultado optar pela percepção do venci
mento ou salário e as vantagens do cargo 
ou emprego efetivo que ocupar, mantida a 
filiação previdenciária. 

§ 39 O candidato a que se refere o pará
grafo anterior que não lograr aprovação na 
segunda etapa será reconduzido ao cargo ou 
emprego de que se tenha afastado, _conside
rando-se de efetivo ex:ercfcio o período de 
afastamento. 

§ 49 A regulamentação de que trata este 
artigo focará as regras do processo seletivo, 
compreendendo, entre outras disposições, a 
obrigatoriedade de prova escrita de caráter eli
minatório, abrangendo disciplinas e progra
mas compatíveis com a complexidade dos 
cargos. _ 

Art 13. Os integrantes da Carreira Audi
toria Tributária serão movimentados de um 
padrão para outro, dentro da mesma classe, 
através do sistema de progressão, e de uma 
classe para outra, através do sistema de pro
moção, conforme dispuser o regulamento. 

§ 19 A movimentação obedecerá aos se-
guintes princípios: 
I- da anualidade; 
II - da antiguidade; 
m - do merecimento; e 
IV- da existência de va9a. 
§ 29 Ocorrendo a reversão de vagas, con

forme dispõe o parágrafo único do art. 1 Q, 
a movimentação dar-se-á respeitados os 
quantitativos da localizaç:ão por cl~se e pa
drão, fixados no Anexo I e os princípios dos 
incisos I a UI do parágrafo anterior. 

§ 39 - Docupante do cargo de Técnico Tri
butário que se achar posicionado no Padrão 
V, aasse Única, terá acesso à 3• Classe, Padrão 
I, do cargo de Fiscal Tributário, obedecendo 
o disposto no § 19 

§ 49 Na hipótese de inexistênda de ocu
pantes do cargo de Técn_ico Tributário, locali-

zados no Padrão V, Oasse (Jruca, em número 
suficiente para prover as vagas existentes no 
cargo de fiscal Tributário, a Administração 
do Distrito Federal realizará concurso público 
para provê-las, na forma do arl. 1 O. 

§ 59 A efetivação do disposto no§ 39, fica 
condicionada a que o funCionário se"ja subme
tido a treíriãffiento, ·s:em prejuízo--do cumpri
mento dos princípios eStabelecidos no § 19, 
deste artigo, conforme dispuser o regulamen
to. 

Art. 14. Os atuais ocupantes da Carreira 
de que trata o art. 15 serão aproveitados na 
Carreira criada por esta lei. 

§ 1 ~ O aproveitamento se dará na forma 
estabelecida no An_exo m e independerá do 
número d • cargos ·criados e do número de 
vagas em cada Padrão. 

§ 29 Os cafgos~ p-orventura excedentes, 
em razão do disposto no parágrafo anterior, 
serão extintos à medida em que vagarem. 

§ 39 Nenhuma redUção de -vencimento 
poderá resultar-da aplicação do disposto neste 
artigo, assegUrando-se ao funciOnário, sendo 
o caso; a· dife"rença; como vantagem pessoal 
nominalmente identificável, a ser absorvida 
nos re-ajustes subseqúentes. 

Art. 15. Os efeitos do Decreto-Lei n9 
2258, de 4 de março de 1985, cessam para 
os servidores integrantes da Carreira Auditoria 
do T es_ouro d~ Distrito Federal, extinta por 
esta lei, na data do aproveitamento de que 
trata o art 14. 

Art. 16. Os Cargos em comissão e as fun
ções de conf~ança da Administração Tributária 
sertio exercidos, privativamente, por integran
tes da Carreira Auditoria Tributária Como dis-
puser o regulameryto. -

Art. 17 ~ Os ÍJ.mdonârios-apOsentados na 
Cim"éira Audltoria do Tesouro do Distrito Fe
der~ ou_ cuJos cargos tenham sido transfor
mados ou dado origem, a qualquer época aos 
integrantes da_s_ categorias funcionais- Códi
go TAF 302 e T Af_303-terão seus proventos 
reviS;to~ para: inclusãO dos direitos e vantagens 
de que trata esta lei, iii.clUsive quanto a posicio-

namento e denominação, em consonância 
cOm o disposto no art 40, § 4?, da Constituição 
Federal. · 

ParágrafO único. Para cálculo dos novos 
prOVentos decorrentes da aplicação desta lei, 
obse~(-se-á a mesma propOrcionalidade de 
cálculo qas Gratificações_ Variáveis que inte
gram os atuais proventos. -L 

Art. 18. Os benefícios de pensão por moi
te de funcionários de que trata o artigo anteridr
serão revistos dentro do mesmo princípio, .em 
consonância com o disposto no art. 40, § 59, 
da Constituição Federal. 

Arl 19. O ingresso na Carreira Auditoria 
Tributária, as movimentações e as aposen
tadorias de seus funcionários serão efetivados 
por ato do Governador do Distrito Federal. 

Arl 20. .A lndenização de Transporte pre
vista no art. 6~, do Decreto-Lei n9 1.544, de 
15 de abril de 1977,serápaga aos integrantes 
da Carreif_a Al;lditoria Tributária. 

Art. 21. E-vedada a aplicaçãO âa Tabela 
de Escalonamento Veltical e das gratificações 
institufdas por esta lei a qualquer _outra cate
goria funcional ou carreira do Qu.:idro de Pes
soal do Distrito Federal, bem como sua vincu
lação para efeitos de remuneração, conforme 
disposto no art. 37, XIII, da Constituição Fe
<leral. 

Art. 22. As despesas decorrentes da exe
cução desta l~i correrão à conta dftS dotações 
próprias do Orçamento do Distnlo F.ederal. 

Art. 23. Fíca extinta a Carrefra_Auditoria 
do Tesouro do Distrito Federal, criada pelo 
Decreto-Lei n9 2.2,5_6, de 4 de março de 1985. 
- Art. 24. O Governador do Distrito Fede.ré;ll 

baixará os atos regulamentares à execução. _ 
desta lei. 

Art. 25. g_ta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 26. Revogam-se o Decreto-Lei n9 
2.370, de 17 de novembro de 1987, e demais 
disposições em contrário. .. -

Brasilia, de 1989. 1 O 19 da 
República e 3()9 de Brasília. 
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ANEXO I 

(Art. z~õ~, da Lei nº de de de 1989) 

c~i~: ~5oi~~~~r~3T~~IA 
QUANTITATIVO DE LOCALIZAÇÃO 

Cargo Classe Padrão ------------''---
Por Padrão Por Classe Por Cargo 

III 4 
1' 11 5 

I 6 15 

v 6 
Auditor IV ' 2• III 8 
Tribu_tário_ - (I_ 9 

I 10 40 

v 10 
IV 11 

a• III 12 
11 13 

I 14 60 

VI 15 
v 16 •• IV 17 

III 18 
11 19 

I 20 105 

IV 4 
1' III 5 

11 6 
FlsCãJ L_ ' 22 

v 8 
IV 8 

Tributário 2' UI_ 9 
11 10 

I 11 46 

v 12 
IV 13 

3' III 14 
II 15 

I 18 12 140 

v 32 
Técnico IV 32 
Tributário Única III 32 . 

II 32 160 160 
I 32 

ANEXO -II 
~ V! -125 
v 120 

{Art. 52. da Lei n2 • de de de 1989) 
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL 
DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTÁRIA 

IV 115 
4' III 110 

11 105 
I 100 

IV 125 
III 120 

1' 11 115 

Cargo Classe Padrão fndice I 110 

v 105 

Auditor III 220 
Tributária 1' ll 215 

I 210 

IV 100 
Fiscal 2' III 95 
Tributârlo II 90 

I 85 

v 195 v 80 
IV 190 
III 185 

IV 75 
3' III 70 

2' 11 180 II 85 
1 175 I 60 

v 160 
IV 155 
III 150 

Técnico v 60 
<Tributário IV 55 

Única III 50 
3' II 145 II 45 

I 140 I 40 
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ANEXO III 
Artigo nO 15, ~ ttl n!:l de de de 1989 • ___ 

TABELA DE. CORRELACAO PARA APROVEITAMENTO NA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTARIA 

tw;59;80 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO N'JVA 

car-goS Classe Padrão Classe Padrão Cargos 

Especial III III 
II I' II 
I I 

VI v 
v IV 

Auditor IV l11 Aud1 tor 
Fiscal ,. j"(f ,. 11 
Do 11 I Tributário 
Tesouro 
Do I. v 
Distrito -Vi IV 
Federal ,. '{ 3' 111 

IV 11 
li I I 

11 IV ,. I v 

IV IV 
a• IU_ ,. 111 

11 11 
I I 

Especial 111 v 
Técnico 

Do Especial 11, I IV 
Tesouro 
Do ,. 
Distrito 
Federal I' ,. 

2' 
a• 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai_ à publicação. 

Do expediente lido, constam os Projetes de 
Lei do DF n~27, de 1989, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao orçamento do Dtstrito 
Federal, créditos adicionais atê o limite de tre
zentos e trinta_ milhões de cruiados novos, e 
dá outras providências; e n? 28, de 1989, que 
cria a carreira de Auditoria Tributária, fixa os 
valores de seus vencimentos, e dá outras pro
vidências. 

Os projetes serão despachados à Comissão 
do Distrito Federal, onde poderã_o receber 
emendas pelo prazo de_5 dias. Encaminhadas 
ao Senado nos termos do art. 49 da Resolução 
n9 15 7, de 1989, as proposições ter_ão trami
tação urgente, devendo a Comissão do Distrito 
Federai emitir parecer no prazo máximo de 
25 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, oficio que será_ lldo pelo 
Sr. I • Secretário .. 

I I, I II, IV 
única 

li I Técoico 

I 11 Tr i_~t_ár 1_0 
((;f"fr ,IV 

I 
I, I I. I II 

É lida a seguinte 

Comunicação 

OF. N• 051/89 Brasiiia, 15 déjunho de 1989 
Sr. Presidente, 
Comunico a V. Br da impossibilidade de 

meu comparecimento às sessõeS dos dias 19 
e 2Q próxini.os, em Virtude -da realização de 
reuniãO-do Diret6rio"ReQional do meu Partido, 
em Belo Horizonte. ~ 

Ao ensejo, renovo a V. ~protestos de con
sideração e apreço. - Senador Alfredo Cam
pos, -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O ofício que acaba de ser lido vai à publi-
cação. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Atendendo à sollcitação do Deputado José 
Diaz, da República do Uruguai, quanto à indi
cação de um Senador Sodalista para compa
reCer ao Congresso de Parlamentares Socia-

listas Latino-Americanos, a realizar-se em 
Montevidéo, no periodq d~ ~ a 27 do corren
te, será submetida, após a Ordem do Dia, à 
apredação do plenário, de a_cordo_corn o dis
posto no art. 44, § 19, alínea b, e_§ 29, do 
Regimento Interno, proposta da Presidência 
sugerindo o nome do Senador JarnU_ Haddad 
para comp~ecer ao referido evento. 

É a seguinte a solicitação recebida: 

ATI. "Si. -Pre5idente Senado Federal 
Brasília 
Senador Nelson Carneiro A/Ç"Seilador Jamil 
Haddad 

_ Rogamos_ ~nvio de u~ S~nador SociaJ[sta 
ai Congreso de Parlamentarios Socialistas La~ 
tino-Americanos a realizar-se em M.ootevidéo 
los dias 23, 24 y 25 de junlo. . · 

ATIE. Deputado José Ôiaz. 
Montevidéo, 20 de junio 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senado_r Leu-
rival Baptista. . 
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O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL- denciais popu1ares, para mencionar as mais 
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.Ere:-___ importantes iOiciativas do Governo Federal. 
si dente, Srs. Senadores, o Presidente José Sar-
ney desembarcou em Aracaju, no dia 15 do O Sr. Edison Lobão -Permite V. Ex" um 
corrente mês _e, após ter inspecionado as aparte? 
?bras de construção da Hidrelétrica de Xingó, O SR. LO<IRWAL BAPTISTA - Com 
maugurou a Ponte Delmiro Gouv_eia, que inter- prazer, eminente Senador Edison Lobão. 
liga os Estados de Sergipe e -Aiagoas. 

Da capital sergipana, deslocou-se com a OSr.EdlsonLobão-EminenteSenador 
comitiva presidenclal para 0 Município de Bar- Lourival Baptista, V. EJr nos dá conhecimento 
ra dos Coqueiros, onde visitou 0 Terminal Por- do que foi a visita do Presidente da República 
tuárlo de Sergipe, lançou a pedra fundamental e de diversos dos seus Ministros ao seu Esta-
da instalação do Pólo aoroqufmlco de Ser- do, Sergipe. E com essa informação, nos diz 
gipe e assinou uma série de convênios em que obras do Governo José Samey estão sen-
beneficio do povo sergipano. do realizadas no seu Estado em montantes 

acima de 6 bilhões de dólares. Somente a 
O Presidente da República se fez acampa- Usína de Xingó, que haverá de agregar cerca 

nhar de Dona Marly Samey, pelos Governa- de 1 O% em energia ao estoque que já hoje 
dores dos Estados de Sergipe, Antônio Carlos ternos, custará aproximadamente 4 bilhões de 
Valadares; da Bahia, Nilo Coelho; de Pemam- dólares quando es_tiver concluída. Outras 
buco, Miguel Arraes; de AJagoas, Moacyr Lo- obras de vulto s_e real~m também em seu 
pes de Andrade, além dos Ministros de E$ado Estado._T odavi...a, nobre Senador Louriva1 Bap-
da Agricultura, Íris Rezende; do Interior, João tista, o_ Presidente :da República é sempre 
Alves Filho; das Minas e Energia, Vicente Fia- apontado como o Chefe de Governo que nada 
lho; da Casa Militar, Rubens Bayrna Denys; realiza pelo País exceto a Ferrovia Norte-Sul 
da Educação, Carlos-Sant'Anna; da Saúde, Ora,sabemostodosn6soquesefezemmaté-
Seigo Tsuzuki, além dos Senhores João Sei- ria de Ferrovia Norte-Su1, que é uma obra erni-
xas Dória,-eX-Governador; Paulo Rubens Man- nentemente nacio_na1 e não apenas maranhen-
darino, Presidente da Caixa Económica Fede~ se, e que é necessária, não se gastou além 
ral; Mário Bhering, Presidente da Eletrqt:1rás; do custo de apenas uma estação de metrô 
Roberto Vila, Presidente da Petrofértil; Aurílio do Rio de Janeiro e de São Paulo. É a má 
Fernandes Lima, Vice-Presldente da Petrofér- vontade que se implantou neste País com o 
til; José Carlos Aleluia Costa, Presidente da Senhor Presidente da República. V. Ex" quando 
Chesf; Pau1o Souto, Superintendente da Sude- nos traz o testemunho do que foi a vista d~ 
ne; José Pereira e Silva, Presidente do Banco Sua.Excelência ao seu Estado, está, na verda-
de Nordeste e Emílio Qdebrecht. de. reabilitando a imagem do Chefe. do Gover-

Todos os Senadores e Deputados da ban- no brasileíro perante à opinião pública naclo-
cada federal sergipana integravam a comitiva nal. Muito obrigado a V. Ex" pelo aparte. 
presidencial. · O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito 

0~:d~~~~=~~~~~S::, ~~~:~n~~~~d~ grato a V. Ex", eminente Senador Edü;on Lo-
bão, pelo aparte e depoimento que deu e que 

Presidente José Samey em visita a Sergipe, em muito enriquece o meu pronunciamento. 
tenho a convicç_ão de que esta ú1tima terá sido, v. Ex' disse wna verda_de. O Senhor Presi-
provavelmente, a mais importante em termos d R úbli J sé s - · · sti d 
dos resu1tados obtidos e do alto significado dente a ep ca 0 amey e tnJu ça o. 

V. EX- falou aqui na Norte-5ul. Eu fui a primeira 
político-administrativo que a caracterizaram. 1 t aqu· em 1987 para voz que evan ou-_se 1, , 

Em linhas gerals, bastaria acentuar as di- apoiar essa iniciativa do Senhor Presidente da 
mensões de alguns dos investimentos básicos RepúbliCa--José Samey. Ouvi as críticas e de-
programados~ a) a Hidrelétrica de Xing6, re- pois tive a satisfação de, a convite de Sua 
presentando cerca de 2,5 bilhões de dólares; Excelência, assistir a inauguração do primeiro 
fornecerá 3 mil megawatts de potência so- trecho da Norte-Sul. Vi o que ela significava 
mente na primeira etapa, assegurando a ener- não só para o Maranhão, mas também para 
gia elétrica indispensável ao desenvolvimento 0 Nord_e_ste.._ porque é uma ferrovia que vem 
econômicodoNordeste;b)oPortodeSergipe ligar o Nordeste ao Su1 e o lado económico 
-velha aspiração do povo sergipano há cem que_(epresenta para aquela região. 
anos -, que deverá iniciar _suas operações Quanto a Sergipe, eminente Senador Edi-
noanovindourode 1990;setraduzeminvesti- son Lobão, graças a Deus Sergipe tem sido 
mentes da ordem de 100 milhões de dólares, aquinhoado com os diversos Governos que 
viabilizando o escoamento da produção indusM se sucederam: João Figueiredo, Emílio Médi-
trial. e agropecuária do Estado; c) o Pólo O oro- ci, Arthur da Costa e Silva e o saudoso Presi-
químico _que, numa área de 150 milhões de dente Humberto de Alencar Castello Branco. 
metros quadrados, empregará recursos supe- Sergipe teve a so~e, d_es~s Presidentes o aju-
riores a 2 bilhões de dólares, gerando milhares darem, não sei se -pela pequenez de seu territó-
de empregos diretos e indiretos, além de signi- rto de 22 mil quilómetros quadrados. 
ficativa arrecadação tributária proveniente- da 
exploração racional das potendal.ldades mine- O Si-. Edison Lobão - Foi muito pelo 
rais do Estado; d) vários projetas de vulto no prestigio de V. Ex' 
âmbito da irrigação de cerca_ de 10 mil hecta- O.SR. LOUR.IVAL BAPTISTA- Bon-
res, financiados pelo GOverno Federal, através dcide de V. Ex~ Mas, tive a sorte de ter esses 
da Col:ievasf; e) cerca de 1 O mil unidades resi- Presidentes amigos e não só amigos meus, 

mas do povo sergipano e as obras lá estão, 
as placas lá estão, enchendo não só Aracaju 
mas as cidades do interior do Estado. Quando 
tive a honra de ser GOvernador do Estado, 
saí em 1970 de~_ando só dois munidpios sem 
eletrifiCação, além de outras obras que não 
vale, aqui, recordar. Em discurso que pronun
ciei nesses 18 anos que estou aqui, no Senado, 
sempre vim fazer justiça aos Presidentes, 
àqueles que ajudaram Sergipe porque o sergi
pano não é ingrato. Nós, sergipanos, reconhe-
cemos aqueles que trabalharam e aqui em 
frente está o eminente Senador Jarbas Passa
rinho que, como Ministro do Trabalho, como 
Ministro da Educação, nunca se _esqueceu de 
Sergipe. Todas as vezes que lhe batia à porta, 
ia lá pedir um grupo escolar, um ginásio, um 
melhoramento e S. Bel' nl!flca negou, não a 
Lourivai_Baptista, mas a Sergipe, através de 
Lourival Baptista. Por isto, eminente Senador 
Edison Lobão, hoje estou aqui para dizer o 
que Sua Excelência levou para Sergipe na últi
ma quintaMfeira e, também, para Alagoas, por
que Xingó será wna realidade. A ponte já foi 
construída, o porto de Sergipe - eu irei dizer 
daqui há pouco- era uma obra que se espe
rava há 100 anos. Já tem um quilómetro e 
melo de pier no oceano e outras obras já edifi
cadas. 

O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex" um 
outro aparte? 

O SR. LOQRIVAL BAPTISTA - Pois 
não. Ouço, mais wna vez, com a maior satis1a
ção, o aparte de V. Ex" 

O Sr. Edlson Lobão- Desejei interrom
per V. Ex', apenas para dizer que, estando co
mo esteve V. Ex' no Governo de seu Estado, 
naturalmente não_ e.r~ dificil obter recursos. pe-
la competência com que exerceu a chefia do 
executivo estadual e pela s_eriedade com que 
sempre norteou a sua ação à frente dos desti
nos de Sergipe. Congratulo·me muito niW:;; 
com o seu Estado do que com V. Ex', pelo 
Governo que te\/e no seu periodo. 

O SR. LCiWUVAt BAPTISTA- Fico 
muito grato _a V. EX' pela bondade e a amizade 
que faz com que não fale pela inteligência, 

·mas pelo coração. 
Com o objetivo de assinalar o '\o_'alor expo

nencial dessa recente visita ao Chefe da Nação 
a Sergipe, parece-me justo considerá-la como 
uTn aUsf?icloso acontecimento, verdadeira
mente hiStórico, tanto para Sergipe como para 
o Nordeste, dentre outros, pelos seguintes mo-
tivos principais: _ _ 

a) o Presidente José Samey assegurou que 
éi'HidrOE:-Iétrica d~ XingO, apesar das_çonhe
cidaS dificuldades conjunturais de natureza 
e<:onômico-fmanceira, será concluída dentro 
déc seu CrOnogfama, tomando eXJqUrvel ·o pie~ 
nO desenvolvimento nordestino, além de des
càrtar, de maneira definitiva e totalmente, ôS 
riscos e ameaças de radonamento de energia 
elétrica na região. 

b} A ponte Delmi,ro Gouveia, com 307_ me
tros de _extensão, além-de interligar os Estados 
de Sergipe e AJagoas servirá de suporte Jogí~-
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tko às obras de c::::onstrução da Htdrelé.trica 
de Xingó. . • 

c) Iniciada em março de 1987 a constfl.lção 
de Xingó consumiu até agora 400 milhões 
de dólares, o equivalente a 16-por cento dO 
investimento global previsto. Xingó é conside
rada a mais importante obra do setor elétrico 
do fmal do século, no Território Nacional 

d) O porto de_ Aracaju, com o inicio_ das 
suas operações previsto para julho de 1990, 
movimentará 1,5 milhões de toneladas_de_gra
néis sólidos, líquidos e carga geral, por ano, 
mas terá capacidade de embarcar o dobro 
dessa tonelagem. Constnúdo pela Petrobrás, 
o termina] portuário custará us_? 13Q milhões, 
possuindo um ponto de acesso que avança 
2,5 quilômetros __ maradentro, e cais de acosta
gem, permitindo atrac_amento simultâneo de 
dois navios de até 30 _mil toneladas. de porte 
bruto, dos quais 1.500 metr:os já estão cons
truídos além de ob_ras __ çomplementares, pela 
Construtora Norberto Odebrescht 

e) No que se refere qo Pólo Ooroquím~co 
de Sergipe está prevista a instalação de 12 
indústrias, que utilizarão exdusivamente ma~
rias primas locais, - gás natural, 61eo, halita 
(salgema), enxofre, si1vinita, camalita, calcâ
reo. Tudo isso em pólo sergipano. Os_investi
mentos estimados ero ·cerca de 1 bllhão de 
dólares contribuirão para transformar: o perfil 
económico industrial do Estado, gerando, 
desde o inicio, dois mil empregos diretos e __ 
1 O mil indiretos. A área, inQustrial ocupará ini
cialmente 30 mllhões.de um total de 150 mi
lhões de metros quadrados e já conseguiu 
atrair empresas-âncora, capazes de viabilizar. 
novos núcleos, a partir de sua produção atu,al 
e de projetas a_ curto prazo. 

A Petrobrás, por exemplo, responde pela 
produção dos cloretos de potássio e sódio, 
além de amônia e uréia, através da Petromisa 
e da Nitrofertü. 

Opera, também, a unidade de processa
mento de gás natural do Estado que processa 
três milhões de metros cúbicos por dia. 

Os grupos Votorantim e João Sa,ntos, por 
sua vez, atuam no pólo explorando o_ calcáreo 
para a produção de cimento .. Já a Pe~misa 
extrai silvinita para produção de doreto de po
tássio, tendo alcançado 200 mil ton.eladas no 
último ano. Sua capacidade máxima de pro
dução para o ano que vem_ está prevista em 
500 mil toneladas, absorvendo um investi
mento de US$ 400 iriilhões. 

.. OcupandQ uma área de apenas 22 mil qui
lómetros, quadrado_s, por onde se distribuem 
1,3 milhões de habitantes, sendo 486 mil con
centrados em Ar acaju, Sergipe apresenta con
dições favOráveis para -Compor õ eixo qUímico -
que vem se formando a partir da Bahia, pas
sando por Alagoas e alc;ançando Pernambuco~ 

A interligação rodoferroviária e a disponi
bilidade de recursos naturais sã.o fatores positi
vos úe integração, consolidando uma sólida 
platafonna de patques industriais que tende, 
naturalmente, a se expandirem e aprimora
rem, acelerando • processo do desenvolvi
mento ·auto-sustentado e. da emancipação 
global da região. 

Na opinião do Presidente José Samey, o 
Pólo _Cioroquímico de Sergipe estará total-
mente· consolidado em 10-anos. -

Parece-me desne.c;essário_ ~õrlgar~me -n-a 
enumeração e minucioso relato_ desses_e de 
outros aspectos da visita do Presidente José 
Sarney a Sergipe. 

Os_ discursos PronunCiados pelo insigne 
Chefe da Nação bastam para caracterizá-la 
como de transcendefttal_ i-mpertânda histórica 
em face dos resultados obtidos e dos impactos 
de sua excepcional ressonância._ 

O ilustre Ministro de Estado d~ Minas ~ 
Energia, Viceri.te Fialho,· a quem Sergipe já 
deve serviços relevantes, vem cuidando, com 
piorundo interesse para o equacionamento e 
solução de problemas-vitais para a economia, 
notadamente 6 desenvolvimento indus_tpal dp 
Estado de Sergipe. _ . -

Em duas oportunidades no decorrer da visi
ta de Alagoas e Sergipe, pronunciou discurso~ 
contendo valiosas _informações e dados -con
cretos:- --- -

No que diz respeito, faço questão de mani
festar a minha alegria, porquanto os proble
mas determinantes_ da viagem do Chefe da 
Nação, já foram todos eles, objeto de pronun
ciamentos que fonnulei, desde_ quando .Depu
tado Federal e na Tribuna do Senado visando 
corit.ribulr para a cOii:quista dos-objetivOS coli
rnados, no concernente à. solução dos men
ciOn"ã.dos problemas que constituem __ perma
":entes reívindkações de Sergipe. 

Requeiro a incorporação ao texto deste pro
nundamento, doS disCUrsos ~_ntão proferidos 
pelo PresidenteJÇ>~é sarney, através dos quais_ 
se comprova o extraordinário volume das rea~ 
lizações, empreendimentos diversos, benefí~ 
cios e melhoramentos de toda ordem, bem 
como o profundo interesse, carinho e eficiên
ciã, desempenho do preclaro Chefe da Nação, 

~ I}Q que tange ao atendimento das necessi~ 
dades e reiVindicaÇ~ básicas de Sergipe, as
sim como a transcrição de doís discur,sos do 
Ministro VIcente Fialho, pronunciados em Xin-
gó e Aracaji:.t. - -

Ao felidtar o Presidente José .Sarney pelos 
êXitos de sua viagem a Sergipe, congratulo-me 
com aSpOpulaçôes do Nordeste e, sobretudo, 
com o povo sergipano, ao mesmo tempo em 
que cumpro o dever de transmitir, em seu 
nome, ao Chefe da Nação bras_ileira, as expres
sões da _nO.S5,i! mms"profunda gratidão, res
peito e sincera admiração. (Muito bem! Pal
mas.) n orãCfor é cumprimentado. 

DOC(Jf'1ENTOS A OOE SE REFERE 
O SR. LO(JRJVAL BAPTISTA EM SE(} 
D/SC(JRSQ, 

DISCURSO DO PRESIDENTE 
JOSÉSARN~, 

EM XINGÓ, EM 15-6-89 

"Trouxe ·um -disc1,.1rso escrito, mas resoM 
não fazê-lo por(j:ue jUlguei que seria de maio-r 
utilidade para esta minha visita, se eu pudesse 
em poucas palavras expressar o meu senti~ 
mento, sentimento da hora e do presente, se~ 
que eu tivesse a frieza das palavras escritas 

num momento ·diferente. Aqui ~u volto, pela 
terceira vei:, a esta região: A primeira vez, em 
come~nhi~--do Go_vemador João Alves, aqui 
em frente, do Estado de Sergipe, para lnãUQu~ 
rar o Projeto QllifOrnia de IrrigaÇão,_ um dos 
projetas de irrigação ·que, durante o meu go
verno, já conseguiu que a nossa capacidade 
ligada (osse aumentada de BQo mil hectares 
e chegaremos a um milhão de hectares até 
o fundo Governo. Em toda a história do Brasil, 
nós tínhamos apenas um milhão e meio de 
hectares irrigados, dos quais a metade do Rio 
Oraride do Sul, na irrigação de arroz e no gãdo. 
Hoje, os projetas de irrigação se discriminam 
no Brasil inteiro, e_ aqui nesta região mesmo, 
os senhores são testemunhas do que acon-
tece em Petrolina, nã: área, de projetes como 
~ B_rurn_ª-dQ. Qa ~rea d~? projetos c_omo em 
Bom JeSus da_ Lapa, nos projetes pertO de 
Jusgei_r.Q.-onde tãmbérp já visite~._ Se a g__ente _-
for mais adiante, aqui em Pemamb~co, tam
bém vá_rios projetes de irrigação na Paral'ba, 
no Ceafâ, no Piâuí, no Maranhão; -e tarilbém 
no Brasil inteiro. _ Uo) esforço tantástico qUe 
hoje já permite que b Brasil _tenh<'- dezoito por 
o;:nto da sua produção em quatro por t:ento, 
apenas, da área cuJtivadª_ do Brasil. 

O Brasil, graças a essa mentalidade que 
está implantada, que começou, que ninguém 
retirará mats da irrigação, de melhores técni
cos ágricolas, _de manejo de solo, de sementes. 
selecionadas, e nós chegamos ao patamar de 
70 milhões de toneladas, pelo tercei_ro ano 
consecutivo, e _vamos ter certeza, ne~_!:>Cltida. 
levar o Brasil, até o firo do século a cem mi
lhões de toneladas, _ele continuando até alcan- , 
çar um lugar de primeiro produtor mundial 
de grãos. E_ esta área do Brasil Cehtral, do 
Nordeste, do São FranCiScO, contrlbqirá, · Serrf -
dúvida, como umª das parcelas maiores, des
se grande Brasil alimentador do munQo intei
ro, que nós olhamos no futuro. Naquele tempo 
que visitei o Projeto Califórnia, h4via somente 
árvores, _e nós olharrros pro outro lado, o Rio 
São Francisco de'pois dele descer, sendo essa 
estrada extré\ord.inária da integração nacionãf, 
eu disse ao Governador João Alves: DentrO
de pouco tempo, eu vou iniciar a obra de Xin
g6. Não deixarei a Presidência da_ República 
sem iniciarmos a obra de Xingó, que poderia 
ter sido a primeira hidrelétrica a ser feita no 
São Francisco, mas que está sen_d_o ~ última, 
e só será começada, porque tem na presi
dência da República um presidente que nas
ceu no Nordeste. 

_ Aqui estive, j:>ela segunda vez, no início da 
obra, no lançamento da obra . .Já a paisagem 
s._e modificava_ Já com~çavam-a a-ºaiecer ·os 
ba~racões, as máquinas, já se sentiã um novo 
ânimo da população dessa região. 

E hOje -eu volto, pela têrceira-Vez, effi-Xing6, 
para inaugurar a ponte que vai ligar Sergipe 
cOm A18goas, e já vejo outra paisagem, uma 
paisagem modificada, uma paisagem de in
tenso trabalho, e sabe Deus _o que tem cust,ado 
manter o ritmo de Xingá, no meio d~s_, dificul
dades económicas_, que o Brasil atravessa. Por
que sempre se deseja cortar nas áreas do mar, 
frágeis.- Gm exemplo que eu levo_ da Pr_gsi- , 
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dênda da República é que em momento de 
dificuldades, quando se procura exercer um 
controle maior sobre o orçamento, os técni
cos, talvez porque seja mais fácil, escolhem 
sempre aquelas áreas onde mais imediata
mente _é mais fácil obter cortes. 

E Xingó prossegue no seu ritmo, vai sei 
concluída dentro dos cronogramas, tenho ab
soluta certeza. 

Durante _o período do meu governo, nós 
cumpriremos- o cronograma que foi estabe-
lecido para Xingó. ~·-

Mas eu quero dizer, também, ao povo de 
Alagoas, que, principalmente aqui de Delmiro 
Gouveia, onde nós nos encontramos e nesta 
área, que começamos no governo tendo um 
grande problema no município de Delmiro 
Gouveia, com o falecimento do proprietário 
da fábrica, que era o ponto de trabalho, de 
vida e de aglutinação da cidade, com a possibi~ 
!idade do seu fechamento, e tive oportunidade 
de comentar com o Deputado Albérico Cor~ 
deiro, a quem devo fazer justiça como um 
grande batalhador desta região, em todas as_ 
suas obras. Através do Banco do Brasil deter~ 
minei o equadonamento do problema e-para 
cá veio um dos maiores empresários brasi~ 
leiros, Xingó Botelho, que, não s6 recuperou 
a fábrica. como também .,estabelece em ter~ 
mos de futuro, projetas que também irão dina~ 
mizar, dar trabalho, dar emprego, dar riqueza 
a esta região. A1 está Xingó caminhando. Mas 
também não ficamos só na obra. Tivemos 
também atenção nos problemas sociais, que 
são a preocupação do_ governo em todo o 
projeto, e aqui já fizemos 700 casas~ urtia cida~ 
de. E do lado de Sergipe também outra cidade, 
com a construção de 150 casas, e com outras 
casas também construídas por particulares e 
com a colaboração do GovernO. Aqui, nós 
construímos o melhor hospital da região, o 
mais bem equipado, com recursos do Gover
no Federal, através da CHESF. E entregamos 
este hospita1 em comodato e vamos doá-lo 
ao governo do Estado da_Alagoas. Isto fOI feito 
e o hospital está ai para .servir a toda a popu~ 
lação da área, a melhorar a saúde do povo. 

Aqui emXlng6, também, fizemos um centro 
educaciona1, que é o melhor centro educa
cional da área, totalmente _equipado, e entre
gamos ao governo de Alagoas, e tenho_ a satis
fação de saber que o nome desse hospital 
é do meu velho amigo e companheiro, que 
foi o governador Amon de Melo, senador da 
República por quem sempre tive um· grande 
apreço. Também do outro lado, fizemos outra _ 
escola padrão. Aqui em Alagoas. passamos 
através do Programa do SUDS, que é o siste
ma unificado de saúde, que era do governo 
federal, que podia muito bem ter s!do censu
rado por isso, que podia estar fazendo a propa
ganda, que gostam muito de fazer, todos nós, 
e é muito justo, oS políticos, nós, e eu sou 
um político, mas eu deleguei_ aos Estados, 
atrav:és do SUDS, de todos o SUDS do Brasil, 
para que eles empregassem esses recurs_os 
transferido a eles, na saúde pública do povo 
brasileiro. E lá nãó aparece_ o nome do gover
no Sarney, mas aparece a decisão do presi~ 

dente de ter abdicado para que pudesse ser 
feito pelos Estados, no Brasil inteiro- e nos 
municípios. 

Eu não quero fugir do problema do Produ
ban. Quem são os maiores culpados? São 
aqueles que se áproveitando, muitas vezes, 
de fadltàade de dirigentes, que não pensam 
nos funcionários que ali estão, começam a 
beneficiar pessoas, que_ tomam esses recur
sos, que são recursos ou do povo ou recursos 
públicos, para beneficiar grupos de particu
lares, que querem viver à custadas tetas públi
cas e do sistema financeiro nacional. E fiz este 
favor com a maior coraQ-em e determinação. 
Coisas que me amarguravam irltimamente. 
Porque eu sei as repercussões que tinham. 
Tive que fechar o Banco de Desenvolvimento 
do Rio Graride ao Sul, de Santa Catarina e_ 
do Paraná, por coisas dessa: natureza. Tive que 
decretar a intervenção do Banco do meu Esta
Ço, o Maranhão. Decretei, estou decretando 
no Banco do Piauí. Decretei no da Bahia, de
cretei no de Mato Grosso, para que eles fos
Sem saneadOS e, ao mesmo tempo, para que 
os próprios funcionários tivessem segurança, 
põrque eles devem f1Sca1izar essas diretorias 
de Banco, que trabalham em beneficio, c-ontra 
eles, e muitas vezes, contra os interesses deles. 

/\gora mesmo, nós estamos presenciando 
um eXemplo, do que não se deve fazer no 
Brasil nesse setor, no que se refere às bolsas 
de valores, quando os empresários que lá es
tão provocam uma situação dessa natureza, 
e depois querem colocar para o governo pagar 
ou para o governo ter a cu1pa. E o presidente 
tem que ter muitas vezes a dificuldade de to
mai dedsões,_que não tenho deixado de to
mar. Se eu fosse um homem que olhasse 
a política como politicalha, se eu não tivesse 

~ á ilaçãO do meu dever -de Chefe de-Estado, 
eu-estaria hoje querendo aprovar tudo, fazer 
todas as benesses, todas as solicitações, abrir 
OS -corres PúblicoS- que- eu não tenho nada, 
para que se pudesse fazer o que quisesse, 
e deixar ai para o meu suCeSsor, um -Brasil 
muito pior do que eu encontrei. Mas eu não 
farei isso. Prefiro arrOstar com a impopi:Jla~ 

_ ridade, prefiro arrostar com a incompreensão; 
com a calúnia ou com a infâmia. Mas, em 
nenhum momento, eu me chocarei com a 
minha consdênica. É meu dever entregar o 
Brasil num momento difícil. E eu tenho procu
rado estar à altura desse momento difícil Há 
dois dias recebi um emiSSário que vinha da 
Espanha e que me trazia uma mensagem do 
Otefe do Governo Dom Felipe Gonzales. Diga 
ao presidente Samey que, de longe, nós que 
vivemos o processo da transição democrática, 
estamos admirando o trabalho que ele está 
fazendo no Brasil, qtl'erendo fazer uma grande 
demodacia nürh país novo, quando nós, es
panhóis, para fazer essa grande democracia 
espanhola num país velho, de grande educa
ção política, tivemos que arrostar maiores vio
lências e maiores dificuldadeS. 

Nunca se ~brtu aos trabalhadores e aos 
mais pobres um campo amplo de se discutir, 
de eles aflfmarem a sua vontade. Esse era 
um país governado pela velhice e só pela velhl-

ce, sem nenhuma influência da voz do povo._ 
E, no governo Sarney, estas faixas se abriram 
de_ tal mod_o,_que ele é considerado um gover~ 
no fraco, justamente porque dá voz aos traba
lhadores, porque não reprime, porque não 
agride, porque não responde. 

Brasileiras e brasileiros de Sergipe e de Ala
goas, desculpem o desabafo. Mas, eu quero 
agradecer as palavras de saudação generosas, 
qtie foram feitas pelo Sr. Governador de Sergi
pe-; pelo Sr. Goverriador de Alagoas, e pelo 
Sr. Ministro Vicente Fialho, das Minas e Ener~ 
gia. E quero parabenizar todo o sistema Eletro~ 
brás, a CAESF, através do Dr. Aleluía, pelO 
trabalho que aqui vem realizando. Mas este 
trabalho seria impossível, se não tivesse a cola
boração dos engenheiros, dos técnicos, dos 
trabalhadores, que aqui vem, com as suas fa
mílias, em busca de trabalho, mas colocando 
um pedaço do seu suor, para a transformação 
e a construção do Brasil. Quero, também, me 
congratular com todos os empresários que 
trabalham nessa obra e_ que têm sofrido com 
as dificu1dades financeiras que nós temos en
frentado e que tem se repercutido aqui em 
Xlng6. QUero dizer, tainbém, que qualido as
sumi o Governo as obras de energia no Nor
deste estavam paradas. E não só no Nordeste, 
como ilo Brasil. Defasadas. E o Nordeste viveu 
aquele clima de racionamento que os senho
res conheceram, que viveram e que sofreram. 
E se hoje não está o nordeste vivendo este 
clima de radonamento, nós devemos à cons
trução de ltaparica, na qual nós recuperamos 
e pagamos tudo que tinha atrasado e termina
mos a obra e também a cons_trução detemú
nada do linhão ·que atravessou a floresta Ama
zónica e_ veio até Presidente Dutra, para traZer 
energia de Tucuruf, que ligasse e ínteRigasse 
com o Sistema da OiESF, fazendo com que 
o Nordeste continuasse funcionando. 

Os senhores sabem quanto hoje representa 
o percentua1 e energia, fornecida ao Nordeste, 
a energia que vem de Tucuruí, através das 
linhas de transmissão que foram construídas, 
e de ltaparica? Gnquenta por cento. A metade 
de toda a ~energia consumida no nordeste. Se 
não tivéssemos feito essas obras, o Nordeste 
éstaria hoje na maior crise da sua história.. 
com 40% -por cento de racioil.amento. Mas 
elas foram feitas. Estão af a serviço do povo. 
Da mesma maneira, encontrei o su1 do pais, 
também com racionamento. Recuperei ltaipu, 
que estava com 4 anos de atraso. FIZ, também, 
a linha de transmissão até ltaporanga, recons
trui esta estação reconversora de lbiúna, que 
tem seis milhões de quüowats, que é a maior 
estação reconversora que tem no mundo, e 
dei energia para toda a cidade de São Paulo. 
E até o f1m do rrieu goverilo,)GriQ-6 continuará 
o seu cronograma, e depois do meu goVerno, 
eu estarei, simples homem do povo, com a 
cabeça erguida voltando para a minha casa, 
mas no meio de vocês, nordestinos, de onde 
eu saí e para onde eu vou voltar, reivindicando 
para que essas obras não parem. Finalmente, 
a minha pa1avra de confiança, porque todo 
esse sacrifício, não seriã possível, se não tivés
semos a certeza de que este é um grande 
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País, que vencerá todas as suas dificuldades, 
que enfrentará todos os obstácu1os e. vai ocu
par o seu lugar no mundo, sendo o grande 
Brasil que nós todos_ queremos. Muito obri
.sado." 

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSÉ 
SARNEY NO PÓLO CÚJROQUfMJCO 
DE ARA CAIU-SE, EM 15-6-89. 

Senhor Governador do Estado de Sergipe, 
meu caro amigo Antonio Carlos Valadares e 
D. Ana Luiza, 

Senhor ex-governador Seixas Dória,. 
Senhor ex-governador José Rollemberg 

Leite, . _ 
Senhor Ministro das Minas e Energia, Vicen

te Cavalcanti Fialho, 
Senhor Ministro do Interior, João Alves, 

grande ftlho de S_ergipe, que, com tta_balho 
e dedicação vem me ajudando nesta tarefa 
árdua de governar o nosso País. _ -

Senhor Ministro da Agricultura, fris Rezende, 
Ministro da Educação, Carlos Sant'Anna, 
Senhores Ministros de Estado, 
Senhor Desembargador Fernando Ribeiro 

Franco, 
Senhor Presidente do Tribuna] de Justiça, 
Senadores LourivaJ Baptista, Francisco~

nemberg e Albano Franco, 
Senhores Deputados Federais, Deputados 

Estaduais, Vereadores, Prefeitos, Uderanças 
de todo o Estado que aqui se encontram, 

Senhor Carlos Sant'Anna, Presidente da Pe-
trobrás, 

Senhores Prefeitos Municipais, 
Senhores Secretários de Estado, 
Dr. Mârio Bhering, Presidente da Eletrob_rás, 
Senhor Roberto_ Vila, Presidente da Petro-

fértil, 
Senhor Aun1io Fernandes Lima, Vice-Pre-

sidente da Petrofértil, 
Minhas senhoras, meus senhores, 
Brasileiras e brasileiros de Sergipe 
Minhas primeiras palavras são palavras de 

gratidão e a gratidão é sem dúvida a memória 
que fica em cada um dos nossos_ 'i=Qrações. _ 

Agradeço aos senhores Prefeitos Municipais 
o gesto de solidariedade que emprestam ao 
Presidente da República. 

Agradeço aos senhores Deputados Esta· 
duais, também, a moção de solidariedade que 
acabo de receber. E tenho o agradecimento 
maior ao Estado de Sergipe, ao povo sergi
pano, ·- de Sergipe pelo qual tenho urna gran
de afeição, um grande carinho, talvez alicer
çado há muitos e muitos anos nas amizades 
que aqui construi, os amigos que aqui tenho, 
os-gestos de nobreza que tenho recebido sem
pre dos homens e das mulheres desse peque
no mas grande Estado do Brasil. 

Presencio hoje duas conquistas importantes 
do povo sergipano: as obra_s do terminal do 
porto de ara,caju e o início da implantação 
física, do Pólo OorQquímico de Sergipe, -srm
bolizadas pelo marco-comemorativo que aca
bamos de inaugurar. No futuro muitos e mui· 
tos anos à frente, esta fotografia amarelecida 
pelo tempo, ficará na memória do Estado _co· 
rno um dos fatos importantes para a sua liber
tação _e grandeza econômica. 

Vejo transformar-se em realidade o sonho 
_.,. '·que seus contemporâneos que há mãis 
de 130 anos decidiram transferir a capital de 
São Cristóvão para o povoado de Santo Antô
nio de Aracaju, em razão_ do seu ancoradouro 
vastO-e abrigado. Ao longo_dos anos grandes 
brasfleirOs _de Sergipe se reVezaram ·na luta_ 
pela concepção desse projeto secular, como 
Leandro Macie_l, Seixas Dória, Rollemberg Lei
te, Albano Franco, Lourival Baptista, João Al
ves. 

Há póuco m~ dizia o gaveinador Valadares 
qu_e nós estávamos tiranc;:lo uma das motiva
ções maiore-ª-_ de todos Os comícios políticoS: 
da história de Sergipe, que começavam todos 
pfometendo fazer o porto e construir o porto 
há inaiS de cem anos.- -

AgOra ninguém precis<ú"riais falar do porto 
porque o porto--deixou de ser um sonho para 
ser uma realidade. 

A deSç9berta de pet.i-óléO-e d.ãs imensas jazi
das mirier~ em terras sergipanas tomaram 
a construção do porto como um imperativo. 
O _er~tã_o governador Joáo_Aives._ enfrentando 
dificuldades financ_eiras, tomou a decisão de 
criar a Sergiportos para dar início às atividades 
técnicas e administrativas necessárias-à viabili
zaçãO do ell)preendimentO. -

Lembro-me da s.olenidade que participa
mos no Palácio do Governo, em que, Qela 
primeira vez, assumia perante o povo de Sergi~ 
pe, o dever de ajudar ess(l_gral').de ol?ra. 

A Petrobrás revelou-se mais uma vez um 
grande _agente_ de transformação e progresso 
do País, assumindo 80% dos custos da obra, 

-a titulo de adiantamento de tarifa. 
Em julho de 199Q o porto estará construído, 

e como disse um antigo sergipano, será com· 
pletada uma das mais felizes histórias da geo
grafia. 

-Já não serei ma.ifl Presidente, mas estax:ei 
no meio do povo de Sergipe, neste dia, agrade
cendo a Deus a oportunidade de ter iniciado 
esta obra. 

Digo eu sempre; a vitória de gerações e 
gerações de sergipanos que souberam trans
foi'IT!ar esse pequeno Estado corQ uma força 
ponderável e presente e atuante em todos os 
aspectos da vida nacional, é sem dúvida um 
exemplo para os brasileiros. 

__ Sergipe abre Uma grande porta para o es
COamento de produtos -petroquímicos_. Muito 
em breve o estuário de Sergipe será cenário 
de movimentos importan~ e incessantes de 
Qrandes guindastes, dezenas de rebocadores 
de-TlaVios de até 30.000 toneladas, que pode
i'ãõ- aportar no Cais principal. Esta paisagem 
que já hoje é modificada, modificar-se-á inU.ito 
mais. _Mas mais_!io qUe -a: paisagem, a vida 
do Estado, atraVés da riqueza que o povo pro
pordotJ.afá dando produsão e dando trabalho. 

"(e<:hologias virão -e Ar~caju passará a inte
grar-a galeria das grandes cidades portuárias 
do Bras~. Terá importante papel na economia 
do Nordeste, no intercâmbio do _B.i-asil com 
o mundo pois os portos são responsáveis pela 

-quase totalidade de nossas trocas_c_omerciais. 
Eu sei o que significa um: porto para um Es:. . 
tado. 

. Vou_contar_uma breve história da minha 
vida de administrador: eu era goveffiador do 
Maranhão, e- ta:rilbém há mais de 100 anos 
o Estado lutava por um porto. Oiegamos e 
lutamos pela obra_e tivemos_com o então mi
nistro Andreaz.za, do porto de_ltaqui, do que 
_era o sonho do peito numa reunião. Os técni
cos estudaram o assunto, deram o parecer 
de que o porto não tinha viabilidade econô
mica, _e naquele momento me foi dito que 
_o portÕ-não podia ser porque não tinha viabili_
dade econômlca. --

Imediatamente eu contestei. Não! O porto 
tem yfabüidad,~ _econQ_!JliC::~ _ _ 

Eles me responderam: - Senhor õover
nadOi': -náci-existe estudO nenhum de Viabili· 
dade econômica. _ .. _ _ 

Eu então respondi: - o Duque de Caxias 
foi Governador do Maranhão há 120 anos e _ 
eu não __ acre4ito~que ele_iria propor, como ele 
propôs na assembléia, a criação dO 'Porto de 
lfãi:(ui Se esSe portO não tiVeSse viabilidade eco
nômica. 

Nesse momento passamos a discutir outra 
história, po~_que não ~ possível que es_se Nor
deste que espera por obras há tantos_ e tantos 
anos, não se_ vislumbre a _ _motivaç:ão da viabili
dade _estratégica das obras desta região_ são 
muito inaiores que qUaisquer outrãs motiva
ções, porque elas representam a viábilidade 
do Brasil, do futuro do País, que não_ pode, 
não deve e não _quer conviver com um Brasil 
rico, de 60 milhões de habitantes, e un1 Brasil 
paupérrimo;- um Brasil pobre e __ mendicante 
de 90 milhões de brasileirOs. 

Senhoras .e Senhores, . . 
O povo e "ó Pólo_ cloroquímico de Sergipe 

são duas faces de uma mesma moeda. Não 
podiam prever os pioneiros de 1855 deste ES
tado que a alma do corpo estava nas entranhas 
desta terra As_xeservas, da plataforma conti
nental em termos de petróleo, e as grandes 
jazida_s minerais deste Estado,justificaram:·es
ses empreencfimentos destinados a fazer de 
Sergipe uma das expressões e.c:onômfcas do 
País. _ . . 

Tenho um grande orgulho de _estar partici
pando dessas decisões. 

Em março de 1988, cOmo tive a- c>portu· 
nidade de dizer, lançávamos, do Paládo do 
Planalto o Pólo Cloroquímico de Sé_rgl:pe dian
te das mais expfessiVãs lideranças deste_ Es-
tado. - _ __ _ _ 

Nesse intervalo eu atravessei, e tódb o "Brasil 
comigo, o mar das tormentas que ainda não 
terminou. Mas o _compromisso que eú assumi 
perante a Nação e Sergipe fOi irite9ralmeilfe 
cumprido. Eis o Pólo que desponta_e são asse

- gurados 100 milhões de dólares_ pãl-a a_im· 
plantação da infraestrutura e unútw:_estim_e!l_tQ 
global de 1 b~hão de dólares. As primeiras 
indústrias já começarão_ a operar. em 1992. 
Na área do pólo já fUncionam impOriant~s 
_empresas, _ __ __ __ 

Agora mesmo, aqui, tivemos a Oportunida
de d~ testen)unhar _a assinatu~a da ampliação 
das fábricas -de_ .:pnôni_a e uréía, da ordem de 

_3!?0 mJlhõe$ __ de d6li~re~. Empres~s privadas 
--procuram O Corl.Selho de Desenvolvimento ln-
-dustrial para propor: inves~mentos da ordem 
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de 180 bilhões de dólares para produção de 
cloro.~Outras empresas virão e em dez anos 
o Pólo estará totalmente consolidado. A voca
ção petroquímica do Nordeste confirmou-se 
em Camaçari e está se cOnfirmando em Ser-
gipe. 

Quero, nesta oportunidade, destacar o pa
pel desempenhado pelo Senador Lourival 
Baptista nessas obras que são realidade. Meu 
colega de Senado em diversas ocasiões fJZ 
apartes a seus discursos apoiando suas iniçia
tivas em favor desses empreendimentos. 

Quer_o também de_s_tacar o quanto lutaram 
por esses empreendimentos não somente os 
que agora testemunhamos, mas ta_mbém na 
obra de Xingá, que_ visitamos esta manhã e 
que inauguramos a ponte ligando Alagoas a 
Sergipe, a ponte Belmiro GoUVeia. - -

Quero destacar a atuação dos Senadores 
Albano Franco e Francisco Rollemberg, e da 
bancada federal de Sergipe à qual eu quero 
render o meu pleito de gratidão pela solidarie
dade que sempre teve para com o Presidente 
Samey, solidariedade esta que agora é reafir
mada pela presença de quase ou de todos, 
de todos os Deputados que me acompanham 
nesta viagem a Xing6 _e a Ara caju. Todos dedi
cados à causa nordestina, sendo merecedores 
do reconhecimerÍto, da estima e do respeito 
de todos nós. 

Quero cumprimentar o governador Antonio 
Carlos Valadares, o nosso amigo Valadares, 
que desde o início desta_ campanha, antes 
mesmo que ela nascesse através da ~ndi
datura de Tancredo Neves, já dele recebia tele
Fonemas reiterados buscando juntar-se à cam
panha à qual se juntou e que hoje aqui vem 
realizando uma gestão dinâmica. progressista, 
o que lhe tem valido a admiração e a confiança 
de seus co-estaduanos. 

Ao valoroso povo de Sergipe mais um Vez 
deixo ininhas palavras de agradecimento pela 
generosa e sempre boa acolhida. 

Quero _ressaltar também o trabalho do Mi
nistério das Minas e_ Energia, através da Petro
brás, na execução que eu, das decisões, que 
tomamos na construç_ão do porto. Também 
de todo o Ministério pelas obras que aqui estão 
realizando, ajudando o povo desse Estado. 

F"rnalmente, quero destacar a colaboraçª-o 
do Presidente da Petrobt:ás, Dr. Carlos Sant'A
nna que, com dedicação _está nos ajudando 
nessa tarefa. 

Quero finalmente responder a um apelo do 
Governador Valadares sobre a publicação das 
obras completas de Tobias Barreto. 

Esta é uma mensagem que me diz respeito, 
um respeito particular. Como intelectual e 
também pelo fato de ocupar, na Academia 
Brasileira de Letras, a cadeira que tem como 
patrono Tobias Barreto, a quem muitas vezes 
tenho citado na vida politica, quando em seu 
discurso de manga de camisa ele diz que é 
muito mais díficil se falar aos que têm fome 
do que àqueles que estão de barriga cheia. 

Senhor Governado_r, _a_s _obras de_ Tobias 
Barreto serão editadas como obra completa. 

Quero relembrá-lo dizendo aqui esta frase 
que acabei de dizer, que a minha experiência 
de Presidente da República é que aqueles que 

mais precisam são os que são mais tolerantes 
_e mais patriotas. Os que estaO de barriga cheia 
são inquietos e cobram muito mais das dificul
dades que o Pa1s atravessa. 

- Essa lição de Tobias eu recebi e não esque
ço e estou testemunhando a cada dia. 

Muito obrigado e felicidades. 

DISCaRSO DO MlNISTRO DAS MI
NAS E ENERGIA, VICENTE FIALHO, 
POR 00\SMO DA VISrTA DO EXCE
LENTfSSIMO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBliCA. DR. JOSÉ SARNEY, As 
OBRAS DA USINA HIDRELÉTRIO\ DE 
XINGÓ E A INAUGURAÇÃO DA PONTE 
DELM!RO G<X!VE;1, NO DIA 15 DE JU
NHO DE 1989. 

A inaguração da Ponte Delm!ro Gouvêa, so
bre o Rio São Francisco, tem dois aspectos 
fundam~ntais: 

Prinieiro, contnõui de modo importante pa
ra_a execução das obras da futura Usina Hidre
létrica de Xingó, iniciada rio GOvernO de Vossa 
Excelência e que será fundamental para o 
abastecimento de energia elétrka ao Nordes
te, a partir de 1994. 

Em segundo lugar, a ponte é mais uma 
ligaçãO rodoviária entre os Estados de AJagoas 
e Sergipe, facilitando o intercâmbio das eco
nomias e dos habitantes desses estados e for
talecendo a microrregião ligada pelas rodovias 
estaduais AL-225 e SE-206. .. 

Executada ~_p a coordenação competente 
da Companhia Hidrelétrica dç) São Francisco 
(CHESF), a futura Hidrelétri<:a de Xingó é mar
co do empenho pessoal de Vossa Excelência 
para dotar o Nordeste da energia elétrica sufi
ciente ao se_u desenvolvimento e bem-estar. 

Não obstante as enormes dificuldades que 
o Pais está atravessando, Vossa Excelência in
teressou-se _de_Jorro-ª .d,ecisiva para garantir 

_Q prosseguimento _de Xingó, dedicando-lhe 
atenção especial, pela importância que tem 
para o Nordeste. Ainda este mês, por determi
nação de Vossa Excelência, a Eletrobrás, com 
o apoio do Banco do Brasil, estará liberando 

_ 6Q milhões de cruzados novos, parcela do flu
xo de reçW'SOS no_montante de 280 milhões 
de cruzados novos programados para esta 
obra, neste exercido. 

O crono"Qrama attJ_al está ordenado no sen
- tido de _que o primeiro gerador da Usina Hidre
_ _lét_ri_ça de Xingó comece a operar entre dezem
bro de 1993 e ju1ho <Je 1994. Para que isto 
ocorra. -o Ministério das Minas e Energia, a 
E.letrobrás e a CHESF estão plenamente dedi
cados à_ tarefq de __ e:~~:_eclJta,r o desvio do Rio 
São FranciscO entre inarço ejuJho do próximo 
ano. Em conjunto, tomamos todas as provi
dências para que isto se concretize. 

Por questão de justiça. Senhor Presidente, 
destaco a atuação e a cohfiança do Consórcio 
Constrán-Neõdes Junlor-CBPO, responsável 
pelas _obras civis de Xingó, que não tem me
dido esforços para que a obra siga o seu curso 
normal. 

_As obras prosseguem. A construção da bar
ragem de enrocal'nento já alcançou 15% do 
total. A escavação em rocha subterrânea, cor-

respondente aos túneis de desvio do rio;-já 
alcançaram 27% do total. A escavação a céu 
aberto acha-se quase pronta: 97,4% de todo 
o volume. O canteiro e o acampamento de 
obras encontram-se em fase fmal de implan
tação. Estão concluídas as escolas, a unidcide 
mista de saúde, o ambulatório, o cehtro co
mercial, a estação rodoviária e a Central telefô
nica. E em fase de conclusão as obras de 
apoio da CHESF. Destaca-se, ainda, a reloca
çãó da sede municipal de Canindé do São 
Francisco, na m.3.rgem sergipana do São Fran
cisco, tarefa que contou com o trabalho e o 
empenho do Ministro_ João Alves, quando go
vernador, e do governador Antonio Carlos Va
\adares. 

N.é o momento, Senhor Presidente, já foram 
aplicados cerca de 400 mllhões de dólafes 
na Usina Hidrelétrica de Xingó, o que coiTes
ponde a 16% do investimento global prevjsto. 

Senhor Presidente, 
O empenho pessoal, e na hora certa, de 

Vossa ExceJência tem garantido ao Nordeste 
o indispensável suprimento de energia elétri
ca, fator de desenvolvimento, de conforto e 
de bem-estar para nossos irmãos nordestinos. 

A conclusão da Usina Hidrelétrica de {tapa
rica, que Vossa Ex_celênda inaugurou, e a im
plantação de mais uma linha de transmissão 
ligando a Usina Hidrelétrica de Tucuruf ao Nor
deste afastaram o risco de novos racionamen
tos nesta_ região, até dezembro de 1993. A 
continUidade das obras de Xing6 e sua inaugu
raç~o entre dezembro de 1993 e julho de 1994 
assegUram qu.e ó Nordeste estará plenamente 
abastecido- da energia elétrica necessária ao 
seu progresso e ao bem-estar de toda a popu-
laç~o até o ano 2.000. -

Sentror Presidente, estamos todos certos. de 
que o Nordeste e o País saberão fazer justiça -
ao traQalho que Vossa Excelência_ vem reali~ 
zando com determinação, com interesse e 
participação pessoal para dotar o Brasil da 
infra-estrutura de energia elétrica que nós-per
mita prosseguir na caminhada em buscã de 
condições de vida m~lbores para o rio_sso po
vo. 

DISCURSO DO MINISTRO DAS MI~ 
NAS E ENERGIA, VICENTE FIALHO, 
POR 00\SIÃO DA VISITA DO EXCE
LENT{SSIMO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBUCA. DR. JOSÉ SARNEY. AO 
TERMINAL PORTUÁRIO DE SERGIPE. 
DO LANÇAMENTO DO PROGRAftV\ DE 
FERTiliZANTES DO NORDESTE E DO 
CONVÉNIO DE ELETRIF70\ÇÃO. Rd
RAL ELETROBRÁS-ENERGIPE, EM 
ARAO\JU,DIA 15 DE JUNHO DE; 1989. 

Vossa Excelência cumpre, aqui em Aracaju. 
a segunda etapa da viagem que realiza para 
visitar Obras de grande --impõrtãrida para o 
Nordeste. Há P9Ucas horas, entre A!agoas e 
Sergipe, visitou a futura uslna hidre!étrka de 
Xingó e inaugurou a Ponte Delmiro Gouvêa, 
ligando os dois ESfudps e facilitando as obras 
da usina. 

Agora, o Terminal Portuário de Sergipe, em 
construção sob a responsabilidade da Petro~ 
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brás, empresa que tem demonstrado a sua ter_ de integração e se_ des~olyem de modo_ 
competência dentro e fora do País. _a- ass.egurar o regime de livre conc_orr'ência, 

O Terminai Portuário de Sergipe, aspiração sem a formação_ de oligopóliOs ou monopó
deste Estado há muitos anos, viabilizará a ins- lias, que seriam prejudicias_~ clientela agricola. 
ta1ação,_nas proximidades de Aracaju, de coin- Além de garantir a qualidade dos produtos 
plexo doroquímico a partir do sa1 da Petro- entregues_ ao agr_icujtor, a Petrofértil deverá 
misa, do eteno da Copene ou do gás natural executar trabalho permanente de assistência 
da região. Esse terminal integrará Sergipe aos técnica pré e pós-venda, de natureza extensio- _ 
pólos químicos da Bahia e de Alagoas. abrin- nista, bem como adequada logística de distrt-
do-se um horizonte de desenvolvimento e de ___ buição de fertilizantes,_ volta_da para garantir 
progresso para essa região. o __ ahastecimento. - - - -

As obras até aqui realizadas já atingiram S~n_hQr PI"E:'sidente, a terCeira inlcíátiva de"sta 
a mais de 50% do _cronograma f'tSic.o. Da' pon- fase da visita que se desdobra aqui erri AracajU 
te, que avança 2.400 metros mar a dentro, é a assinatura de conv(!:nio entre o Governo 
70% estão concluídos. E achélm_-_5~ em fase Federal e o Govemo Es~dual, repreSentados 
final o quebra-mar e o armazém de carga ge- Pela Efetrobrás e a Energipe, no valor de 3 
ral. milhões de cruzados novos. Esses recursos 

destinam-se à_ implantação de cerca de 750 
TUdo está programado para que a parte 

marítima seja concluída em junho de 1990, quilómetros _de redes de. distnbuição rural de 
energia elétrica, beneficiando a mais de 1200 

e a parte terrestre, que são os armazéns, em propriedades rurais, em todo o Estado de Ser--
dezembro do mesmo ano. gipe. 

Tambêm aqui Vossa Excelência dá inído -A eletrificação rural tem papel importante 
a wna nova fase nas atividades da Petrofértil, na vida d< -lterior, pois fiXa o homem ao cam-
subsidiária da Petrobrás, com o lançamento po, na medida em que élbre as perspectivas 
do programa que apóia a produção e a distei- de empregos agrícolas, duradouros e melhor 
buição de fertilizantes do Nordeste. remunerados. basicamente proporcionandO a 

A produção de fertilizantes no Nordeste, Se- inigação. As condiÇões de vida do agricultor 
nhor Presidente, é de sua -impOrtância para e de seus familiares melhoram substancial-
a região e para o País. Prime1ro, -porque paSsa- mente. _ 
remos a depender menos do ferti).izante de A permanente preocupação de Vossa Exce~ 
outras regiões; segundo, porque o Nordeste lência neste sentido e o ftrme interesse de~ 
passará. a dispor desse importante insumo da monstrado com a disseminação Ça eletrifica: 
modema agricultura que se Pratica em todo ção_ru(al são aspectos que_ merecem desta-
o mundo. E necessário que o Nordeste produ- que. T ado o esforço tem siào .fe_ito,_ no sentidQ 
za fertilizantes para seu próprio conswno, pois de reduzir as disparidades regionais. Convém 
com uma população em tomo de 30% da _ mendonar que enquanto as regiões Sudeste 
população brasileira o Nordeste utiliza menos e SuLtêrri cerca de 50% de suas propriedades 
10% de todo o ferb1izante conswnldo no Pais. rurais atendidas com energia elétrica, menos 
Temos a perfeita consciência de que s~m ferti- de 1_0% das propriedades rurais do Nordeste 
lizante de boa qualidade, na quantidade certa, dispõem de eletrificação. 
é impossível praticar-se uma agriçultura mo- _ O convênio que celebr~mos entre ~ Eletro-
dema, que proporcione elevados índices de brás e a Epergipe·e rriaiS um esforço de Vossa 
produtividade e de produção. Excelência para recuperar o tempo perdido 

Com os fertilizantes que a Petrobrás, através nQ atendimento de tão importante benefício 
da Petrofértil, oferecerá ao mercado nordes- p_~a ã Comunida~e rural de ~rgipe. 
tino, a situação, com_toda a certeza, vai mudar 
para melhor. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Com a entrada em operação comercial das - Concedo a pa1avra ao nobre Senador Jar~ 
instalações da Petromisa, o sistema Petrobrás bas Passarinho. 
passará, também, a entregar o dqreto de po
tássio produzido aqui mesmo em Sergipe, Por 
essa empresa, no único empreendimento do 
gênero em todo o Hemisfério Sul. O Cloreto_ 
de potássio, o nitrogênio e o fósforo precisam 
ser misturados em diferentes fórmulas, para 
serem utilizados como fertilizantes na a9ficul
tura. Essa mistura é re_alizada por numerosas 
empresas de pequeno e médio portes. Mais 
de 20% _das vendas_ de m[sturas de adubos 
são realizados por cerca de 2oo empresas mis"-" 
turadoras, disseminadas pelas diversas re~ 
giões agrícolas. Isto significa emprego e fixa
ção do homem no interior. 

O número dessas empresas, Senhor PresiM 
dente, deverá crescer substancialm~n!f?_._ a fim_ 
de assegurar o n[vel de atendimento compaM 
tive! com a demanda potencial de fertilizantes. 

As relações da Petr__Qfértil gom os_ mistura~ 
dores e distribuidores_de fertilizantes têm cará-

-V SR. JARBAS PASSARINHO PRO
NUNCIA DISCURSO OOE; ENTREGaE 
). REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBU

.CADO POSTERIORMENTE •. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Obrigado a V. ~ A Me~ informa que se 
interessa, sim, pelo documento que V. EX' ofe
re_ceu para trazer ao nosso conhecimento. 
Muito obrigado. 

osr.Edfson Lobão -Sr. Presidente, peM 
ço a palavra· c~mo Uder do Governo. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
____.Concedo a. palavra ao nobre Senador Edi~ 
Sôn Lobão. 

.. 6 SR- EDISON LOBÃO (PFL- MA. Co
mo Líder do, Governo. Pron_uncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do oràdor.) -Sr._ Presi
dente, Srs. ~nadares, qu~o a~~um~u ~ Pre~-

sidência da RepúÇllica, em 1964, o Presidente 
Castell6 -Branco _cuidou de criar o Banco Na=--.
cional da Habitação, e com ele o Sistema Na-
ciorull de Hal?itação. 

Até aquela data __ _haviam Sido cOnstruídas, 
no Brasil, aproximãdamente 80 mil residên
cia:; fin.;ID.dadas pelos cofres Públicos. Isto é, 
desde_ Pedro Álvares Cabral até o GOvE:rn_Q 
João Goulart foram construfc;las 8Q mil resi
dências com financiamentos públicos para 
venda_ao:s br_asileiroS que não pp.ssuíam im6- -
veis. _ _ 

_Oe lá para cá:, ou seja, de t?4 e diante, mi~ 
lhões de unidades Jesidenciais puderam ser 
também construídas e a1lenadas aos set,Js ocu
pantes, espalhadas essas residências pelo Bra
sil inteiro. 

Sr. Presidente, tivemos ontem uma reunião 
no Palácio do Planalto em que o Presidente 
José Samey liberou 1 bilhão e . .500 milhões 
de dólares para a construção de 100 mil unida
des residenciais, somente este ano, pzc-a 
vo brasileiro: E, no ano passado, o Gbvt:..no 
do Presidente José Samey conseguiu flhanciaf 
também para brasileiros de baixa renda, 240 
mi1 residênciãs. Somente no anO pa-Ssado. Isto 
significa que o Governo atual prossegue com 
a sua preocupação pelo social, basicamente 
pelo social. _ _ _ 

Essa, Sr.: Presidente, é a bOa -notícia que 
se transmite no que diz respeito à construçâo 
e· alienaÇão de imóveis. _ _ _ _ 

Mas há uma notícia desagradável, que tam
bém sai hoje, e que nada tem a ver com esta 
anterior, porém ligada também a imóveis, e 
que se refere aos Imóveis do Distrito Federal. 

Sabe a Casa, e $abern os .Srs. Senadores, 
que tramita, neste momento; e foí aprovado 
ontem, o projeto do Senador Mauríc:lo Cocrea~ 
mandando alienar os imóveis do CiOverno·oo 
distrito Fedeial, 

S. ~ foi bem inspirado quando fez esta 
proposta, não Só porque retira o Governo de 
um setor_ no _qUal e!~ não deve _m~s perma
necer como, também, atende aqueles funcio
nários qUe se transferiram para Brasília ou aqui 
foram nomeados e que ocupam imóveis do 
G6vei:no Federal. - -
S~eÓe. Sr. Presidente. que _este projeto, ao 

ser Votado na ComisSão de ConstitUjçã_o~ Jus
tiça e- Odadania, recebeu aigumas emendas 
e com elas o debate em torho -da nlaféria. 

Hoje, estrarihaiTie-n,te, dois j_omms; _que São 
competidores na capital do Pais --0 Cori"eio 
Braziliense e o"Joina/ de Brl1$ihil-:- publlcam, 
rigorosamente, a mesma matê.ria com todas 
as letras e vírgulas, numa simetria, entre uma 
e outra, impressionantes. Diz a matériã: 

''A Comissão de Constituição, Justiça 
e Odadani& do Senado _Federal agravou 

- Ontem,- -co-m dUas Irregularidades, a$ 

emendas ao projeto do Senador Mauócio 
Correa, ·que permite a ali~_naç_ão de 
10.383 im6Veis ·residímc;;iais_ Cf~ -proprie
dade da União Federal." 

Muito bem! Duas coisas __ _são registradas 
acjuL Priineiro, é que com êioendas dos Srs.. 

- Seria"ª'?i"~ -~ ÇomisSã9 ~ _COOstituição, Jus--. 
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tiça e Qdadania que tOmáram o projeto-irregu
lar, amoral, segundo esta publicação, foi afeta
do o projeto do Senador Maurício Correa Ê 
o único momento em que se menciona nesta 
matéria o nome do Senador Mauricio Correa, 
pelo Distrito Federal, para diier Que as emen
das perturbaram o seu p·rojeto. 

Em seguida, vêm as emendas, que são as 
seguintes: -

"Conforme decisãO da Coinissão, té.iQ _ 
direito a comprar esses apartamentos os 
servidores que residem no imóvel há três 
anos, ou que se tenham aposentado nes
sa condição. Com-isso-o SenadO legitima 
uma ilegalidade, que é a ocupação de 
imóvel funciona] por servidor aposenta
do." 

Em primeiro lugar, pessoalmente, não con
sidero isso_ uma ilegalidade. Segundo lugar, 
não houve nenhuma emenda neste sentido. 

'·~ que houve, aqui, foi o prOjeto_ original 
do Senador Mauricio Corrêa, que esta matéria 
procura Isentar e defender. Sei que esta maté~ 
ria não partiu do Senado~ Maudcio Corr"êa. 
S. Ex' não faria isto. Conheço o comporta~ 
mento de S. Br Entretanto, a matéria procura, 
estranhamente, deixar bem o S_enadOr Mau
ricio Corrêa e deixar mal toda a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. A segun~ 
da irregularidade, apontada por esta comuni
cação, é a que dá 180 dias ao servidor que 
for proprietário de outro imóvel para transferir 
seu domínio definitivo, ou renunciar ou trans~ 
ferir seus direitos em caráter irfevogável e irre
tratável. Novamente não se trata de nenhuma 
emenda. Isto é do projeto erigiria! do Senador 
.Maurício Corrêa, qt.ie-ê a(Jui bem tratado pela 
matéria, enquanto que todos os SenadoreS 
são maltratados, são acusados de terem feito 
emendas ao projeto, que o tomaram irregular 
e ilegltimo. ~ 

O projeto do Senador Maurício Corrêa não 
cria, a meu ver, nenhuma irregularidade, ne
nhuma anormalidade, o projeto não apresenta 
penhuma amoralidade, ao contrário. Mas aqui 
se diz que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, deliberadamente, alterou o pro~ 
jeto -para que ele ficasse imoraL 

O Sr. Mautido Corréa - Permita-me V. 
Ex' um aparte, nobre Senador Edison Lobão? 

O SR. EDISON LOBÃO -Ouvirei V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr. Maurício Corrêa- Nobre Senador 
Edison Lobão, realmente, esse projeto tem 
o -escopo de permitir a alienação de imóveis 
da União aos ocupantes que preencham os 
requisitos ali estabelecidos. Quando apresen~ 
tamos essa proposta, a nossa preocupação 
estava centrada naquele_ modelo consensual 
que já havia sido objeto de apreciação em 
projetas anteriores. Eu concordei com muitas 
das emendas que V. EX apresentou, dentre 
as quais esta de se permitir que mesmo quem 
não ·estivesse há três anos no imóvel, viesse 
a adquiri~lo, poderia comprar o imóvel. Pare~ 
ce-me, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, que é 
chegadá: a hora de colocarmos um paradeiro 

nesse privilégio de que todos n6s _ ter11os de 
recebei da União unidades residenciais na ca~ 
pital d8l~epóblica. Ora, Sr asma já ~ urria c:ida~ 
de ConSolidada, há uma iniciativa Privada for~ 
talecidci no setor imobiliário._Quando a Capital 
dã-Repúblicã era no"-Rio de Janeiro, alguém, 
que fOsse nomeado para urti cargo de confian~ 
ça, da União, ia suportar o pagamento dos 
ônus de_correlites desses aluguéis. Pois, muito 
bem, advogo a tese de que a União deve .desfa~ 
zer-se desses imóveis. Não é possível fazer 
um leilão, e V. Ex' sabe que não há condições 
para tal. Hoje, inclusive, o Jornal de BrasDia 
menciona, em uma de suas matérias, a idéia 
de Um Procurador, qUe; aliás, foi advogado 
que integrou a minha equipe e, hoje, é Procu~ 
radar da República, falando em lnconstitucio~ 
nalidade do projeto. Evidentemente que se tra
ta de engano: Ainda que houvesse inconstitu~ 
cionalidade, Senador Edison Lobão, a Consti~ 
tuição atribUi ao Procurador~Geral da Repú
blica a iniciativa de provocar, perante o Supre
mo Tribunal Federal, a inconstitudonalidade 
da lei, e não a tUn modesto ou UI n simples, 
hierarquicamente inferior, Procurador da Re
pública. Pois, muito bem; .. E eu sei que a posi~ 
ção_de muitos ProCuradores nãõ é essa. Agora, 
afiançar, como a matéria deixou bem explícito, 
que permitir que um aposentado adquira o 
imóvel é imoral, pelo amor de Deus! Ora, nin~ 
guém tem mais direito de. adquirir O ifnóvel 
do que o aposentado, que já traba1hou, que 
já deu seu suor para a Administração Pública. 
E claro que, ao se_ aposentar, preenchidos 
ele terá o direito de comprar o imóvel. O mes
mo se diz com- relação - está na matéria 
que V. Ex! mencionou - àqueles que têm 
outros imóvels e que poderão optar, dentro 
de 160 dias, para vender aquele imóvel e ad
quirir aquele que se encontra ocupando, o 
próprio-da União. POrtanto, eu quero solidari~ 
~r-me com V. 5(' pelo discurso, dizendo que 
as emendas que V. EJc'l ~presentou foram no 
sentido de aperfeiçoamento do projeto, muita~ 
das quais, reafirmo, acompanhei V. 5(', e la~ 
mento que muítas delas não tenham sido in
corporadas ao texto. Não há nada de imoral, 
não há nada de iJega~ o proJeto é constitu~ 
dona1, e foi aprOvadO pàr ·unanimidade pelos 
integrantes da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Gdadania. E se Vier ao plenário, espero 
que a mªtéria seja ap'ióvada aqui, já que o 
Senádor João Menezes ameaça recorrer para 
o Plenário da Casa. 

O SR. EDISON LOBÃO -Agradeço a 
V. Ex" o aparte, qUe a meu vei- é oportuno, 
e repito que a iniCiativa do eminente Senador 
do Distrito Federal é feliz, porque, além de 
outros benefícios, traz ainda aos cofres públi~ 
cos recurso~. que poderão ser amanhã trans~ 
formados em novas residêndas para atender 
às populações de baixa renda neste País. 

O que -é estranhável é esta divulgação siste~ 
mátlca que se está fazendo contra a Comissão 
de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania do Sena· 
do Federal. Alguém, oU um -grupo de pessoas, 
parece interessado _em lançar os senadores 
da-Córtiissãõ-á0-opr6bi=i0. ~:::·eu diria mais: 
este grupo de pessoas o faz com admirável 

competência, porque consegue colocar a 
mesma matéria, rigorosamente a mesma, em 
jornais diferentes. 

Pois bem, ontem, um jornal do Rio deJanef~ 
ro c;Uvulg_ou nwtéria dizend~ 9 seguinte: 

BrasJ1ia - O Senador Maurício Correa 
(PDT- DF) disse ontem que_ as modifi~ 
cações contidas nas emendas ao seu pro· 
jeto de lei, para a venda de dez mil imóveis 
funcionais da Uiüão, descaracterizam a 
intençã-o -moralizadora do texto original. 
Apresentadas pelo Senador Edison Lo
bão (PFL- MA), as eJnendas_propõem, 
entr_e _outras alterações, _a extinção do 
temPo de -moradia como critério para a 
aquisição dos imóveis e permitem que 
ocupantes de cargos em comissão, não 
integrantes do quadro de servidores4 tam~ 
bém possam adquirir imóveis funciQnaiS. 

Ora, esta emenda a que se refere esta maté· 
ria, recebeu o apoio do Senador Mauricio Cor~ 
rea. E aqui se diz que o Senador Mauricio 
Correa. protesta, porque tomei o seu projeto 
amoral .. Ora, S. Ex" apoiOu a minha emenda, 
que não é, não tem nenhuma ilegalidade, ne
nhuma inconstitucionalidade, e eu não per~ 
miti, jamaiS; com a minha emenda. que se 
comprasse o aparl;amento com um dia de 
ocupação. A emenda que propus, vou lê~la 
para o conhecimento do Senado. Leio o texto 
original do Senador Mauricio Correa, o ·qual 
prevaleceu: 

"Que o servidor resida no imóvel há 
pelo menos 3 (três) anos consecutivos 
ou tenha se aposentado nessa condição." 

A minha emenda: 

'"Que o servidor resida em imóvel fun. 
clonai há pelo menos três anos "..._ por~ 
tanto, repito a dele :._" consecutivos, ou 
já esteja residindo, na data d~sta lei, venha 
a completar o tempo posteriormente." 

Ou seja, aquele que tivesse dois anos e meio 
estaria impedido de comprar o seu imóvel. 
O que faço eU? Ele não o oompra -quando 
a lei for sanCiOnada, mas, no instante-em que 
completar os três anos, ele passa a ter o mes~ 
mo direito que o outro teve. 

Sr. Presidente, é lamentável, portanto, que 
ainda haja pessoas com tal caráter, que atri~ 
buam a senadores da Repúbüca aquilo que 
eles_nunca fizeram ou disseram, que procu~ 
ram lançar senadores c;Qntra_senadores, que 
procuram defender o Senador Mauricio. Cor~ 
rea, que merece todos os nossos aplausbs_ 
e os nossos elogios, ao tempo em que lançam 
ao opróbrio, como disse, a Comissão de Cons
tituição, J!lStiça e Qdadania do Senado Fe
deraL 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex!' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex" 
Peço que-seja um breve. aparte, porgJ.!e o Sr. 
Presidente-já me-chalna a atenção. 

O Sf. Joáo Menezes _:_ Eminente Sena~ 
dor, realmente esse projeto vai dar muita dls 
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cussão. E quero felidtar o Senador Mauricio 
Corrêa e o Senador Chagas Rodrigues, que 
realmente fizeram um tr®alho, dentro do pos~ 
sivel, nas melhores condições. Agora, quero 
dizer ao Senador Mauríc:io Co_rrêâ que não es
tou só ameaçando fazer o recurso; eu vou 
fazer o re(;urso. J~ tomei as assinaturas, já 
tenho as assinaturas e vou fazer o recurso 
para o Plenário do Senado porque entendo 
que um assunto da rnaior complexidade, co~ 
mo é esse, não pode ficar na responsabilidade 
exclusiva da COmisSãO de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. O Plenário do Senado tam
bém tem que assumir essa responsabilidade; 
essa responsabilidade também é integral de 
todos nós, e esse é o fundamento principal 
do recurso que vou propor à Mesa para a 
discussão do projeto aqui no Plenário. Fala-se 
sobre constitL~J:Tonalidade ou inconstituciona
lidade do projeto. Eu ·acho que o projeto é 
até inconstitucional também; estou de acordo 
com o que estabelece a Constitui~ão Federal. 
Mas esse é outro porllo. Acho que no projeto 
temos dois pontos fundamentais- a tratar:-pri
meiro, que esses apartamentos foram com•
truídos pelo meu compadre e grande Presi
dente Juscelinq Kubltschek e outros Pr~siden
tes para tomar posSJVel a instalação de Brasllia, 
a vida aqui em Brasília; a i.rtSta\açãõ do Poder 
Público em Brasma. Este é o fundamento prin
cípal. E o outro é a perspicácia do eminente 
Senador e meu amigo Maurício Corrêa, que 
faz, nesta hora, esse projeto, que é um projeto 
de grande repercussão política, porque Bra
sma é o coração da política, do funcionalismo 
público, e temos perto de 11 mü apartamentos 
funcionais. S. EX", -em· boa hora, inte\igent~_ 
mente, está mexendo nesse assunto, que já 
foi objeto de estudo no Sen~do. Inclusive o 
Senador AlexÇtndre Costa fez urn grande traba
lho, que ficou parado não sei por onde. Então, 
r V. Ex" pelo trabalho que estão fazendo, e 
quero dizer que vou apresentar um substitutivo 
ao que foi feito, através da Cõinisi:iâo de Cons
tituição, Justiça e Cicl~dania, e vou apresentar 
outras emendas, no sentido de dar a minha 
idéia sobre o assunto e procurar esclarecer 
aquilo que me parece mais justo. Mas isso 
de maneira nenhuma importa em prejudicar 
o trabalho meritório i::jue V. ~ e Os demais 
companheiros têm feito na_ CQfuissão de 
Constituição, Justiça e Odadàhia. E qUalquer 
acusação feita à CorriissãO de Constituição, 
Justiça e Cidadania é acusação inidônea, que 
não tem cabimento e que não pode receber 
o apoto de ninguém. Mas esta também é uma 
da'!:> razões para-não deixarmos só a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cida:dã.nia como 
responsável pelo projeto. O Senado tem que 
dizer se aprova ou não esse projeto, se vota 
a favor ou contra. Muito obrigado a V_, Ex" 

O SR. EDISON LOBÃO -Agradeço a 
V,. Ex' a interferência. 

E concluo, Sr. Presidente, dizendo que ~ 
é um trabalho bem feito, que teve realmente 
no Senador Alexand're Costa o seu precursor 
e que agora é relataçlo pelo Senador Chagas 
Rodrigues num trab81ho primoroso, no qual 
S. 'Ex'- se debruçou, por dias e até noites int~~ 

ras, e chegou à conclusão a que chegou na samente junto aos escalões governamentais 
Comis_são de Constituição~ JustiÇa e _Cldada- ~à propria comuntdad_e brasileira. 
nia. Só lamento que pessoas de mã- fé ou A nossa homeQagem, S~. Presid~nte, a do 
por a_bsoluta ignorância tenham contado nos PMDB _e, acredito, das demais agremiações 

~jornais versões absolutamente falsas quanto aos_ ver~adores brasileiras, muitos dos quais 
_ao que ocorreu na Comissão de Constituição, - presentes nas ga1érias, na tarde de hoje, e que 
Justiça e Odadania, procuiarido com iSso de- no Audit6rio Petrônio Pqrtella, iniciam, hoje. 
negrir à-imagem do Senado Federal. Muito um período de discussão e votação sobre te-
obrigado a V. EX' (Muito bein!) mátie.a de real magnitude. 

(Durante 0-discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Pompeu de Sousa, 3'~ Secre
tário, deixa a cadeira. da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre-. 
S/dente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Concedo a palavra ao nobre Senador Mau-
ro Benevides, ' 

O SR- MAURO BEI'IEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi"' 
são do orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, deS_ejo registrar a realizaç~o. a partir de 
hoje, em Brasília, de mais um Congresso Na

-clonaJ de Vereadores, para o debate de temas 
relevantes, vinculados à realidade política, eco-
nômica-e soctal do País. 

b_rneu EstadO raz-se representar no magno 
evento por uma numeroSa delegação ori9i~ 
nária de várias comunas, dentre as quais a 
cidade de Fortaleza. cuja Câmara Municipal 
creô_eõOou dEi!e"gados de suas bancadas para 
aqui expressar o pensamento do Legislativo 
da minha ddade natal. 

Tendo-me inicia-do na_ vida pública j;>elo 
exercício da vereança, eleito que fui_ para um 
mandato de quatro anoS ~ 1955-1959), posso 
aferir a _importância das tarefas inerentes aos 
edis brasileiros, que coristituem a base da mm
tânda polítiCo-parlamentar. 

0- 8-r~ Monso Sancho - Permite V. ~ 
um aparte? -

·OSR-MAOROBENEVIDES-Conc.edo 
o aparte ao nobre Senador Afonso Sancho, 
com a aquiescência do Presidente Nelson Car
neirac 

O Sr.Monso Sancho-:--- DesejO Congratu
lar-me com V. Ex!', meu prezado amigo Mauro 
Benevides, por estar registrando aqui na tri_bu
na do Senado este conclave de grande_ impor
tâncta. Sente-se hoje que os nossos verea
dores não são mais çomo os antigos que_ não 
estavam ativos em suaS funç~s. Todos são, 
hoje, esclarecidos, são pessoas que sentem 
as necessidades das :suas comunas e procu
ram, atravéS da sU:à inteHgt}ncia, do seu _traba
lho e da sua capacidade, desenvolver alguma 
cófsa em faVor da sua comunidade. Congra
tulo-me com V. Ex!', como um dos grandes 
senadores desta Casa, que não deixa passar 
em branco fatos dessa natureza. D~$1?'iO que 
esse_ conclave leve para as comunas do Brasil 
resultados positivos. Muito obrigado, 

____ M,uilo.1! __ QQ_g atuais vereadores certamente 
postularão, nas eleições de 1990, man9,ato 
de Peputado Estadual ou Federal, de Prefeito 
ou ViOO-Prefeito, numa seqüência natural de 
atividade na vida pública, voltados para a defe
sa do ·mtereSse- coietivo. 

O SR- MAURO BEI'IEVIDES - Muito 
gratg_ a V. E.xt, _senador AfOnso Sancho, que, 
através do seu aparte, homenageia tainbém 
os Vereadcii'eS~ como pretendo fazer, neste ins
tante, neste breve discurso, com a_ aquiescên
-Cia dif Mesa. Agradeço a V. Ex', portanto, a 
Sua scilidaiiedade, que consubstancia uma ho
menagem justa e merecida aos vere~dores 

_ brasíleJrõs que, neste momento em BraSilía, 
realiZam mais um coriQTeSSo naciorial._ 

Todos os municípios, pequenos, médios ou 
de grande porte, submetem os seus proble-

-maS à apreciação das suas respectivas Câma
ras,_ que se tomam intérpretes das aspirações 
populares. 

- Com-a proniUlgação da nova Carta, a 5_ 
de_o_u__tUbro -de 1988, f6rarri assegurados, atra
vés dO- FPM, recursos ·mais significativos à 
área_ mt~niçipal, redistribuidos gradualmente 
pela Secretaria do T escuro NaCionaL 

Mesmo melhor aquinhoados, os municípios 
defrontam-se com dificuldades, às vezes, in
transponlveis, sendo compelidos a pleitear dos 
GoVernos EStaduais e da própria União a indis
pensável colaboração para superá-las dentro 
daS dispOnibilidades orçamentárias, agora 
avaramente 'repassadas em raião da crise· eco
nôrolco~financeirii vivida pelO Brasil. 

$a_(id_o, pois, em nome da Liderança da mi
nhã Bancada, a do PMDB, os vereadores, pela 
presença na Capital da República, como pirti-~-
cipanteS de um concorrido ·congresso nacio
nal,_c::!,!jas de<:isõ_êhaverão de repercutir inten~ 

Sr. Presidente e Srs~SenadÕ[es, !i-eStas_ bre
ves palavras, fica a nossa homenagem e a 
manifestação do nos_so ~gozijo em receber, 
na capital da República, aqueles representan
tes das várias Câmaras de todo o País. Não 
seis~ tOdos os 4.300 municípios aQui se repre
sentam_, mas muitos deles aqui estão para dis
cutir temas importantes, merecendo, assim, 
o respeito e a admiração do_s senadores da 
República. ---

Portanto, as nossas homenagens aos verea
dores, especialmente àqueles que lotam, neste 
instante, as galerias·doSenado Federal. (Muito 
bem!) 

Ó SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
-pelo Sr. !~"Secretário. --

São Jídos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 155, de 1989 

Dispõe sobre a participação dos traba
Jhaçfqres nos Jucr:qs, ou r:e_sLJftados di}s 
empresas e dá outras providências. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Os empregadores, abrari.gldOs peM 

lo art 29 da Consolidação das Lets d6 Traba
lho, ficam obrigados a dar a seus empregados, 
em ·caráter geral e inclusive aos empregados 
avulsos ou temporários, uma participação nos 
lucros ou resultados de sua atividade econô
mica. 

Parágrafo único. Não s_e comp-reendem 
na disposição deste artigo, os empregados de 
pessoas físicas ou juridicas dedicadas_ a ativi
dades de natureza não econôrnica. 

Art. 2° A participação a que- se refere o 
art 1? efetiva-se pela adoção de plano de parti
cipação contido em acordo coletivo especi
fico, celebrado livremente entre-o empregador 
e seus empregados. 

§ 17 Da parte dos empregados, o acordo 
coletivo poderá ser negociado por represen
tantes por eles escolhidos para essa finalidade 
ou pelo respectivo sindicato representativo, se 
eles assim o decidirem em assembléia convo
cada para este fim. 

§ 29 Os acordos coletivos, livremente ne
gociados, são os instrumentos própr!os de fi
xação não só dos direitos substantivos da par
ticipação, como também das normas adjetivas 
de regência, inclusive as de vigência e revisão 
deles. 

§ 3o Cada acordo -conterá cláusula asse
curatória dos meios de informação propicia
dos aos empregados, aptos a permitir a fiscali
zação do cumprimento dele. 

§ 4o Uma vez assinado, o acordo coletivo 
será levado a registro no órgão local da Justiça 
do Trabalho ou no Juízo local investido da 
jurisdição trabalhista, que organizará o s_erviç_o 
respectivo. 

§ 5"' Os empregados poderão ajuizar dis
sídlo coletivo destinado ao estabelecimento 
de um plano de participação, por intermédio 
do sindicato da categoria profissional, quando: 

a) ficar comprovado o impasse na nego
ciação; 

b) o empregador negar-se a negociar. 

Art. 3"' _A Justiça do Traba1ho, ajuizado o 
dissldlo coletivo referido no § 5< do artigo ante
rior, promoverá a tentativa de acordo e, no 
caso de julgamento, além dos parâmetros fixa
dos no § 29 , do art.. 114 da Constituição Fede
ra], estabelecerá um plano de participação que 
atenda à natureza e à conjuntura da empresa 
e equivalente aos celebrados por empresas 
assemelhadas. 

Art 4"' Para efeito do impásto sobre a ren
da, exclui-se do lucro tributável do emprega
dor, o montante que for por ele atribuído aos 
empregados à título de participação nos lucros 
ou resultados, em decorrência de plano de 
participação registrado na forma do § 4~. do 
art 2° ou estabelecido por decisão da Justiça 
do Trabalho. 

Art. 5o O quinhão individUal de participa~ 
ção nos lucros ou resultados, atribuído a cada 
empregado, não tem caráter remuneratório 
e nem pode servir de base à incidência de 
qualquer_ obrigação trabalhis_tA__ou previden
ciária. 

Art. 6 9 OS empreQaâOres, proporcio
nalmente à grandeza dos planos de partici
pação adotados, gozarão das seguintes vanta
gens: 

8) favor creditício junto aos estabelecimen
tos oficiafs de cr~ciito, que,_ a partir da publica
'ção da presente lei, adotarão normas próprias 
pára-isso, condizentes coni as respectivas pos
sibilidades: 

b) preferência, em igualdade de condições, 
na classificação das propostas oferecidas em 
c6ncoi'i'ências públicas: 

c) dáusu1as de maior vantagem nos con
tratos com entidades públicas. a critério des-
tas. _ _ __ 

Art.- 7~ - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em 
cOntrário. 

Justificação 

-- Ap~rticipação dos trabalhadores nos lucros 
das empresas _é preceito constitucioftal que 
existe há mais de 43 anos (desde a Copsti
tulção de 1946). E a partiCipação excepcional 
deles na gestão é norma constitucional há 
mais de 22 anos (desde a Constituição de 
1967). 

Nenhum desses dois preceitos teve aplica
ção prática por falta de regulamentação. Mas 
esta não esteve ausente por acaso. Tentativas 
houve, mais de 70, desde 1946. 

Acontece que os Projetas de Lei apresen
tados,_ na sua totalidade, mostraram-se inviá
veis. 

.As razões da inviabilidade foram várias. 
Em primeiro lugar, todos eles estabeleciam 

uma fórmula rígida de participação, incapaz 
de enquadrar-se nas diferentes situações das 
inúmeras empresas existentes. 

Em segundo lugar, na sua maioria, eram 
inspirados na idéia de suplementação sãlarial 
aos empregados, onerosa para as empresas, 
diretamente e por motivo de reflexo nos encar
gos sOciais e tributários. 

Em terceiro lugar, em nada ajudaram no 
campo da política de pessoal das empresas 
e do seu eventual esforço em prol da eficácia 
econômica. 

-Do lado dos trabalha"dOfes, não ofereciam 
interesse, ou porque o quinhão individual fos
se inexpressivo, ou porque seria fácil às em
presas alterar seus balanços, ou, fina1mente, 
porque a participação pudesse significar uma 
cooptação do trabalhador pelo empregador. 

Os empregadores brasileiros, na sua maio
ria, são preconceituats na forma de encarar 
a participação e a classe trabalhadora, por sua 
vez, por suas lideranças mais expressivas, des
confia que ela pode ser um instrumento que 
anestesia seu impulso de luta por maiores di
reitos. 

O contexto social brasileiro, até hoje, ainda 
é ingrato para a assimilação do instituto. 

Nos países capitaliStas economicamente -
_mais avançados, a participação tende a ser 

_conceituada como a forma de atribuir_ao tra
balh_o a sua parte no resultado da atividade 
criadora de riquezas, ao lado do capital e da 
direçã.Q,_ 

Nos países socialistas também é crescente 
a preocupação de atribuir ao trabalho a parte 
que lhe cabe no resultado da produção de 
riquezas da nação. 

No Brasil; em que pese apreceituaçãó-Cons
titucional, estamos situados pouco adiante da 
estaca zero. 

Sendo assim, não adiantaria regUlamentar 
o preceito -constitudõnal de rTtodo rfgido e 
segundo as últimas conquistas, agora já apli
cadas ali onde a experiência vivencial da parti
cipação tem uma história e uma tradição. 

Devemos começar do começo. 
Por essa razão, apresentamos um ProJeto 

de Lei que deixa livre can)po às partes interes- __ 
sadaS -empregadores e einpreQados- para 
neg·oci~irem planos de participação através de 
acordos coletivos específicoS. 

Mas esta liberdade não vai ao ponto de abrir 
caminho à inadimplência: todo empregador 
terá que cumprir o preceito constitucional, sob 
pena de ter que fazê-lo por decisão judicial. 

A liberdade somente se refere ao "quan
tum" e ao ''-modus" da participação, que serão 
negociados à luz-dos difererites interesses em 
jogo e das peculiaridades das diversas ativida
des económicas, apurados os lucros. 

O Projeto assegura meios de informação, 
capazes de sustentar a fiscalização dos empre
gados e também garante a flexibilidade dos 
acordos no tempo, através da revisão, mesmo 
dentro do período de vigência. 

A intervenção dos sindicatos fica a critério -
dos empregados interessados, o que se coa
duna com os princípios, também constitucio
nais, da autonomia e _da liberdade sindicais. 

As normas adjetivas da participação deve
rão constar dos próprios acordos coletivos e 
estes serão devidamente validados por um re
gistro oficial_ na Justiça do Trabalho (atual
mente não seria bem recebido pelas lideran
ças sindicais de trab"athadores o registro no 
Ministério do Trabalho.) 
. A isenção fiscal que beneficia a parte dos 
lucros ou resultados aplicada na participação 
é socialmente justa: aquela parte do lucro não 
vai para o bolso'do empregador, não é renda 
dele. 

A desvinculação da participação de qual
:quer caráter de remuneração ou de incidên· 
cias trabalhistas (como FGTS,_ a indenizaç!o 
por despedida, as férias, O aviso prévio, etc.) 
ou previdenciárias, também é socialmente jus
ta, além de ser preceito constitucional expres-
59 (inciso XI, do art. 79, da Constituição), por
que não se trata de sobre-salário, mas ·sim 
de parcela do resultado que cabe ao trabalho 
no processo de produção. 

Assim estruturado, cremos que o Projeto 
seja viável, pelo que esperamos o apoio de 
nossos pares. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1989. 
- Se_nador Edison Lobão. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 156, de 1989 

Dá nova redação aos arts. 665 e 6_66. 
da Coflsolidação das Leis _do Trabalho, 
dispondo sobre férias e remuneraç&J de 
JUízes e/assistas temporários. 
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O c-ongresso Nacional _g~çreta: 
Art. 19 Os arts. 665 e 666, da Consoli

dação das Leis do Trêtba1ho, aprovadas pelo 
Decreto no 5.452, d_e 1<? de maio de _194_3, 
passam a vigorar com a seguinte redaçãO! 

"Arl 665. Enquanto durar sua inves
tidura, gozarão os juízes dasslstas tempo
rários de primeira instância e seus suplen
tes das prerrogativas asseguradas aos ju
rados e, após cada período de 12 (doze} 
meses de exercício, terã.o Qin~itp -~ Férias 
de 60 (sessenta)_dias corridos. __ -

Art. 666. _Independentemente. do nú
mero de sessões a que comparecerem, 
os juízes <::!assistas temporários de pri
meira instância ou seus suplentes perce
berão o vencimento correspondente a 2/3 
(dois terços) do vencimento-base do Juiz 
do Trabalho Presidente de Junta de Con
ciliação e Julgamento." 

Art. 2<? Esta lei em vigor na data de s_ua 
pubUcação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Nos termos do inciso IV, do art. 92, da Cons
tituição Federal, f~em parte do Pod~_r Judi
ciário os Tribunais e Juízes do Trabalho. São 
eJes, segundo o art 1.1 1, da Cãrta Magna, o
Tnbunal Superior do TrabalhQ,_OS Tnbunals 
Regionais do Trabalho e as Juntas de Conci.;
fiação e Julgamento. 

Sobre essas últimas, e~beleçe o. art. 113, 
da Constituição Federal, que "a lei disporá 
sobre a constituição, investidura, jurisdlção, 
competência, garantias e condições de exer- . 
cído dos órgãos da Justiça do Trabalho ... " 
e o art. 14, da Lei Complementar n~> 35, de 
14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional), que "as Juntas de Conci
liação e Julgamento têm a sede, a jurisdição 
e a composição definidas em lei, .. " 

A lei ordinária dispõe sobre as Juntas de 
Conciliação e Julgamento no Capítulo n, do 
Trtulo VIn, da Consõlidação das Leis do Tra
balho. 

Estabelecido na Constituição Federal, na l_~i 
complementar e na lei ordinárta, o poder judi
cante das Juntas de Conciliação _e Julgamen
to, como órgãos do Poder Judiciário, o art. 
647, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
define a composição delas, em cumprimento 
ao art. 116, da ConstituiÇão F edera1, colocan
do como elementos integrantes. 5ellS, além 
de um Juiz do Trabalho, que a preside, dois 
juízes dassistas tempor&rios, representantes 
dos empregados e dos e:mpregadores, o· que 
obedece ao disposto na segunda parte dQ arti
go 14, da Lei ComPlementar n9 35, de 14 
de março de 1979, · -

O art, 652, da Consolid<lção~ d~ ~eis do 
Trabalho, delimita o poder judicante das Jun
tas de Conciliação e JJ.Jlgamento, ao fixar sua 
competência. 

Coroando a conceituação legal das Juntas 
de Conciliação e Julgamento, como órgãos 
judicantes colegiados da Justiça do Tra_balho, 

o arl8!)0 da Çoosolldação das Leis do Traba
lho e.. seu parágrafo (mico determinam o modo 
como é feita a prestação jurisdicional por es

- ses_ órgãos. Nestas duas últimas disposições 
legais fica evidenciada a função judicanie dos 
juizes classistas temporários de primeira ins
tância, representantes de empregadores e em
pregados, porque podem os votos deles, des:
de que coincidentes e conti:ários à proposta 
de decisão do Juiz Presidente, determinar o 
teor da_ sentença, 

Desde a Constituição Federal até a_ lei ordi~ 
nária, portanto, está defmída a condição de 
juízes dassistas terr'l.porártoS de primeira ins
tância, atribuída aOs representantes de empre
gadores e empregados, integrantes dasJuntas 
de ConciliaçãO e Julgairierito. 

A lei ordinária corlf"trmou aquela condição, 
quando a Lei n~ 6.903, de 30 de abril de 1981 
dispõs, ria a1ínea d, do seu art. 1 ~.que o bene
ficio da aposentadoria do juiz temporário é 
devido, entre outros, aos juízes dassistas tem
porários que integram as Juntas de Conci
liação e Julgamento. 

O art. 49 da citada lei reconhece ao juiz <::las
-sista tempàráiio o exercido da magistratüra 
e a ocupação de cargo em caráter efetivo. 

Por tudo isso, o Projeto de Lei ora oferecido, 
coerente com a Constituição Federal de 1988, 
<=com a Lei COmplerileri.tar e a lei ordinária, 
dá aos representantes c]ÇJssistas junto aos ór
g~os de primeira instância da JUstiça do Tra
balho o tratamento que lhes é devido, propon
do_ a substituição, nos artigos 665 e 666, da 
Consolidação das Leis_do Traba1ho, da expres
são-''voga1" por essa outra de "juiz classista 
tefl1porário", e da expressão "gratificação" pe
Ja de-"vendmenfo", (iue -coiTeSpõnde à remu-
neração pelo exerc:fcio do carg9._ · 

Propõe, ainda, o presente Projeto de Lei, 
60 {sessemaFdias de férias anuais_ aosjuíres 
dassistas temporários de primeira instância, 

-o que corresponde, também, à sua condição, 
que, com a nova Constituição, em nada mais 
se diferencia da dos juízes dassistas tempo-
rários dos Tnbunais Regionais do Trabalho 
e das çlos Ministros classistas temporários que 
integram o Tribunal Superior do Trabalho, a 
-não ser quanto à hierarq'Liia da jurisdição, fixa
da nas respectivas çompetêricias. 

Não há como .. <:iistinguir. juizes dassistas 
temporários, de modo .a justifiçar a atri(:>uição 
diversificada de períodos de férias. 

Presentemente, em face Q.a omissão legal, 
alguns Tribunais Regionais do Traba1ho, mas 
não__todos, concedem aos juízes dassistas 
temporários de primeira instância, em seus 
respectivos regim-entos interneis, 30 (trinta) 
dias de férias por ano, diferentemente do que 
é atribuído aos juizes dassistas temporários 
de instância superi9r, os quais, a exemplo dos 
juízes. togados, gozam do direito a 60 (ses_sen
ta) d~s çle férias por ano. 

A nossa Proposição elimina esse tratamen
tõ, que é discriminatório, ~em apoio na lei 
e__injusto para com os juízes dassistas tempo
rários de primeira instância. 

Finalmente, propõe o presente Projeto de 
Lei_ a fixação do vencimento do juiz classista 

temporário de primeira instância em 2/~f(dois 
terços) do ven<::imento-base do Juiz cio Traba
lho Presidente_ de Junta de Conciliação e Jul
gamento, independentemente do número de 
sessões a que -compareCer, no decorrer de 
cada mês, o que refletirá, também, como é 
correto, nos proventos de apo-sentadoria asse
gurados pela lei n? 6.903, de 19.81. 

Essa última medida consubstancia a rela
ção ~argo-venci~ento-provento de aposenta
doria, cabendo_ observar-se: que a eventual au
sência à se~_são é sempre juS.tificllda e não 
irresponsável, podendo o suplente funcionar 
no lugar do titular. 

Com o pres~nte _projeto de ~ei, procuramos 
adequar dispositivos legais que se mostram 
dissonantes âa ordem constitucional ejuridica 
e, ademais, fazer justiça aos.juízes classistas 
temporários de primeira instância da Justiça 
do Trabalho em dois pontos oilde_sofrem dis
criminação descabida, razões pelas Quais es
peramos o apoio dos senhores-parlamentares. 

Sala das S~sões, 21 de junho de 1989. 
- Odacir Soares. 

. .. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~-157, de 1989 

Dispõe sobre as pesquisas e__ testes pré
eleito~ais. 

O C:Ongre-ssqNadonal decreta:_ 

AiC -rç,- Fie:: a criada, junto ao Têibunal SU- _ 
perior Eleitoral, comissão encarreQada de exa
minar e propor normas visando a assegurar, 
no âmbito d"- previsão eleitoral, a objetividade 
e a qua1idade das pesquisas- e lesteS pré-e
leitorais. 

Art. 2~ As proposições da comissão, para 
serem aplicadas, deverão ser objeto de resolu
ções do Tri_bunal Superior Eleitora). 

Art. 39 A comissão_ será constituída_ por 
seis membros, sendo três ministros do Supe
rior Tribunal Eleitoral e três representantes_dos 
partidos políticos com representação no Con
gresso Naclonal. 

Art. 4~ A pubiiCãçãO e difusão das pesqui
sas e testes pré-eleitorais devem ser acompa
nhadas das. indicações seguintes, estabeleci
das Sob' a-responsabilidade da entidade que 
as realizou: 

t-o nome_ da entidade_que re<~lizou a con
sulta; 

U -o nome e qualificação do patrocinador 
ou que destinatário; 

lll- o número de pessoas interrogadas, 
Com sUa dis_tribuição espacial; 

IV- plano amostral e peso ponderado no 
que se refere a sexo, idade, grau de instrução, 
nível económico e área física de rea1ização 
do trabalho; 

V ....:a data o~ datas em que se desenVolveU 
a <::onsulta. 

Art. 5° ~Por_oJ:asião da publicação ou difu- -
são de qualquer pesquisa ou teste_ pré-elei
toral, a organização que a realizou deve enç_a
minhar, à comissão, dentro de_uma semana 
após a publicação ou difusão, relatório indi
cando: 
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I- o obíetivo da consulta; 
II- o método pelo qual as pessoas interro

gadas foram selecionadas, a escolha e com
posição da amostragem; 

m-as condições pelas quais foram proce
didos os interrogatórios; 

rv- o texto integral das questões; 
V- os limites de interpretação dos resulta

dos publicados; 
V(- se for o caso, o método utilizado para 

deduzir os resultados de caráter indireto qUe 
serão publicados. 

§ ]9 A comissão poderá determinar a pu
blicação, pelos responsáveis pelas pesquisas 
e testes pré-_eleitorais, de indicações que figu
rem no relatório previsto neste artigo, ou corre
ções que ju1gue devidas para esclarecimento 
do corpo eleitoral. 

§ 29 A organização-que- realizou a pesqui
sa ou teste pré-eleitoral manterá a disposição 
da comissão os documentos que respaldaram 
a consulta: publicada ou difundida. 

Art. 6~ Os 6rgãós âe infõrrnaÇao que Pu
blicarem ou difundirem prévias-Ou testes pré
eleitorais em '0olação às disposições da pre
sente lei e textos regulamentares, bem como 
as pessoas jurídicas ou tisicaS-que divulgarem 
seus resultados, incorrerão na pena prevista 
no art. 323-d.:i:-Lei n~> 4:737;-C:le 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral). 

Parágrafo único. Serão entendidas como 
violação à presente lei, de modo especial: 
I- a publicação ou difusão de pesquisa ou 

teste eleitoral desacompanhada dos elemen
tos previstos no art. 49 desta lei; 

U -a pubHcação ou difusão de pesquisa 
ou teste pré-eleitoral a _que não se siga, no 
prazo de uma semana, a entrega, ao Superior 
Tribunal Eleitoral, dos elementos indicados no 
art 5•; 

III-a recusa a dar a devida divulgação às 
recomendações ou correções determinadas 
pela comissão, nos termos do art. 5°; § 1 ç 

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data-de 
sua publicação. --

Art. 99 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Tem sido preocupante o impacto, no pro
cesso eleitoral dos tempos modernos, do que 
os franceses chamam "sondagens" e do que, 
em nosso meio, se denominam "pesquisas", 
"prévias" e testes pré-eleitorais. 

Através da seleção e interrogação de uma 
pequena amostragem de indivíduos, define--se 
o sentir de um vasto número e pela aferição 
da intenção de voto de poucos chega-se, por 
critérios estatísticos, a antecipar- o mais das 
vezes com toda a precisão - o resultado das 
eleições. 

Ciosos em controlar o mecanismo eleitoral 
e em afastar qualquer constrangimento ao di
reito de voto, tentaram alguns países a propo
sição de normas com vistas a garantir "a obje
tiV:Idade e qualidade" de tais pesquisas. E al
guns deles chegaram a proibir a publicação 
e difusão das prévias em períodos próximos 
às eleições. 

No caso brasileiro, nosso Código Eleitoral, 
por seu art. 225, obstou, nos quinze dias ante
riores aos pleitos, "a divulgação, por qualquer 
fOrma, de ·resultados de prévias ou testes p~ 
eleitorais". E mais- recentemente, a Lei n9 

7.773, de 8 de juiilio cte 1989, q\ie dispõe 
Sobre a eleicáo-dci Presidente eVice-Presiden
te da Rep®lica, estabeleceu prazo maior -
pelo rp.enos para0: -prif!1eiro turno - que o 
fixado no Código Eleitoral, ao preceituar, no 
arl 26, § 21' que: 

"Fica vedada, nos 30 (trinta} dias ante
riores à data da eleição em primeiro turno 
e nos 10 (dez) dias_-ante!iores à do segun
do turno, a divulgação de quaisquer pes
quisas, prévias ou testes Pré-eleitorais, re
lativamente à eleição presidencial de que 
trata esta lei." 

A França é o pais que mais se tem desta
cado na busca do controle sobre essas con
sultas popuJares. Ali se editou a Lei n9 77-808, 
de 19 de julhb de 19_77_, relativa "à publicação 
e à difusão de certas sondagens de opinião", 
regulada posteriormente pelos Decretos n9s 
'18· 79 e 80-351, de 25 de janeiro de 1978 
e 16 de maio de 1980, respectivamente. Se
gundo a lei, suas disposições se apUcariam: 

"À publicação e à difusão de toda son
dagem de opinião tendo uma ligação di
teta ou indireta com um referendo, uma 
eleição presidencial ou uma das eleições 
reguladas pelo código eleitoral e, tam
bém, com a eleição dos representantes 
à Assembléia das Comunidades Euro
péias." 

A lei criou, jUnto ao Ministério do Interior 
da França (Já não existe, como no Bra:Sil, uma 
Justiça EleitoraJ) uma coinissão de Sondéi
g~, encarregada de: 

- ''Estudar e propor regras visando a as
segurar no domínio da previsão eleitoral 
a objetivi<;lade e a_ qualidade das sonda
gens publicadas ou difundidas." 

Dez anos após sua criação, na França, _a 
- comísSão de SOndagens apresenta um bom

saldo de atuação. Através do obrigatório enca
minhamento,_ pelas entidades responsáveis 
pelas pesquisaS,- de da-doS Sobre o desenvol
vimento das consultas, à comissão, tem sido 
possível a esta_ um rigoroso exame sobre as 
técnicas empreQadas e sobre sua dentificiw 
dade. As irregularidades mais comuns, nesse 
campo, tem sido a falta de indicação de sua 
origem, defeitos nas -condições de sua aplica
ção, -rediredonamentos que afetaram a since
ridade das prévias, erros na publicação e apre
sentação- dos resultados. Empenhou-se, tam
bém,_ a_ comisstlo, em evitar que pessoas e 
instituições responsáveis pelas consultas pro
cedessem, por ações concertadas, a impedir 
ou restringir a rriesma atividade por outros. 

Tudáleva a crer que seria conveniente, para 
a lirripfdei do processo eleitora] no Brasil, se 
seguisse, aqui, a conduta francesa. <:remos 
se esteja, efetivamente, protegendo o eleitor 
entre nós, ao lhe dar garantias de que as pes
quisas, prévias ou testes pré-eleitorais, divulga-

dos com tanto estardalhaço - e atingindo, 
graças a expansão dos meios de comunica
ção, todo o espectro de ·nosso corpo eleitoral 
- sejam realizados com a isenção e _a quali· 
dade que se _deveriam esperar. 

A vigilância- do poder público, aí, volta-se 
para_o resguardo da livre escolha, pelos eleito
res, de seus diligentes, para que o direito de 
informação não seja abastardado por divulga
ção viciada, que utilize uma pretensa téCnica 
como biombo à fraude vastamente mais da
nosa do que aquelas que, em um passado 
próximo, O nosso País c~nheceu. 

Creio que, pelas razões expostas, este pro
jeto merecerá a necessária aprovação dos ilus
tres pares para que se conVerta em preceito 
legal. 

Brasília, 20 de junho de 1989. - Marco 
Madel. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Os projetes lídos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes, ónde pode
rão receber emendas pelo prazo de 5 dias 
úteis, após publicados e distribuídos enÍ avul
sos, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 19 Secretário. - -. 

É lido o seguinte 

REQUERIMEI'ITO N• 336, DE 1989 

Constitui Cómissão de Inquérito, para 
os fins que espec!Dca. · 

Art. 1 o É constituída, nos termos do art. 
58.-§ 39, da ConstitUição Federal e do art. 168, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
uma Comissão de Inquérito destinada a inves
tigar, em profundidade, as causas, conseqüên
cias e responsabilidades, que determinaram 
a liquidação do Banco Regional de Desenvol

-vimento do Extremo Sul - BRDE, a legali
dade do procedimento, análise e avaliação do 
fato e seus efeitos, bem como a identificação 
da necessidade e conveniência de adoção de 
medidas legislativas complementares, em fa
ce da vigência da ConstituiçãO de 1988. inclu
sive sobre eventuais _e futuras situações simi-
lares. __ 

Parágrafo único. No cumprimentO dos e"n
cargos previstos rieste artigo, a comissão, en
tre _outros, terá o objetivo de: 

a) definir competências, identificar respon
sáveis_ e responsabilidades nos diferentes or
ganismos da administração Pública; 

b) sugerir medidas capazes de ensejar ade· 
quada reformulação do sistema financeiro na· 
dona!, visando a enfrentar s-ituações como a 
que originou a liquidação1 b~scando, anteci
padamente, equacioná-las e, ocorrendo, dis
por de instrumental Jegíslativo mod_erno e 
constitucionalmente compatível, para enfren
tá-las. 

Art. 2o- A comissão constituir:..se~á- de 9 
(nove) membros e terá o prazo de 90 (il.Ovetita) 
dias para apresentar suas conclusões. 

Art. 39 Esta resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
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Justificação 

Desejamos esclarecer, preliminarmente, 
que o Senado Federal já aprovou anterior
mente, a criação de __ Comissão d~ Inquérito 
idêntica, cujo prazo, para instalação tennina 
hoje, dia 19 de junllo de 1989. A não instala
ção, ern tempo oportuno, não aconteceu por
que, sem embargo de nossos esforços e ges
tões,. bem como da P_r<!Sidência desta Casa 
Legislativa, as indicações de seus membros, 
a cargo das respec:tivas lideranças partidárias, 
especialmente do PMDB, Partido major!Uírio, 
não foram feitas em prazo capaz de possibilitar 
sua instalação e funcionamento. Por isso, sen
do hoje o último dia .e, não havendo mai3 
tempo hábil para tal desiderato, somente nos 
resta o recurso regimental de propor nova cria
ção da comissão, com a mesma redação e 
justificação consta_ntes_da Resolução n9 _8, de 
1989, vez que a situa_ção do BRDE continua 
inalterada.. permanecendo ioalter.a.dos os mo
tivos que nos levaram a propor, já em março 
do corrente ano, a criação da Comissão d~ 
Inquérito. 

Com efeito, há vinte e oito anos passados, 
por ato do GovernO -Federal, compartilhado 
pelos Governos dos ES@dos do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sut criava-se o Ban
co Regional de D~senvolvimento do Extremo 
Sul - BRDE. • _ .. 

Referida institui~ão, c.ujo objetívo maior era 
o de apoiar os projetas de integrado desenvol
vimento regional, respaldando ativldades eco
nômicas, em áreas púbUca e privada, que _en
sejassem a dinamiza~ão da economia meri
dional, tinha o escopo de alice[çar o mo_mento 
de transiç_~Q decisivo por que passava o Sul 
do País, deslocando o seu pêndulo económico 
da área exclusivamente rural para uma afirma
ção crescente do setor secundário. _ __ --~-

Mais precisamente, o BRDE foi Criado pelo 
Decreto n"' 51.617, de5 de dezembro de 1962, 
tendo sede em Porto Alegre e agêrlcias em 
Curitiba e_Aorian6polis. Possui um patrimônio 
líquido de 190 milhões çle cru.zados novos (da
dos de fevereiro de 1989). Suas apliCações 
demonstram um saldo, em 31 de dezembro 
de 1988, de 1 milhão e 521 mil. dólares ameri
canos. Realizou, em 1987, 2.154 operações 
e, em 1988, até 30 de riOvembro, 1.548 opera.:. 
ções. Possui, atualmente, 825 empregados. 

DepOis de agônico sofrimento, que se es
tendeu por alguns meses, de informações e 
contra-informações, anúncios e contestações, 
envolvendo autoridades financeiras da área fe
deral e os Governos dos três Estaçios parti
cipes do processo: depois de uma estranha 
operação - nãp bem ~plic:ada, quanto ao 
seu volwne, oportunidade e interesse-junto 
ao Produban, também vitimado por enfermi
dade que o_ levou à liquidação e que parece 
ter contribuído para a agudização da situação 
alegada do BRDE; depois de uma aparente 
"desprivatização" dos créditos com o próprio 
BRDE (veja-se artigo anexq, do Senador Seve
ro Gomes, no jornal folha de S. Paulo, edi
ção de 12-3-89, com~o c~sçimentq degireitos 
e responsabilidades, ultimamente, de bancos 
públicos federais, mudando o perfil e a natu-

reza dos titulares da dívida; depois de ahera
ções e indefini~ões no posicionamento de go
vemqS estadUais, que; apesar de co-re$pon

- sâVeis, condôminos do Banco, política, jurí· 
dfca e financeiramente, até porque, ademais 
de seus fundadores originários, hoje eram 
seus maiores devedores, não conseguiram 
harrnqnizar uma postura comum, tendo uma 
resposta menor do Governo Federal~nos seus 
procedimentos; depois de preliminar levanta
mento do custo com que se _onerarA_ a eçono~ 
mia do País, e a dos Estados do Sul, com 
a liquidação, e a necessidade de confrontar 
com o preço que, segundo alguns estudos 
técnicos, seria inclusive inf~rior, para manter 
a instituição ativa e atuante; depois de informa
ções -oficiosas, e· até ofic;iais, que dão contQ 
de que o fechamento do 6RDE estaria na pro
gramação prévia da chamada "refonnulação" 
dó sistema financeiro nacional, que levaria in
clusive ao fechamento outras instituições fi
nanceiraS públicas regfonats- dentro da poli
tica inspirada e orientada pelo Banco Mundial 
nas suas tentativas junto ao Banco Central; 
depois de verificar-se que o BRDE jamais po
deria ser tido coroo um-centro de empreguis
mo, posto que o seu quadro técnico~funcional 
- de menos de novecentos empregados -
esteve praticamente inalterado (aumentou 
cerca de 0,5% nos ú1timos dez anos) nem 

--s-e lhe poderia imputar desperdício ou má ges
tão administrativo-financeira, posto que seus 
resultados operacionàis foram usualmente 
exitosos, Salvo no que tange à possibilidade 
prática de arrecadar se~ créditos, jynto a de
vedores- instituições púbticas oiiciá.is- que 
insistiram em não pagar seus débitos. 

-Por tudo isso, e muito mais, que é tõda_ 
a história de milhares de contratos regulares 
de empréstimos que permitiram a expansão 
de empresas privadas - sobretudo de porte 
rrtédio - nos Estados s_ulinos, em operações 
idóneas, transparentes, legais e legítimas, den
tro dos propósitos, para os quais se criou a 
institu_iç;ão; pelo questionamento da legalidade 
exigível quanto à forma de desativação da ins
tituição; pelos resultados que disso decorrerão 
parª o contribuinte brasileiro, para a economia 
dos Estados da Sul, com repercussão no qua
dro nacional, para a política futura a ser imple
mentada pelo Banco Centra] com relação a 
outras instituições, .se não idênticas, similares 
ou aná1ogas, é que se propõe a cria~ão desta 
Comissão de Inquérito, na firme certeza de 
que de seus trabalhos e conclusões surgirão 
idéias e propostas capazes de contribuir para 
a elucidação da questão sob exame, bem co
mo para prevenir a ocol1'ênda de casos simi-
lares. ·· -

Sala das Sessões, 21 de junho de 1969. 
-~Carlos _Clu'ateii[-José PauloBisoi-Jorge 
BO(J1hé!usen- Oda.dr Soares- Hug~_Napo
leáo - Diva/do Sqruagy- Mauro Borges -
Carlos Patrocfnio - Jutal-,y Magalhães -
Pompeu de SouSél __ - Erandsco Rollemberg 
- Nabor Júilior ~ Jõão Menezes - Hum
bertO Iuce"na ...:.... João C81mon - Qa Sabóia de CarVâ!hô··=..· Carlos De 'Carl i_:_ AfoiiSo Ad
nos - MauríoO Corréa - Itamar Franco -

Edison Lobão - Ronaldo Aragão '"""":"""" Afonso 
Sancho -.José!pCha -José AgrifiiiJQ. _ 

JomaJ Folha de S. Paulo, de 12-3-89 severo Game-s 
O DÉACIT E O !3RDE 

A ~quidação do Banco Regiona1 de Desen
voJvimeJltO _do Extr~o Sul (BRDE) é_ uma 
operação nebulosa. que custou aos Cõntrn:)uin
tes_çerca_de US$ _5QO-mUhões. Um governo 
g!Je se mostrª- tão-preocUpado com o·dêfiCit 
público -e com a moralidade administrativa 
......._ bem-que poderia investigar todos os por
menores da transação. 

O BRDE _estava em dific_uldades Q._esde 
1982, quando, desviando_-~ de suas finalida
des~ fez einpréstimOs aos gOvernOs dos -Est&
dos do Rio Grande elo Sul, Santa Catarina e 
Paraná. Esses recursos foram investidos no 
esforço para o PDS ganhar as eleições daquele 
ano e, comO €fade .se esperar, os novos gover
nantes não quiseram pagar a conta. 

O esSenJ;:ial_qüe se deve guardar, quanto 
à origem do- problema, é que o Banco Central 
sempre soube do que se passava. A rolagem 
dessa dívida, através da venda de certificadOs 
d~ depósítos bancários e ín,terbancários, vem 
desde essa época, sem maiores obstáculos. 
A situaç:ão Começou a mudar em m~ados de 
novembro de 1988. Há quatro meses_, portanK 
to. Nessa época ocorreu a intervenção no Pro
d\,lban.__banco estatal de AlagQ~, abrindo a 
possibilidade de proced.inientos semelhantes 
em outros estabelecimentos que enfrentas- . 
sem dificuldades do mesmo tipo. · 

No d_ia 1.5 de novembro, a díyida do 6RÇIE 
tinha uma composição bem definida: duas ter-: 
ças partes para credores privados e a última 
para Credores públicos. Entre os credores pri
vados estava_o Ban_ço Sogeral, com alguns 
milhões de dólares. O Sogeral, como _se sabe, 
é ligado ao presidente_do Banco Ce"ntral, Elilio
Camões. 

A interven~ão no Produb_an precipitou a fu~ 
ga dos investidores, temerosos do. lisc;o qu_~ 
o precedent~. criava para o BRDE. Natural
mente O banco não tinha recursos para honrar 
seus compromissos, já que os EStados deve
dores não se mostravam dispostos a entrar 
com o dinheiro. Nas então aconteceu um mi
lagre. Sem que houvesse qualquer entendi
mento, qualquer acordo, qualquer compro
misso, o Banco do Brasil coffieçou a cobrir 
todos QS tít,ulos do _BRDE que venciam. E as
sim agiu até fevereiro último, _tendo aplicado 
nessa operação NCz$ 440 milhões. 

Essa intervenção milagrosa permitiu que to
dos os investidores privados - a começar 
pelo banco ligado ao presidente do Banco 
Central - recuperassem o dinheiro que ti
nham investido no ~RDE. Quanc;lo tqdas as 
díVidas tinham sido repassadas para o Teseu
ia, aí aconteCeu a intervenÇão. 

Trocada erri miúdos, a __ oj:leração (q_i_a __ se
QUinte~ _<":JS$ SOO milhões pertenCe~eS_ão res
peitável públicó ·sumirarft em om passe--de 
mágica, e apé!receram no bolso de honrados 
firiáncisl:ãs-. ·t: O ·velliO truque da social~Ção 
dos prejuizos. · 
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Vamos utilizar os instrumentos do Legis
lativo para tentar esclarecer esse negócio. Mas 
não conseguiremos impedir a repetição des
sas falcatruas, enquanto não estatizarmos o 
Banco Central. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-0 Requerimento n"'20, atende as exigências 
r,egimentais. 
I: A Pre.:.Jdência designará a Comissão_ após 

-; inc:ticação pelas IJderanças, dos nomes dos 
membros de suas Bancadas que irão inte
grá-la, obedecido o disposto nos §§ 3"' e 49 

do art 168 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. )9 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQOERIMENTO 
REQUERIMEI'ITO 
N• 337, DE 1989 

Nos termos do art. 371, b, do Regimento 
Interno, requeiro urgência para o Projeto de 
Resolução n~" 32/89, que autoriza o Governo 
do Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito junto à Caixa Económica Federal. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1989. 
-Leopoldo Peres (PMDB)- Marcondes 
Gadelha (PFL) -Fernando Henrique Car
doso (PSDB). 

REQ(]ERIMEI'!TO 
N• 338, DE 1989 

Nos termos do art 371, b? do Regimento 
Interno, requeiro urgênda para o Projeto _de 
Resolução n9 33789, que autoiiza o tioVemo 
do Estado da Bahia a emitir Letras FinaÕC:eiras 
do Tesouro do Estado, destinadas a possi
bilitar a substituição de Obrigações do Teseu-: 
ro do Estado da Bahia. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1989. 
-,-Leopoldo Peres (PMDB) - Marcondes 
Çladelha (PFL)- Fernando Henrique Car
doso (PSDB). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, item 
D do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne~o) 
- A Presidência recebeu, do Governador do 
Estado de Alagoas, o Oficio n9 S/14, de 1989, 
solldtando, nos termos do art. 52, inciso-v, 
da Constituição, autorização para que aquele 
Estado possa contratãr operação de crédito 
externo no valor deUS$ 200,000,000.00 (du
zentos milhões de dólares americanos), para 
os fins que especifica. 

Nos termos da Resolução n9 18, de 1989, 
o expediente será despachado à Comissão de 
Ass_untos Econõmlcos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa designa para representar o Senado, 
durante os trabalhos do Parlamento Amazó
nico, em Manaus, os integrantes das Bancadas 
de Rondônia, Amazona~, _Pará e. Acre, e os 

Sts. Senadores Qd Sabóia de Carvalho, José 
lgnácio Ferreira e Dirceu Carneiro. 

A matéria será votada oportunamente. 
CO/o!PARECEM JlfA/S OS SRS. SENADO

REs: 
Nabor Júnior- Aureo Mel! o-O lavo Pires 

-João Menezes- Carlos-Patrocínio -Anto
nio Luiz Mayi-:- João. Castelo - Alexandre 
Cosia ~ Chagas Rodrigues - HUmberto _Lu
cena - Raimundo Lira - Ney Maranhão -
Teotonio Vilela FUho -Jutahy Magalhães
Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira - Ger
son Camàta - Jamil Hô3.ddad - Nelson Car
neiro --Itamar Franc;o __.... Alfredo Campos 
---- Mário Covas - Mauro Borges --,- lrapuan 
CostaJunior-Mauricio Corrêa -Meira Rlho 
---_Márcio Lacerda- Leite Chaves -Affonso 
Camargo -"José_ Richa - Dirceu Came!ro 
-Carlos Chiarelli -José Paulo Bisol-José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien-
te. -

Passa-se à 

··ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI Db SENADO 
N• 7, DE 1989 

(Tramitando em corijunto com O Pro
jeto de Lei do_Senado n9 46, de 1989) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado no?, de 1989, de autoria 
do Senador Ruy Bacelar, que estabelece 

_ a gratuídade, para as pessoas reconheci
damEmte pObres, do registro civil de nas
cimento e ·da certidão de óbfto, prevista 
no art. 59, inciso 76, da ConstitUição brasi
leira e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, da 
Comissão 

-de Constituição, Justjça e G"dada
nia, favorável, nos termos do substitutivo 
que oferece. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária de 5 do corrente. 

Em vOtação o substitutivo, que tem prefe
rência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennarieC:ér Sentados. (Pausa.) - -

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudi::::ado o 

projeto. 
A matéria vai à Corrllssão Diretora, para a 

redação do vencido, para o turno suplementar. 

-- É o seguinte o substitutiVo aprovado: 

Substitutivo 

Altera a Lei n? 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, que dispóe sobre os regis
lros públicos e_ dá outras providências._ 

Art. 1~> Dê-se ao art. 30 da Lei n~ 6.ors, 
de 31 de dezembro de 1973: 

"Art 30. Das pessoas reconhecida
mente pobres, à vista de atestado da auto

-: ridade competente, não será cob!ado 

emolumento pelo registro civil e reSpec
tiva certidão. 

§ 19 Aos Estados, em sua organiza
ção jUdídária , caberá ctéfinif·a-aUtortdade 
-a que se refere este artigo; bem assim 
a forma de obtenção do atestado, que 
também é isento de emolumentos. 

§ 29 Considera-se reconhecidamen.; 
.te pobrei" 

a) quem comprove perceber remune
ração igual ou inferior a 2 (dois) saláriOs 
mínimos; -

b) quem, comprovando perc_eber re-- -
muneração entre2 (dois) e 5 (cinco) salá
rios mínimos, provar ser arrimo de família 
constituída de 4 (quatro) ou mais mem~ 
bras econorrllcamente dependentes. 

§-- .31 A comprovação a que se refere 
a alínea a do parágrafo anterior poderá 
ser feita, perante o Cartório de Registro, 
com a apresentação da carteira de traba
lho ou documento que contenha anota
ções sobre o valor do salário. 

- §- 49 Aplicam-se, no que couber, as 
penalidades, respectivas dispensas e os 

-procedimei-ttos previstos no CapítUlo m, 
do Título II, desta lei." 

Art. 29 Esta lei e~a em vigor na data de 
_sUa" publicação. · 

Art. 3~" --Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência declar<! prejudicado, o item 
2 da pauta, que trarriita em conjuntO, com 
o item 1 e versa sobre matéria de conteúdo 
semelhante. 

É o seguinte o iterri 2 da pauta deda
rado prejudicado. 

2 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•46 DE 1989 

(Tramitando e_m conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n~" 7, de 1989) 

Votação, 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, tendo 

PARECER, proferido_-·em Pleitário, da 
Comissão 

-De Constituição, Justiça e G"dadaniã, fa
vorável, nos termos de substitutivo que oferece 
ao Projeto de Lei do Senado n9 7, de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

VotaçãO, em turTiÕ úitiCo~ do Requeri~ 
menta n? 323, de 1989, do Senador Mau
ricio Corrêa, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada em caráter defintivo, 
do _Projeto _de Lei do Sena<i_o n? 95,_ de 
1988, de sua autori_a,- gue _fiispõe sobre 
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a escolha e nomeação do Pros::urador
Geral de Justiça do Distrito Federa] e Ter
ritórios. 

Em vOtaÇão o __ requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pemumcer sentados. (Pausa.) 
Ap<ovaào. _ 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei 

do Senado n9 95, de 1988, será definitivamen
te arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 132, __ de_ 1~89, de 
iniciativa da Comissão de Çonstituiç~o, 
Justiça e Odadania, que regulamenta o 
ali 9" da ConstitulÇão_f.ederal. 

A matéria constou_ do:~ Ordem do Dia de 
19 do corrente, tefldo a sua discussão sido 
adiada para a presente sessão, a requerimento 
do nobre Senador Jutahy /4agalhães. 

Em clis<::ussão o projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra~ enceiTo 
a discussão. 

Passa-se à votação. _ _ __ 
Há, no entanto, sobre a mesa, requerimento 

que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 339, DE 1989 

Requeiro, nos t.ermos}"egimentais, destaque 
para rejeição das expressões "em 1 ~ convo
cação, c_om a pre$.en_ça _ _da maioria absoluta 
dos trabalhadores sindicalizados e,. em 2• con
vocação, com a presença de um terço" cons
tantes do art. 3~ do Projeto de Lei Qo Senado 
n" 132, de 1989, considerfUldo~. em conse
qüência, prejudicado o § 1 ~ 9-..o_mesmo artigo. 

Sala das Sess~s. 21 de junho de 1989. 
-Senador Jutahy .Magalhães. 

O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento lido será submetido opor~ 
tunarnente à apreciação do Plenário. 

Em votação o projeto, ressalvado o desta
que requerido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque. 
Os SrS~- SeFlaàeres-que----O--aprovam queiram 

pertnaneoer sentad_os_,_(Pausa) 
Aprovado. .. . 
Ficam, portanto, rejeitadas as eKpress_ões 

a que a proposição se refere. -· 
A matéria vai à Cotnlssão __ Dii:etoraj_ para a 

elaboração da redaçã_o [in_al. 
E a seguinte a matériq, -aprovada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 132, DE 1989 

Regulan'ienta o art. 9? da Constituição 
Federal. 

O Congresso
9
Nacional decreta: 

Art. J9 Considera-se'o exercício do dir.eito 
de greve a paralisação coletiva.. temporária, 

total ou parcial dos trabalhadores de uma em
-presa ou _,várias da m-esma ativida9e econô
mfc:a, em raz~o de iolpasse nas negociações 
que tenham por objetivo a defesa dos interes
ses profissionais de categoria_guanto às suas 
relações de b::aQalho. 

Arl 29 A oportunidade da greve e a natu
reza dos interesses que por meio dela possam 
set defendidos serão definidas pelos próprios 
trabalhadores em Assembléia Geral da entida~ 
de sindicar convocada através de edital, divul
gada: pela impfensa local, com 48 horas de 
antecedência. 

Parágrafo único. _A Assembléia Geral que 
deliberar sobre a greve poderá adotar, entre 
o-utras, as seguintes- modaJidades de exercício 
desse direito: -· 

a) estado de greve, c::om os traba'lhadores 
em atividade normal; 

b) paraJisações parciais- por setor; 
c) greve por prazo indeterminado. 
Art. 3o A_Assembléia Geral deliberará, em 

1 ~ convocação, com a presença da maioria 
absoluta dos trabalhadores sindicalizados e, 
em'---2~ coi1v0Càção, com a presença de um 
terço, pot pfCXeSso estabelecido no EStatuto 
do Sindicato. 

§ }9 Entre a primeira e a seg<mda convo
cação haverá o int~rregno mínimo_ de 24 ho
ras. 

§ 2? A Assembléia Geral poderá ser insta
lada na sede do Sindicato, da Federação ou 
da Confederação ou, excepcionalm~n~e, em 
local para esse fim designado pela "Diretoria 
do Sindi_cato. 

§ 3~ Deliberado pela Assembléia Qeral o 
estado -o.e greve, o Sindicado cteverá c.oinU
nicar~ imediatamente;- por escrito, ou através 
de edital aos empregadores, as razões da gre
ve e a _da@ da deflagração do movimento que 
só poderá ocorrer, no mínimo, 48 horas após 
aquela deliberação. 

§ 49 · · -'-~.-. rlP~s dispo--
sições previstas neste artig.p e seus par~!:::l~ ..... -
poderá determinar a decretação da Ilegalidade 
da greve pela Justiça do.Trabalho. 

Arl 49 No prazo a que se refere_ o § 31 
do ~go anterior, o SJnd~cato deverá eleger 
Comissão para cOnduzir aS negociações com -
os representantes indicados pelos emprega
dores. 

Art. -51 Nas atividades e sêrviço~ ess_en
ciais definidos nesta lei_,_ o sindicato deverá, 
também, divulgar-em .cornunicados_.,tr.aYés da 
imprensa, do r~dio e da televi~ão ou por quais
quer out.rps meios de comunicação, as _ràzões 
e a data da paralisação desses serviços. Nesta 
hipótese será de 8 dias o praz~ a que se refere 
o art39, § 39 

Parâgrafo úni~o. Os comunicados a que 
se referem esta lei serão gratuito:S_qua:rido di
vulgados através de empresas' de comunica
ções, concessi6náfías ou permissionáriÇJ.s do 
serviço público. _· _ _ ._ _ _ _ _ 

Art. 6° A entidade sindical a que perten
cerem os trabalhadores em greve poderá 
consti_tujr Comissões de" Greve para obter a 
adesão ao movin}c:;nto_~-ªtravés ~~meios pacf
ficos, sendo punivel, na- forma da legislação 

penal, a grave ameaça, a violéncia física ou 
qualquer outra forma de aç:ão ilícita que impe
ça o direito àe acesso ao trabalho daqueles 
que não aderirem aQ _inóvimEmto: 

Art. 7' Os sindj_catos e os trabalhadores 
ficam obrigados a prestar os sérviços neces
sários à ségurança_e -à manutenção dos equi
pamentos, instalações e património dos esta
belecimentos onde ocorrer a paralisação, vi
sando à retomada çias respectivas ativ:idades 
por ocasião de __ çessação da gre'{e. 

Parágrafo únicO. Os abusos cqmetidos 
durante o movimento greivista sujeitatn os res
ponsáveis às sanções da_ legislação civil_e pe
naf, assirit Considerados, eri.tre outros, os ,atas 
_de viQlên_!:ia, a oçupação, o' apossatnento oti 
dano a beris ou ln~laç_õ_e~ que, por suã natu
reza, não podem sofrer Sbluç:_âo de continui--
dade no seU fundonarilento. · 

Arl 89 São essenciais as atividad~~ ~:ser
viços: 

a) de abastecimento de água, energia elé
trica, gás e combustíveis; 

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

dicamentos; 
â) fwlerários;-
e) de segurança pública e-de bombeiros; 
f) penitenciários; 
g) de fransportes coletivos e de alimentos; 
h) de coleta de lixo urbano; 
1) serviços de compensação de cheques, 

paQãritentos de Cheques salariais, aposenta
dorias .e pensões. 

Arl 9~ Nas atividades ~- serviços essen
c::iais, ficain o sindicato e Os trabalhadores fndi- -
vidualmen_te obrigados a garantir O atendi- _ 
menta-das necessidades inadiáveis da comu
nidade, de cuja falta resulte~ perigb iminente 
à sua sobrevivência, saúde e_segurança. 

§ J9 Incumbe à Comiss_ão referidfl no art. 
49 a designaÇão, em comum acordo com o 
empregador, dos trabalhadores que deve(D 

~ serviçôs a que se refere este artigo. 
§ z, Â inobservân_cia daS disposlçõeS des-: 

te artigo sujeitará a decretação, pela JuStiça _ 
do Trab~.ho, da ilegalidade da greve. 

Art. 10. Os effipregadores não podem, 
durante a greve ou_ em r~:z:ão dela, dispensar 
ou substituir trabalhadores grevistas, salvo na 
hipótese do não cumprimento, pelo sindicato 
ou pela cOmiSsão a que se• refere o art. 4~, 
das exigências previstas--no attig'o anterior. 

Art. 11, A_ ~gç~e SUSpende o julgamento 
de processo de diSsídiO -~oretNõ que teriha 
sido ou veriha à ser instaurado, salvo quando 
requerido o jUlgamento peJOs trabalhadOres. 
Nesta hipótese, a decis,ão judicial será t.eiTfli~ 
nativa do movimento grevista que, se prosse
guir, se'râ declarado ilegal. 

Art. -12:. A greve realizada com inobser:-_ 
vância do QiSpostõ na presente lei o~_ a que 
for: declarada ilegal pela Justiça do T~ab.alho, 
facultar4 aos empregadores considerar o pe
ríodo da paralisação coroo falta injustificada 
ao serviço. 

Art. 13. Os trabalhadores que participa
rem dos atas de negociação, preparação oU 
deflagraçãO da greve não poderão sofrer qual-
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quer constrangimento ou coação por parte 
dos empregadores ou das autoridades públi
cas. 

Arl 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 decisão da Justiça do Trabalho na 
forma do art. 11. 

Art 15. Nas hipóteses das letras a e c do 
artigo anterior, serão assegurados aos traba
lhadores grevistas o recebimento dos salários 
e o cômputo do tempo de paralisação, como 
de efetiva prestação de seiVi)::O_. __ 

Art 16. Esta JeCentrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposi
ções em c:ontr~9~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Projeto .de Lei da Câmara n\> 213, de 
1983 (n' 761/83 na Casa âe origem), que 
revoga o art 243 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n" 5.452, de 1<> de maio de 1943, 
que dispõe sobre o horário dos ferroviá
rios de estações do interior. 

A Presidência, nos termos do art 369, alínea 
a do Regimento Interno, e co~forme Parecer 
n<> 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara no 213 de 1983. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem6: 

Projeto de Lei da Câmara li.? 214, de 
1983 (n9 6.038/82, na Casa âe origem), 
que revoga o- art. 2<> do DeCreto-L.~_i n~ 
1.910; âe 29 de dezembro_de 1981, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de contri
buição prevfdendária por parte de apo-
sentados e pensionistas. 

A Presidência, nos termOs do art369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme Par~er 
n" 58, de 198-g, da ComiSsAo de Constituição, 
Justiça e Cfdadania declara prejudicado o Pro
jeto de Leida Câmara n\>214 de 1983. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comlJ.nicação 
à Câmara dos DeputadoS. 

O SR. PRESIDE.N'IE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Projeto de Lei do Senado n" 205, de 
1983 - Complemen-tar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n~ 26, de 
11 de setembro de 1975, que unificou 
o P!S-Pasep. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
4, do Regimento Interno,- e confOrme Parecer· 

n? 59, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania:, declara prejudic.:l'do o· 
Prõjeto de Lei do Senado n~ 205 de 1983 
- Coniplementar. (Pausa.) . 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltemB: 

Projeto de Lei do Senado n? _!22. de 
1985 .._. Complementar, de autoria do 
Senador-carlos Alberto, que dá nova re
dação ao § 1" do _art. 4~ da Lei Comple
mentar n" 26, de 11 de setembro de 1975, 
que-.. alterã. disposições da legislação que 
reguJa o Programa de Integração Social 
(PIS) e o Programa de Formação do Patri
mónio do Servidor Público (Pasep ), para 
o fim de p€rmitll-, ao titular de conta indivi
dual, o recebimento do resp~ctivo saldo, 
na hipótese de desemprego involuntário". 

Ã P~Idênda, nos termos do art. 369, alinea 
r&.. do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Cosntitutção, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto (ie Lei do Senado n" 122, de 1983 
-Complementar. (PaUSa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passar-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n? 337, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução n? 32,- 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 turfl6 úfllco, do Projeto 
de Resolução n? 32, de 1989, a-presentado 
pela Comissão de Assuntos Esonômicos 
cerno concluSão do seu Parecer n9 92, 
de 1989; que autoriza oGoveinó do Esta
do do Amazonas a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados novos, a 1.380.002 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN de janeiro_ 
de 1989." 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa) --

Não havendo quem queira discuti-lo, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redaçâo final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a:-mesa, redaçãá fi-ila"l que -~rá lida 
pelo Sr. 1? SecretáriO. --

PARECER N' 98, DE 1989 
Comissão Diretora 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n' 32. de 1989. ·· - · 

A ComissãO Piretora apresenta a redação 
finai do projeto de Resoluç~ n9 32, de 1989, 
que autoriza o Góveino do Estado do Amazo
nas a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados novos; a 
1380.000,02 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de 
junho de 1989. - NelsOn Carneiro Presi~ 
dente - Pompeu de Sousa - Relator -
Antônio Luiz Maya- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 98, DE 19S9. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 32. de 1989. 

Faço saber qúe o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso VIl, da Consti
tuição, e eu , Presidente, promul
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• .-DE 1989. 

Autorizã o Governo do Estado do Ama~ 
zanãs a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
1.380.000~02 Obrigações do Tesouro_ 
Nacional- OTN. 

O Senado Federai resolve: 
Art. }? É.oGovemo_doEstadoCloAffiaiõ

nas, nos termos do art 29 da Resolução n9 

93, de 11 de outubro d~ 1976, alterada pela 
R-esolução n~ -140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito no valor correspon;.
dente em cruzados novo-s:, a 1.3ao:boO,b2 
Ob"iigaç:6es ~o Tesouro Nacional- OTN ® 
janeiro-de 1989,junto à Caixa Económica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio_ ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado à realização de obras de comple
mentação do Centro de Educação FISica e 
Desportos do Estado do Amazonas. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ein discUssão a reáaÇão final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça-a-palavra, encerro 
a discussão. --

Em votação. 
OS Srs. Senadores que a aprovam qUeiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. _ 
O projeto vai à promulg~ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vai-se passar, agora, à apreciação do Re
querimento n? 338, de urgência, lido no Expe~ 
diente, para o Projeto de Res9lução n9 33, de 
1989. 

Em votação o requerimento. __ 
Os Srs._SenaQores que o ~Provam queiram 

permane~er sentados. (Pausa.) 
AprMâO. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em conseqüência da aproVação do requeri
mento, passa-se à imediata apreciação da ma
téri._ 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 33., de 1989, apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos, 
como· conclusão do. _seu Parecer d~ n" 
93, de 1989, que autoriza _o GQVemo do 
Estado da Bahia a emitir Letras Finan
c_eiras do Tesouro cto_ Estado da Bahi.a 
- LFTBA, destinada a. SJJbstituir 
21.221.939 Obrigações do Tesooro da
quele Estado, que serão extintas .na forma 
da Lei n17.730,de31 de janeiro de 1989. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) · -

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Sen~dor João 
Menezes. 

O SR. JOÃO ME/'IEZES PRONUNCIA 
DISC(!Rso Q(JE, ENTREGUE Ã REVI
&iO DO ORADOR, SCRÀ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Continua em disC4Ssão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a pala
vra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cóli.cedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães, para discutir a matéria. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
não vou discutir. Desde que votem a favor, 
podem dizer tudo o que quiserem~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais nenhum Sr. Senador 
que queira fazer uso da palavra, está encerrada 
a discussão. 

Passa-se à votação, 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. _ 
A matéria vai à ComissãO Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redação final da matéria _ 
que se[á lida pelo Sr, 1.? Secretário. 

É Uda a seguinte 

PARECER N• 99, DE 1989 

Comissão D_iretora 

Redação final iio Projeto -de Resolução 
nP 33, de 1989. 

A Coinissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução !J.9 33, de 1989, 
que autoriza o __ Governo do Estado da Bahia 
a emitir Letras Financej_ras do Tesouro doEs
tado da Bahia-- LF'Tl3!\ em sU:bstituição a 

21.221.939,00 ObrigãÇões do Tesouro doEs-
tado da Bahia - OTBA. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho 
de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente
Pompeu de Sousa, Relator-Antônio Luiz 
Maya, -- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 99, DE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 33, de 1989. · · ·· · 

Fáço saber que o SeiiàdO Federal aprovou, 
nOs termos do art. 52_, inciso IX, da Consti
tuiÇão, e eu, Pres~dente, Promulgo a seguinte 

RESOLUÇÀO N• , DE 1989 

Autoriza o Govemo dõ EstadO da BBhia 
a emitir Letras FiniiiiCeiraS do Tesowo 

-do Estado da Bahia -LFTBA, em substi
tulçflo a 21.221.939,00-0PriiJaçàei;. do 
Tesouro do Esmdo da 13élbia- 07BA. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 Ê o Governo do Esf:ado da Bahia 

autorizado a e_mitir, mediante registro no Ban
co Central do Brasil, com base nas disposições 

·âo art.. 49 da Re_soluçãO n'~ 6;2:, de 28 de outubro 
de 1975, do Senado Federal, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado d~ Bahi~ ~ l.FT
BA, destinadas a substituir 21.221.939,00 
Obrigações do T escuro do EStado da Bahia 
- OTBA, que serão extintas na· forma do que 
prescreve a Lei n9 7.730, de 31 de janeiro 
de 1989, 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem -peÇa a palavra, encC'rro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

penilane&r-sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

__ O pf?jeto Vai ã promulgação. 

O SR. PRESIDENTE _(Nelson Cameirol 
-:-. Passa~se, agora. à votaç.lllo da proposta da 
Presidência, feita na expediente desta sesSão, 
sugerindo o nome do Senador Jamil Haddad 
para representar o Senado no Congresso de 
Parlamentares Socialista:if Latino-Americanos; 
a realizar-se em Montevidéu, de 23 a 25 do 
corrente. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
_Aprovada. 
Fica autorizado o Senador Jamil Haddad 

a comparecer ao CongreSso. 

O-sR: PREsiDENTE (Nelson Carrieiro) 
- Passa-se, agora, à votação da proposta da 

- Presjdência indicando os nomes dos Sena-
doreS José [gnácio Ferreira, Dirceu CarneirO 
e Od Sab6iade Carvalho, além dos Represen
tantes dO EStado do Acre,- Amazorias,- Pará 
e Rondônia, pai-a integrarem a Coffiissão Ex-

tema do SE:nado que o r~presentará na Reu
nião de Instalação, e serão nesS?I oportunidad~ 
discutidos os estatutos e o re.gime_nto do Parla
rtiento Am8zônicó, a realizar-se ·em _Manaus, . 
Capital do Estado do AinazonaS, no período 
de 22 a 25 do corrente. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a paJavra ao_ nobre Senador Joar~ 
bas· Passarinho.· ---

O. SR. JARBAS PASSARINHO PRO
NUNCIA DISCURSO Q(JE, Ef'ITREG(]E 
À REVJ&iO DO ORADO~ SERÀ P(]f$U
CADO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A inidatrva do Parlamento Amazõriico sur
giu depois da reunião dos Presidentes dos Es
tados Amazónicos, em Manaus. Daí houve a 
iniciativa, exatamente nascida no Peru, no 
Congresso Peruano, para que fossem realiza
dos entendimeiitos para a organização ou não 
do Parlamento Amaz9nico. 

Essa reunião preliminar, em que se irão dis
cutir os objetivos, os estatutos, o regu1amento, 
o regimento interno celebra-se, agora em Ma
naus, do dia 22 ao dia 25~ 

De modo que, antes de constituído, não 
podemos oficializá-lo, mas também nao pode~ 
mos ficar estranhos, já que somos o maior 
País amazônico. Dar é preciso- que vá uma 
Delegação não só dos Represeritantes da 
Amazônia, que são expeJt, conhecem o pro
blema, como, também, de outros Senadores 
que, não sendo da Amazônia, assumam com
promissos com aquela Região. 

Por isso, a iridicação de trés ilustres Sena- -
dores que não são do Amazonas: o Senador 
Qd Sab6ia de Carvalho, que é do Ceará; o 
Senador José lgnácio Ferreira, que_é_ do Espi
rita Santo; e o Senador Dir<:eu Carnefro, que 
ê de Santa Catarina. " 

A Presidência teve o cuidado de-es:c:olher, 
geograficamente, _esses outros Representan
tes, para que sejam também não só os fiscais 
como também aqueles que possam trazer 
aqui uma opinião cfeSinteressada sobre o as
sunte>, para a apreciação posterior sobre a con
veniência da oficialização- ou não, pelO Con
gresso brasileiro desse projeto de Parlamento. 

O Sr4 Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, sem querer, evidentemente, romper a bar
reira regimehtal e fazer diálogo com a Mesa, 
o que não me cabe, apenas o que estranhei 
não foi a forma pela qual V. Ex" fez a delegação. 
Há razões para isso. 

O Senador Qd Sabóia de Carv:albo, por 
exemplo, é cearense. O ceará foi que povoou, 
junto com os índios, o Acre. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsno Carneiro) 
- Continua povoando. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Por
tanto, há, ainda, u~a- repieSentaÇão, COmo o 
Senador l)irceu carneiro, de Santa Catarina,_ 
que nãturàlme~t~ tem outras razõ"es pai-a po: 
der compãrecer. Fez muito bem V. E)cl' · -
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A minha dúvida está exatamente nisso: em 
não havendo um ?arlamento reconheddo, co
mo é que vamos chegar lá para discutir, desde 
logo, os estatutos que corresponde, ao Regí
mento Interno da Casa? 

Sou favorável. O Senador Marcondes Gade
lha me falou sobre a necessidade de se fazer 
isso, como uma espéde de destaque do parla
mento Latino-Americano. 

O SR. PRESIDENTE (NelsonCamelro)
É uma proposta que a Delegação brasileira 
poderá levar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Para 
discutir estatuto? V. EX' falou em estatuto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Evidenternenté que os estatutos podem di
zer isso. 

Houve uma reunião preliminar, em Uma, 
onde foi constituída uma Comissão, da qual 
faz parte o Senador Alu!zlo Bezerra, para estu
dar o problema e sugerir essas soluções num 
encontro que se realizaria em Manaus. Ora, 
se se realiza em Manaus, o Brasil não pode 
estar ausente. E ocorre que aí, é uma sugestão 
que eu quero encampar, V. Ex" sugere que 
ess_e Parlamento seja um Parlamento autóno
mo, porque, senão vamos acabar como os 
Parlamentos Latirlo-Americanos, porque cada 
um vai fazendo o Parlamento da América Cen
tral, o Parlamento do Caribe, o Parlamento 
do Cone Sul, o Parlamento da Amazônia, o 
Parlamento do Centro-Oeste. 

Creio que a Delegação brasileira deve levar, 
como um dos seus pontos de debate, tal su
gestão, que esse Parlamento seja um braço 
no Parlamento Latino-AmerictJno. Mas esteve 
sempre sob a tutela dos Parlamentos latino-a
mericanos. 

De mo-do que, dada esta explicação ao no
bre Senador Jarbas Passarinho, creio que sin
tetizei· o pensamento do Plenário do Senado 
Federal. 

Rogo aos Srs. Delegados que irão ·a essa 
reunião fazerem sentir o nosso ponto de vista. 
N6s somos a favor dessa reunião do Parla
mento Amazónico como um braço, como um 
departamento do Parlamento Latino-America
no, uma extensão do Parlamento Latino-A
mericano, uma especialização do Parlamento 
Latino~Amedcano, mas não como Parlamento 
autônomo. 

Esta era a explicação que entendo merecia 
dar ao Plenário. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, V. 
~ permita-me faJar sobre este assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES PRONUNOA 
. DISCURSO QUE, ENTREGUE À REYI

S{O DO ORADOR_ SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Os membros indicados acabam de ouvir 
a irúormação de v. EX' e certamente se interes
saria por ter c6pia do trabalho V. EX- sobre 

o TribUnal ArnazÔnJco para dirimir as questões 
entre os países da Amazónia. Como quer o 
nobre senador João Meriezes, ele tem lutado 
por isso na Câmara e, agOra, no Senado Fe-
deral. · 

Com a palavra o nobre Senador JamiJ Had
dad, como Uder. 

O SR. JA.MIL HADDAD (PSB - RJ. Co
mo Uder, pronuncia o seguinte discurso)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente 
da República vetou o projeto de lei que dispõe 
-sobre a política sa1arial aprovada pelo Con
gresso. Fê-lo, no último dia de prazo, como
a manter, até o final, as esperanças dos traba
lhadores . .Mais uma vez, estes foram derrota
dos. A grande, a imensa maioria- que, no anoni
mato, no suor e na humildade, dá sustentação 
a este País, foi relegada. 

O CohgressO estipulara,_ para o mês corren
te, _o salário mínimo de cento e vinte cruzados 
novos. O Presidente, invocando os conselhos 
dos Senhores Ministros da Fazenda, do Plane
jamento e d~ Trabalho, manteve o salário mí
nimo nos p~rões do_ mês anterior, como se 
nenhuma inflação hotwesse ocorrido e_ a das
se obreira não enfrentasse dificuldades. 

Enquanto essa insensibllidade espanta e re
VOlta, a Nação assiste, estarrecida, ao espetá
culo de despudor que se desen~ola no palco_ 
fti-iã.rlCéirõ~-O mercado se desequilibra diante 
do aventureirlsmo d_e alguns e da desídia per
manente de outros. 

tum verdadeiro vale-tudo, onde a ganãncia 
não tem freios e as autoridades fmgem nada 
ver. São os piores cegos aqueles que possuem 
olhos e não querem enxergac. 

Um jogador da Bolsa, de fortuna facilmente 
amealhada e rodeado de amigos por essa for
ma obtidos,_ desferiu duro golpe no mercado, 
passand_o ch,eque sem fundos. Corretoras 
quebraram, pequenos investidores foram atin
gidos, o mundo dos papéis tomou-se um pan
demônlo. 

Sr. Presidente, o Banco Central foi criado 
no fmal de 1964, entre outros grandes objeti
vos, para ser guardião do mercado financeiro. 
Para sê-lo, é evidente que precisaria sempre 
estar investido não só de autoridade legal mas 
de autoridade moraL 

A nova Constituição incluiu no art. 52, na 
corÍ'Ipetência privativa do Senado, a aprovação 
prévia, por voto setreto, após argüição públi
ca, da escolha do presidente e dos diretores 
do Banco Central. Essa atribuição nova se 
acha situada ao lado daquela que temos de 
aprovar a indicação dos juízes dos mais altos 
Trlbunais do País. 

fórçoso·ê reconhecer que, nestes últimos 
tempos, o Banco Central não vem exercendo, 
.como deveria, isto é, como a lei impõe, a fisca
lização sobre o funcionamento do mercado 
das finanças. Se a sua atuação-suçeriot se 
viesse fazendo vigilante, não estariam os a con
tft_mplar tantas tropelias. 

Ocorre um descumprimento dos _deveres 
legais aliado a um afrouxamento total dos la
ços de moralidade, e a Nação, sofrida, cons
tantemente aturdida, exige um basta nessa 
avalanche de inconsciência. 

Tod~a. ao lado dessa_ complacência com 
notórioS avetltu:eiros, o _G_ovemo joga _9_yro 
c-om Os trabalhadores. O Presidente fixa, atra
vés de medida provisória - expediente que 
acabou tendo mais uso que o famigerado de
creto-lei-um salário mínimo de cento e doze 
cruzados novos para valer relativamente ao 
mês de julho, instituindo-um abono de trinta 
e oito cruzados novos, para petmitlr pagamen
to_ total de cento e cinqUenta_ cruzados novos. 
É para o mêS que vem, diz o Governo, mas 
adverte que os aposentados e pensionistas 
não receberão esse abono. 

ErQ -outras palavras: aqueles que trabalha
ram anos e anos seguidos e s6 aí conquis
taram a aposentadoria, pensando haver alcan
çado uma recompensa, vêem-se, agora, ludi
briados. São como que trabalhadores de se
gunda categoria. Os seus beneficias ~o_ cal
culados por um outro padrão, abaixo do mí
nlmo. 

Srs. Senadores; o paraierõ é gritante! CuSta 
crer que o Ministério do Trabalho se encontre 
na mesma teia de insensibilidade, cc-partici
pando das âlgidas explicações da Fazenda e 
do Planejamento. 

Continuo a moStrar a outra faceta. 
Editou-se, há poucos anos, uma lei especial 

para combater os chamados crimes dá colari
nho branco. Mas essa lei é tão frouxamente 
acionada que os seus objetivos não foram al
cançados. A impunidade continua a campear 
e é precisamente -essa impunidade- que gera 
a descrença nos poderes públicos. 

Na realidade, os delitos financeiros encer
ram a maior gravidade. Enquanto os autores 
dos crimes previstos no Código Penal contra 
o património "fazem com os seus atas, caso 
a caso; um número reduzido de vítimas, nos 
delitos de colarinho branco o fenômeno é di
verso por inteiro. Com um lance, de um só 
golpe, o autor do crime produz um número 
enorme de lesados, uma legião de vítimas. 

Aparecem as fortunas como num passe de 
mágica, construídas n~ instante, jamais à 
base do trabalho ou do esforço, mas sempre 
com apoio no ardil ou no estratagema. 

E o Governo, como um todo, como um 
conjunto, como uma organízação, vê tais fatos 
se repetirem e não toma providência. No en
tanto, quando trabalhadores fazem uma greve, 
é um Deus nos acuda. Vêm as ameaças. E 
não s6 elas. A polícia sai às ruas e usa a força 
contra o que a COnstituição consagrou como 
um direito. 

ato unf exemplo: na sexta-feira paSsada a 
Companhia de Processamentos de Dados do 
Estado de Minas Gerais- PRODEN, dernltiU, 
baseada na -inedida p-roviSória que regula a 
Lei de Greve, ainda em debate no Congresso, 
81 funcionários, inclusive mulheres grávidas, 
demitidos sumariamente por uma empresa 
estatal, enquanto o Banco Central se limita 
a se comportar comO uma raposa que cuidas
se de um galinheiro. 

Anuncia-se, ago~:a, que o Procurador-Geral 
da República adonou um pedido de prisão 
preventiva do Sr. Naji Nahas, sobre quem recai 
a responsabilidade de haver provocado, em 
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determinado dia, com certo procedimento, o 
estouro. 

Mas, pergunto ao Senado: há quanto tempo 
estaria agindo esse cidadão, com toda liberda~ 
de, impondo os seus ganhos, mantendo o Seu 
sistema? Poderia ele, no mundo completo dos 
negócios financeiros, agir sozinho; sem ajuda, 
sem cúmplices, sem influências?- E se seus 
métodos eram contra os usos, contra os prin
cípios adotados, contra as leis, por que as au
toridades o deixavam agir livremen~? 

Volto ao reverso da medalha. 
O Presidente José Samey salienta, na- men

sagem em que comunica o veto, que os _seus 
três Ministros já aludidos manifestaram-se no 
sentido de que "a magnitude _do crescimento 
do salário mínimo, bem assim -o prazo pro
posto para atingi-la, não poderiam ser absor
vidos pela economia sem graves pressões in
flacionárias':. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com grande 
satisfação, ouço V. Ex~ 

O Sr. Itamar Franco - Senador Jamil 
Haddad, V. EX', como sempre, aborda proble
ma de grande magnitude. Nós, que. fomos 
Colegas do Presidente Samey nesta Casa, não 
podemos entender como Sua QC:celência fi
cou preso aos tecnocratas. Senador Jamil 
Haddad, corrige-se o sistema finanq~iro-diari~
mente através da B...JN fiscal, e o salário:_ do 
trabalhador, a aposentadoria não têm essa 
correç:ão. Então, o Governo que prega e diz 
que executa o sentido social, começa negando 
exatamente aos trabalhadores aposentados 
aquela política tão desejada e tão necessária. 
É incrível como este Governo perdeu todo 
o controle da ordem econômica: Plano Bres
ser, Piano Verão, o chamado segundo Plano 
Cruzado ... O Governo está sem rumo, está 
sem norte, Nesta condição, quem são os sacri
ficados neste País? Exatamente os trabalha
dores e os aposentados. Por exemplo, quando 
se trata do problema das empresas multina
cionais, daquelas que são beneficiad~s, nada 
acontece. Um exemplo prático a V. Ex', Sena
dor Jamil Haddad: a Companhla Vale do Rio 
Doce, que deve produzir até o _ano de 1993 
- observe V. & e observem-os Srs: Sena
dores - cerca de 30 toneladas de ouro, já 
entregou 15 toneladas do total para pagar a 
dívida de Carajás. Outro exemplo significativo, 
Senador Jamil Haddad, para provat a insensi
bilidade do Çiovemo quanto ao_ probleina so
cial: a EJetronorte, que fornece energia subsi
diada, agora reverteu o processo. Por incrivel 
que pareça, o ConsultorMGeral da República 
disse que temos de manter o contrato de 2à 
anos, fomecenào essa energia subsidiada, 
mas pagando lá fora juros flutuantes, determi
nados no emprés~imo que o Brasil foi 
obter para exercer o seu desenvolvimento. Há, 
evídentemente, dois pesos e d_Uê)S medidas 
no Governo do Presidente Samey. É lamen
tável que exatamente em um momento de 
crise, de inflação ascendente, de descrédito, 
de incompreensão não só para com o Execu-

tive, como, inclusive, para com o Congresso 
Nacional, que isso se processe dessa maneira. 

. Neste aparte, cumprimento V. Ex", na expec
tativa de que SUa Ex.celência o Senhor Presi
dente da República possa, pelo menos neste 
final de transição democrática, que prometeu 
melhores condições de vida para o povo brasi
leiro, para Sua Excelência corrigir os seus ru~ 
mos. Ainda temos esta esperança, Senador 
Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena
dor Itamar F'ranco, V. Ex', um estudioso dos 
problemas nacionais, faz, na realidade, neste 
aparte, um raio-x: real da atuação do atual Go
verno. 

Ténho-feito certas declarações nesta Casa 
que me contristam. Quando vejo a direção 
da Autolatina não aceitar um preço imposto 
pelo Governo Federal, ela, pura e sisplesmen
te, diz que não aceita e é recebida pelo Ministro 
da Fazenda e pelo Presidente @_República. 
Quando a <:lasse tabalhadora reivindica me
lhores salários, é recebida pela polícia. Esta 
é a realidade brasileira hoje. Quer_ dizer, não 
é possível se mantenha o ,salário m(nimo nesse 
nível em que está e o congresso não chegando 
ao valor real. Nós, hoje, temos o salário míni
mo maiS baixo do que o da Nicarágua -
é uma realidade - e somos a & economia 
do Mundo; batem no peito e proclamam, atra~ 
vés dos ventos, que somos a & economia 
'do Mundo, mas, em termos sociais, somos 
a68~ 

São essas aberrações, são esses contrastes 
que nás deixam contristados. Não se impor
tam que morram mciís centenas de crianças 
nO Nordeste, não se importam que se crie 
hOJe em nosso País uma geração de nanicos, 
em -razão -da falta de alimentos, da falta de 
proteínas, de sais mineraiS, de calorias. ISso 
não os sensiblliza. Mas se preocupam ardente~ 
mente em ter um superávit na balança comer~ 
c:ial do nosso País, para se poder pagar os 
pesados juros de noS$8 dívida externa. isso 
é uma cOnstante no nosso dia-a-dia. 

O Sr. Nelson Wedekin- Perinite V. Ex" 
um· aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço, com 
grande satisfação, o nobre Senador Nelson 
Wedekin. · 

O Sr. Nelson Wedekin..:.... C"àrõ~-Sênador 
Jamil Haddad, em primeiro lugar cumprimen~ 
to V. EX' pelo seu discurso, pela preocupação 
cjue V. Ex' sempre demonstra em relação à 
sorte da classe trabalhadora, dos aposentados., 
dos pensionistas, dos despossuidos em geral, 
o que, convenha, é recomendável a alguém 
que, como V. Ex", não apenas pela sua tradição 
de luta e pela sua vida, é Presidente do Partido 
Sõdalista Brasileiro. Dentro de seu discurso, 
faço uma abordagem daquilo que V. EX falou 
de passagem, o problema criado pelo megain
vestidor,_ o megaespeculador, como a impren· 
sa ·cr,-nvencionou chamar, o Sr. Nagi Nahas. 
Há toda uma crítica A grande Imprensa deste 
País, as elites dirigentes do nosso Pa_ls, os do
nos dos grandes grupos económico.s e das 

multinadonais, QS banqueiros, têm por norma 
bater na t~cla do desgaste e da d_egradaçãO 
do setor público, mais ou menos levando a 
idéia de_que tudo que se refere ao ~or público 
e ao Estado é responsável pelos males deste 
País. As Bolsas de Valores, durante um longo 
~empo, têrri.- lutado pelos seus interesses, o 
que é absolutamente legítimo, têm lutado tam,;
bém pelo que se chama auto-regulação_. E 
têm sido esses presidentes das Boi_sas de Valo~ 
res também useiros e vezeiràs no esforço para 
dizer que o Estado não deve inteiVir na eco no~ 
mia, que daí decorrem todos os males. Veja 
V. Ex' como ficam as coisas. quando_ o Estado 
não intervém. Então, lá ele_~ ~e regulam, eles 
se entendem e_ntre si. Um ú_nk:o cidadã_o pro
-duz um rombo da ordem_ de 200,300 ou 400 
milhões de dólares, ninguém sabe. Eu tenho 
a séria desconfiança que mais uma vez, çomo 
já aconteceu em outro roornento em que as 
Bolsas brasileiras caíram, esse preju'ízo aca
bará sendo distribuído pelos pequenos investi
dos, e, mais do gue isso, não pelos pequenos 
em geral, é pelos trabaJhadores. Enfim, seria 
mais lim episódio da Privatização do lucro e 
da soci.aliza_çã_o dos prejuízos. É importante 
essa referência, esse acréscimo, essa_ abordaR 
gem que quero fazer ao seu pronunciamento, 
para que tenham a darei& de que não são 
todos os. m~es que vêm do setor público, 
como certamente Jarribém não são todOs os 
ma1es que vêm do setor privado, nem tudo 
é bom, nem tudo é ruim, só por ser do setor 
púbUco e do setor prlV8:dO. Neste momento, 
assistimos a um_ pOuco dessa manipulação 
que leva a crer, sobretudo a_Y, _EX', que é Presi
dente do_ Partido Sodªlis~-:. E.@.slk;!:~mOs 

-a clareza dessas questões que eStoU aq(ii abor
dando, de que o mal não está em ~m -ou 
em outro em si, mas nas pessoas que _o fazem 
e nas estruturas que precisam ser modifica
das. No mais, os meus parabéns a V. Ex" pelo 
pronunciamento que faz. 

O SR. JAMIL HADI5AD - Nobre Sena
dor Nelson Wedeldn, V. Ex" sempre esteVé_vol
tado para os reais interesses dos_ menos aqui
nhoados -do nosso Pais, e eu tinha a _certeza 
de que o ·seu aparte viria, na realidade, em 
defesa daqueles menos aquinhoados, cOmo 
diz v. Ex' 

. O _Sc.__?~esi~el}t~,. foi aquilo q_ue li o que 
disseram os t.I:es Mimstros ao Chefe da Nação. 
A economia não poderia absorver o cresci
mento real do salário mínimo. Entre diabólico 
o salário mínimo, o mais abaix.ol N. a grande 
preocupação da trinca ministerial. 

Retomamos ao assunto dos escândalos. 

Quem tem~d_e vigiar; Sr. Presideote, e não 
vigia, é desld_ioso. Quem· faz vista grossa com 
o qUe possa representar Dandalhelra é tam-
15ém culpaâo des_tã, 

o Bãnco Central, Pãra bem currlprlr a sua 
missão, tem de estar a salYÔ de críticas, Mas, 
para ficar a salvo de Suspeitas-,- é preciso que 

_mostre a sua atuação. _Não bc;~;starrr palavras; 
não venham corO notas; nijo apres·enten1 Co· 
municados, não exibam números. 
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O que nós queremos - e falo nós, porque 
aqui no -senado, está reunida a Federação -
o que nós queremos,- repito, são fatos.. 

Nessa hora grave, onde estava o Presidente 
do Banco Central? No eStrangeiro. Mas, apesar 
de longe, a sua atuação se tomou delicada 
no contexto dos fatos ocorridos. É que uma 
das corretoras paulistas envolvidas tinha à sua 
testa um filho da referida autoridade. A pre
sença do Sr. Camões no ·comando da Autar
quia prejudica, evidentemente, até mesmo ini
be, o total e indispensável esclarecimento das_ 
coisas. Pediu demissão- e foi aceita. Pretende 
ele que o que chama de crise atual seja de 
natweza estrutural do mercado. Ora, onde fica 
o -dever de prevenção que incumbe ao Banco 
Central? A crfse-nao-ê noVa, é velha, ê perma
nente. O Banco Central, a CVM, os órgãos 
oficials como um todo, apenas assistem à su
cessão dos fatos com a mesma impassibi
lidade das esfinges diante do desfile das cara
vanas dos faraós. 

A Polida Federal foi adonada e isto me pa
rece com todo acerto, pois tudo indica que 
as graves oco_rrências_ são daquelas de natu
reza policial, com as investigações necessárias 
e os inqUéritos regulares. 

O Sr. Carlos Chla.:.elll - Permite-me V. 
E>r um aparte, nobre Senador Janiil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex' 
com -grande satisfação. 

O Sr. João Menezes- Após o aparte 
do nobre Senador Carlos Chiarem, permite-me 
V. Ex"' também um pequeno aparte, nobre Se
nador Jamil Haddad? 

O Sr. Carlos Chlarelll -Cedo a minha 
vez, para o aparte, ao nobre Senador João 
Menezes .. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Enquanto isso, a Presidência comunica ao no
bre orador que o seu tempo está encerrado. 

O SR. JAMIL HADDAD - Já que os 
nobres Senadores CarlOs Chiarem e João Me
nezes pediram aparte, aproveito a oportuni
dade para solidtar a V. Exl', Sr. Presidente, não 
obstrua nosso tempo, porque S.~ na reali
dade, requereram o- aso -da palavra antes de 
a Presidência manifestar-se. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Seii.ador Jàmil Haddad, a Presidência 
esclarece que comunicou e solicita a V, EX' 
encerre seu pronunciamento, porque V. Ex! 
fala como Uder e há, ainda, dois oradores 
inscritos, -além de mais um Lider. 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço, com 
grande satisfação, o aparte do nobre Senador 
João Menezes. 

O Sr. João Menezes- Emü1ente ·sena
dor, fica-se até constrangido em tomar o tem
po de V. Ex', mas, realmente, é assunto da 
maior importância esse de que V. Ex" trata, 
precisa ser debatido e estudado no Congresso. 
v. EX' faz referência-a -esse_caso que aconteceu 
na Bo!sa de Valores, que é realmente terrível. 
Masentanto nào_é de responsabilidade do Pre-

sldente Samey, porque ao Presidente Samey 
é-atribuída a culpa de tudo o- qüe aconteceu 
neste Pais. Sua Excelência não é culpado do 
que ocorreu na B_olsa de Valores. t_apenas 
mais um fatO dentre tantos semelhantes que 
acontecem no_ Brasil. Já foi pedido _ao Poder 
Judiciário_de São Paulo a prisão desse cidadão 
- do qual não me lembro o nome, pois é 
um nome _atrapalhado - mas a Justiça a ne
gou. Parece-me que, agora, o Procurador da 
República está pedindo a sua prisão. Vamos 
ver se a Justiça a concede ou nega. O- que 
não pode acontecer é o Presidente Samey ser 
responsabiliZado por tudo isSo.- Se a prtsão 
for negada, o Presidente Sameynão é culpado. 
Outro ª-SSUOfo que V. EX• mencionou no seu 
pronunciamento foi refrente ao sãlário e à sub
-sistência. t:: um assunto da maior gravidade. 
Para mim, pessoalmente, a crise maior qUe 
enfrentamos não é a do salário, a crise maior 
que nós enfrentamos é o custo das utilidades, 
da _al_im_en_tação _mais_e_spedficamente. Para 
mim é o ponto mais grave, é o ponto que 
nos pode levar não sei aonde. Não adianta, 
a cada dia, estarmos discutindo política sala~ 
rial: mais 5, mais 20, mais 30, mais 50 cruza
dos, quando o custo da c-omida, sobe desas
tradamente. E não é o culpado também o 
Presidente Sarriey, Stiii Excelência não é o 
dono das empresas, portanto, não é o culpado. 
Se Sua Excelência tomar outras providências, 
irá irfdexar para impedir-esse preço, e o qUe 
tem aconteddo? O fracaSso dos planos, a difi
culdade dos planos. Então, quero dizer a V. 

-E>r, com a_ inteligência que Deus lhe deu, e 
Como- sempre trata com muita propriedade 
os assuntos aqui, é que o Presidente Samey 
não pode ser responsabilizado por tudo que 
está acontecendo neste País. Esse Elmo Ca
mões, eu não o conheço, nem sei quem é, 
mas o filho é _que era o presidente da empresa, 
teve que deixar o lugar, teve que sair e foi 
a mE:lhor coisa que fez. Acho que o Presidente 
Sameyrião é culpado disso também. devemos 
ter muito cuidado nesse assunto, porque 0

4 

Presidente José Sarne}' tem um objetivo fun
damental, queé levar este País à transição de
mocrática, e a imPortância de, levar à eleição 
de 15 de novembro, em que todos nós, políti
cos, estamos interessados. Desta forma, acho 
que temos que ter cuidado pelo que acontece 
de bom e de ruim, geralmente de ruim quando 
se diz que o cuJpado é o Presidente José Sar
ney. Era esta a pequena observa"ção que eu 
d-esejava fazer a V. E:<-', apesar da inquietação 

-do nOsso Presidente. 

O SR. JAM.IL HADDAD - Nobre Sena
dor João- -Menezes, reconheço que o Presi
dente José Samey não seja o grande culpado, 

lalVeZ tenha sido o povo através daquele movi
mento de "Diretas, já", que acabou aceitando 
a eleiÇão indireta pelo Colégio Eleitoral, e, com 
a morte de Tancredo Neves, se vê hoje na 
Presidência o antigo Presidente do_ PDS e da 
Arena. Talvez a culpa não seja do Presidente 
Samey, e sim do pOvo, que acabou aceitando 
o Coié9íóEh~itofaJ; Porque Os Represêntãntes 
do Congresso· acharam que não deveria, na
quele momento, a eleição ser direta, com o 

voto pqpular. Mas é UJ11.a realidade: quern no
meia o Presidente do Banco Central é o Presi
dente da República; os Ministros encarregados 
Çe controlar o preço dos gêneros alimenticios 
são nomeados pelo Presidente da República. 

Então, quem é o responsável? A responsa
bilidade é do Chefe S_upremo. Sua Excelência 
é o Presidente, e, na realidade, é quem c_oman
da as ações dos Ministérios. 

Não quero; em absoluto, sei das dificulda
des que ocorrem, ficar jogando pedra toda 
hora no Presidente da República, mas há uma 
realidade flagrante: fatos se repetem neste País 
e quem paga sempre é a classe trabalhadora. 
Isto é uma realidade. Os especuladores estão 
aí livres, passeando na Europa, locupletando
se de lucros fantásticos, de tacadas em Bolsas, 
através de informações de "amigos". No en
tanto, nada acontece. 

Era lssO o que eu queria dizer a V. Ex" nobre 
Senador, com todo o respeito que V. Ex" sabe 
que lhe tenho. Não estou aqui para começar 
a ficar com esse refrão de "O Presidente é 
o culpado". Não estou para isso, mas é uma 
realidade: é o Chefe, é o Comandante Supre
mo, é o Presidente da República, o Presidente 
JoséSamey. 

O Sr. Carlos ChlareiD - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. JAMn... HADDAD - Ouço, com 
muita satisfação, o nobre Senador Carlos 
Chiarelli. 

O Sr. Carlos ChiarelU -Senador Jamil 
Haddad, com a benevolência de V. EJc' e com 
a-boa vontade dO- Sr. Presidente, apenas farei 
um rápido comentário no que tange à primeira 
parte da sua manifestação, pertinente à ques
tão do salário mínimo. Não vou discutir sobre 
a precariedade do salário mínimo, porque é 
um fato óbvio a situação de insuficiência abso
luta e a posição totalmente inaceitável do Bra
sil no ranking do salário mínimo. Quero ape
naS destacar um fato, Senador Jamil Haddad: 
com ess.e decreto, estamos em face de mais 
uma violenta inconstitucionalidade. Inclusive, 
com o apelO de colegas Senadores, pretendo 
levar à consideração da Mesa a necessidade 
de que- o Senado tome uma medida que a 
constituição lhe autoriza de argüir, através da 
ação direta de inconstitucionalidade, a falta 
de amparo, na Carta Magna, desse decreto 
que foi baixado. Em· prinleiro lugar, é compeM -
tênda do Legislativo, e_o ExecutivO edita; em 
segundo lugar, não há mais a figura do Piso 
Nacional de Salários. Desde o dia 5 de outubro 
esta figwa foi extinta e sepultada, subStituída, 
de maneira clara, pelo salário mínimo, instituto 
que anteriormente vigorava neste particular e 
que vigora em todo o Mundo, e que, em maté
ria técnica, só vale para a fixação categorial 
de beneficias. O piso nacional de salários só 
existe por categoria, é o art. 7°, inciso V, da 
Constituição. Pois bem, o Poder Executivo in
siste em usar um instituto que não existe, atra
vés de uma medida que não e pertinente, agre~ 
âlndo a·art 79, inciso V, e, c:onseqüentementê, 
desrespeitando o caminho normativo adequa
do, que é a lei. Portanto, o salário mínimo 
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tem que ser do Legislativo, por lei, e foi feito 
pelo Executivo, por decreto, e ~amo piso na
dona! de salários. E;-aí, uma conseqüência 
direta quer para o trabalhador na ativa, quer 
para os aposentados e pensionistas, porque 
se criou um complemento postiço que não 
é só prejudicial aos aposentados e pensio- _ 
nistas; é preciso ficar claro. Sobre este valor 
de 38 cruzados não vão incidir encargos previ
denciários, nem encargos soçíais. O desconto 
para o Fundo de Garantia, que é patrimônio 
do trabalhador, não estará sendo caJculado 
sobre esse va1or. Os_ beneficias de iJm traba~ 
lhador na ativa que vier a se acidentar ou adoe
cer também não serão calculados sobre:: esse 
quantitativo. Por isso, Senador Jamil Haddad, 
não querendo alongar-me, nos cabe nesta ho
ra, e é ~ a única ponderação que faço em 
aparte ao seu oportuno e pertinente pronun
ciamento, nos cabe, a nós do Senado, da Mesa 
do Senado, tomar uma medida perante o Su
premo Tribunal Federal, para que se reco
nheça a inc::onstitu_donaliclade desse procedi
mento, senão vamos ter o seguinte, em 2,57 
dias, que é o tempo que já vigora a atual Cons
tituição: foram baixados 6 decretos de Piso 
Nacional de Salários. É o típico ·cnme conti
nuado e, se náo- for tomada uma medida que 
corte, que cerceie esse instrumento, teremos, 
a cada mês, novo decreto e, com isso, novo 
confisco salarial e nova inconstitucionalidade. 
Esta a ponderaçã"o que faço à Juz do tema 
de que V. EJCI' tiata com tanta pertinência. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena
dor Carlos Chlarelli, apoiei o requerimento de 
V. EX'!' porque concordo <::om a te_~e que defen
de, de que é flagrantemente inconstituciona1 
a edição dessas medidas provisórias pela Pre
sidência da República, relacionadas com o 
problema do salário mínimo. Apoiei e espero 
que o Senado, na real_idª.de, argua a inconstitu
cionalidade perante o Supremo, papel que 
deve, neste momento, tomar em defesa da 
classe trabalhadora e em respeito à Consti
tuição, à Carta Magna votada por n6s. 

Sr. Presidente, V. Ex!' já me alerta com a 
luz vermelha e estou, na_ realid~de, a completar 
o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, insisto .em que o Senado pre
cisa acompanhar o andamento das sindicàn
das, o desenrolar das cbligências, as medidas 
determinadas. Se é da nossa responsabilidade 
aprovar, depois de examinar o candid~tq. a 
escdlha do.dirigente m_éximo do Bancq Cen
tral, é lógico que nos incumbe zelar pela saúde 
dessa instituição e pela; reputação dos seus 
dirigentes. Se é __ exato que_ não tivemos partici
pação na indic_ação do atua1 presidente do 
Banco, porque ela se deu anteriormente à pro
mulgação da nova Constituição, não menos 
certo é que desde já devemos estar prepa;
rados para examinar a próXIma indicação; ava
liando com maior rigor os requisitos da com
petência e da idOneidad~. _ 

Há de relevar~me a Casa a veemência com 
que estou versarwlo a matéria, mas ela é pro
duto de uma franqueza que estou ac;;;ostumado 
a usar no debate da coisa pública. 

t,s leis aí estão, numerosas. Os doutorf'!S 
as chamam, a umas, de gerais, a outras, de 
especíais. Mas elas precisam é va1er. Não po
dem ser transformadas em cemitérios de tex
tos. Foram elabor_~das para atender aos fenô- _ 
menos sociais. - · -

O mal que a impunidade tem feito a este 
~s_, 9 desgaste que tem imposto à vida públi
ca, é necessári:o fazer desaparecer. AD Parla
mento~ não basta editar nônnas. Mais impor
tante é O exercfcio de SUgl: missão de zelar 
pela coisa pública, apontando os "desmandos, 
partam de onde partirem. Se quisermos um 
Congresso res-peitado, iião poderemos jamais -
abandqnar o combate à corrupção e a luta 
contra o crime, que corrói a consciênCia~ 
e impede o verdadéiro progresso nacional. 

Estou elaborando requerimento _de infor
mações parei ([ue o Sr. Ministro da Fazenda 
envie a_o Senad.o__ esda_recirnentos porrn~no
fiz{l_d~ respeito .dos recentes episódios e 
dos protagonistas nele envolvidos, acerca do 
cheque sem fundos, das corretoras quebra
das, da inobservância fio sigilo q~_ inforr:na~ .. 
çôes. Voltarei, então, oportunamente, à ques-
tão.__ -

Estas, as considerações que julgava oportu
nas expender perante os nobres Srs. Senado
res._(Muito bem! Palmas.) 

(Durante o dis.CiJrsO ·ao Sr. JamD Had
dad, o Sr. NelSon Cam~iro, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 SeCre
tário.) 

(Durante o discurso do Sr. JamU Had
daâ, o Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 Secre
tário, ·deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Jran Saraiva, 1 P Wce
~residente.) 

Conc:tes,sionária-s -de_Energia ~ BBCE apon-
tandO Para o mesmo diagnóstico: o Brasil vai 
ficar as escuras. 

Apressei~me, então, a submeter a esta Casa. 
o_ requerimento de convoc~ão aq Ministro 
Vicente Fiallio, para que aqui" viesse traçar um 
perfil do setor ·e -elucidar as dóvidas quanto 
ao futuro do fomec;imento de energia no Bra~ 
si!. lmaginava receber de Sua 5:<-:elência res
postas clar~s- e_objétivás, tais como aliás qbti
vemos no ano de 1986, quandô""o então Minis
tro Aureliano Chaves, convOcado, compare
ceu à CPI do Racionamento de Energia no 
Nordeste. Aureliano aqui veio e falou. Falou. 
tão claro que nos facilitou a tarefa de esc_rever 
o Rela.tório daquela Comissão. AssumiU que 
os recursos_ do setq_r__foram efetivame_nte des
viados para ltaipu, que_ se constituía em priori
dade em todos os sentidos. Daí o colapso 
energético do Nordeste. _ . . 

Agora, porém, o que assistimos? Ô Ministro 
Vicente Fialho aqui comparece e nad13 nos 
traz senão as mesmas d(lvidas. Nada nos diz, 
senão que é um leal servidor do Govemo .José _ 
Samey. Ora,.o,setor elétrico:nece_ssita não de 
um servidor "mui leal e valoroso" mas um 
homem responsável, competente, conhece~ 
dor da matéria, capaz de lutar no interior do 
aparato governamental pelas suas prioridades. _ 
l;Jmentavelmente .. não vimos isto. Apesar da 
boa vontade do Ministro Fialho, deixou muito -
a desejar sua presença. Pior que isto, compro- _ 
vou a existênçia de profundas discordâncias 
na sua própria área quanto aos problemas 
do setor elétrlco. 

Dou alguns exemplos. 
O Presidente da Chesf, Dr. JO$é Carlos Ale_-_~ 

luya, tem afirmado que o cronograp1a da Usi
na Hidrelétrica de XingQ já era. Está irremedia

.veJmente superado. Vem então o MirUstro Fia-
O SR. c~~IDENTE (Iram Saraiva) - _lho e nos contempla com a, inédita noticia 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy que Xingó antecipará suas metas~ Ora, isto 
Magalhães, qu_e falará como Líder. não· tem nenhum sentido. Setenta por cento 

O SR. JOTAHY MAGAlHÃES (PMDB _ das obras de Xin96 estão paralisadas, mais 
BA Como Uder, pronuncia 0 seguinte discur- de 2.000 operários se encontram demitidos. 
so. Sem re'ds~o do orador.)- Sr. Presidente Como falar-se, então, em antecipação? Ou 
e Srs. 5etladores, não escondo de todos que não saberá o Ministro Fialho destes fatos, tor~ 
sou um_.ieigo-sob[e qllestOes energéticas, as- nados públicos pelo Dr. Aleluya? Estará no 
sunto que envolve os mais complexos proble- Reino da F&ntasia? 
más de engenharia, tecnologia e economia. O mesmo com relação aos riscos d~ déficit. 
_Vejo-me, às veies, verdaâeiramente inti_mlda- pisse o Mi~stro liQ Seriãdo: "Ç.Isualmente, oo-
do para enfrentá-lo. Mas, sir1ceramente, depois mo parâmetros pré-faxãdos, os riscos de _déficit _ 
da presença nesta Casa do Mini_stro das Minas admitidos pelos planejamentos de fontes de 
e E;nerg,a, Dr._ Vicente ~mlho, no último dia geração_de energia elétrica devem situar-se._ 
24 de maio, quando aqui veio, atendendo à. no máximo em tomo ·âe 5%. Entretanto, na: 
convocatória de min]Ja autoria, referendada conjuntura atuaJ os riscos de défidt_não têm 
pelo Plenário, para esclare<!er as dúvidas que como ser prefaxados,já que Os iõk(os.de Qbras 
rondam concessionárias, usuários e meiõS _ de- geraÇãO, bem como os seus cronogramas, 
técnicos sobre o setor elétrico. Sinto-me ani- não se eJlçoptram sob 9 domínio do setor 
mado a prosseguir com meus pronunciamerl- elétricõ:-em razãó das dificuldades de obteri~ 
tos sobre a matéria. Desde o início deste ano ção dos recursos_ gerados. Assim, os riscos 
venho batendo nesta tecla: não há clareza de déficit de ep(i;rgia êlétrica modífic_am~se 
quanto à definição de recursos para o setor sempre que ocorrem ãlterações nas datas de 
elétric;o_no Brasil .. Em pronundarriento feito início de operação das Usinas, EstudQs atuaJs 
no dia 21 de fevereiro adverti: "O Brasil é hoje ( ... ) indicam qu~ os riscos d~ déficit, até 199~, 

. um País cercadÇ? pelo fantasma do raciona- estão dentro dos_limites aceitáveis .. A. partir 
mento de energia". Quisera estar equivocadO, de 1993; esses íridiCes- UltrapasSam os 5% 
m~ na meSma semana deste pronundamen- --- consideradó.!i nos_ Çritérfos de planeja[henk) --
to li apreensivo o Alerta à Naç_ão das Empresas como aceitávefs, atíngindo o valor máximO do 
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período em 1994, decrescendo a partir de en
tão. ( ... ) Nos sistemas isolados da região Norte 
o risco de déficit mantém-se dentro de limites 
aceitáveis". 

Em suma, :Para o Ministro Vicente FiaU1o, 
a situação está sob controle. Até certo ponto, 
pelo menos, porque ele próprio admite que 
os recursos não "se encontram sob _domínio 
do setor elétrico ... " 

Mas não é essa a impressão dos membros 
da ComisSão-de Minas e Energia da Câmara, 
que se têm reunido sistematicamente com au
toridades do setor. Tampouco -é esta a opinião 
do Dr. Aleluya, Presidente da Chesf. 

No tocante à questão dos recursos para os 
anos-cruciais de 1989"ê 1990, disse o Ministro: 
"Os ifwestimento5 requeridos para o setor elé
trico são deUS$ 6,5 bilhões, em 1989, e US$ 
8,6 bilhões em 1990. __ 05 recursos assegura
dos para o corrente exercício somam aproxi
madamente US$ 4,4 bilhões. Para o exerdcio 
de 1990, uma vez Quenao hajam -problemas 
na execução de 1989, o investimento· PreviSto 
do setor de Energia Elétricá é de US$ 8,6 
bilhões". Ocorre, porém, que o própiio Minis
tro alinha 9 condições, todas extremamente 
complexas e dificeis de se obter, para o cum
primento da meta de investimentos no ano 
em curso (transparências 14 e 15). Não obs
tante, discorre em tom serêno, como se ne
nhum problema de recursos efetivamente 
existisse, diferentemente de seu Secretario
Geral, Dr. Antonio Carlos Holtz, que pratica
mente na mesma data alertava para o risco 
de racionamento de luz elétrlca em decorrên
cia da indefmiç:ão de recursos para os investí
mentos necessários ao cumprimento dos CrO
nogramas. Eis como-o Correio Brazí/iense de 
24 de maio passado -data da presença do 
Ministro Fialho no Senado - transcreve as 
palavras do Dr. Holtz no Seminário Políticas 
para o Setor Elétrico, patrocinado pela Comis
são de Minas e Efié"f'Qia da Câmara, Clube 
de Engenharia e Confederação Nacional da 
Indústria: 

"-As perspectivas para os próximos 
anos são bastante_ desfavoráveis, para ga
rantir, até o anO 2000 -um crescimento 
médio de 6 por cento do mercado de 
energia elétrica, considerado o mínimo 
necessário para a recuperação do desen
volvimento nacional. Seria necessáría a 
realização de 8,9 bilhões de dólares em 
1991. Os recursos para eSte investimento 
estão longe de_ estar garantidos. Admitiu, 
ainda, o Dr. Holtz, que as campanhas para 
a preservação da Amazônia podem preju
dicar os planos de expansão da oferta 
na região, a1ém de "causar aumentos de 
custos e prazos e mesmo provocar a reti
rada dos seus_ planos de expansão, de 
certos projetes cujos problemas ecoló- _ 
gicos sejam particularmente complexos." 

É visível, portanto, uma profunda contra
dição de enfoques sobre as perspectivas do 
fornecimento de energia nos próximos anos 
entre as altas autoridades do próprio setor. 

Desejo remarcar minha admiração pela ele
vada competência e espírito púb~co dos técniR 
cos do s-etor elétrico. Graças a eles, aliás, esta
mos nos conscientizando da gravidade da si
tuação. Minha indignação é para com a eva
siva resposta do Ministro Fialho-à nossa con
vOcação e a maneira aparentemente pouco 
responsável com que vem tratando a crise 
do setor elétrico. Alguém já levantou a suspeita 
de que o Governo Federal estaria preparando 
com este comportamento evasivo, wna bom
ba de efeito retardado com data marcada para 
explodir: o próximo Governo, certamente de 
Oposição ao Planalto. Custa a crer, mas que 
outra explicação poderia estar por trás _de ta
manha superficialidade no_ tratamento da crise 
pelo Ministro F1a.lho? 

A verdade é que sua presença no Senado 
pouco ou nada contribuiu para o esclareci
mento dos problemas do setor elétrico. Conti
nuamos na mesma, apreensivos com a pers
pectiva de racionamento hos pr6xinios anos. 
Ainda neste final de semana, na coluna de 
Joelmir Beting, Folha de S. Paulo (27 de maio) 
,adverte-se para um iminente racionamento no 
Nordeste em razão da falta de chuvas no Rio 
São Francisco ... Orá, e não ter o Ministro Fia
lho falado neste assunto na semana passa
da. .. ? Das duas uma: ou o Ministro não está 
com pleno conhecimento dos problemas de 
sua área - e isto é muito grave -, ou se 
imagina que pode passar pela convocatória 
ao Senado tleso de críticas fundamentadas 
e procedentes. 

Na verdade o Governo Federal está omisso 
na questão da crise do setor elétrico _e empur
rando o problema com a barriga. Desta forma, 
o Alerta à Naç_ãQ, publicado no dia 23 de feve
reiro passadO, pela Associação das Conces
sionárias de Energia, - e que tive a oportu
nidade de transcrever nos Anais do Senado 
-continua presente. O Brasil vai ficar às escu
ras nos próximos anos graças à inércia do 
Governo Samey e sua obstinada incapacidade 
de enfrentar os problemas nacionais col"[l_ 
transparência e determinação. 

Sr. P.residente, hoje, e há uns dois dias, o 
meu querido amigo e Colega Lourival Baptista 
ocupou a tribuna para tratar da viagem do 
Presidente Samey, a quem acompanhou, na 
visita às obras_ de Xingó, e trouxe noticias a 
respeito do andamento dessa construção, da 
~beraÇ:ão e garantia de recursos para o final 
da construção dessa obra e_ssencial para que 
o NordeSte não sofra os problemas de energia 
nos próximoS- anos. 

Vejamos, Sr. Presidente, a pouca credibi
lidade deste Governo para com seus próprios 
auxiliares, para com aqueles que devem ser 
os executores do trabalho proposto pelo Presi
dente da República, responsável maior por es
te GovernO.:..._ pelo menos é esta a impressão 
que tenho. 

Vejamos, Sr. Presidente, o que diz o jornal. 
A Tribuna da Bahia com declarações dos téc~ _ 
nicas do setor elétrico: "Nordeste corre perigo 
de.racionamento energético". Essas declara
ções foram feitas após a visita do Senhor Presi
dente da República à obra de Xingó. Os tais 

30 milhões de dólares anteriormente liberados 
e os 60 milhões de dólafes que o Presidente 
diz ter levado para obra do Xingó, num total 
de 90 milhões de dólares, não chegam a cobrir 
as despesas já feitas naquela hidrelétrica, que 
representam um débito perante às emprei
teiras da_ordem de.l60.milhões de dólares, 
tanto que eles relevam 90 milhões de dólares 
e ficam devendo ainda 70 milhões. Dizem ain
da que as obras estão com andamento pre-
visto no cronograma inicial. Aqui estão os té<:
nicos mostrando o perigo que continua cor
rendo a execução da obra da Hidrelétrica de 
Xingó; o perigo que continua correndo o Nor
deste de ficar às escuras muito em breve. 

Não adianta vir para esta tnbuna dizer no 
micrOfone que vamOs construir dez mil casas 
populares, que desde Cabral até hoje não se 
construiu tanto. Ouço essa _cantilena a cada 
Govemo, a cada ano vem sempre um Líder 
do Governo para dizer: "Vamos construir mais 
casas populares do que todos os Governos 
fiZeram em todos os anos, desde a Descoberta 
do Brasll". E na prática? E na rea~dade? Está 
aí o_ déficit habitacional! Esta, a rea1idade. 

Por isso, nós, polfticos, muitãs vezes somoS 
responsabllizados, por termos o descrédito da 
opinião públka que a1cançamos hoje, porque 
ficamos aqui a repetir aquilo que desejam que 
falemos, e não trazemos para cá as informa
ções corretas, reais, verídicas, para que ó povo 
tenha conhecimento de wna realidade. 

Não_ adianta dizer que _)Cingó já está pronta. 
Não está, não, ainda vaí demorar. E preciSo 
conseguir recursos para fazer com que as 
obras andem, porque até agora não estão an
dando. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~', porque 
tive que falar como üder. Como Senador não 
consigo falar, mas como Líder tenho o direito 
de fa1ar. 

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

DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O 
SR. JaTAHY MAGALHÃES EM SEa DIS
C(JRSO. 

''.()BRAS DE XINGÓ PODEM PARAR POR 
FALTA DE RECURSOS 

NORDESTE CORRE PERIGO DE 
RACIONAMENTO ENERGÉTICO 

Dôri Machado 
Editaria de Cidade 

A Usina Hidrelétrica do Xingó, visitada 
na semana passada pelo presidente Jçsé 
Sarney; deVe ter a pri~eira etapa de suas 
obras concluída em julho de 1993, quan~ 
do vão estar operando seis, das dez twbi
nas que formam a usina. A previsão é 
da Chesf qlie elaborou o quinto crono
grama, desde que as obras do Xingó fo
ram iniciadas em 1983. A finalização e 
cons_equente iníclo das operações da pri
meira etapa da hidrelétrica, depende, ape~ 
nas, da liberação dos recursos federais. 
Para o ano de 1989 o orçamento previsto 
é de 220 milhões de dólares. 
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A Hidrelétrica do Xingõ deve gerar 25 
por cento de toda a energia consumida 
no Nordeste, o que representa, atualmen
te 65 por cento da energia produzida pela 
Chesf no ano passado. O engenheiro da 
Osina Arquimedes Mororó, diz que quan
do a hidrelétrlca começar a operar em 
1994 vai garantir energia pafa metade 
dos estados nordest;inos" gerando três 
mü MW de potência na conclusão da pri
meira etapa". A construção da hidrelé
trica, é considerada, pelos engenheiros 
da Otesf, éomolJffia oóra-essencial para 
evitar um colapso de energia na região, 
que já enfrentou o racionamento no ano 
de 1987. 

Até o momento forafn Qãstos na cons
trução da hidrelétri<:a 400 milhões de dóla
res. Há um mês o governo federa1lib~rou 
30 milhões de dólares_ e anteontem, na 
visita à usina, o ministro das Minas e Ener
gia, Vicente Fialho, garantiu o repasse de 
60 milhões. Estas verbas, no entanto, são 
apenas para a Chesf cobrir as despesas 
-já na ordem de _160 friilhões - corn 
empreiteiras e fornecedores. Vicente Fia
lho, afirmou, no entanto, que o governo 
federal "está plenamente dedicado à tare
fa de executar o desvio do Rio São Fran
cisco entre março e julho de _1990, to
mando provídêncías para que o_ crono
grama seja cumprido". 

Obras realizadas 
O engenheiro--Arquimedes Mororó 

acredita que mais de 50 por cento da 
primeira etapa da hidrelétrica de Xingó 
esteja conduíd_a. O ministrq Vicente fia-_ 
lho, afirmou, por sua vez, que _15 por cen
to das obras da barra,gem de ~nrocam~n
to também foram realizadas. "As obras 
prosseguem. A escavação em rocha sub
terrânea, correspondente aos túneis de 
desvio do rio alcançou 27 por cento do 
total e a escavação em céu aberto_acha-se . 
quase pronta, com 97,4 por cento do todo 
avolume". 

Apesar do ministro garantir q_ue as 
obrasdeXing6j:>fosseguem, a·Chesfain
da: não tem os recursos nec_essário_s para 
dar continuidade à obra. "Os 90 milhões 
~berados só foram para cobrir parte das 
dívidas. Agora temos que correr atrás de 
mais recursos", disse o p-residente da 
Companhia, José CarloS Aleluia. O super
visor-geral das obras no Xingó, que tam
bém trabalhou em ltaparica e Sobradi
nho, o engenheiro João Paulo Alencar 
é que está preocupado com uma pOssível 
paralisação. ''Na medida em que Xingó 
atrasar e o Nordeste exigir mais energia 
cresce o perigo de colap_so", disse. 

PROJETO PRE\'t OPERAÇÃO EM t994 

à insUficiênCia àé reCurSOS flriãilceTros as 
obras rOram paralisadas algwnas vezes, 
comprometendo, inclusiVe, equipamen
tos que _se tomaram ociosos. Segundo 
o supeMsor geral da obra, João Paulo 
Alencar, a crise financeira se agravol;l des
de outubro de 1988. Em fevereiro os en
genheiros e os mais de quatro mU ope~
rioS passaram a trabalhar com apenas 
30 por cento da capacidade de execução 
da .usina,_ ç;;~usan!lo _um prejuizo de 1,5 
milhão de dólares. _ 

A construção da hidrelétrlca, segundo 
os engenheiros da Chesf, visa a evitar o 
radon~mento de energia do Nordeste, 
bastante comprometido devido à incapa
cidade das usinas de Paulo Afonso que 
<;~gora são insuficientes para suprir toda 
a regtão. __ XingÇ deve ser CQnstituída de 
10 unidades geradoras de energia cOm 
502 MW de potência -cada uma, totali
zando cerca de cinco mil MW. O custo 
total da obra está estimado em 2,4 bilhões 
de dólares e o orçamento previsto para 
o ano de 1989 é de 220 milhões de dó-
lares. · 

Colapso 

A primeira etapa da usina de Xingó, 
composta_ de seis unidcides geradoras, 
dev~-entrar em operação em julho ae· 
1994, se: o cronograma foi seguido. "O 
Nordeste e o Brasil tambérri só diSpoem 
de energia hidrelétric.a e só a construção 
de Xingó pode_ evitar um colapso na re
gião", afinna João Paulo Alencar. Atual
mente os engenheiros trabalham, ape

-nas, com 60_ a 70 por cento da capaci
dade de execução da obra, que é insufi
ciente, coru iderando~se que o cronogra
ma deve_ se· seguido rigidamente e tam

-bém que_as verbas estimadas são calcu-
ladas em dó.lares. 

Todas as 10 unidades da hidrelétrica 
__ ,só-devem estar operando em 1996. Para 

·a conclusão dª primeira etapa da obra 
é fun-damental o desvio do tio São Fran
!=isco no próximo ano;·o que vai permitir 

-- a operação da primeira unidade geradora 
em 1994. O engenheiro Arquimedes Mo
roró diz_ que as seis unidades garantem 
uma pOtência de _2.1 00 .MW de eriergia. 
Nesta primeira etapa estão sendo execu-

-- -- - tadas as obras civis <x>mpletas da barra
gef0, J:rturos laterais e vertedouros. Xingó, 
se concluída, deve ser uma das maiores 
hidrelétricas do País. 

O SR._PRESIDEN'i'E (lfam Saraiva)- a 
Presidência concede a palavra ao nobre Sena
dor Marr 'Jndes Gadelha. Antes informa a S. 
E>r que não lhe passou a palavra, no momento 
em que S. Ex' deveria falar, não por um descui
do, mas por não ter percebido a sua presença, 

· e, poi este motivo, a sua. inScrição fora transfe
rida para este momento; e, também, em virtu
de do requerimento do Oobre Senador Jutahy 

O projeto da Usina Hidrelétric-a de Xin
gô começou a ser elaborado desde a dé
cada de 40, quahdo a Chesf construiu 
a primeira usina em Paulo Afonso. So
mente em 1983, nO entantO, é que Xingó 
começou a ser construída, mas devido 

~ Magalhães. (Pausa) 
Cóncedo a -p-alavra ao nobre Senador Mar

COndes aadelha. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL 
- PB. Pronuncia o seguinte discur:sq. Sem-·
revisão do orador) --Compreendo, Sr. Presi
dente, e agradeço· a V. Ex' a ~licação; 
_Sr. Presi4_ente, Srs. Senadore$, chamaria a 
atenção_-da casa para um artigo assinado pelo 

_ Sr. JâniQ da Silva Quadros, publicado, com 
destaque, em págima nobre, pelo Jornal O 
Globo, com a epígrafe ''Antes que seja tarde''_._ 

O Sf.- Jânio Quadros faz uma advertência 
alentada e séria sobre a necessidade de mun
danças substã,ntí0}S na coridu-çâo "ãdnlmísfra-
tiva e política do País, em função de Imensa 
crise em que estamos mergulhados. 

-Não falta, Sr. Presidente, autoridade ao Sr. 
Jânlo Quadros para fazer esta advertência à 
Nação. Em primeiro lugar, porque S. Ex' não 
está em causa. Já declarou, públicà e solene:---

-- mente_, que não é ca_nctidato _absolutamente _ 
a nada; que_ não dispUtà eleições_ este ail.o e 
que encerrOu~- aeuma vez por todas, a sua 
vid{i pública. Portantõ: f)erihUm intereSSe pes
soal - acredito eu - o move na elaboraçao 
desse texto de ~e._rna oportunidade dirigido 
a todos os brasileiros. 

Em segundo l~gar, Sr. Prt$idente, .. sobra au
toridade a Jânlo Quadros, por ter sido S. Ex"'; 
durante mais de40 anos, protagonista da c_ena 
política_ nac:lonal e ter amealhado, ao longç 
de todas estas dê_cadas, uma e,xperiência enor
me como ater e pbservador do processo polí
tico deste Pais. Como observador argu~o que 
o é, Jânio Quadros tem desenvolvidos outros 
trabalhos em termos de análise e Prospecç~o 
politica de valor inestimável. E como elemento 
ativo do processo político, como Vereador, 
Governador de Estado, Presidente da Repú
blica, esteVe envolvido em inúmeras eleições 
e em alguns acidentes também de percurso 
dentro do procesSo políticO, com conseqüên
cias- ae-- eXtraordinária relevância para toda a 
evolução histórica deste País. 

ComeçaJânio Quadros p seu artigo falando 
exatamente sobre sua eleição para Presidente 
da Repúblíca e as razões que o teriam levado 
à renúncia. Dentre estas, dest~ca um suposto 
cõnflito entre os Poderes ExeCutiVo e Legis
lativo, que o -rlificultava ou o impedia de colo
car em ação as suas teses, as suas_idéias e 
as suas palavras. 

Si-. Presidente: não vãmos indaàar aqui das 
razões sUb}etivas do Sr. Jâriio Quadros no ato 
da renúncia. Objetivamente S. Ex' apOnta_esse 
fato e, note-se bem, àquele terripo a Presi
dência da República. Já era uma Presidência 
imperial. O Presidente da República Federativa 
do BraSil já era um imperador rotativo àquele 
tempO; sendo o Poder Legis1ativo um elemen~ 
to meramente decorativo, um apêndice dentro 
do coQjunto dos Poderes. No entanto_. Jânio 

-QuadrOs ente ri dia_ que a distribuição de forç_as _ 
entre os Poderes o manietava e impedia de 
colocar em prática as suas reformas, as suas 
idéias supostamente mu_ito avançadas. 

Agora, s-r. Presidente,- no entender: do ex: 
Presidente Jânio Quadros, estamos assistindo, 
neste moménto, à repicidução exaia. do pro
cesso eleitoral de três_ décadas atrás, apenas 
com-uma diferença, SegUndo S. EX':" o deSca-
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!abro dos serviços públ1cos. os níveis de infla
ção, de corrupção, de grevl:;;mo e de desor
dem, são. nos _dias de hoje, mil vezes mais 
intensos do que em 1964. Reconhece que 
o Presidente Samey- extinguiu todos os atas 
do regime de arbftrlo que davam prerrogativas 
de atuação ao Poder Executivo, mas com isso 
ficou à mercê de pressões partidárias, e, quan
do a Aliança Democrática foi desfeita, as fac
ções passaram a disputar cargos e verbas, 
inviabilizando a adoção de qualquer diretriz 
política coerente. 

O Sr. Jânio QuaCiros, SÍ'. Presidente, faz al
gumas objurgatórias àqueles que, tendo 
apoiado o Governo em rnotnéntoS.de suce-sso, 
o abandonaram quando os seus índices de 
popularidade começaram a despencar. 

Textualmente são estas as palavras do Presi
dente Jânio Quadros: 

"Por seu turno, todas as lideranças na
danais têrri de se advertir de que lhes 
cabe uma tarefa na responsabilidade da 
correção dos rumos da economia. Não 
podem continuar endeusando os gover
nantes nas horas de sucesso e os apedre
jando nas fases críticas. 

Em 1986 o êxito momerltâneo que se 
verificou a partir de fevereiro não foi obra 
exclusiva do Presidente José Samey, mas 
distribuiu-se, também, por todos os seg
mentos da Nação. Agora, esta mesma 
distribuição terá de repetir-se para se lo
grar conter a explosão inflacionária que 
se delineia no horizonte." 

Sr. Presidente, aonde quer chegar o·ex.Pre:. 
sídente Jânio QuadroS -na .3ná1lse sistemática 
e minuciosa que faz do quadro político-na-
cional? -- ·-

Sr. Presidente, Jâhfo Quadros atribui o es
~ncial da crise a uma espécie de hibridismo 
que existe na _condução dos_ problemas do 
Pais, uma esquizofreilia imposta pela própria 
Assembléia Nacional Constituinte, quando 
elaborou uma ConstitUição- eminentemente 
parlamentarista e colocou apenas como um 
enclave dentro dess_e texto constitucional, a 
acumulação de Poder de Chefe de Estado e 
Chefe de Governo, Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República. 

Desta forma estaria o Presidente impedido 
de produzir os ajustes necessádos ao Governo 
e à economia, porque quase sempre entra 
em rota de colisão com os- pQôeres do Con· 
gresso Nacional. 

Por outro lado, o Congresso Nacional, refor
mista que o seja, interessado em mudanças 
que o seja, também estaria, de certa forma, 
submetido a uma rotina de emissões, de edi
ções de medidas provisórias que levam o pro
cesso político num galope extremamente difí
cil de uma reorientação por esta Casa-que 
supostamente tem também uma capacidade 
de elaboração administrativa de_extraordinária 
significação. -

Então, Sr. Presidente, o que propõe o Presi
dente Jânio Quadros com toda a sua expe
riência? Simplesmente que este País tome 
uma decisão de_ escolher qual é o sistema · 

de governo que deve vigorar no Pais: se parla
mentarismo ou presidencialismo, e que o ado-
te de uma vez só. _ 

Isso, Jâniõ Quadros,_ Cõm a experiênda de 
governo, ç.oril a-expeliência das suas observa· 
ções, .-com a experiência do seu próprio sacri
fício e da sua renúncia, não hesita em reco
mendar que este País aSsuina, de uma vez 
por todaS, ..G sistema parlamentarista de go
verno. 

Aliás, vem S. EX!' corroborar com a expe
riência de todos_estes 100 anos de vida política 
presidencialísta no Brasil. Basta observarmos, 
Sr. Presidente, que em um século de presiden
cialis"mo, no Brasil, só tivemOs cinco anos de 
normalidade administrativa~ O qUe é norma· 
!idade administrativ_a? É uma democracia polí
tica com uma eficiência administrativa, issO 
só tivemos- durante -o período de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, quando houve liber
dade plena e taxas de crescimento de I 0% 
ao ano dwante 5 anos consecutivos. O restan
te do tempo foi uma longa expiação, um enor
me cilício, um suplício continuado imposto 
à civilização brasileira. A partir do primeiro Pre
sidente da República que foi deposto, o segun
do implantou a primeira ditadura. Daí, então, 
não tivemos mais sossego, Sr. Presidente. A 
República Velha foi uma sucessão de crises, 
de golpes de Estado, de estado de sítio perma
nente, até culminar com a Revolução de 30, 
que deu, em conseqüência, o golpe de Estado 
"de 37, a edição da "polaca",_ e a im~tauração_ 
do Estado Novo, com todas as tragédias, que 
V. EX' testemunhou, sobre as liberdades mais 
~as, a liberdade de ir e vir, a liberdade 
de imprensa, a liberdade de manifestaçáo do 
pensamento. Em seguida, tivemos o trágico 
suiddio do Presidente Getúlio Vargas; depois, 
a reilúncia de Jânio Quadros; a seguir, a depo
sição_de João Goulart, seguida de um golpe 
de Estado que durou 20 anos; e, agora, este 
tado confuso em que nos _encontramos, em 
conseqüência de uma transição que não ter
mina; e de _um hibridismo que 56 faz perpetuar 

- a crise. 
Sr. Pre;5idente, está coberto de r~o o Sr. 

JâniÇl"_Quãdros. 
NãO resta nenhuma dúvida de que este País 

deve assumir a sua Identidade, a identidade 
da -sua fOrinaçãó ·e -Comp-letar este ciclo dialé
tlco que c6i"rieçou com o parlamentarismo, 
no ImPério, que seria a sua tese. Entrou com 

_ utna -~riência funesta de 100 anos que é 
a antftese presidencialista, e voltaríamos, ago
ra, à síntese, ao leito normal da nossa História, 
que seria um retorno ·ao sistemã parlamen
taris~ de governo. 

Só uin detalhe, no entanto, precisa de repa
ro- no texto precioso do Sr. Presidente Jânio 
Quadros: é quando S. Ex9 pede uma antecl· 

- pação do plebiscito Que está previsto para 
1993, na Constituição. 
. ~COnfeSso, Sr. Presidente, C:(ue ao ler a pro

" pOsta inicialmente_ de antecipação do plebis· 
cito rne senti atraído, diria, peJo menos pelo 
aspecto lúdico da proposta. Em verdade, a 
antecipação do plebiscito traria um ~mínimo 
de emoção para b proces_so eleitoral deste 

apo, emoção que é um elemento fundamental 
do qual esse processo eleitoral está carente. 

Por 30 _anos eSperamos _por uma eleição 
para Presidente da Repóblica. Durante trinta 
anos, a Nação acalentou -esta expectativa com 
uma ansiedade nunca vista. E o que encon

. iramos. ao firial do caminho;- Sr. Presidente? 
Encontramos, depois dessa longa espera, exa
tamente o anticlímax, com uma eleição que 
parece haver terminado antes de começar, 
uma eleição- decidida asseticamente, eletroni
camente, de maneira pasteurizada. Os institu
tos de pesquisa, a cada mês, decidem quem 
será o Presidente da República, e a Nação 
simplesmente homologa, sanciona, pelo seu 
comportamento, pelo declínio das expectati
vas, pela perda de emoção, de_ entusiasmo, 
de participação, o que ·os institutos de pes
quisa decidem neste momento. 

Pelo menos uma disputa entre o parlamen· 
tarismo e o presidencialismo poderia trazer 
alguma participação neste processo eleitoral, 
poderia trazer alguma empolgação, pOderia 
trazer -alguma emoção, poderia, ainda, trazer 
algum debate, algum envolvimento e a sensa
ção de que é o País quem faz o seu destino, 
de que a Nação é quem constrói os·seus cami
nhos, de que o povo, afinal de contas, é quem 
dirige a sua História. -

Por este aspecto, .eu me tomei, iníclalmente, 
de certo encantamento pela idéia de anteci
pação de um plebiscito. 

Entretanto, Sr. Presidente, qUandOO Sr: Jâ· 
nio Quadros descamba para o conceito de 
que isto é necessário para conferir legitimi
dade ao processo, at, então, começo a discar· 
dar. Não vejo ·razão substantiva para que a 
antecipação do plebiscito seja condição ne
cessária e suficente para assegurar autenti
cidade e legitimidade ao processo. 

Ora, o plebiscito está_ previsto pata 1993, 
-- e acontecerá, quer o sistema seja parlamen

tarista, quer o sistema seja presidencialista, 
em qualquer circunstância. Se for implantado 
O sistema parlamentarista de governo agora, 
ele terá que ser submetido a um referendo 
previsto para 1993. Peço pelo menos, haveria 
um tempo -ffiíriímo para que esse sistema de 
governo mostrasse as suas virtudes. para, em 
seguida, ser submetido a esse teste popuJar, 
a essa apreciação, ao julgamento do povo. 

O parlameniarismo" nó Brasil não teve ne
nhuma chance de mostrar a sua flexibilidade 
em lidar com crises, a sua capacidade de 
adaptação às mais diversas circunstâncias~ 
que _são muito próprias de uma nação jovem 
.e nervosa, como é o caso da Nação brasileira. 
Inevitavelmente, o parlamentarismo, nos pri
meiros momentos, seria um parlamentarismo 
com uma rotatividade do poder tão intensa 
ou quase tão intensa comO a que acontece 
na Itália neste momento. 

No_ ~ntanto, tudo isso é necessário para se 
fom1ar uma cLlltur.:~. do processo que dê condi
ções para uma avaliação segura, rio momento 
em que o povo tiver que se manifestar sobre 
esse processo. 
- Como pode, Sr. Presidente, o povo manifes

tar-se neste momento sobre aquilo que ainda, 
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necessariamente, não conhece? Este é um 
elemento. Como antecipar e cotejar, dentro 
de um sistema presidencialista que, com to~ 
dos _os vícios, com todos os seus erros, com 
todos os se_us insucessos_,_ com todos oS de
sastres perpetrados a esta Nação, formou, de 
qualquer forma, uma cultura que chamo mais 
um hábito, ou, melhor ainda, um vfcio da Na
ção brasileira, que vem, iilfelizmente, repetin
do-se de geração em geração? Evidentemen
te, Sr. Presidente, seria um confronto extrema
mente desiguaL 

De modo que entendo que o Sr. Jànio Qua
dros está certo na premissa da necessidade 
de implantação do sistema parlamentarista de 
governo_. No entanto, não temos porque hesi
tar sobre a faculdade _de um Congresso Nado
na! votar uma emenda neste _sentido. Está 
marcado um plebiscito para 1993, mas não 
está dito em nenhum lugar da Constituição 
que esta não pode ser emendada agora, para 
se ajustar a única peça que está faltando ao 
sistema parlamentarista, que está na Constiw 
tuição, que é exatamente o papel do Presi
dente da República, enquanto Chefe de Esta
do, enquanto Chefe das Forças Armadas, enw 
quanto condutor da política externa do Brasil. 
Não há em nenhum lugar da Constituição im
pedimento formal de que este CongresSO vote 
uma emenda parlamentarista, e que o prow 
cesso seja desenvolvido, e que o povo possa 
examinar as suas virtudes e, afmal de contas, 
julgã-Io em I 993. · 

Sr. Presidente, noto, nesta Casa, a ·partíf já 
da votação na Assembléfa Nadona1 consti
tuinte, um sentimento muito forte pulsando 
em favor do sistema parlamentarista de go
verno. 

Não obstante, muitos ColegaS hesitam na 
análise e aprofundamento da tese e estacam 
diante de um slogan, diante de um chavão, 
diante de uma palavra de ordem. Alguém grita 
·~parlamentarismo é gólpe", e-,-de repente, um 
ato de contrição generalizada, um sentimento 
de culpa pesado desce sobre o Congre-sso 
Nacional, como se um- crime--estivesse para 
ser perpetrado. 

Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, -hã 
que se ver que golpe de estado é um artifício, 
é uma artlmanha, é uma articulação que se 
trama às esconsas, que se trama escondido, 
que se trama longe dos olhos da Nação. 

Esta discussão n6s a queremos _clara, n6s 
a queremos feita em todos_ os foros nacionais 
-na Câmara, no Senado, através da televisão, 
através dos jornais, em toda parte~ de modo 
a que tudo seja feito da maneira maiS escanw 
carada possível, e que ess_a natureza s_ole:rte 
de golpe de estado s~ja definitivamente escoi~ 
mada e seja afastada qualquer pecha de um 
ato cometido {I sorrelfa, de um fato cometido 
contra o conhecimento do povo brasileiro, 

O segundo ponto, Sr. Presidente, é que está 
ainda em andamento o processo eleitoral 

O Sr. José Fogaça- Permite_ V. Ex! um 
aparte, nobre Senador Marcondes Gadelba? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Quero alertar o Senãdor Marcondes Gade-

- lha que seu teffipo já se esgotou há 2 minutos 
e ainda há 2 oradores inscritos, além a inscri
ção, pata breve explicação pessOal. do Sena
dor Lourival Baptista. Na verdade, quero dizer 
que o tempo da sessão não chegaria para 
todos. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Peço a V. 
Ex' Sf. PreSidente, um pouc-o- m_ais--de tempo 
para, pelo menos, ouvir o Senador José Foga
ça, e encerrarei muito rapidamente, logo de
pOis. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Pois_DãQ ... 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Mar~ 
cond~s Gadelha, que fique registrado no pro
nunciamento de V. Ex" que partilho dos mes
mos sentimentos e das mesmas considera
ções que V. ~ faz ·:_em --relaÇão ao sisteina 
de governo parlameritaristil. Reconheço·, no 
entanto, que, no estágio em que nos-encontra
mos, não há condições políticas para implan
táwJo. Implantar o parlamentarismo, antes de 
l,lma experiência real e efetiva de um Presi
dente eleito_ pelo voto direto, permitiria que 
os_ inimíQOS do parlamentarismo usassem 
contra ele o seguinte argumento: o presiden
cialismo oão funcionou no- Brasil porque o 
Presidente não era legitimo, não era ~leito não 
tinha orígeni no votO popufar. FosSe o Presi
dente_ da República eleito pelo voto direto e 
todos os males, problemas e mazelas do País 
estariãm sanados. Ora, para evitar este argu
mento, penso eu, devemos dar andamento, 
dar seqüência ao processo instituciona1 brasi
leiro, eleger o próximo Presidente da Repú
blica~ permitir ao pOvo brasileiro uma expe
n"ênda real de um regime presidencialista de
mocrático, para, então, o povo brasileiro pro
var, na cy~:m~, a dura frustração de que o regi
me presidencialista não funciona. Não é uma 
questão de mais ou de menos democracia. 
E porque este sistema não_ é, nã: sua essência, 
funcional para um país em crise, para um pais 
que predsa de mudanças radicais nas suas 
estruturas económicas e sociais. Então, ape
nas esfe registro. Não creio que todos aqueles 
que pensam em parlamentarismo agora se
jam pessoas apenas com a iittençã.o de impe
dir a eleição dess~ ou daquele, de determinada 
figura à Presidência da República. Não. Ao 
contráiio: Estou vendo _falar em parlamenta
rismo pessoas como V. Ex', que são parlamen
tarista$ convictos, sinceros e autênticos, como 
a Deputada Sandra Cavalcanti, como o ilustre 
Presidente desta Cãsa, o Senador NelsOn Car
neiro, e outros tantos do lnesmo jaez. -

O SR- MARCONDES GADELHA - O 
Senador Afonsõ Arinos. 

-O Sr. José Fogaça- O Senadoi' Afonso 
Arinos, que se encontra aqui ao meu lado. 
Ao mencionar o Senador Afonso Arinos, citei 
o texto deSte Senado em termos de compro
misso e de vínculo histófico à causa parlamen
tarista. Dai por que respeito essas pessoas, 
mas não vejo, dO Ponto de Vlsfa ObjetlVo, con·
diçQes políticas para a iniplàntação do parla-

mentarismo. Há uma enorriie -expectativa so
cia1, há uma ci-erlça que toma conta do povo 
brasilEiii-o,_qe que um imperador, eleito com 
um mandato certo de cinco anos, um semi
deus com um poder unipessoa1, absoluto, por 
cinco anos, irá arrancar o País da crise, arranw 
car o País do lodáçã1 em que se encontra, 
para devolvê-lo ao mundo róseo do desenvol
vimento, da_justiça social e do_ equilíbrio eco
nômico. Espero que o futuro não sejci tão ne
gativo, tão contraditório como o vejo, mas, 
infelizmente, sei, que a experiência pres-iden
cialista s_erá negativa. E _o povo brasileiro irá, 
então, rever a sua posição históriCa, que nunca 
foi favorável, majoritariamente, ao parlameri
tarismo, mas verá que o único caminho efeito 
para a modernidade é o do sistema de goVerno 
parlamentarista. Portanto, que isto venha no 
seu devido tempo, por um processo real e 
efetivo de amadurecimento político e institu
cional do povo brasileiro, e não por um enten
dimento_ das lideranças assentadas no Con
gresso, mesmo que sejam lideranças sérias, 
respeitáveis, como V. Ex" 

O SR- MARCONDES GADELHA- No
bre Senador José Fogaça, tenho V. Ext. tam
bém como int~grante c!esta galeria de parla
mentaristas_ sinceros, que- V. EX enumefo_u. _ 
Daí, talvez, o perfeccionlsmo de V. E,xo !::rri 
geral, os parlamentaristas são perfecdonistas,' 
e, muitas_ vezes, o ótimo acaba atrapalhando 
o possível e o real. 

Nobre Senador Fogaça, com tcido o respeiw 
to, façow!he uma observação. É_ que em ne
nhum momento estamos pensando interrom
per o processo eleitoral d.ireto pai'a Presidente 
da República. No meu entendimento, deve ser 
mantida a eleição -direta para Presidente da 

- República. O que está em questão aqui é a 
natureza dos poderes do Presidente da Repú
bli~~. se _ele acumula QY não_ a Chefia de Estaw 
do com a Chefia de .Governo. t1as o_ processo 
eleitoral pode perfeitamente ser direto, como 
em inúmeros países parlamentaristas. 

O Sr. José Fogaça- V. Ex' há de convir 
que dá no mesmo. 

o·sR. MARCONDES GADELHA _:_·se 
dá, por quê? -

O Sr. José Fogaça- Eleger o Presidente, 
deP-ois retirar-lhe o_ poder é praticamente- a 
mesma coisa 

O SR- MARCONDES GADELHA -
Chegamos lá. 

Não se trata de retirá-lo do pOder, ele já 
seria candidatq sabendo qual é a natUre;a dO
poder que poderá ser exercido. NingUém êsta: 
ria enganado, il.inguém eritrana o- na disputa~ . 
pensando que acumularia a Chefia-âe Gover
no e a Chefia de Poder. Se- alguém tem sede_ 
de--podei,- se alguém tem ânsia de, efeüva
mente, exercer -o-p-o-der; ele disputaria uma 
cadeira no Parlamento e seria primeiro-rili
nistro por apoio do--seu p:futido, por C6ali2:a
ções que Viessem ·a se forrriar; e não estaria 
irnpediQo de exercer a Chefia do Governo. NO 
entantO, em nen&um Inõinento estaríamos 
usurpando ou tomando o poder de ninguém, 
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se previamente os candidatos soubessem que 
estariam disputando a Presidência da Repú
blka, e, com isso, diSputando, em verdade, 
a Olefia de Estado, a-chifia aas Forças Arma
das e a condução-da política externa do Brasil. 

A definição prévia tira esse caráter que pi'eo
c_upa V. Ex", um homem consensioso e preo
cupado com o julgamento que se possa fazer 
deste processo, que, no meu entendimento, 
é lídimo e é legítimo. 

Senador Jõsé FOgaça, à luz desse seu racio
cínio, não haverá um só momento na vida 
deste País em que o parlamentarismo não seja 
golpe. 

O Sr. José Fogaça- GolPe nãõ é nunCa. 

O Sr. Luiz Viana -Esta é uma velha 
história. 

OSR-MARCONDES GADELHA-Esta 
cantilena é uma velha história, à que alude 
o nosso historiador. 

O Sr. José Fogaça- Golpe não é nunca. 
Pela via institucional não há golpe. 

OSR.MARCONDESGADELHA-Esta 
é uma via ínstitudonãl que estamos propondo, 
nobre Senador. Quando estudante, ainda 
quando criança, sei lá, já ouvia essa çantilen<:~, 
essa história repetida de que não podemos 
introduzir o parlamentarismo porque é golpe. 
Sofreu com isso SífvlO Romero, sofreu com 
isso Raul Püla, sofreu com isso Afonso Arinos, 
sofreu _com isso Nelson Carneiro. Desde que 
foi implantado o presidencialismo no Brasil, 
através de um golpe militar, desde aquele mo
mento vozes honestas, dignas, que a História 
hoje cultua, se levantaram e propuseram a 
reforma do sistema, porque esse era invlável 
no BraSil, porque esse sistema presidencialista 
só deu certo no país em que f_oi inveiltado. 
Nenhum outro país que adotou o presiden~ 
dalismo teve a sua vida econômica, política 
e social ajustada, porque não se pode trans
fundir uma cultura. Os Estados Unidos da 
América do Norte, uma cultura anglo-saxô
nica, fazem confiança na soc!édade, no indiví
duo, no cidadão. Nós, latinos, desgraçada
mente, passamos a cultuar o César, o Bona
parte, o chefe de Estado, o caudilho, o pater 
famllie, alguém que tome conta de nós. E 
isso tudo foi transfundido para a fi{1Ura impe
rial do Presidente da República. E por isso 
que a sociedade passa a se entregar, feito um 
"pacote", às mãos do Presidente da República, 
que tudo dispõe e que tudo pode, inclusive 
cometer todas as desgraças e ainda ter o direi
to de permanecer cinco anos sem contesta
ção. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tenho a obrigação de lembrar ao nobre 
Senador Marcondes Gadelha que há outros 
oradores_ inscritos. E o _tempo da sessão se 
esgota, apesar do bn1hantismo e da justeza 
do seu discurso. O relógio é implacável. 

O SR- MARCONDES GADELHA - O 
reJógio de V. Ex' é presidencialista. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não, pelo contrário. Eu sou parlamentaM 
dsta. O relógio é neutro. 

O Sr~ Luiz Viana - !rifelizmente ou feliz
mente, todos os que combateram o parlamen
tarismo acabaram arrependidos. AJ:é Rui, que 
foi quem fez o presidencialismo no Brasil prati
camente, no fim da vida, _e_ o npsso ex-çolega, 
o Senador Paulo Brossard, hoje Ministro, pu
blicoU uma longa monografia mostrando fo· 
das as frases, os pensamentos, as criticas de_ 
Rui ao presidencialismo brasileiro". Hoje, acre
dito que o último arrependido é o Presidente 
José Samey, a quem devemos o presiden
cialismo desta Constituição. V. Ex" _sabe que 
Sua Excelência é o grande arrependido, talvez 
até desejoso de que o parlamentarismo venha 
a_ ser uma solução defmitiva para o mal que 
tem sido ao Brasil o presidencialismo-ao longo 
de 100 anos. 

0 SR- MARCONDES GADELHA -
CoiiCOrao inteiramente com V. Ex", nobre _Se
nador L_uiz Vi_anq__, S6_ nªo me arrisco a fai.er 
nenhum jUízo de valor :;;obre o feeUng pessoal 
do Presidente da República, neste momento, 
se está arrependido ou não. Eu diria que a 
sua posição hoje é muito de incüferença com 
relação à decisão que o Congresso tomar. Sua 
Excelência acatará o que, naquela época, ad
mito, tenha havido resistência; hoje, pelo me
nos, já não haveria resistência. Como também 
não haveria resistência dos militares. 

V. ~sabe que, historicamente, os militares 
sempre foram presidencialistas, mas fazem 
esta revisão neste momento. 

Encerro, Sr, Presidente, só lembrando ao 
Senador José Fogaça este detalhe: dentro 
deste raciocínio, não haverá nunca oportuni
çiade para o parlamentarismo, porque, se há 
alguém no poder, é golpe de estado contra 
quem está no poder; se há alguém disputandO 
uma eleição, é golpe de estado contra quem 
está_ disputando a eleiçãO. -

Então, não vejo qual é o tempo histórico, 
o momento adequado. Só quero responder 
-a V. EXt de maneira como comecei, com o 
texto de S. Ex" 6 sr. Jânlo Quadros. Eu respon
derei a V. ~Com este texto de Jãnio Quadros: 

"'Não há como esperar pelo agrava
mento do drama gerado por estas incon
gruências. Neste mês de junho, desmo
rona o Plano Verão. Encaminhamo-nos 
pãfà a moratória da dívida externa e para 
o estancamento desastroso da rolagem 
do endividamento interno. O cruzado no
vo envelheceu rapidamente, achando-se 
moribundo. Os salários eStão sem poder 
de compra do essencial para a manu
tenção do mais elementar padrão de vida. 
O sistema financeiro se ãcha praticamen-

--te estatizado, pois só dispõe de um toma
dor. O Tesouro." 

E Saíélencando um conjunto de desgraças. 
Não há porque esperar pelo agravamento 

que S. Ex~, de uma maneira muito lúcida, está 
enxergando para o próximo ano, o agrava
mento da crise nadonal, em função do presi~ 

dendalismo. Não sei porque n_6s, sabendo que 
isto vai acontecer, temos que, fatalisticamente, 
acei~ que essas desgraças se aprofundem, 
e até, quem sabe, um-dia venham a inviabilizar 

_ a rota democrática por que temos lutado tanto 
para preservar. 

Sr. Presidente, com o fneu agradecimento 
a V. Ex" pela tolerância, encerro estas conside
rações que queria fazer sobre o texto de Jânio 
Quadros, dizendo que, embora tenha essas 
discordâncias, sou de opinião de que vale a 
pena ler e refletir, cuidadosamente, cada frase, 
cada palavra de um homem que tem uma 
experiência enorme de vida, de administrador 
e de político e que está preocupado, tanto 
quanto nós, com os destinos desta Pátria ge
nerosa. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Marcondes 
Gadelha o Sr. Iram Saraiva, ]" Vrce-Pre
sidente deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
3P Secretário. 

· O SR. PRESIDErfi'E (Pompeu de Sousa) 
...:...... Obrigado a V. Ex", com a minha solidarie~ 
dade parlamentarista, mas a minha obrigação 
de Presidente eventual é cumprir o dever de 
dar a palavra ao nobre Senador Lourival Bap~ 
tista, para brevíssima explicação pessoal. 

Concedo a palavra ao n-obre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Para explicação pessoal.)- Sr. Presiden
te, hoje, à tarde, fiZ um pronunciamento e, 
logo após, tive que me retirar do plenário. Re
gressando a esta Casa, soube que o eminente 
Senador Jutahy Magalhães havia feito um pro
nunciamento_ ~ citado o meu nome. Não li, 
nem ouvi o pronundamento do eminente Se
nador Jutahy Magalhães, porque, quando eu 
falei, S. Ex" nã estava no plenário. Foi algo 
que achei estranho, porque S. EXI' é um dos 
primeiros que chega a esta Casa. S. Ex" falava 
sobre Xingó. E a pessoa que me informou 
disse que 9 eminente Senador afumara que 
Xingó não idá ser conStruída. 

No meu pronunciamento, a única coisa que 
falei sObre Xing6 é que, participando da Comi
tiVa do Presidente José Samey, dísse aqui, ho
je, à tarde: - --

"a) o Presidente José Samey assegu
rou que a hidrelétrica de Xingó, apesar 
das conhecidas dificuldades conjunturais 
de natureza económico-financeira, será 
concluída dentro de seu cronograma, tor
nando exeqüível o pleno desenvolvimen
to nordestino, além de descartar, de ma
neira definitiva e totalmente, os riscos e 
ameaças de racionamento de energia elé
trica na Região." 

E aeieS"ceniei: 
"b) iniciada em março de 1987, a 

construção de Xing6 consumLu-' até ago
-ra, 400 milhões d.e dólares, equivalente 
a- 16 por cento do investimento globaf 
previsto. Xingá é consider_ada a mais im
portante obra do setor elétrico do final 
do século, no Território Nacional." 
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E foi só o que eu disse aqui. 
Quero assinalar, nesta hora, que acredito 

na palavra do Presidente José Samey, quàndo 
diz que as obras de Xingó irão continuar, pala
vras que foram aplaudidas, não só por mim 
como por vários Governadores que lá esta
vam, inclusive o atual Governador que_dirige 
o Estado do eminente Senador Jutahy Maga
lhães, Nilo Coelho. 

Logo, eminente SenadorJutahy Magalhães, 
continuo acreditando na palavra do Presidente 
José Samey, quando diz que as Obi"aS-de Xk1gó 
irão continuar. E, para satisfação nossa, digo 
a V. Ext que, patriota como eu sou, V. Ex!' 
acredita na palavra do Presidente José Samey. 
Eu não disse que Xingó estava terminada, mas 
que as obras iriam contínuar. 

Erã esta a· declaração que tinha a fazer, Sr. 
Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a pa1avra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Solicito a V. EX' seja o mais_breve passivei, 
porque há orador inscrito 

OSR.Jc:trAHYMAGALHÃES(PMDB
BA. Pela ordem._ Sem revisão d_o orador) -
Sr. Presidente, se V. Ex" Pefmite, serei breve, 
e lamento profundamente atrapalhar os ora
dores que estão inscritos, __ 

Sr. Presidente, não pedi a palavra pela or
dem, antes de o Senador Lourival_ Baptista 
falar, porque não queria parecer gros_seiro, im
pedindo que S. EX' falasse. 

O nosso Regimento dá ao Senador citado 
o direito de pedir a palavra para explicação 
pessoal, mas não por ser citado, porque a 
citação que fiz do SenadOr Loi..trival Baptista 
foi "o meu querido amigo e Colega Lourival 
Baptista fez um discurso hoje sobre Xingó". 
Não dtsse mais nada a respeito. Ou seja, se 
S. E>r declarou isso ou aquilo. Fiz referência 
ao Presidente José Samey e às _dedarações 
do Ministro das Minas e Energia, Vicente_ Fia
lho, quando_ S. Ex' esteve no senado. Naquela 
oportunidade, S. Br disse que Iria antecipar 
o encerramento das obras do Xingó, quando, 
na verdade, não vai fazê-lo, porque não exis
tem recursos para terminá-Ias dentro dos pra
zos previstos. Em Seguida, mostrei o jornal 
A Tribuna da Bahia, contendo declarações dos 
técnicos da CHESF, dizendo do contrário da
quilo que o Presidente da República assegurou 
disse lá em Xingó, que os recursos não eram 
suficientes ,ara o andamento da obra. A res
peito de S. Ex', eu disse: "o meu querido amigo 
e colega Lourival Baptista". 

A partir de hoje, Sr. Presidente, não poderei 
nem citar mais um aparteante. Quando-o apar
teante falar, não direi o Senador fulano de 
tal. Passarei a dizer o Senador Representante 
do Estado ta1 - que são três. No caso, nin
guém se sentirá citado. 

O Sr. LourivpJ Baptista- Mas eu acre
dito nas palavras do Senhor Presidente da Re
pública. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Digo 
a V. ~. Senador Lourival Baptista- no caso, 

estou citando--o novamente -, que o infor
mante foi péssimo, não ouviu nada. V. Ex' 
não estava presente no momento, mas quem 
informou a V. Ex' fez" aqUilo que se chama 
vamos dar o nome ce-rto- flixico. Mais nada. 

O Sr. Lourival Baptista-Só a expressão 
querido já me enche o coração de alegria, 
pela amizade de V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Eu gostaria de dizer que V. EX' teria evitado 
tudo isso se estivesse presente ou se consul~ 
tasse as notas taquigráfkas amanhã. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR. CARLOS .PATROCiNIO (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discufso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, embora no ocaso desta sessão de hoje, 
agradeço a V. Ex' por ainda me ter conceditlo 
a palavra. Nas próximas sessões vou mudar 
de tática; falarei como Uder do PDC, vou sinte
tizar ao máximo aquilo que teria que falar hoje 
no seriado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Para lhe fazer justiça, deVo dizer que o outro 
oràdór -Inscrito já se retirou. De forma que 
V. EX' diSPõe- áe meiã-hOra. 

O SR. CARLOS PATROCiNIO- Muito 
obrigado por esta benevolência, nobre Presi-
dente.- · 
_ D~erá ser apreciada pelo Congresso Na

cional, hoje, a Medida Provisória n9 62, que 
limita em sete _o número de ZPE"a serem irista
ladas no Pais. 

O decreto do Senhor Presidente da Repú
bliCa que cria as ZPE- foi aprovado pelo Con
gresso na sessão de 31 de maio passado; e, 
segundo me consta, através de um acordo 
de_ UderançaS, o Presiderite da RePública en~ 
viaria wna nova medida provisória e, através 
dela, estabeleceria o número de 7. 

De.vo _esclarecer, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores,_que já existem 10 ZPEs criadas no Bra
sil, e apreSentei emenda _à Medida Provisória 
n9 62, vazada nos seguintes termos: 

"lf.o art. 1 ~. dê--se a seguinte redação: 
"Fica limitado em dez o número _de 

zona·s-de_ processamento de exportação 
de que trata o Decreto-Lei no 2.452, de 
29 de julho de 1988:· · 

Justifico; Sr. Presidente, embasado no art 
25, incisO III, do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, que estabelece: 

... "terão plena validade os atas pratica
do~ ~a :'!gência dos respectivos decre
tos-leis ... 

Antes, portanto, de sua apreciação pelo 
Congresso Nacional. 

O eminente Deputado Federal Prisco Viana 
é o Relator da matéria e S. Ex~ houve por 
bem estabelecer que as ZPE fossem em nú
mero de 15. Evidentemente que S. Ex~ quis 
fazer justiça às regiões Norte e Nordeste do 
País,-porque há a1gumas que Já reivindicam, 
pois as suas ZPE ainda não foram ciiadciJS. 

Desta forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o meu apelo é tão-Somente no sentidO de 
que essas ZPE, que representam uma espe
rança de desenvolvimen~ de geração de em
pregos para o Norte e Nordeste, não sejam 
frustradas, já que elas não representam ne
nhum gasto para o Governo Federal, porque 
são criadas, única e exclusivamente, às expen
sas dos governos estadual e municipal. 

Apelo, principalmente, para os Sena.dores 
das regiões Sudeste e Sul do Pais, para _gue 
votem conosco -no sentido da aprovação do 
projeto de lei de conversão da Medida Provi
sória n9 62~ de autoria do Relator, o nobre 
Deputado Prisco Viana - -

Aproveito ainda a oportunidade para trazer 
à presença dos ilustres Colegas o convite para 

· a Exposição Agropecuária de Miracema do 
Tocantins, Capita1 deste novo Estado, que se 
realizará no dia 26 de junho próximo, com 
término previsto P~ira o dia 2 de ju1ho. Este 
convite é extensivo a -todos os brasileiros que, 
ao prestigiar o acontecimento, poderão ~r 
com a- boa acolhida do povo de Miracerpa. 
A Exposição é de íniciativa do SindiCato Rural 
dessa cidade; da Prefeitura local e da Federa
ção de Agricultura do Estado do T o_cantinS. 
E um evento particularmente impOrtante, em 
se tratando de y_m_M.unidpio que vive quase 
que exclusivamente da atividade agropecuá
ria. Contamos com a participação de todos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. desejo tam
béin convidar a todos para as ExposiçõeS 
Agropecuárias de Natividade, também no Es-
tãdo do Tocantins, a Partir do dia 26 de junho 
até 2 de ju1ho, e em Araguaína, a se realizar 
de 3 a 9 de julho. 

As exposições agropecuárias já realizadas 
nesse Estado mostram o estágio de desenvol
vimento que vem adquirindo a agrupec:uária 
tocantinense, noS seUs s· ineSes de GoVérii.ó. 

Fmalizando, me associo ao Senador /Y\auro 
Benevides, e àqueles outros qu_e -me ailte<:e
dei-am, pelo 269 Er!contro Nacional de Verea- -
dores, que se realiza no âmbito deste Con
gresso Nadonal, desejando que a edilidade 
brasileira tire o melhor proveito desse grande 
conclave, levando luzes e encontrando as dire
trizes para minimizar os grandes problemas 
que afligem a maioria dos municípios brasi· 
leiros. 

Era o que eu tinha a diz.er, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
lqs De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARU (PTB- AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a informação procede 
de boa fonte, o Jornal do Bras_il: o Governador 
AmazQni_nq l!\endes, indiferente a qualquer 
apelo que não aqueles que dizem respeito às 
suas conveniências p'olíticas, de cai"áter -pes
soal, reiniciou a distribuição de motosserras 
a comunidades ribeirinhas, a pretexto de res
gatar seus habitantes da miséria em que vivem 
ou de evftar sua migraÇão para Manaus ou 
para outros Estados. 
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A opção pessoal do governador não poderia 
ter sido mais inoportUna e inadequada, por
que, além de garantir alento às campanhas 
internacionais contra a destruição das flores
tas tropicais, não assegura, com sua Iniciativa, 
um retomo econômico compatível com as ne
cessidades das populações do interior do & 
tado, e concorre, de forma substancial, para 
o despovoamento das m<!tas, exatamente nos 
pontos onde o ambiente é mais vulnerável. 

Tendo como referenciaLapenas sua própria 
opinião e vagos ~estudos técnicos", o_Si.Ama
zonino não se dá c_onta_.da inconveniência e 
do desastre que é colocar, nas mãos de pes
soas despreparadas, uma arma como uma 
motosserra, que dizima, em dois dias, o mes
mo número de árvores que seis homens leva
riam para abater no mesmo período. 

Quando me refiro a uma motosserra como 
arma, Sr. Presidente e_ _ _Srs. Senadores~ não 
quero apenas enfatizar a velocidade com que 
pode produzir a destruição, mas, sobretudo, 
advertir que se trata de um equipamento de 
risco, que demanda o uso de elementos de 
proteção, como capacete, protetores de ouvi~ 
do, calçado apropriado, macacão e luvas~ 
além do que, claro, um treino prévio e_ um 
manuseio cuidadoso. 

Estamos, então, diante de dois fatos extre
mamente graves: de um lado, a leviana distri~ 
buiç:ão de motosserras, por' autoridades do 
governo estadual, com o fim explkito de colo~ 
car abaixo, sem critério ou orientação, espé
des nobres que vão se converter em matéria
prima barata no resto do País; de outro, cons
tatamos a ausência de cuidados básicos, por 
parte destas mesmas autoridades, para pre
servar a integridade daqueles que operam o 
equipamento, geralmente em locais de difícil 
acesso e atendimento e, por isso, se expõe 
a riscos perfeitamente evitáveis. 

Caso se_ confirmem as previsões JB e 
o Governador não retroceda_ em seus intentos, 
é provável que, até meados do próximo ano, 
tenhamos mais de quatro mil motosserras em 
ação, operadas por famílis que continuarão, 
a despeito desse improváv~l ganha-pão, tão 
pobres e miseráveis como antes. Em contra
partida, terão concorrido para empobrecer 
ainda maís noss_o mais importante patrimônio 
ecológico. 

Uma floresta tropical - é bom que se frise 
- não consiste apenas em árvores, mas vem 
a ser um universo complexo, de múltiplas inte
rações, que abriga mais da metade de todas 
as formas de vida, identificadas ou não, e 60 
por cento das 250 mif espécies vegetais co
nhecidas. A ruptura do equilíbrio em que con
vivem acarretaria tranSfOrmações profundas 
no ambiente e privaria a humanidade de recur
sos valiosos para sua sobrevivência. 

Essa importância não é dificll de ser dimen
cionada:_cerca de 60 por cento dos produtos 
farmacêuticos atualmente empregados na re
cuperação da saúde humana são de origem 
vegetal, mesmo que depois tenham seus prin
cípios ativos sintetizados em laboratórios. Ver
dadeiras revoluções terapêuticas provieram 
do mundo vegetal ou animal, como a morfina, 

a ciclosporina, os digitá1icos -de uma forma 
geral -, a quinina - o antimalârico mais pow 
tente..,...--, alguns hipotensores, como os deriva
dos da reserpina, e o veneno das cobras -
atualmente empregados como anticoagulan
tes e hipotensores, entre outros. 

SOb _essa perspeCtativa, Como descurar--da 
conservação da mata Amazônica, um dos últi
mos redutos das florestas tropicais do mundo 
ainda preservados? Romper essa frágil estru
tura não apenas subtrairia à humanidãde um 
acervo botâriico e animal desconhecido, cow 
mo_ acarretaria profundas transformações no 
clima, que é a base da sustentação da mata, 
com efeitos que não se restringiriam à região 
Norte, mas se estenderiam a todo o Pais e 
ao próprio planeta. 

Não compartilhamos, Srs. Senadores, do 
mito dã Amazônia como o pulmão verde do 
mundo, como se apregoou insensatamente 
em outros tempos. Como a região abriga uma 
floresta em clímax, todo o oxfgênio que ela 
produz: durante o dia é consumido à noite, 
desfazendo as teorias de_ sua intocabilidade .. 

A exploração racional, conscíente, não-pre
dadora da Amazônia é um imperativo que não 
pode ser adiado por mais tempo. Mas não 
pode ser deflagrada assim, de motosserra em 
punho, sem um planejamento prévio, respal
dado em um zoneamento ecológico, que con
temple todas as variáveis ambientais e estabe
leça efetivas relações de custo/beneficio. Um 
Pé -de maçaranduba- cEmtenàrio, por exemplo, 
valeria pelo que tem de madeira ou pelo tempo 
que consumh:rpara se formar? 

Desgraçadamente, o Governador Amazoni
no Mendes, com base em pretextos inconsis
tentes, não vê, -ou não quer ver, 6 prejuízo 
que uma distribuição de motosserras, na 
quantidade que pretende, pode acarretar, de_n
tro dê ãlgimltemix), ao Estado e às futuras 
g~rações que, a persistir tamanha imprudên
cia, herdarão o caos em lugar de_ u_ma rtsa 
floresta. 

Entre as manobi-as que faz, para confundir 
a opinião pública, o Governador esrorç:a-se 
até mesmo para apropriar-se de um fórum 
privilegiado como o Instituto Superior de Estu
dos Amazónicos -lSEA- que reúne os Go
vernadores da região, representantes dos paíR 
ses que compartilham com o Brasil a cober
tura amazónica, péSqutsadores e políticos, en
tre demais interessados - para buscar apoio 
para seus apocalípticos projetes. 

O ISEA, que já teve entre seus conferen· 
dStaS-o Prêmio Nobel Linus Pauling e o Profes
sor Hilgard O'Reilly Stenberg, titular da Univer
sidade da Califórnia, entre outros nomes de 
peso que se dispuseram a prestigiar a institui
ção pelo seu caráter apolítico, certamente sa
berá distinguir a falácia da conveniência, o 
útil do descartável, o acessório do supérfluo, 
o bem do mal, enfim, quandotiver de se pro
nunciar, para garantir a preservação da Ama
zônia não como um trunfo eleitoreiro, mas 
como um superior património da Nação. 

O certo é, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que não podemos nos omitir numa questão 
vital como essa. E por isso, insisto: não é com 
motosserras que iremos garantir a sobrevi-

vência das milhares de pessoas qUe vivem 
miseravelmente ao longo das calhas dos rios 
aOJaZQOens_es. Há _alternativas mais coerentes 
para que elas também desfrutem de políticas 
de desenvolvimento compatíveis com -s1,1ãs 
necessidãdes e a natural limitação de recursos 
que_ experimenta a economia nadoilai: A Zona 
Franca de Manaus, por exemplo, deflagrou 
um processo de industrialização que ainda 
não se completou, uma vez que não conse
guiu estaóelecer o pólo de componentes, atra
~és do qual poderia interioriZai seus e~e~o~~ 

São muitas as opções para desenvolver o 
Amazons sem agredir o ambiente, para quem 
se vale de competência e cri~tividade. lf!dús
trias caseiras, para processamento de frutas 
nativas de grande aceitação no mercado na
donaJ, corno é o caso do cupuaçu e da pupu
nha, entre outras, poderiam coostituir:-se em 
atraentes iniciativas. com retornos garantidos. 
Igualmente,_ a organização de cooperativas 
agrícolas para a exploração consorciada de 
dendê e pimenta-do-reino, borracha e cacau, 
entre outras espécies que se revelaram com
patíveis, dão margem a que se promova o 
homem sem desfalcar o meio. Há, ainda, o 
rico artesanato regional, sempre uma fonte 
de sobrevivência, mas cuja importância eco
nómica não foi ainda suficientemente dimen
dooada. 

No entanto, o Governador Amazonino não 
vê longe, provavelmente porque não suporta 
a idéia de não colher, ele mesmo, os resulta
dos de projetas que têm maturação além de 
um mandato. E certamente, pensando nisso 
e contaminado por um falso uranisma, foi q!J-e 
deixou de receber, recentemente, três parla
mentares americanos que estavam em visita 
ao Estado. Além da descortesia - contrária 
aos princípios da tradicional hospitalidade 
amazonense -, ele contribuiu para intensi
ficar as críticas à má administração da Ama
zônia e para inviabilizar o financiamento de 
numerosos projetas regionais dependentes de 
recursos externos. 

Ê- be-m verdade que não abrimos mão de 
gerir o· desenvolvimento da Amazônia, con
soante o soberano interesse nacional. lgual
me_nte não podemos deixar de compreender 
que é preciso negociar até à exaustão, meios 
pata levar adiante a exploração dos recursos 
naturais locais, a partir de nossos próprios mo
defos de- intervenç[Õ~ de forma a resgatar, aí 
sim, nossas populações do abandono em que 
se encontram no interior do Estado. 

o que não-J;>oderrios adinitir, em momento 
algum, é que alguém, que esteja a menos 
àe um ano de entregar seu mandato- como 
informa o JB-, levianamente coloque em ris
co um patrímônio que não pertence -apenas 
ao Amazonas, mas a todo o povo brasileiro. 
Não é esgotando oS últimos estoques de ma
deka nobre da Amazônia - que são comer
cializados a preço vil, quando não são contra
bandeados - que vamos garantir o neces_
sário bem~estar -a familías que, mesmo brinda
das com uma arma possante como uma mo;; 
tosserra, cotinuarão a viver na precariedade 
de sempre. 
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Conclamamos a todos que tenham sensibi
lidade e que vejam na Amazônia um bem a 
ser preservado, acima de legendas políticas, 
a pressionarem o Governador Amazonino 
Mendes, por todos os meios, para que ele volte 
atrás na sua insana dec:lsão. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. CARLOS DE'CARLI EM SEU DIS
CURSO: 

AMAZONINO DÁ MOTOSSERRAS 
A AGRICULTORES 

O governador do Amazonas, Amazonino 
Mendes, retoma promessa da e.ampanha elei
toral e reiniciará a distnbutção de mqtosserras 
a agricultores, apesar do protesto de ecolo
gistas. Munido de motosserra, um homem de
vasta um hectare em apenas dois dias, um 
terço do tempo gasto por seis homens que 
usem machados. Segundo o Instituto de P~
quisas espaciais (Inpe), com base em imagens 
de satélite, as queimadas na Amazônia, ano 
passado, foram 40% menores do que em 
1987~ Ainda assim, queimOu-se _Q equival~n_te 
à metade do Estado __ cje São Pa.uJo. (Página 
7) 

GOVERNO DO AMAZONAS DISTRlBQI 
MOTOSSERRAS PARA AGRICULTORES 

Manaus - O governador_ dq _Amazonas, 
Amazonino Mendes, cumprindo promessa da 
campanha eleitoral, anunciou ontem o reinicio 
da distribuição de motosserras alegando estar 
sendo pressionado por centenas de comuni
dades agricolas. Segundo ele, que se baseou 
em "estudos técnicos", o uso das inotosserras 
não vai comprometer a preservação da Flo
resta Amazônica, apesar de sua enorme capa
cidade destrutiva (um homem devasta em 
dois dias o equivalente ao trabalho de seis 
homens com machados e foices). 

A distribuição de motosserras havia sido 
suspensa pelo governador em fevereirO, "para 
tranqüiltzar os ecologistas", quando já entre
gara cerca de duas mil a grupos de sete a 
quinze familias. Se ele cumprir a promessa 
feita aos seus eleitores, de fornecer "imple
mentas agrícolas", como- c:hama, às seis mil 
comunidades estabelecidas nos beiradões do 
rio Amazonas, mais 4 mil motosserras vão 
entrar _em ati.vidade até maio do ano que vem, 
quando Amazonino pretende deixar o governo 
para disputar uma vaga no Senado. 

O governador, ao retomar o programa mais 
polêmico de sua administração, criticou muito 
os ecologistas, "que só querem tirar proveito 
da mídia intemaciónal que elegeu a ecola~ia 
como fenômeno". Segundo ele, dessa vez a 
responsabilidade não será apenas do seu _go
verno: a iniciativa de pedir as motosserras Será 
das próprias comunidades. ''Vamos apenas 
avaliar, através dos 44 escritórios da Emater 

espalhados pelo Estado, a validade de cada 
solicitação", disse. 

Amazonino _Mendes garantiu que a dedsão 
anunciada ontem foi amadurecida na recente 
viagem de 1 O dias ao_ rio Juruá, afluente do 

Solimões. Ele receb_eu muitas _cobranças dos 
agricultores. ''Se eu não agisse assim, estaria 
deixando milhares de caboclos na miséria. As 
motosserras ~presentam_ o início da mecani
zação agricola, que vai mudar a mentalid~de 
econ6mica .de várias regiões entregues ao ex
trativismo". O goVemad_Or insistiu na tese de 
que as motosserras vão_ evitar a transferência 
dos trabalhadores para outros Estados~ 

Coilsfderada equipamentõ_ de -riscO," a mo
tosserra: teoricamen~e, exige maiÍ.useio cuida
doso do operador e equipamento eSpecial, co
mo capacete com visor, protetores de ouvido, 
macacâõ, sapatos e luvas. 1mpulsiohadas por 
ffiotõra gasolina, têm autonomia de 60 a 90 
minutos de operação. 

Há cerca de um ano, o dePutado estadual 
Carlos Mine (PV-RJ) apresento_u à Assembléia 
l,.egislativa do Rio de Janeiro um projeto de 
lei para equiparar legalmente as motosserras 
às armas de fogo. A intenção era clara: fazer 
com que a venda e o uso dessas máquinas 
tivesse controle oficial para_ dificultar o corte 
indiscriminado de árvores. O. projeto foi apro
vado pela Assembléia e sancionado pelo go
vernador Moreira FrancQ. M?Jjs tarde, o depu
tado federal Fábio Feldman (PSDB-SP) apre
sentou o mesmo projeto ao Congresso Nacio
nal, que o _aprovou. Mas até hoje nenhuma 
das duas leis - a estadual e a federal - foi 
regu1amentada -ou seja, ainda não- foram 
levadas à prática. As motosserras continuam 
sendo vendidas livremente. 

Amazônia teve menos queimadas em 88 

~rasília - As. qu_elmai:Jas _na Amazônia Le_gal 
d.imiiluíré.m em 40% no ano passado em com
paração (:Om 1987. A estimativa da área quei
~ada em 1988 é de 121 m-il quilómetros qtiã
drados - equivalente a metade do- Esta'do 

__ de São Paulo - _e_nquanto no ano anterior 
_ f_oram queimádos 204 mil quilômetros qua
- drados - um P~á inteiro. A avaliação é 
_ cto pesquisador Alberto Seltzer, do Instituto de 
Pesquisãs Est)à.Ciais -onpe,, que usou iJnaQ-ens 
do satélite NOM-9 para estabelecer o índice 
de Cobei:tY_ra yegetâi i(ueimada no ano-Pàssa
do - 2.8% dos 4,6 milhões de quilômetros 
quadrados na_Nnazônia Legal. 

.O estudo adverte__qlle Os resultados são co~ 
_mo os .do_ ano anterior. C_e:t_ca de _40% das 
áreas queimadas enJ 198e CQrrespondem a 
desmatamentos recentes e çerca de 8.500 fo
cos de incên9!o foram detect2.dq_s pelo satélite 

._ num ÚJ'!ico. 4fa: q r~~ultado acabou subesti
mado em função do valor de tempo médio 
de duração de uma queimada âdotado, de 
apenas um dia. -

O número de imagens do satélite NOM-9 
utilizadaS em 1988 foi superior ao dobro das 
çl:e 1987 - 9_J _ _lmagens contra 46, De acordo 
çom o estudo, uma densa fumaça cobriu por 
mais de 40 dias Rondônia, sui __ do Pará e norte 
do Mato Grosso, local onde mais se -queimou 
- ,~9.300 quilómetros quadrados, dos quais 
27.600 ___ em cettª-dos e 21.700 em terra. 
- ~O Estado do Tocantins é o segundo coloca
d_o, c_om 26.100 quilômetros de área queima
da- à frente de Rondônia, com 19.400. No 

Pará foram queimados 14.900 quilômetros 
quadrados, no Maranhão 7.100, noAcre.2..9àO 
e no Amazonas 1.300 quilómetros quadrados. 

O estudo. mostra g"Ue-T oCantlnS foi o-Éstado 
mais a_~ngido elas queimadas no ano passado 
- 19,7% de sua área. A_ c_obertura vegetal 
em Rondônia _foi reduzida em 7,94%, en-qUan
toMatoGrossoperdeu5,6% -7,7% de cerra
dos_ e 4,2% de florestas. N_o Pará o índice atin
giu 1,2%, no Maianhão2,7%. A cobertura ve
getal do Acre foi reduzida. 

O SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel-

- sOn Wedekin. 

. O SR NELSOI'I WEDEKIN(PMDB - Se. 
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, em viffude da gr~ivl
dade da crise econômica do País, têm-nos 
parecido inoporturias aS reivindiCações feitas 
por alguns setores profissionais. De_ fato so
mos tentados a sensibiltzar~nos pelos- apelos 
das categorias que-consideramó_s_inenos favo
recidas e a não nos_deterpara refletirmos mais 
profundamente- nos problemas apresentados 
peJos representantes das chamadas elites._ 

Os _próprios meios de comuntcação, que 
deveriãm ser semPre imp<ilrciatS-e- Obfeüvos, 
a fim de permitirem à opinião pública formar
se independentemente de persuasãO, s-ão 
muitas vezes resPonSáveis pelo Julgamento in
justo que a sociedade faz sobre determinados 
movimentos reivindicatóriQs, • 

É nesSe _caso que me parece sitUar-se a 
problemática das universidades brasileiras. Se 
tomarmos uma média de opinião, entre as 
pessoas que estão em cantata conosco, ou 
se ftzermos um levantamento do noticiário dos 
jornais, vamoS verificar que existe uni. cori·~ 
.senso lormaelo que desabàna as institUições-
de nível superior, de modo indiscriminado.: _ 

C:rftícas _seY:eras têm-sido veiCuladas _ _ná_im~ 
prensa, e, se nos fiarmos apenas no que ie
mos, varo~_ considerar a Universidade uma 
instituição onde 6 ensino e a pesquisa estão 
s~_ndo postos de lado, onde não há critérios 
para a avaliação dei trabalho desenvolvido, on
de as questões relativas ao manejo do poder 
ganham m~is espaç-o, para serem discutidas 
nas ass.embl§i,as do que aquelas relativas cios 
alu_nQs, aos programas. 

Nao é e~a, _c~-rtamente, a,reaJidide._O que 
vern aconteci:!ndõ-, em meio à crise sócio-ec::o
nômica que O Pãís atraVesSã; é que 8-Universi-

-dade, sofrendo os reflexos da falta de urna 
politica educacional realista e explícita,- está 
sobrevivendo com· insuficiência de recufsõs; 
Os docentes de nível sup-erior são mal pagos; 
as bibliotecas, que deveriam forneCer ampla 
visão cultural aos alunos, estão desfalcad.as,o 
património físico, na maioria dos campi, n_ão_ 
está sendo conservado; até mesmo- setores 
esseilcíais à vi cm das untvei"sidad~s. coiJI_g__:os- _ ~ 
hospitais de ensino, ressentem-sê--& CãTêncía 
de recursos, sendo fechados tefnPC)ra-riãmen· 
te. 

o pi-óprici diagnóstico d"o ME<: nos-cOiõCa -
que "persiste·m problemas estruturais que têm 
dificultad_o o processo de instituciOnalizaçª-o 
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da pesquiza e pós-graduação nas universida
des brasileiras". 

Recebemos recentemente uma comunica
ção do Sr. Bruno Rodolfo SChlemper Júnlor, 
que ocupa o cargo de Reitor na Universidade 
Federal de Santa Catãfína. dando conta das 
conclusões a que chegaram os Reitores das 
universidades federais da região sul. Permiti
mo-ncrs- transmitir a este Plenário os proble
mas de que tomamos conhecimento, e que 
servem de alerta às autoridades educacionais. 

Os recursos que _as universidades cap
tam, na hipótese da liberação total da verba 
prevista, permitem- manter exclusivamente o 
ensino de graduação, o que significa o fecha
mento dos restaurantes universitários, o can
celamento dos contratos de manutenção, o 
impedimento da compra de qualquer material 
de consumo, etc. Ainda assim, as ativiàades 
de graduação, no segundo semestre, em qual
quer das universidades federais da Região Su1, 
dependem de suplementação de recursos or
çamentários. 

As atividades de pesquisa e pós-graduação 
foram duplamente atingidas com a redução 
de_ verbas das universidades. Houve cortes 
drásticos no orçamento para ciência e tecno
logia, o que implica ·conseqüênCiaS desãStro
sas para o futuro do País. 

Dada a situação, impõem-se as medidas 
sugeridas pelos próprios Srs. Reitores, para 
que as universidades funcionem em sua pleni
tude. 

I:: necessário assegurar um percentual de 
15% do orçamento global para o item "Outros 
Custeios e Capital"; qualquer valor abaixo des
te significará o rápido sucateamento das uni
versidades. 

A elaboração do orçamento para 1990 deve 
ter a participação dos representantes das uni
versidades, para que sejam conhecidas clara
mente suas necessidades, e para evitar proble
mas orçamentários semelhantes aos ocorri
dos neste ano. 

Deve ser concedida excepcionalidade para 
a contratação _de pessoal para as universida
des e seus hospitais de ensino. É inadmissível 
que estudantes fiquem sem aulas; que proje
tas de pesquisa e extensão sejam interrom
pidos; que hospitais universitários não funcio
nem; que patrimônio" público seja dilapidado 
por falta de manutenção ou de vigilância. 

Outra medida de eXterma importância para 
a sobrevivência digna do sistema universitário 
é uma revisão, por parte do Executivo, do De
creto n? 95.904;- de 7 de abril de 1988,- que 
acarreta a extinç_ão das Fundações de Apoio 
-o que causaria grandes dificuldades a várias 
universidades. É preciso lembrar que já existe 
um projeto de lei em tramitação fmal na Câma
ra, regulamentando tais entidades ligadas à 
vida universitária. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é preciso 
dizer que o futuro do Pafs está na dependência 
da pesquisa que se realiza no âmbito das nos
sas instituições de ensino superior, pois, sem 
tecnologia, no mundo atual, continuaremos 
sofrendo dessa forma de colonialismo que se 
tenta impor. 

t. extremamente preocupante o fato de que, 
-no--momento em que o Brasil atravessa a sua 
inaíor crise económica, em -cujos fatores se 
indul a necessidade de importação de tecno
logia, são feitos cortes nos fundos de estímulo 
à pesquisa, impedindo o seu des_envolvimento. 

Impresciridível também para o futuro é a 
formaÇão universitária dos joveris a quem será 
entregue a administração, a resolução dos 
problemas do País. 

Precisamos, pois, repensar o problema uni
veisTtário, redimensioná-lo e dedicarmo-nos 
à sua solução. O apoio que prestarmos às 

_ i10SSitStihTVersidades se Cófistituirá em grande 
beneficio para o País. 

Era o que tinha a dizei-, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-- Concedo a palavra ao nobre Senador José 
!SrJácio Ferreira. 
-o SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

_(ESDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de 
denunciar a esta Casa a existência de vários 
foCOs de meningite do tipo "B", no Estado 
do Espírito Santo, onde dezenas de cri.:mças 
já morreram, sem receber qualquer atendi
mento preventivo ou curativo. É desespera
çl.ora a situação de centenas de pais de família 
capixabas que ocorrem a clínicas particulares 
na esperança de imunizar seus filhos através 
de vacinas, mas acabam, em sua aflição, víti
mas de um embuste por parte de pessoas 
inesciiJj)ulosas: é que as únicas vacinas contra 
meningite disponíveis no Brasil combatem 
apenas a doença dos tipos "A" e "C", não 
servindo, portanto, para imunizar contra o tipo 
''B", que tem ocorrido com maior incidência, 
e contra a qual_só existem a vadna_cubana. 

---osecretário de Saúde doES acredita ser 
necessária uma verba de, pelo menos, 60 mi
lhões de dólares para se promover uma vaci
nação em massa de 2 milhões de capixabas, 
além da promoçáo de campanhas institucio-

---nais para tentar estancar a cadeia da doença, 
que já é alarmante, principalmente na Grande 
Vrtória. No bairro de Cariacica, populoso e eco- _ 
nornlcamente importarite, é onde se concen
tra o maior número de ocorrências. Até agora, 
pelo menos 20 CãSos já foram detectados na 
Iocalid~de_d~ Porto de Sci_ntana, onde _se regis
trou o maior número de rnorte_s de crianças._ 

O pânico da população é tão grande que 
esColas do mm:licípio de Vda Velha e Cariadca 
já foram fechadas. A última foi a Escola de 

_ _19 e 29 -Graus José Leão Nunes, no Vale da 
ESperãnÇa, em Cariadca, que suspendeu- as 
aulas de seus 2.600 alunos, da rede estadual 
de ensino. Desde o infclo dõ- ano letivo, esta 
escola funciona sem uma servente sequer. 
Três merendeiras, responsávets pela alimen
tação dos alunos, ajudados por pais e pelos 
Própríos estudantes, fazem o serviço de limpe
za. _A meningite que está matando dezenas 
9-e crianças do Espírito Santo tem rel;;1ção dire
ta com a qualidade de vida da população, ali
mentação e higiene deficientes. A polu~ão at

_mosférica também favorece a propagação, 
pai provocar o aumento de infecções respira
tórias, que podem desencadear a doença 

A meningite que vem alarmando a popu
lação capixaba é causada pelo hemófilo, uma 
bactéria que apresenta urna taxa de letalidade 
de 50 por cento, cOntra menOs de 20 por
cento registrada pela meningíte meningoc6R 
cica. E contra ela o Brasil não díspõe- âe 
vacinas. Só Cuo·a- prodUz VacinaS ·contra esse 
tipo de doença. É hora de o Governo Federal, 
sempre de costas aos aPelos e necessidades 
do povo, brasileiro, curvar-se à evidência de 
que alguma coisa tem de ser, imediatamente, 
feita para estancar este surto que está se de
senvolvendo no Espírito ·Santo, levando pâni-
co aos -lares dos capixabas. - -- -

Era o que tinha a tratar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. (Multo bem!) 

OSR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Encerrou-se hoje o prazo para apresen
tação de emendas à proposta de fiscalização 
e controle n9 2, de 1985, elaborada pelo Sena
dor Jutahy Magalhães e considerada pertinen
te, através de manifest<J.çãQ da Com_f.!isão de 
Fiscalização e Controle, que aprovou o parecer 
n' 75, de 1989, do Senador Severo Goffies; 

À proposta não foram oTerecidas_ emendas. 
A matéria será encaminhada novamerlte à 

Comissão de Fiscalização e Controle, que la
vrará o "Termo de Instauração de Fiscaliza
ção", do qual constará o prazo concedido ao 
Relator para o cumprimento de sua tarefa. 
Desse documento deverão ser remetidas, de 

_ pronto; c6pias à mesa e ao relator. 
De acordo com o disposto no art. 3° da 

-Resolução n<:> 79, de 1985, que disPõe sobre 
a tramitaçã_9 da pi'oposta de fiScalização e con
trole, o parecer do relator, após aprovado na 
Comi_sS,ão:-publicado e distribuído em avulsos, 
será incluído, com exch.tsMdade, em Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
qÜe o CoOgresso Nacional está ç_onvocado 
para uma sessão conjunta a real@:r-se hoje, 
às 18 horas e ~O minutos, no plenário da Cã
rriarã âos DePutados, para votar matéria iro~
portantissima, que, provavelmente, _necessita~ 
rá da presença de todos os Senadores presen
tes no plenário e na Casa. 

o SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu-de Sousa) 
- N~da mais havendo a tratar vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n<:> 11, de ) 989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federa_( que Iflstifui, no Qis
trito Federal, o adicional do Imposto sobre 
a Renda e dá outras providências, tendo 

PARECER. sob n9 87, de 19Bg;-da-Comissão 
-do I5siiriio Federal. -favorável, nos termos 

do s_ubstitutivo que oferece. 
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2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n9 10, de 1989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito F edera1, que cria e extingue 
unidades orgânicas na Secretaria de Segu-
1'811Ça Pública do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n"' 84, de 1989; da Comissão 
-do Distrito Federal. favorável, CQm emen

da que apresenta de n9 1-DF. 

3 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Qmara n• 235, de 1983 
{n"' 4.141/80, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei n9 5.507, d~ 10 de outubro 
de 1968, estendendo seus beneficies aos fi
lhos menores de policiais mortos em serviço. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n"' 245, de 1983 
(n9 3.398/80, na Casa de origem), que acres
centa dispositivo à Lei n<:> 3.807, de 26 de agos
to de 1960 --:- lei Orgâni<:a da Previdência 
Social 

5 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 
Projeto de Lei da Câmara n"' 250, de 1983 

(n9 1.833n6, na Casa- de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 116 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 1<? de maio de 1943, dispon
do sobre a proibição de fixar valores diferentes 
do salário minimo em um mesmo Estado, 
a partir de 1976. 

6 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n<? 162, de 1983 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que introduz alterações na Leí 
Complementar 09 n, de 25 de maio de 1971, 
que institui o Prorural. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a_s~_são. ___ _ 

(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 10 
minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JAMIL HADDAD NA SESSÃO DE 8-6-88 
E QUE, EIYTREGUE ;\ REVISÃO FO 
ORAlJOR, SERIA PUBliCADO POSTE
RJORMEIYTE. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSDB - RJ. 
Pronuncia o seguinte discur::so.) ~Sr. Presi
dente e Srs. Senadores~ estive hoje, pela ma
nhã, na Comissão de Fiscal~ção e Controle 
da Câmara, com S. Ex', o Sr. Ministro dos 
Transportes, José Reinaldo T~vares, procu~ 
rando defender a privatização da Ferrovia No
roeste. 

L 

1' 

'< 

Sr. Pre_sidente, recebi uma carta do sindicato 
dos trabalhadores de Empresas e Ferroviários, 
de BaUfll, e documentos de várias entidades 
ligadas ao prog{ama ferroviário, contra· a ma
nobra governamental de privatização da refe
rida empresa. 

Sr. Presidente, há uma tônica que, para 
rriim, me parece uma cOnStante hoje, é a de
claração por parte das autoridades governa
mentais de que há necessidade de se privatizar 
todas as empresas estatais. 

O interesse, Sr. Presidente, e deixo esta per
gunta no ar, qual é a empresa privada que 
vai querer, na verdade, assumir algo defict
tário? 

É natural, estamos num regime capitalista, 
qualquer empresa, ao assumir determinado 
empreendimento, deseja o lucro, não vai assuM 
mir algo que na prática pode .$er um mau 
negódo. 

S. ~-declara que o Governo tentou um 
empréstimo junto ao BNDES e não conse
guiu, e que a saída seria, na realidade, a privati
zação da empresa. 

O nobre Senador Rachíd Saldanha Derzi 
sabe que essa empresa vai até o seu Estado, 
e ela entra erii Corumbá e vai até a fronteira 
da Bolívia e de outros paises irmãos; é uma 

-empresa que funciona há 84 anos e que, se
gundo dados que tenho em mãos, tem renta
bilidade. 
- Há necessidade de Se colocar mais dinheiro 
para atualizar aquela empresa. 

No entanto, vi o esforço do Sr. Ministro dos 
Transportes, na Coffiissão, defendendo a tese 
da privatização. 

Agora, deixo aqui outra pergunta aos nobres 
Senadores: quantos milhões de ~dólares cus
tará i'f Norte-Sul? No entanto, t:mtregaram à 
inJciativa privada? Por que não gastar um nú
mero "X'' de dólares para fazer com que uma 
empresa tradicional, em termos ferroviários, 
neste Pais, possa ter melhores c:_ondições de 
transportar carga pesada, atingindo uma gran

-de região, já que passa por São Paulo, por 
Mato Grosso e vai até a fronteira de países 
vizinhos? 

·oSr:RaclúdSaldanhaDerzi-Permite 
V. EX'-um aparte? 

O SR. JAMD.. HADDAD - Ouço, com 
mlJ!ta-~tisfação, o nobre Senador Rachid SaiM 
aatlha ~rzi. - · - -

O Sr. Rachld Saldanha Der:zl - Nobre 
Senador Jamil Haddad, fiço satisfeito em ver 
V. Ext preoCupado com o_s problemas da No
roeste d9 Brasil, que grandes serviços tem 
prestado ao nosso Estado. Acontece que hoje 
há uma nova mentalidade no Governo em 
privatizar tudo aquilo que fo~ possível, jogar 
para a iniciativa privada assumir o ônus de 
muitas empresas como essa e outras que, se 
não dão lucro, dão prejUízo e que na mão 
da iniciativa privada, Onde existem elementos 
realmente de valor, capazes e que tenham ç-aw 
pita!, seriam de Qrande vaTia para o País.. A 
Noroeste no Brasil está lutando com muita 
dificuJdade, pois está completamente desapa
~lhada, está há muitos anos sem renovação 

de seus vagões, <;las suas linhas, enfim, de 
toda a sua equipe de traçãõ, fiCando quase 
que obsoleta. Essã ferrovia, que _era bem rentá
vel para o Noroeste do Bra,sil, especialmente 
no setor de transporte de cargas- e ai iremos 
precisar maiS, inclusive para a Bolívia e dava 
lucro-, hoje pela situação em que se encon
tra, está dando prejuizo _e o Governo não tem 
conseguido recursos para reaparelhá-Ia e mo
dernizá-la. 

Inclusive a Noroeste do Brasil eStá_ preci
sando de retificação das suas linhas. De Cam
po Grande a Três Lagoas, que são 405 quilô
nietros, -com 400 e poucas curvas, há um pro-
jeto que diminuirá essas curvas para um total 
de duas, encurtando, desta forma, 105 quilô
metros. Quer -cfu:er, de 405 passaremos para 
300 quilómetros, de Campo Grande a Três 
Lagoas. Então, ou se dão recursO à Noroeste 
para que se reaparelhe e se modemke, retifi
cando tod;:~. a sua linha, ou, __ en@_Q, teremos 
que procurar privatizá-la, através de compa
nhias que tenham realmente recursos para 
poder fazer com que, funcionando, continue 
a prestar os grandes serviços que tem pres
tado a Mato Grosso.do Sl,ll. Lamento, realmen
te, a idéia da sua privatização, mas se não 
conseguirmos os rec:_ursos necessários para 
reaparelhá-la, modernizá-la e retificar as suas 
linhas, é preferfve] que se privatize. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor RaChlâ SaiC:fanha Derzi, V. Ex!' sabe que 
se trata ~e uma -~g1presa com_ oitenta anos 
de operacionalidade, foi a grande impU!siõ
nadora da colonização do seu Estado, e hoje 
é altamente superavitária, apesar daS- condi
ções sofridas- tenho dados em mã-os, nobre 
Senador, comprovando o que digo -, em 
razão do escoarn~nto de minério, cimento, 
calcário, grãos produzidos ein Mato· Orosso 
do Sul, combustível, entregando e recebendo 
em int~f<::âmbio_ com a Bolívia :- o grande 
comércio d~ exportação Brasil-BO!ívlit -, 
unindo, inclusive, o Porto de Santos a Santa 
Cruz de la Sierra. 

Vejam a importância da Noroeste ~Q Brasil 
para a nossa ee.onomia. No entanto, na hora 
de melhorar as condições dessa Ferrovi~. pro
cura-se ... Não posso afirmar, mas segundo 
um jornal dos trabaJhadores das ferrovias de 
Bauru e Mato Grosso do Sul~ Pau na ~qui
na. há um grande interesse do grupo Olacyr 
de Moraes, grande produtor de sõja, em assu
mir, a preço de banana, a Ferrovia Noroeste 
do Brasil, para ter condições d.e um transporte 
muito barato, para escoar a sua produção de 
59ja, que; é 'ª- r:n,aior do País. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Pennite 
V. ~ outrO aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD.- Pois não. 

O Sr; Rachld Saldanha Derzi__:~Eu não 
~bja quais os ~pos que ~stão intereSsados 
n~ aqufsição da Noroeste do Brasil. Estou sur
preso em ouvir V. ~ dizE:-r ·oJacyr de Moraes. 
Realmente, ele ganhou a concorrência e es_tá 
construindo um' estrada particu1ar- já a ini
ciou e a encerr~á nesses dias - a ~trada 
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de Cltiabá a Santa Fé do Sul, no Estado de 
São Paulo, atravessando Mato Grosso do Sul 
também. Realmente é uma estrada necessária 
ao transporte de grãos do Mato Grosso -
hoje a potência deste Estado -:-- para o Porto 
de Santos. Naturalmente aí seria um conjunto. 
Já que o Grupo Olacyr deMora-esvai construir, 
deve ter-se interessado pela Noroeste doBra
sil. Entretanto, nãO se pode dar a Noroeste 
do Brasil de mão beijada a quem quer que 
seja. Naturalmente tem que ser avaliada e, se 
for privatizada, tem que ser pelo justo preço 
e nas condições em que venha a funcionar 
para servir ao Estado e à população de Mato 
Grosso. Parece que extinguiram ou diminuí
ram o número de trens de passageiros_ de 
Bauru a Corumbá, não por falta de passa
geiros, e sim devido ao estado de má conser
vação em que está a Noroeste do Brasil Não 
tem assistência nenhuma. Então, os usuários 
estão viajando de ônibus, transpofte n1uito 
mais caro, e abandonam a Noroeste do Brasil, 
precisamente por falta de assistência, por falta 
de recursos. Que o Governo leve a sério esta 
questãç e dê realmente recursos, porque a 
Noroeste do Brasil merece_ que se lhe dêem 
recursos, reaparelhado~a, modernizando--a, 
mudando o seu traçado, para prestar grandes 
serviços aos Estados de Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso, ao Jádo do transporte que ela 
faz até Santa Cruz -de la Si erra, com plano 
Pacífico. -

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Rachid Salolanha Derzi, estou aqui com 
este jornal, em minhas mãos: "A quem inte
ressa a privatização" E na parte final diz o 
seguinte:_ 

"tom o intuito de barrar essa proposta 
emtreguista, aventada pelo arrendamen· 
to para o GrupO Olacyr"· -

Estou apenas fazendo a leitura do jornal. 

"Os ferroviários da Noroeste estão mo
bilizados em defesa da Ferrovia e chama
mos toda a população e todos os ferroviá
rios a entrarem nessa luta." 

Nós vemos aqui, Sr. Presidente, que liOuVé. 
inclusive agora, um documento básico -
"Ferroviários Denunciam P!ivatização" - na 
reunião do Comitê Nacional de Defesa da Fer
rovia, realizada no RiO de Janeiro, em setem
bro de 1988, em que vemos inúmeras entida
des assinando esse docu_rne_nto: Associação 
de Engenheiros da Central do Brasil, As$QÇ_i;;t
ção dos Maquinistas, apoSeOtaâos da Rede 
FerrOviária, Sindicato dos Trabalhadores, _Es· 
tação Central do Brasil, Engenheiros da Admi
nistração-Geral, Associação -dos Engenhelros 
Ferroviádos, enfim, todo os segmentos, todas 
as categorias profissionais relacionadas com 
a Ferrovia, lutando contra a privatização da 
Empresa. Foi o que eu disse antes, qual é 
o interesse- se é uma empresa em fase 
ahamente falimentar~ de grupos particulares 
em asswnir essa _empresa? O qúe temos visto 
- e é uma prática, hoje, em nosso País -
é pegar-se determinada _empresa e conter o 
seu preço na estatal. 

Hoje temos:Jsso relacionada com o proble
ma do aço em nosso País. Volta Redunda tem 
um défiCit tremendo, os preços são mantidos 
muito_ baixo. Quando se priyatiza, libera-se o 
preço, e a empresa passa a dar ly_c~. No _en~ 
tanfo, aquela empresa custou sangue e suor 
do povo brasileiro, como [o i feita essa empresa 
Noroeste de Transporte Ferroviário. 

sr. Presidente, querq somar a minha voz, 
aqui, à daqueles que lUtam contra a privati
zação e ~er que o Governo,_ que quer cons~ 
truir e ~ construindo, a qualquer preço, a 
Norte-Sul, deveria, na realidade, tratar do pla~ 
no ferroviário do nosso Pais. Não é admissivel 
que_ um país, com dimensões continentais co
mo o nosso ainda faça a maioria dº transporte 
por via rodoviária. Este País tinha que ter uma 
malha ferroviária cortando o País de Norte a 
Sul, de Leste a Oeste, e usar, também, o trans· 
porte maritimo para o escoamento da sua pro
dução e a _custo b~ixo_. Es_ta__que é a realidade. 
Nós vemos wna jamanta numa estrada, tra
zendo 20 automóveis eu C:arisei de ver vagões, 
quarido estive em Milão, sem poder contá-los, 
transitando, levando carros da Fiat para toda 
a Europa, num custo baratíssimo. 

Sr. Presidente,_são estes fatos estraiihos que 
ocorrem em nosso País. Desde jovem, vou 
muito ao sul de Minas. Quando para-lá ia com 
meus pais, garoto ainda, eu o fazia através 
da Rede Mineira de Viação. TrãhSporte lento, 
não há qualqueidúvida; mas urnã-ferrovia qUe 
pegava todo o sul de Minas e que foi completa
mente aesativada. Para dar um exemplo, co
mo outras empresas, outras estaçôes, outros 
setores, outros raffiais ferrovià'dos foram desa
tiva_fl_9S vio!entamente pOr interesse das gran: 
des ·empre1teiras na OOnStn.Jção dêis grandeS 
estradas ... 

O Sr. Gerson Cantata - Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com toda sa
tisfação, nobie- Se00dor Gerson Camá~. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Se~ador 
Jamil Haddad, conheço os pdncípios que V. 
~ defende e os defende sempre muito bem 
aquL Conheço tam_bém o Programa do seu 
Partido, e V. EX' tem sido um heróico defensor 
do mesmo aqui, dentro da coerência que ca
racteriza a sua brilhante atuação parlamentar. 
Portanto, longe de mim tentar convencê-lo. 
EntretaQto, percebemos que os ventos Vindos 
da Europa, vindos até do Leste Europeu,_ e 
até mesmo do Extremo Oriente, estão mos
traqdo e mç_ª~aram cl~ramente, prinçipal
mente ne~ semana, que há um recuo nas 
estatizações _no _Mundo. Vi, há pouco tempo, 
por exemplo, o Governo do Estado de Minas 
Gerais chegar a ser dono, proprietário, de um 
frigorifico. Numa éPoca em que todos-os frigo
ríficos dão lucros superavitários, grandes, o 
frigorífiCO do Governo de Minas dá prejuízo. 
E nã"'O _me pãrece, ileste- Casõ;(Jue seja função 
do GOVerno inata!' bOiS. O Governo tem muitas 
outras preocupações e a elas deve se dedicar 
mais, fazeri:do o básico daquilo que é neces
sário para o ~quilíbrio social, para a melhoria 

das condições de vida, de saúde, de educação, 
de_ transporte, propiciando, meios. A privati~ 
zação_-dessa ferrovia;_ talvez devessem ser 
todas as ferrovias - seria_ para os brasileiros 
uma ótima solução, desde que esses recursos 
Wessem a ser aplicados naquelas coisas mais 
básicas, esSenciais, de que o povo- brasileiro 
necessita m.ais. 

Por exemplo, durante esta semana - e 
creio que esta semana que está findando vai 
ficar na históda da Humanidade -, tivemos 
os acontecimentos da China. Na verdade, 
atrás desse pedido de liberdade dos estudan
tes chine~s. que foram massacrados, há um 
pouco de desejo de que a iniciativa, o mérito 
seja reconhecido e que haja um recuo <:la pre
sença forte do EStado, que, sufocando a eco
nomia, também sufo_ca as liberdades; tivemos 
a declaração do MiniStro do Planejamento da 
Hungda, feita na Áustria, quarta-feira, que dis· 
se que há um erro nas teodas do Gorbachev, 
que o comunismo não deve ser modificado, 
tem que ser liqüidado, porque provou ser o 
mais rotundo fracasso económico da história 
da Humanidade. Tivemos, ontem, a declara
ção do Achille Occhetto, Secrétário-Geral do 
Partido Coffiunista ltaliãno, um Qrande Partido 
Comunista no Ocidente, talvez o maior de to
dos, o que disse daramente: "O comunismo 
morreu". Trvemos, na Polónia, quase uma der
rota do estadismo, quando o Sindicato Solida
riedade fez 92%. dO Sen~_do, e ganhoU a elei
ção parlamentar, embora o Partido Comunista 
tivesse antecipadamente reserVado para si 
65% das vagas do Parlamento. Então, as teo
rias hoje são privatizantes, deixando ao Gover
no aquilo que é função essencial do Governo: 
propiciar a igualdade social, lutar pela justiça 
social, dar condições de educação e saúde 
igualitária, resolver problemas de moradia, e 
cobrar o imposto da iniciativa pdvada, para 
atender àquelas populações que mais preci
sam do apoio, do socorro e da mão do Gover
no. Não quero, é _c:laro, convencê-lo, e sei que 
são baseadas também em pdncipios ideol6-

gicos que, em inuitos locais, deram certo. Te
nho qu,e registrar também a maneira sempre 
coerente, sempre cordial, mas sempre fume, 
com que V.~ tem defendido esses princípios 
no Parlamento, não s6 pela palavra como pela 
sua atuação, uma atuação sempre muito pre
sente e muito forte dentro do Senado bra
sileiro, 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Jerson Camata, V. Ex" sabe que o nosso 
Partido, o Partido de _João Mangabeira, itita 

_ pelo socialismo democrático. Há um fato que 
deve ser reconhecido. Hoje, a União Soviética, 
a Polónia e outros países, do Leste Europeu, 
países socialistas, resolveram abrir politica
mente os espaços para a ausêncta _do Partido 
único, para que haja um pluripartidarimos 
dentro do regime. Se chegaram a essa situa
ção, se chegaram ao .avanço que chegaram 
-a União Soviética, dominada pe_lo Czar, ·nu
mà situação de miséda, numa situação de 
completo abandono -, o ftzeram porque, 
através do comuniSmo, e ali, na visão deles, 
foi necessário um regime forte, porque corise-
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guiram dominar a economia. Em OOS!iO País, 
infelizmente, a economia está fora do controle 
do Governo, e, mesmo no regime democrá
ti..co, s6 conseguiremos, avançar no campo 
social, se o Governo tiver o controle da econo
mia. Caso -contrário, é o_ que vemOs diaria
mente: os preços completamente ao bel-pra
zer dos produtores e__os desnívei_s sociais fla
grantes. Sabemos que s6 conseguiremos isso, 
na realidade, através de legislação, se conse
guirmos ter o controle d.a economia e a con
tenção da remessa de dólares ao exterior, atra
vés de organismos oficiais, porque, af, deverá 
haver uma nacionalização da rede bancária. 
Propugnamos por isso. Temos que levar em 
consideração um fator que me parece extre
mamente essencial: se não houver controle 
de determinado número de meios de produ~ 
ção, não conseguiremos avançar. Veja V. EX' 
a situação que enfrentamos hoje. Hoje, a saú
de está sendo privatizada; hoje, temos os gran
des grupos intemadonais de saúde, entrando 
em nosso País; hoje, temos a educação privati
zada. Temos. hoje, inúmeras faculdades, pelo 
Brasil afora nas mãos dos grupos privados. 
No entanto, V. Ex• diz, e diz bem, que é o 
obrigação do Estado. A educação, saúde, 
transporte e habitação, obrigatoriamente, num 
país que deseja o bem-estar de sua população, 
são obrigações do Estado. ESta é uma realida
de. No entanto, aqui, as mais comezinhas ati
tudes, no sentido de um benefício da classe 
trabalhadora, são colocadas _ç:omo provÓca
ções. Quando as greves ocorrem, porque são 
produto desta política econômico-financeira 
falimentar da classe trabalhadora, da classe 
média, da classe assalariada, são considera
das como provocações que estão gerando 
grandes dificuldades à Nação. Tivemos um 
número de greves muito menor que quando 
tínhamos o gatilho salarial, porque, sempre 
que a inflação chegava a determinado pata
mar, havia certo reajuste- não real, mas havia 
uma melhoria nos ganhos da classe trabalha
dora e da classe assalariada. 

Então, quando, neste momento, me coloco 
contra a privatização da Noroeste, quero deixar 
aqui consignado um documento do_meu Par
tido, do qual vou fazer a le[tura, para que cons
te nos Anais da Casa, relacionado com o pro
blema da universidade, qUe está em situação 
[alimentar. Falou-se da Noroeste. Está falida, 
segundo informações do Sr. Ministro. 

O Sr. JÕsé Richa - A Rede Ferroviária 
também está falida. 

O SR. JAMIL HADDAD - Empresa fer
roviária é transporte de massa. Transporte de 
massa, num Pais com salários aviltados, há 
de ser deficitário._ Transporte de carga, esse 
deve ser, na realidade, lucrativo. Transporte 
de massa há de ser, na rea~dade, deficitário, 
num Pals sério que pretende o bem~estar da 
sua população. " 

Agora, nobre Senador GerSon Carilãta, vóU 
entrar no problema da _e.ducaç_ão._Sabe V. EX' 
que há um agreve das universidades, Não ian
to aspecto econômíco-fmanceiro dOs profes
sores, que nem se comenta, mais pelas condiM 

çôes de ensino. Não há condições. As universi
dades ~o sem cond,içóes de poder ministrar ' 
o ensino àqueles que lá estão à procura disso. 

Assim, Sr. Presidente, vou f~er a leitura do 
documento elaborado pelo Partido Socialista 
Brasileiro, para·que conste_dos Anais, neste 
momento em que vemos a luta de uma com[s
são de universitários e_ d~professores, corpo 
docente e discente, em Brasília, batalhando 
para ter melhores e ffiaiS verbas por parte do _ 
Ministério _ _da Educação. 

O -doC"ijffiEmto diz o seguinte: 

PARTIDO SOCJAUSTA 
BRASILEIRO 

Comissão Executiva Nadonal 

PELO IMEDIATO ATENDIMENTO ÀS 
REMNDICAÇÓES DA COMUNIDADE 

UNIVERSITÁRIA EM GREVE 

A Comissã_o Executiva Nacional do Par
tido Socialista Brasileiro manifesta sua 
solidariedade e seu apoio ao movimento 
dos docentes. servidores e estudantes das 
instituições federais de ensino superior 
em sua luta contra a destruição das Uni
versidadeS P-úblicas, por mais verbas para 
a educação, autonomia, democracia e 
melhoria na qualidade de ensino. 

Indiferente às novas condições defini
das _riela ConStituição, o Governo Federal 
insiste em prosseguir corri umã política 
educacional repudiada pela Nação e cu~ 
jas raízes estão ligadas aos acordos MEC
USAID, da época da ditadura militar. A 
progressiva ·privàtíiação das universida
des públicas, mediante o corte de verbas 
e a falta de autonomia teenrco----=-científica, 

-fãz com qúe ensíno-pescjliis.:i-extensão se 
disSàcieiD e estejam à niei"çê dos- paCõtes 
tecnológicos de controle do capital nacio
nal e multinacional. 

A educação não pod~ continuar como 
reafirmação de privilégios de uma socie
dade- opressora, injusta e_ discriminatória, 
mas deve garantir o acesso e permanêri
da das camadas populares para apropria
ção do conhecimento. 

ASs_i_m, o PSB exige do Governo Federal 
o ãtendimento das reivindicações da co
munidade universitária. a qual representa 
ÕS legítimos anseios da sociedade brasi
leira. _ _!\o mesmo tempq assegura, através 

---ao-e5íorço "de sua bancada no Congresso 
Nacional, o apoio a todas as decisões que 
possam atender às justas reivindicações 
do movimento. 

SOC!AIJSMO, DEMOCRACIA 
E ÚBERDADE 

Brasília, 6 de junho de 1989 
Ex;ecutiva Nacional do 

Partido SodaHsta BrasUeiro 

Eram estas, Sr. Presidente, as conside
rações que eu queria deixar, neste mo
mento, nos Anais da Casa. (Muito bem!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 16, DE 1989 

A ComiSsão DirétOra ·do -Senado F~deiai,. 
no uso das atribuições que lhe conferem o 
Regimento Interno e nos termos do artigo 55 
do Regulament9 Administrativo, aprovado pe
la Resolução n9 !;58, de 1972, com a nova reda~ 
ção dada pela Resolução n"' 57, de 1976, e
tend~_ eni_ _yistã: o que dispõem os Atos no;s 
18 e 19, de 1976, resolve: 

Art. 19 Aprovar a Prestação de Contas d6 
Centro de lnforiJ)ática e Proc:~samentQ de 
Dados do Senado Federal __:_ Prodas_en e do 
fundo de Informática e Processamento de Da
dos do Senado Federal - Fundasen, relativa 
ao exercício de 1988. 

Art. 2~ Este ato- entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1989. 
-Nelson Carneiro -Iram Saraiva -Alexan
dre Costa - Mendes Cana/e - Pompeu de 
Sousa -Antônio Luiz Maya. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 172, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso
~ atrif?_uiç:ões que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno e _de córifOirnidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
N:.o da Comissão Diretora n9 2, de 1973, -

Resolve nomear. Carlos Alberto Bezerra de 
Castro, Engenheiro, aasse Especial, Referên~ 
cia NS-25, do Quadro Permanente do Seilà.do 
Federal, para exercer o cargo em comissão 
de Diretor da Subsecretaria de Engenharia, 
c6digo SF-DAS~ 1 01.4, do Quadro Permanen
te do Senado Federal. 

Senado Federal, 20 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Sena
do Federal. 

POªTARIA N• 25, DE 1989 

O Primeiro SeCretário do_ Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais e regu~ 
lamentares, resolve designar José P.assos Pôr
to, Diretor-Geral, Pedro Cavalcanti D'Aibu
querque Netto, Consultor-Geral, Nísio Ed~ 
mundo Tostes Ribeiro, Técnico Legislativo, 
Juarez _Abdulmassih, Médico, Manoel Gonçal-

Nossa opinião é a de que este movi
mento não pode se esgotar nas negocia
ções, mas apontar para_ as causas dos 
problemas educacionais, buscando sua 
solução. É necessário ocupar o espaço 
político da sucessão presidencial para 
con.str!Jir um projeto coletivo de Llniver
sidade para uma nova sociedade. 

. pela garantia do ensino público 
. posse-dos reitores eleitos democra-

ticamente . . _ 
. defesa da ciência, tecnologia e do 

meio ambiente 

- vesAraújo, Dentista, Pedro Tauii,Assessor Le
gislativo, Francisco das Chagas Monteiro, Pre
sidente do Sindilegis, Josê Maurício Lima de 
S9usa,_J:lreskfinte da Assefe, para, sob a presi
dência do primeiro, integrarem Comissão iri-
cumbida de estu_dw:._ e apresentar sugestões 
sobre a implcintação do sistema de medicina- -
preventiva e reC:iJpei"ação da saúde, com a par
ticipação financeira dos servidores, e recursos 
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gerenciados pela Caixa de Assistência Méd.iéa 
dos SeMdo~_s-d.º-Se_nadQ Federal - CAMES. 

Senado Fedéra1,,20 de junl).o d_e 1989.-
Senador Mendes Oihale. - - - --

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

17• Reunião Ordinária, realizada 
em 15 de junho de 1989 

Às onze horas do dia quinze de junho de 
hum míi novecentos e oitenta e nove, na Sala 
de Reuniões da Presidência, reúne-se a Co-. 
missão Diretora do Sen_ãdo_FederaJ, com a 
presença, inicialmente, dos Excelentíssimos 

• Sll;fnh:ores -Senadores Iram Saraiva, Primeiro 
Y,:::e-Pres!dente; ~exandre Costa, SeQ:undO Vi~ 
ce-Presidente; Mendes Caoale, Primeiro Se-

, ' ~rí'o; DivaJdo Suruagy, Segundo Secretá
·rio;'Pompeu de Sousa, Terceiro SeCretáriO; 
Louremberg Nunes Rocha, Quarto Se<:retárlo; 
Antônio Luiz Maia; Suplente; e, no decorrer 
dos trabalhos. Nelson Came_i[O, Presidente. 

O Senhor Primeiro Vice-Presidente assume 
a Pre;;j.dê~cia e, após declarar iniciada a reu~ 
óiãc:(' apresenta a Comissão Diretora os se'-

.- ,. ::~~h~s·.·~u~~si ~--·~E.:" . ~ - ~·. •·· ·: 

· • .... ~ ÍJ): Expediente do Presidente da Associação 
OOs Diabéticos de Brasília solicitando seja au

. 1orizada a impressão, pelo a;:oRAF, de cartas 
educativas paia diabéticos. 

A matéria é distribuída ao Senador Antonio 
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora, pa
ra relatar; 

b) Expediente do Grupo S6do-Cu1tural e 
Artístico "Cem Modos- Santa Rita Viva", en
caminhar\do texto que "trata dos aspectos do 
surgimento do longínquo Município de .Santa 
Rita-MA". 

É designado o Senhor Quarto Secretário 
para relatar a matéria; 

c) Expediente do Sindicato dos Jomãlistcis 
do Município do Rio de Janeiro contendo soli
{:ft:ação.no sentido de ser impressa, pela Grá
fica do_ Senado Federal, uma edição da obra 
"Momentos de Minh'alma", de Leni Maria Fer
reií"a de Souza. 
.• -é:· deSignado o SenhOr Terceiro. SecretáriO 
para relatar a matéria; 

d) Expediente do Senador Marco Maciel 
solicitando seja autorizada a Impressão, pelo 
Cegraf, de cartilha destinada aos jovens, elabo
rada P.~ ~ga de Defesa NaciOnal, por ocaSião 

. das,c;omemoraçõ~s.da Pr_oclany:~_çao da,Repú-
,, P;.,-J>I!ça. " -· . - : ·. . . -

;';";:! "'~-:?_· matériã:-é.diSlnbillda ao Senhor Primeiro 
--~ Seêi"etárfo para éelatãr; 

.,....,...(:) Proposta de Cónvêhio entre o s-enado 
Federal e a Academia Brasiliense de Letras 
para impressão, pelo Cegraf, da revista daque~ 
la entidade. 

É .designado o Senhor Segundo Secretário 
para relatar a matéria; 

f) Requerimento n!313, de 1989, apresen~ 
tado pelo Senador Severo Górhes, Solicitando 
informações .. ao Poder ~ecutivp,_através da 
Çasa Civil, sobre a reforma da tarifa alfande-

gáriã em elaboração na Comissão de Política 
Adu_~.IJ.I:';:ir.g,_ do Ministério da F~enàa... 

A matéria, após examinada pelos presentes, 
é.ã"j>rovada e encaminhada à Secretaria Geral 
da Mesa para as devidas providências; 

g) Requerimento n~ 317, de 1989, apresen
tado pelo Senador Maurício Corrêa, soUcitan
do ao Poder _ExecutiVo, através da Casa Ovil._ 
dados necessários à tramitação, da M.ensa~ 
gem n'!' 201, de 1989, da Presidência cU, Repú
blica. 

A matéria, após examinada pelos presentes, 
é aprovada e encaminhada à Secretaria Geral 
da Mesa para as devidas providências; 

h) Proposta de Projeto de Resolução que 
"altera a estrutura da CateQoria Funcional de 
Bíbllotecárlo, do Grupo - Outras Atividades 

·çre Nível Superior do Quadro Permanente, e 
dá outrcís proVidênCias". 

A matéria é distribuída ao Senhor Primeiro 
s~retário para relatar. 

i) Solicitação de interesse dos Agentes de 
Transporte Legislativo. 

É· designado o Senhor QUãrto Secretário 
para relatar a matéria; 
-"tf} _Expediente do Senador Ronan Tito con
.t~do prõposta no sentido de ser transforma
.da a cota d~ passa!Jens aéreas, concedida aos 
Senaá(Xes, em ajuda financeira. 

·. É designado o Senhor Segundo Vice-Pre
sidente para relatar a matériã. . 

~seguir, o Senhor Segi.mdo Vice-Presidente 
assume a Preslc;lência çlos trabalhos e concede 
a palavra ao Senhor Primeiro Vice-Presidente, 
que apresenta parecer favorável ao projeto de 
resolução -que trata da propos~ de ação díreta 
de inconstitucionalidade da Medida Provisória 
n'!' 63, a ser proposta pela Mesa do Senado 
Federal perante o Supremo Tribunal Federai. 

Os presentes, após debaterem, aprovam o 
parecer e encaminham a matéria à Secretaria 
Geral da Mesa para as devidas providências. 

O Senhor Primeiro Vice-Presidente reassu
me a direção dos trabalhos e apresenta pro
posta do Senhor Presidente, Senador Nelson 
Carneiro, no sentido de que, em caráter provi
sório, as reuniões ordinárias da Comissão Di
retora sejam realizadas às quartas-feiras, às 
1 O horas, tendo .em vista a impossibilidade 
de serem transferidas as reuniões por ele reali
zadas com os presidentes de partidos Poli
tíc.os. 

Os presenteS, .ãpós examinarem a matéria, 
aprovam a sOlicitação. 
- Em ·següência, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Primeiro Secretário, 
que submete .aos presentes os seguintes as
Suntos~_ 
-à) Processo n9 005958/89-0, enl que· Cân

dido Alberto da Costa Gomes_ s.olicita autori
zação para participar do)II Congresso Mundial 
de Educação Comparada. 

A COmissão Diretora, após examinar a ma
téria, concede a autorização, na fon:na do pare
cer do Conselho Técnico do Cedesen; 

Pl ~Ei!Jediente do ex-Senador Valdon Var
jão solicitando seja autorizada a impressão, 
pelo Cegraf, de çl.ois mil exemplares do livro 
'_'Aragarças- Portal da Marcha para o Oeste". 

Os presentes examinam a matéria e conce· 
dem a autorização~ 

c) Pro<:esso n9 013107/84-4, de interesse 
de João Mugayar e outros, devoMdo por inte
grante da Comissão Diretora ariterior, ao qual 
forá distribuído para relatar. 

É designado o· Senhor Segundo Secretário 
para relatar a matéria. 
. Dando continuidade aos trabalhos, o Se

nhor Presidente concede a pa1avra ao Senhor 
Segundo Secretário, que apresenta parecer 
oral contrário a expediente em que a Presi· 
dente da Academia de Letras de Brasüia soli
cita seja autorizada a impressão, pelo Cegraf, 
da revista daquela instituiç~o. 

A .Comissão Diretora examina a matéria e 
aprova o parecer, indeferindo o pedidO: 

A partir deste momento, comparece o Se
nhor Presidente, Senador Nelson Carneiro, 
que assume a Presidência da reunião e con
cede a palavra ao Senhor Quarto Secretário, 
que submete aos presentes os segulntes as
suntos: 

. -- . 
a) PareCer favorável a aprovaçãõ-da presta

ção de Contas do Prodasen e do Fundasen 
relativa ao terceiro trimestre de 1988. 

Os presentes examinam a matéria e apro
vam o parecer; 

b) Parecer ao Relatório da Auditoria reali
zada nas contas do IPC: referentes à Gestão 
do biênio 1967/89, concluindo pela reniessa 
da matéria à Comissão da Constituição, Jus
tiça e Odadania do Senado Federal e à DireM 
teria Geral. 

A Comissão Diretora examina o processado 
e aprova o parecer. 

Em continuação, o Senhor Presldente con
cede a pa1avra ao Senhor Senador Luiz Antô
nio Maya, Suplente da Comissã"O Diretora, que 
apresenta à consideração dos presentes os 
seguintes assuntos: 

a) Parecer contrário ao Processo n9 
001228/89-7, no qual Juarez Mendes e outros 
recorrem da decisão dada pela Comi$são Di
retora no Processo n~ 012785/88-0. 

A Comissão Diretora, após discutir a maté
ria, aprova o parecer; 

b) Parecer favorável à. aprovação da Presta· 
çãq, de_ Contas do Prodasen e do Fundasen 
relativa ao exercício de 1988. 

A Comissão Diretora, após debater a maté
ria, aprova o parecer. 

O Senhor Presidente, em seguimento dos 
trabalhos da reunião, concede a palavra ao 
Diretor-Geral, que submete à deliberação dos 
presentes os seguintes assuntos: 

a) Proc:.esso nO 000281/89-1, referente à 
prestação de contas do CECRAF e do Funce
graf, relativa ao quarto trimestre de 1988. 

É designado o Senhor Terceiro Secretário 
para relatar a maté~a; 

b) Prcx::essos nç.'l 002276/88-7, contendo a 
prestação de Contas do_ CEGRAF e o do Fun
c.egraf relativa ao terceiro trimestre de 1988. 

E .designado o Senhor Senador Antônio Luiz 
Maya, Suplente da Comissão Diretora, para 
relatar a matéria; 
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c) Processo n"' 000746/89-4, referente à 
prestação de Contas do CEGRAF e do Funce~ 
graf relativa ao exercício de 1988. 

A matéria é distribuída ao Senhor Segundo 
\'ice-Presidente para relatar; 

d) Expediente da Subsecretaria de Biblio
teca encaminhando os trabalhos parlamen
tares do ex-Senador Domingos Welasco. 

Por indicação unânime dos presentes, o Se· 
nhor Primeiro Vice-Presidente é incurnbido de 

elaborar o perfil pariamelitar"-daquele ex-con
gressista; 
"e) Processos n"'s 008387/88-5 e 

002338/89-0,- de interesse de Maria Inês de 
Souza Ribeiro Bastos. 

A matéria é distribuida ao Senhor Senador 
Antônio Luiz Maya, Suplente da Comissão Di
retãrã:, para relatar. 

Por fim, os presentes decidem autorizar o 
Diretor-Gerai e oficiàf ao Diretor-Executivo do 
CEGRAF no senti3o de restringir a cota de 
publicações dos membros da Mesa e dos U-

deres de Partidos Políticos ao dobro da conce
dida aos Senadores. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a reunião, às treze horas e trinta 
minutos, pelo que eu,_José Passos Pôrto, Dire
tor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, 
lavrei a presente Ata que, depois de assinada 
pelo S~~or Presidente vai à publicação. 

Sal.3-d:l Comissão Diretora, 15 de junho de 
1989. -Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO li 

SABADO, 24 DE J(ll'IHO DE 1989 BRASfuA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 83• SESSÃO, EM 23 
DE JUNHO DE 1989 . 

1.1-ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1-M«msagens do Governador 

do Distrito Federal 
- N' 47/89-DF (no 37/89- GAG, na 

origem), encaminhando ao Senado Pede
ral_o Proj_eto_ cieJ .•. ei Q..Q_Pf ne 29/89, que 
extingue órgãos e cargo, altera a estrutura 
da administração do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

- N" 48/89-DF (no 38/89-GAG, na ori
gem), encaminhando ao Senado Federal 
o Projeto de Lei do DF nh. 30/89, que auto
riU~ o G.ovemo do Dist,rlto federal a alienar 
bens imóveis. 

1.2.2 -Ofícios do 1' Secretário da 
Câmara dos Deputados 

- Nhs 20 e-24/89, comunicando a preju
didalidade dos Projetas -de Lei do Sen_ado 
n•s 172/85 e 97/86. 

Encaminhando à revisão do Senadq Fe
deral autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara no 15/89 
(no 2.458189, na Casa-de -õi'iSEfrilT;-qu~ dis~ 
põe sobre a revisão dos vencimentos bási~ 
cos da Magistratura do Tribunal de Contas 
da União e dos Membros do Ministério Pú~ 
blico junto ao mesmo Tribunal, e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Qniara.no 16/89 
(no 2.459/89, na casa dé origem), que dis~ 
põe sobre a r~visão dos venc.in1entos bási~ 
cos da Magistratura Federal e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei da Câmara _n9 17/89 
(no 2.491/89, na CaSa de origem), que dis~ 

UMÁRIO s . 
põe sobre a revisão dos V:el.lcirnentos_ bási~ 
cos dos Membros do f,\inistério Público 
da uOtâÕ e dá' outiaS pioVidêricias. , 
-- Projeto de Lei_da, Câmara 1)

0 18!89 
(n~ 1.924/89, na. Casa de ~oriQ"enl.); que dis
põe sobre a pesquisa, a experimentação, 
a proo;!.ução,_ a embalagem e rotulagem, 
o tr~nsporte, o armazenamento, a cotner~ 
cia1izaç:ão, a pfÕpaganda c:omerdal, a utili
zação;- a importação, a exportação, o des~ 
ôri_o finai_ ~-Q~ resíduos e embalagens, o 
registro, adaSsificaÇ_ão, O Controle, a inspe
çã_o_ e a· ftScàlii-;çâo ·de a9tC?~ó~icos, seus 
componentes e afins, e âá ·oütras proví
ôêru:.iªs. 

- Projeto- de Lei da Câmara n" 1 ~/89 
(no 2.114/89, na Casa de orig-em), que alte
ra a redaç:ão da Lei no 4.771. de 15 de 
setembro de 1965, e revoga as Leis n"' 
6.535, de 15 de junho de 1978 e 7.511, 
de 7 pe julho de 1986. 

""""""":"""Projeto de L.ei da Câmaran" 20/89 
(n" ~008189 •. na Çasa de origem). que.alte~ 
ra a .Lei fl~ Q.S)3.8, de 31 de agosto de 1981, 
que- dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mec:anismo de 
fonnulação e aplica~ã9_. a _!-ei n" 7. 735, de 
22 de fevere.iro de 1989J Lei n" 6.803, de 
4 de.- junho de.- 1980 .. a -i_ei n~ "K902. de 
2L de abrif de 1981, e dá outras provi~ 
dências. · - - --

--:-=_Projeto de Lei da Câmara n" 21/?9 _ 
(rl" 2".116/89, na Casa de orii;rem), cp.le cria 
o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá 
O\_li:ras providências. 

--12.3 -Pareceres 
- N" 100/89, sobre o Projeto de Lei 

do Distrito Federal n" 20/89, que reestru-

tura o Grupo Direção e Assistência lr:tt~r:
mediária, de _qUe trata a Lei no 6.762, de 
18de dezembro de 1979, e dá Outras proví
dêricias. 

- Ne 10lÍ89.". sObre o Projeto de Lei" 
do Distrito Fede:fal n" 21/89, que es~be
IEic.e a cãfga horária dos~ serVidores_::-_Civis 
da Administra_ç~o Di reta e AutárqUica e das 
Fundações Públicas do Distrito f.:éderal. 

-N91Q2/89, sobre a Mensagem _n91}5/89 
(n" 236!89, na origem), sobre a proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda:, pai-a que seja · 
autorizada a República Federativa doBra-· 
sH, através do Ministério do Exércfto, ã con~ 
tratar operação de crédito_ extén;"JO tió ValOr 
-de até (IS$ 22,384,095.9.2.;junto a· uni Con
sórcio de banCOs franceses lid~ra"dos pela 
Banque Nationale de Paris. 

- N~ 103/89, sobr~ a Mensagem n9 

39/89-DF, .que determina a Sua Excelência 
co_m _referên_c:ia ao pagamento, ao próprio 
CíoVefriador e seus Secretários, dos venci

. menios do m·ês dejati.eiro do àno em curso 
-~em o reajuste estabelecido para os dé-
-mais servidores do Distrito F~deral. 

- N~ 104/89, sobre o substitutivo_ ao 
Projetei- dê_I,..e-i do SenaAo-il"7189,_cjue ã.Ite-
ta_ a Lei h" 6.015, de 31 de dezembro de 
1973,_ que dispõe sobre Os i-egistios públi
cos e dá outras_ providências. 
~ N9 105/89, sobre O Proje~o de Lei 

da Câmara no 9/89 (n~ 1.710/89, tiã_Casa 
de _Qrigem)_, _que regulamenta o art. 159, 
incisO_l, alínea"~" dã Cohstitu~~ão Federal, 
institui o Fundo C:ohstitucip[ial de Finan
ciamento do Norte- FNÓ, o Fundo CbriS
-i:ítUidóna1 de Fmanciamento do Nordeste 
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PASSOS PORTO 
D1retor-Geral do Senado F"eOeraT 
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 

- FNE e o Fundo ·ccmSfitUd0f1afde- Fi:
nanciamento do ·centrO-OeSte - FCO e 
dá outras providências. 

1.2.4 - Comunicação 
.....,. Do Sérladoi Jamil Haddad, que se 

ausentará do Pafs, nõ período de 22 a 27 . 
do corrente mês. 

1.2.5 - Requerimentos 
- N~ 340/89, de prorr.ogação por mais , 

60-dias.do prazo-concedido à Comissão 
Parlamentar de Inquérito, .d~stinada a ap\-1-
rar as denúncias sobre. a devastação Qa 
hiléia amazônica e a- pé,lrticipação estran
geira nessas denúncias. 

- N~ 341/89, de prorrogação por mais 
60 dias do prazo concedido à Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a inves
tigar indicias de fraude na import.açã_o e 
exportação de produtos e insumos farma
cêuticos, por empresas multinacionais, e 
os possíveis desdobran:tentos da atuação 
dess~ empresas _no País_, inclusLve a des~ , 
nacionalização do setor e a desmesurada 
elevação dos preços de _medicamentos. 

1.2.6 - Leitura de projeto 
- Projeto de Resolução n~ 35/S:9, de 

autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que revoga,o art. 438 do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, aprovado 
pela Resolução n" 58/72. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidên
cia 

- Referente ao encainlnhamento à Co
missão de Assuntos Ecooôrriicos dos Ofí~ 
cios n~ S/19!88, 78/89 e 79/89. 

1.2.8 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Se"nado n" 158/89, 

de autoria do Senador Francisco Rollem-
berg, que dispõe sobre o Fundo Nai::k:iilal 
de Reforma Agrária e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n" 159/89, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que atuallza as disposições concer-
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nentes ao C'fédito_ Rural e ao Seguro Agrí
cola. 

-Projeto de Lei do Senado n" 160/89, 
_ de autoria do Senador Ronari Titq, que 

dispõe sobre a organização ~ o fun~ion?~ 
menta do Conselho da República e dâ ou
tras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 161/89 
-Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique CarC:Ioso, que define 
os serviços de qualquer natureza sujeitos 
ao- impostO ·cte competência dos Munid~ 
pios, preVíSto -nb'-- ificisõ IV do artigo I 56 
da Colistrtuição. 

-ProJeto' de Lei do SenadO ·n" 162/89 
- Complementar de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe 
sobre a tribut{lção de grandes fortunas, nos 
termos do artigo 153, inciso vn, da Consti
tuição Federal. 

- Projeto de Lei dO" Senado nc t 63/89 
- Complementãr·, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso; que define, 
na forma ·alínea "a" do irids.o X do artigo 
155, da Cortstituiçãó Federal,-os produtos 
semi-elaborados que podem ser tributa
dos pelos Estados e Distrito Federal quan
do de sua e>:portação para o exterior. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 164/$9 
-Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso. q_Ue regula 
a competência para instituição do imposto 
sobre herança e doação, nas condições 
previstas no inciso !ti do § 1~ do artigo 
155.d~_Cons~tuição Federal. . . 

- Projeto de Lei do Senado n~ 165/89 
--:-Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique cardoso, que estabe
lece n_ormas sobre a .~ntreg_a aos Es~dos 
e Municípios dos recursos previstos no arti
go 161, inciso 11, da Constituição Federal, 
especialmente sobre os critérios de rateio 
do Fundo âe Partfdpação dos EstadOs e 

_do Distrito Federal, Fundo de PartiCipaÇão 
dos Municípios e Fundo para Programas 
de Financiarilentó ao SéfOY Produtivo das 
Regiões Norte, Nordeste_ e Centro-Oeste. 

- Projetó dê le( dó. Sei-ladO n~·l66/89 
--Complementar, de autoria do senador 

Fernando Henrique Cardoso, que exclui da 
inçidência do irrij)osto s-obie s-erviÇoS de 
_ql:Jalquer natureza 'a exportação para o e?C
ferior dos serviçOs q~e menciOri_a, nos ter
mos do inciso Ii do § 4~ do artigo 156 
da Constituição Federal. 

--Projeto de Lei do Senado n~ 167/89 
- Complementa_r, de autoria do Senador 
. f ern_ar:tdo Henrique Cardo~o. que regula 
o imposto sobre operações relativas à cir
culação de mercadorias e sobie présta.ção 
de serviços de· transporte interestadual e 
intennJ..!nicipal e de comunicação, nos ter
mos do inciso XII do artigo 155 da Coristi
tuição Federal. 

- ProjetQ de Lei do Senado n~ 168/89 
~ Cóinplementar, de autoria do SE:nãdor 
Fernando Henrique Cardoso, que regula 
as lir:nítãÇões constitucionais ao poder de 
tri_b_utar,_nps t~rmps do inciso II do. artigo 
146 da Constituição Federal. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 169/89 
-Complementai, de autoria do Senador 
Fernando HenriqUe Cardoso, que flxa as 
alíquotas máximas dos impostos sobre 
vendas a varejo de combustíveis líquidos 
e gasosos e sobre serviços de qualquer 
naturez(!., dl:l competência municipal, nos 

_termos do i!1ciso l do_§ 4" do artJgo 156 
da Constituição Federal. - -

-_ProjetC!_ __ çie Lei __ do_ Senado no 
170/89-Complementar, de autoria do Se- -
n~d~r Fernando Henrique Cardoso, que 
d1spoe sobre conflitos de competência, em 
matéria tributãrias, entre a União, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, nos 
termos do inciso I do artigo 146 da Consti
tuição Federal. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 171189 
-Complementar, de autoria do _Senador 
F~ando HenÍ'ique_ CardoSo,' que define 
nos termOs do inciso I do artigo 161 da 
Constituição FederaJ, o valor adic_lonado 
para fins de c_álculo da participação dos 
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Municípios na recei~ do imposto sobre 
operações relativas à circu1ação de merta
dorias e sobre prestação d_e s.erviços de 
transporte interestadual e intermuniciPal e 
de comunicação. _ _ . ___ .- _ 

- Projeto de Lei do Senado no:> 172189--; 
de autoria do Senador Pompeu de Sousa, 
que estabelece piso salarial_ dos profissio
nais das áreas de Educação e Saúd~. 

- Projeto de Lei do Senado n9 173/89, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
CardosO, que institui o novo Código Tribu
tário Nacional. 

1.2.9- Comunicaçáo da Presidên
cia 

- Recebimento do anteprojeto ele _lei, 
de autoria do Deputada Augusto C~rvalho; 
que dispõe sobre a utilização das_ águas 
subterrâneas situadas no Distrito Federal. 

1.2.10- Dlocursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO tiV\M - Encontro 
sobre problemas arobient?Ds relacionados __ 
com a ecologia da Amazônia. 

SENADOR ANTÓNIO LGIZ MAYA
Definiçlto das leis que viabilizam a Consti
tuição brasileira. 

SENADOR LETTE CHA lfS-Venda de 
imóveis funcionais em Brasaia. 

1.2.11- Requerimento 

- N9 342/89, de autoria do Senador Ita
mar Franco; sólfcitando ao Poder Execu
tivo informações que menciona. 

1.3-ORDEM 00 DIA 

Projeto de.._ Lei _do DF nç 11, de_ 1988, 
de iniciativa do Goveffiador do piStrito Fe
deral, que instituL no Distrito Federai, 9 
adicional do imposto sobre a ren9,a e dá 
outras providências, Votação adiada. 

Projeto de Lei do .DF n~" 10, de ~989, 
de iniciativa do GovemadE>r do Dístrito Fe
deral, que cria e extingue Unidades orgâ
nicas na Secretaria de Segurança Pública 
do Distrito Federal, e dá outras p~ovidên
das, Votação adiada. 

Projeto de Lei da Câmara no 235, de_ 
1983 (n' 4.14118Q, na Casa de origem), 
que altera dispositivos da Lei n~" 5.507, de 
1 O de outubro de 1968, ,estendendo seus 
benefícios aos filhos_ menores de policiais 
mortos em serviç:o. Deci!Jrl!.do prejudica
do. Ao Arquivo. 

Projeto· de Lei da Câm<\ra 1)9 245, de 
1983 (n' 3.398/80; na Casa de origem), 
que acrescenta dispositiyo à Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto d~ 19.60 --:--- Lei Orgânica 
da Pr~vidência Soéia.l. Declarado prejudi
cado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmaiã no 250, de 
1983 (no 1.833f76, na Casa de origem}, 
que acrescenta parágrafo ao art. 116 da 
Consolidação das Leis do Tra_ba1ho, apro
vada pelo Decreto~Lei n" 5.452, de 1 o de 

maio de 194~,_dispondo sobr~ a proibição 
de fomr valores diferentes do salário míni
I1l~. ên_l_,um r""!~O ~~d~, -~ partir de 
I 976. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. · 

- _o'- Ptojeto de Lei dó Senado no 162, de 
1983 ...... -Complementar, de autoria do Se~ 
nadar Nelson Carneiro; que introduz altera~ 
ções na Lei Complementar no 11, de 25 
de maio de 1971, que instituiu o Prorural. 
Declarado prejudicado. Ao ArqUivo. 

Projeto de_ Lei__ da_ _Sãmara no 149, de 
1983 (n~_4.5~8I;na Casa de origem), 

-que ftxa em 6 (seis) horas a jornada diária 
de trabalho nos ser.dços Qe __ coqueria e ba
teria de fomos e determina outras provi
dências. Declarado prejudicado. Ao Arqui-
vo. -- -

Projeto.de Lei da Çâmra no 253, de 1983_ 
(n9 1.661(75, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art. 2.0 da Lei n~ 5.668, 
de 23 de_junho de 1971, que "dispõ~ sobre 
a filiação dos empregados das Bolsas de 
Valores no Sis~tema Otgâniéo"da PreVidên~ 
cia Social e dá outras providências. Decla~ 
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei _d_a __ Câmara no 254, de 
1983 (n° 905175, 11<J._ Çasa de origem), qUe 
dá nova redaçãq_ao_ art,_ 4~- dª Lei n9 5.7:!)7, 
de 3 de d_ezemJ>_rO de 19'7J;,gUe _e_stabeJé~~ 
regúne de gratiÕcação ao pessoal à dispo
sição do FunrUfal, dispondo sobre a obri
gatoriedade da apresentação .do_ certific_a
do Qe regüla-Odade_ dE: situ;;tção _e ce.rtifi-, 
cad.o de quitação, qUe serão_ exigíveis a 
pãrtir de 1 o de janeiro de 1976. Dec/araPo 
prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei. da .Câ.mara .n" ~59,_ de 
1983 (n"-826n5, na Casa de origem), que 
acrescenta dispositivo à Cõnsplida_ç~o das 
Leis do Trabalho, aprovada _pelo Decre
~Lei-n~ 5.452_, de_1o de maio .d~ 1943, 
pr~ibindo a dispensa da gestante nas con
dições que ·espeCifica. Declarado prejuQ{
'à!Jdo. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara no 261, de 
1983 (n~ 648[75, na CaS_a ç.e origem), que 
altera a f_edação do art. 9?, da Lei n9 3EQ7,
cfe2õ -ae agosto de 1960- Lei Oigâilica 
da Previdência. Social, e dá outras provi-

- ciências. Declarado prejudicado. Ao Arqui-
vo. 
·-Projeto de Lei da Câmarª no 264,_ de 
1983 (ri~ 2.076n6, na Casa de_ oõQ-éfu),
qUe dá novar~dação- ao ii"lciSo I do _ãrt. 
li da~ Lei"n"_-3.807, de-26 de -agoSto de 
1960 - Lei OrQ"ânica _da Previdência So
cial. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. -

Projeto de Leido S.;::nado n° 16~ •. de 
1983 ~ ~CO!TÍJ)leffieOtar, de autoria do Se-
nador N~lson Cam~irçl.·que intro"dlil altera
çõeS na Lei Complementar n? 11, de 25 
de maio de 1971, que institui Q Prorural. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei dq Senado no 252, de 
1983 -::-:- Ço!!lPleri'tenf.ar, de autpr4t _9.q_ Se-

nadar Nelson C::ameiro, que intrõduz altera
ção na Lei Complementar n" 11, de 25. 
de maio de 1971, que institui o Prorural. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR POMPEU DE SOUSA -
Apresentação de projeto de ·lei dispondo 
sobre PisO- salarial dos profissionaiS .d.as
áreas de educação .e saúde, Err~dicaç:?Q 
de invasões _no .Distrito federal. 

SENADOR AUREO MELLP - Home
hagem de pesar Pelo falecimento do oé:_ 
sembargador Mário Silva Cordeiro de Ver
sosa. Enchentes. no E.~ do do _Am~zonas. 
Exploração Qa Região Amazônica de ma
nei_ra racional. Erradicação de invasões _no 
DiStrito Federal 

SENADOR ED.ISON LOBÃO~ Boicote. 
do Parlamento Europeu à importação de 
ferro gusa de Carajás. Intromissão estran
geira na gerência da Amazônia. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Fun· 
ção fiscalizadora do CongreSSo Nacional. 
TriPutação do Q.uro. 

SENADOR MURO BENEV/DES -
Término do Proterra~Esc:_a_sse~ de recursos 
para o Banco do Nordeste. -

SENADOR NEY MARANHÃO-Acusa· 
ções intemaciorais·ao Brasil sObre sua for
ma d~ tratar_ a' ecologia. Declarações do 
Sr. Fern-ando Collor de MeDo _durante sua 
visita à Frans~--- · 

SENADOR FRANCISCO ROLLéM
BERO_~ Visita çlo Presidente_José Samey 
ao Estado de S~gipe. 

SENADOR JUTAHY~MAGALHÃES
Apuração de irregularidades na Sfde:rbrás 
feita pelo Tribunal de Contas da União. 

SENADOR NELSON WEDE:KIN- Per
manência -do" sr. E:spiridião Amh no PDS. 

1.3.2. Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2-PORTARIA DO PRIMEIRO-SE· 
CRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 

-N• 26189. 

~3-PORTARIAS DO DIRETOR· 
GERAL DO SENADO FEDERAL 

- N• 24 a 26189. 

cdMi~~~g~go6;~~o FEI)EIW. 
. -Pauta da 12• e _13~ Reuniõe:;. 

5-MESA DIRETORA 

6 - LíDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕé$ PERMANENTES 

. 
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Ata da 83~ Sessão, em 23 de junho de 1989 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya 

k; 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES-OS 
SRS. SENADORES, 

Mário Maia -Antonio Luiz Maya -Afonso 
Sancho -Francisco ROllemberg - J_utahy 
Magalhães- Ronan Tito -Pompeu de Sou
sa - Meira Filho -José Rfcha. 

O SR. PRESIDEI"fTE (Pompeu de Sousã) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 9 Srs. Senadores. Havendo númerO 
regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção 'de Deus iniciaremos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 o Secretário irá- prOCeder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seQulnte _ 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO GOVERNADOR DO DISTRITO FE· 

DERAL 

MENSAGEM N• 47, DE 1989-DF 

(N• 37/89-GAG, na origem) 

Brasília, 22 de junho de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente da· Sena· 
do Federal: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celêm·la o anteprojeto de lei, em anexo, que 
a!ter<J a estrutura da Administração do Distrito 
Federal. -- - -

A medida s_e Impõe em face da neceSsidade 
de melhor adequar sua estrutura às atribui~ 
ções fins dos diversos 6i'glfos, implíàmdo 
também a extinção_ de outros que, apesar de 
criados não foram efetivamente implantados. 

Procuro.u~se, de outra parte, atendendo a 
modernos. princípios_ de administração, me
lhor aglutinar unidades orgânicas afins; com 
vistas a sua maior operacionalidade. 

As novas denominações dadas às diversas 
Secretarias justificam-se em face da irÍ'lposi-
ção de ordem técnica decorrente da amplia
ção de suas atribuições, além dil necessidade 
de uniformizar denominações consagradas 
nacionalmente, nos tlmbitos federal, estadual 
e municipal, como são-os casos, por exemplo, 
das Secretarias de Planejamento, Fazenda e 
Transportes, inadequada_lilente Chamadas. de 
Secretarias do Governo, FinançaS e-ServiÇos -
Públicos. -

Há que se mencionar por último, que o lap
so de tempo decorrido desde a edição da Lei 
n" 4.545/64, última reforma, por si justiftcã 
procurar atender a maior _abrangência e com-

Plexidade _dos problema~ com que sê depara 
a Administraç.!!lo do Distrito Fede-ral. 

Isto posto, buscando melhor eficiência ad
ministrativa em que resUltará esta alteração 
organizacional, estou encaminhando a Vossa 
Exceléncia, nos termás da Resolução n~ 
157/88, d~ss~ _e_grégi_a_Ç9rte Legislativa, o afte
xo anteprojeto de lei. 

Ao ensejo apresento a Vossa Excelência 
pr6te5t0s-de -estima e cOnsideração. - Joa
quim Domingos Roriz .. Governador do Distrito 
Federal. -

PROJETO DE LEI DODFI'I' 29,DE 1989 

ExtingUe órgãOs~ cargo, í!Iftera a estru
tura da administrllção do Di'str1~0 Federal, 
e dá outras providências. 

O Senado Feâeral dêcreiã: 
Art. 1\' Fica extinta a PrClflora S/ A- FIÓ

restamento e Reflorestamento, entidade da 
Administração lndireta do Distrito Federal. 

Art. 2~ FiCam, a-ind.3, extintos na estrutura 
da administração do Distrito Federal, os se
guintes 6iQ-ãos de deliberaÇão coletiva: 

1-Conselho do Desenvolvimento Ecoriô
mico; 
II-Conselho de Defesa do Património Cul-

tural; · · - - --

III- Conselho Consultivo dos Deficientes 
FísiCoS; ·· · -
IV~ Coflselho de Alta Tecri0Jo9ia; 
V- Conselho do Trabãlho; 
VI- ConSelho Supervisor das Unidades de 

Conservação e Áreas Protegidas Administra
das pelo Distrito Feder.al; 

Vir- Comissão ConsultiVa- para Assuntos 
de Alta Tecnologia; 

VIII-Comissão Técnica para_Formulação 
da Política de TranspOrte -Coletivo. 

Art 3" FiCa extinto um cargo de natureza 
espedal de Secreiá~io Extraordinário, criado 
pelo artigO&, da Lei n~ 7:456, de_1n de abril 
de !986. - · 

Ai-C-4<> Ficam transformadas na estruÍu~a 
básica_ da administração do Distrito Federal: 

·I..:_ .ã secrefarioi de Serviços Sociais, em Se-
cretaria de Desenvolvimento SocíaJ; -
II-A Secretaria de Vlação e Obras, em Se

cretaria _de Desenvolvimento Urbano; 
lJI _ :a secretaria de Serviços. Públicos, em 

sec~retana Cfe TransPortes;- __ 
IV...: A Secretaria da Cultura, em Secretaria 

de "C:ultUra e EspOrte. r 

Art. 5Q Ficam alteradas as denominações 
das SecretariaS -do Governo, para 'Secretaria 
de Planejamento e de Finanças, para secre
taria da Fazenda. 

Art. --6° Mantidas as demais Secretarias, os 
assuntos compreendidos na competência das 
mesmas ·são os adiante especificáCI.Os. 

l-Secretaria de Planejamento (Seplan): 
pesquisa, previsão, plenejamento, o_rçarnento, 
sistema de informaÇõeS. avaliação, c.oQtro!e, 
informática, organização e métodos,_ e super
visão das Administrações Regionais; 

11- Secretai'ia de Administração (SEA): 
pessoal, material, transporte 9ficial, documen
tação _e comunicaç_ão administrativct adminis· _ 
tração patrimonial, assistência ao servidor e 
dese:nvolvi_mento de recursos humanos; 

II[-Secretaria da Fazenda (SEF): adminis
tração_ tributária, administração financeira, 
contabilidade eContiõ!e-illteino; -

JV:.......Secretaria de Edúcaç-ào (SÉ):- ensino 
de I e 11 graus. assistência ao educando e fiSCa
lização do ensino: 

V-Secretaria de Saúde (SES): saúde Pú
blica, assistênCia rriédica, odontológica, hospi
talar e vigilância epidemiológica e sanitária; 

VI -Secretaria de Desenvólvimento Social 
(SDS): assistência aO menor e ao idoso caren
tes, promoção da integração dos _deficientes 
na sociedade, assistência comunitária, regUla-
ção de necrópoles e proinoçãõ do atendimen
to habitacional da população; 

VII- Secretaria de Desenvolvimento Urba· 
no (SDU): urbanísrilo, "ãiquitetura, 'engenharia, 
paisagismo, obras públicas, tratamento e
abasteciemnto de água, coleta e destina_ção 
de _esgoto e lixo, energia elétrica, f6rites alter· 
nativas de energia, iluminação pública e sa-
neamento; -

VIII- Secretaria de-Transportes (SD: siste
ma vfário, transportes coletivo, individual e de 
carga; operaçãO e· manutençãO da infra-es· 
trutura para passageiros; concessão, permis~ 
são e controle da operação de transportes; 
política tarifária para o transporte público; 

IX-Secretaria de Agricultura e PrOdução 
(SAP): agricultura, organização agrária, produ
ção animal e vegetal, promoção e extensão 
rural, cooperativismo rural, irrigação, açuda
gem, armazenagem, meteorologia e abaste
cimento; 

X --Secretaria de Segurança Pública (SSP): 
Polícia-s civil, militar e judiciária, sistenia-peni
tericiário, prevenção e combate a incêndio, 
busca e salvamento, defesa civil, controle e 
fiscaliza-ção de trânsito e tráfego -e engenharia 
de tràrisito; -- -

XI ~secfetàfú~ de Cultura e Esporte (SCE): 
processo e memória cultural da população,· 
património artístico, histórico e documental, 
tradição, folclore, esporte amador e lazer; 

XII -Secretaria da Indústria, Comércio e 
T urismó (SICT): controle do dese.·nvolvimento 
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industrial e çoroer<:@J, _n;guJaç~o da~ ativida- -. XI- CQI_J.selhf> Regional de Desportos, vin- V- Secr~tário de Serviços Públicos, para 
des industriais e com-e..rcia.is, assist~.nc;.ia eJ"!1~ : _-~uJ?fçfç- ~S,f~et?fi~ _<:ie ç1.:1~ra e E~ arte; · · Secretário de TranspOrtes; 
presaria!, promoção e _controle do desenvo_l- ,XII-=_ ç_onselho Rodoviádo, Vinculado ao Vl-Se_cretário _da Cultura, para Secretário 
vimento turístico; Departamento de Estradà$-de RQr:;lfl.gein; - . de CUltura _e Esporte. 

xm-Secretaria do Trabalho .{ST,B): __ estu-. -.XlU~CC:ifi.Selho de_Tránsito, 0nçulado_ao_- . Art. 12. São mantidos os_ seguintes car-
dos e pesquisa sobre mão-de-obra, formaçã,o Departamêmto ae Trânsito; _ · !góS'-de n~tt,~r'eza espeCial: · 
e ~perfeiçoamento çla .mão-de:-o_br_~. ~ssis!êr1- _ -~-=--Cc)ffilssãq de~ Coórde_ti~ç_ãQ do Tsa~~ _ 1 _ Secr~_ário c;le Administr~ç-ão; 
da e integração ·social do trabalhador, _assis- m~to çla InfOrmação; vinculada à Secretaria li-SeCretário de Educação; 
tênci_a às associações comunitárias, c !assistas de.PJaoejamento; ' - · Hl-Secretário de Saúde; 
e sindicais, mercado de tr~_balho, s[stemq 4e xy --;;,S;.'?mJ,~sã~-~9,~ qcitação,_ vincul~da_ à IV -_Secretário de Agricultura e ProdUção; 
emprego, salário e renda do trabalhador, poli- Secretaria de Admii1i5tração; · v -Secretário de Segurança Pública; ' 
tica de lazer para o trabalhador; _- _XVI- Comissão d"e Campatlha de Incentivo VI- Secretário da Indústria, Comércro e 

XIV- Secretaria. de COm\lniçaç_ão_ S.o~~l à ArrecilC!aÇão, Vinculada à ·sec~eiaria da Fa- Turismo; 
(SCS): com.uniçação social'çioGoVerno,le'{itri~ zenda;_ . - -___ .-- -· -_- _-. -_ ·· · ·: . Vll-Secretário do TrÇib,alho; _ _ . 
tamento e pesquisa de opinião pública, publ!- XVII:.,_ CÕmis·sao-~ae-E'rJéàr9oS. EducaciO-- ---VIII_ Secretário_ Oe _Comunicàçao Social; 
cídade, propaganda, e defeS~ do.c;o__n$4f'Diçlor; mli_s., vincuJada à Se"cr_e_tê)ría ele Educação; :,__'lX.;_ Cbere ao Gàbinete (i~1; · · -

XV- Secretaria -dp Me:io Ambiente, Ciên- XVIII--Junta de ~ecui-sos FiScais~ vincula- x _ Chefé do Qabinete Militar: 
das e Tecnologia (SEMA.TEC)< proteção, pre- dO à SecretaJ:ia.da Fazenda;_ . _ _ XI-Procurador-Getai; -
servação evigilância_ambienta't recursos n~tU- ·-xoc:........:Ju.ntã de ·cõntfóle do DER-DF; _ --Xll -Consultor-JUridíco. 
rais renováveis, faun<:~. florÇt, prevenção à ero- XX-Junta de: Cpntrole: do DETRAN-DF; ~ . _ _ _ 
são, promoção, estímulq e controle do.des.en- XXJ-~L;Intas_ Ac!mini_strativas de Re_cu~SO!i___ ~- 13._ Para fi~s ~~-lmplanta~~o das Ad-
volvimento científico e tecnológiço, pesquisa de lnfrações, em núm-ero de2.(duas), vincu- mmJstr~çoes Re~Jona_Js de Bra~Jl!a, deo Sa-
e experimentação cientifica e t_ecnoló!;!ica.- _- _ ládas ao Departamento de Trárlsito. mambaJa e do Parar:oa: ficam cn~das, na :a-

Art. 79 Integram ainda a estrutura. b.ãsica § 1 ~ O núl'IJ.ero de membros efetivo:;; ~ bela de ~essoal do D1st.nto Federal, as se:gum-
da administração do Distrito Federal, o q_abi- suplentes dos -õrgãOS referldos neste_ artigo, tes funçoes: 
nete do Governador, cons~tuído do GaQínete a:.fofrfia 'dé esc'b_lhã- ~;taelnveStid_ulà nas res- - '!'-do GruPo bireção e Asses:sof:amento 
Civil e_ Gabinete Militar,~ a ~?roC:Ur~rj~ q~a1. peç_üvas t~nções-São as_ const~ntes d~s seus Superior~~: - · 

Parágrafo_ únic.o. , Os _ássuhtos ~ompre~~- ~tuais reQim-enf9S. . · a) 3 Administrador Régional-.CóCiígO CT-
didos nas CÇ11J1petências dos órgã?s, -~e que § 2° Excetua-se dá_ disposto no parágrafo DAS-101.4; 
trata este ar:t_iqo, são os s_e_gt,~intes: anterior a Comis_são de~Li_çitação q·ue contará b) 10 Diretor d€ Divisão- Código L T-

I_ Gabinete Civil (GQ:-assis_tênda ao 'Go- _com 7 (site) m~~~ros efeth{os e igual núm_ero DAS-1012; 
vemador em suas ações política e spcial;- ~e suplent~divi~dos em_+2 (~uas) câmaras, c} 6 ASSessor.,tóçJ,fgp LT-DA__$~!_022; 

u _Gabinete Militar (GM): assistência no_s confor.,m_e dispa~e~_seu·regimento. -. . _d) 3 _Chefe -a e. S~r.Viç_o, _S::ódifl_o L T-
assuntos de natureza militar e segurança do §. 3 ~s coleg_la.dos de q~e trata~ os JOCJ- -DAS·l O 1.1. . . - -
Governador; sos_l_:e: _II,_ ~est~-,__~1"!_~~\~-e~ã?.'Pre?!dldos;.Pelo II- do Grupo DiieÇãô -e AssiStênéiã. Jnter-

lll- Procuradoria Geral (PRG): representá- Governado! e-?s ·~ema1s na for~ a -~ue d1spôs mediárias: ~· · " · · 
ção judicial do DistritO Federal nas ações e 9_:ato_9_e ,c_naçao_e ~ respeçftvo ~eg1_rl)e_nto. aJ 52 Chefe de seção, CódiQo'OAI-1'1 1.3; 
feitos como autor, réu, assistente ou oponente, M. ~~ O D1s~~to F~deral e d!VldJdo e~ b) 20- Ãssisten_te, Çócli_gci DAI-112.3: 
assistência e consultaria jurídica ao Governa- _12 R:g1oes !'-d_mlm_strattvas a s~ber: Brasíha, c) 13 Secretário AdrninistratíVo, _ CódiQ-o 
doreaosórgãoseentidadesdaAdministração ~uzeJro, ~uara,_N_u:!e~ Ba~d;Jra_nte, Ga~a, DA)-112.3. - -
Direta e [ndireta e assistência jurídica--aos ne- 5?mambat~, -!aguatmg?, Ceilandia, _Br~lan- Parágrafo único. A jurisdição dos órgãos 
cessitados, - - dia, Sobra~Jnfio, Pl_analtin<l; e Paranoa. referldos neste artigo" será definida __ em ato p~õ-

Art. 8" São inaritido_s na administração do ~.··_§_""'V_ bs -Hi-rütéS dàS~ ~egi~~ ~dministra- prio do Governador. 
Distrito Federal, integrando a estrutura -dos 6r- _:~vas de que t.ra~. e_s~e _artt~o: 1.n~lumdo áre~s -Art. 14. Ficam alteradas as denomina-
gãos aos quais se vínculam ~-çom as atuais urbanas, ruraJs e de e;>'J?a_n_sao urb~na, serao çõe:s das seguintes funções de confiança, da 
composição e classifiCação, os seguirtteS Cble- fixa~os po~ ~t? ?o tlover~ador. _ . Tabela de Pessoal do Distrito Fed~ral; 
giados· - · § 2~. _(\plicam-se, no-que couber, as dispo-

. slç::õe"s_dos arts. 9~ e 10, da Lei n? 4.545, de I-Administrador do Núcleo Bandeirante, 
I-Conselho de_Arquitetl)ra,_(J.rbanismo e LO_de de.~emQro ele 1964 às Regiões A~inis- piolra Acfininistrado[ Regional do Núcleo San-

Meio Ambiente, vinculado ao Gabinete do Go- trativas d€ que trata esté artigo. deirante; 
vernador; - 11-Administrador do Setof Residencial, ln-

II-Conselho de Desenvolvimento Jndus- -. ~ --M: 1 0 · A Assessoria Especial para As- dústria e Abastecimento, para Administrador 
trial, vínculado ao OaPlnete dÕ âo~eni~_dOr. suntds da Er,o_sáo, criada pelo Decreto n" Regional do Guá~:á; - _-· -

1D- Conselho de Política de Pessoal,' viOcu- 9·$2-9, de 23 de outUbr_o de 1986, é transfor- III -Administrador de Ceilândia, para_ Ad-
lado à Secretaria de AdminisÚ.ãçãO; . · mada ern Assessoria Especial do Governador, ministrador Regional de Ce11ândfa; 

lV-Conselho de Saúde, vinculado à se- mantidas as funções de Direção .e Assesso- [V- Admitiistrador do Cfuzeiro, para Admi-
cretaria de S~úde;__ __ . . · . _ ramento Superiores e Dire_ç_ão e Assi?tência nistrador Regional do Cruzeiro. 

V-Conselho de Educação, vinC;illado à Intermediárias nela e)(_istentes, conforme dis- Art. 15. Das alterações procedidas nos 
Secretaria de Educação; puser ato regulamentar especifico. termos desta Lei, reSultará, obrigatoriamente: 

Vl- Conselho de Cultura, vinculado à Se- Art. 11 · Ficarri alteradas as denomina- I- a transferência_ das uniQ.ades or_gânicªs 
cretaria de Cultura e Esporte; çõe? dos seguintes cargos de _natureza espe- atualmente integran~es de estruturas de ór-

'vll- Conselho de Transporte Público Cole- cial: . gãos da Administração Direta do Distr-)lp _ Fe-
tivo, vinculado_ à Secretaria de Transportes;- I- Secretâf_i_o do Governo, para Secretário dera! para a estrutura das novas Secretarias; 

'vlll- Conselho dos Direitos da Mulh~r, yin- de_ PL~_n_ejamento; . II- a extinção de unidades orgânicas atual-
culado à Secretaria: do Desenvolvimento So- 11-Secretário de Finanças, para Secretário mente integrãntes da estrutura das fundações~ 
cial; - · · da- Fazenda; · empresas públicas e sociedades de economia 

IX- ConselhO Penitenciário, vinéulado à Ul- Secretário de Serviços Sociais, para mista, com a conseqüente criação, se for o 
Secretaria de Segurança Pública; - Secretário de oese-nvolvimerito Social; caso_~ do;;:_unido;des necessárias à exes;:ução das 

X- Conselho de Entorpe<:entes, vinculado IV-:- secreíário de Viação e Obras, para Se- atividades nos respectivos órgãos, que pas-
à Procuradoria Geral; cre_tádo de Desenvolvimento Urbano; sam a exercê-la_s. 
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Arl 16. Para os fins de que trata esta Lei, 
é delegada ao Governador do Distrito Federa1 
competência para transformar, dar nova deno
minação, redistribuir e reduzir simbolo de clas
sificação de funções dos Grupos Direção e 
Assessoram ente Superiores e Direção e Assis
tência lntermediáias existentes, a fim de aten
der às novas estruturas administrativas _das Se
cretarias e das Administrações Regionais, se
gundo dispuserem os respeçtivos regimentos. 

Parágrafo -únicO. __ Os ates_ decorrentes da 
presente delegação não poderão acarretar 
acréscimo de_ despesa. 

Art. 17. O mãterial permanente, equipa
mentos e •instalações de uso específico exis
tentes em 6rgãos da Administração lndireta, 
cujas atividades foram defefidas às Secretarias 
de que trata esta Lei, serão para elas transfe
ridos, obedecidas as normas legais aplicáveis 
à espécie. 

Art. 18. São as seguintes as vinculações 
das entidades da AdminiStração Inaíreta.e 
FundacionãF · - · ·· · -

I-Autarquias: 
a) Departamento de Estradas de Rodagem 

do Distrito Federal - DER-DF, Vínc·alado à 
Secretaria de Transportes; 

b) Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal - DETRAN-DF, vinculado à Secre
taria de Segurança Pública; 
II-Empresas Públicas: 
.a) Empresa de· Assistencia Técnica· e. Ex

tensão Rural- EMA.TER~DF, vinculada à Se
cretaria de Agricultura e Produção; 

b) Companhia Urbanizadora da Nova Capj
tal do Brasil- NOVACAP, víncUiada à Secre
taria de Desenvolvimento Urbano; 

c) Companhia Imobiliária: de Brasília -
TERRACAP, vinculada à Secretaria de Desen
volvimento Urbano; 

d) Sod.edade de Habitações de Interesse 
Social Ltda - SHlS, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento. Socia1; 

e) Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasília Ltda - TCB, vlnci.tfada a SeCretaiia 
de Transportes; · - = 

{) Companhia de Água e Esgotos de Bra
SJ1ia - CAESB, vinculada à secretaria de De
senvolvimento Urbano; 

g) Sodedade de Abasteciment~ de Bras_ilia 
S/A - SAB, vinculada à Secretaria de Agri
cultura e Produção; 

h) Companhia do Desenvolvimento do Pla
nalto Central - CODEPLAN, vinculada à Se
cretaria de Plan~jamento; 

lli-Sociedades de Economia Mista: 
a) BRB- Banco de BrasJ1ia S/ A, vinculado 

à Secretaria da Fazerida; 
b) Companhia de Eletricidade de Brasília 

- CEB, vinculada à Secretaria de Desenvol
vimento Urbano; 

c) Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal - CEASA. vinculadélà Secretaria de 
Agricultura e Produção: 

IV- Fundações: 
a) Fundação Educacional do Distriti::IFede

ral - FEDF, vinculada à Secretaria de Edu
cação; 

b) Fundação Hospitalar do Distrito Federal 
_ - FHDF, vinculada à Secretaria de Saúde; 

· c) FundaÇão Zoobotânica do Distrito Fede~ 
raJ - FZDF, vinculada à Sécretaria de Agri
cultura e Produção; 

.d) Fundação do Serviço Social do Distrito 
Federal - FSSDF, Vinculada à Sec_retaria de 
Desenvolvimento Social; 

e) Fundação Cultural do Distrito Fede~a,I
FCDF, vinculada à Secretaria de Cuftura e Es
porte; 

f) .. Fundação de Amparo ao T r_abalhador 
PresO dO Distrito Federa1-FUNAP, vinculada 
à Secretaria: de Segurança Pública. 

Art. 19. . As funÇões de._confiança do Gru
po Direção e Assessciramento Superiores e 
as funções do Grupo Direção e Assistência 
lnterrl,-ediáriaS, da Tabele de Pes.soal do Dis
trito Federal, alocadas ao. extinto Programa 
Espedaf de Habitação, .criado pelo Decreto 
n9 9.415, de 21 de abril de 1986, são mantiº!'lS 
no Gabinete do Governador para os fins d"e 
que trata o artigo 16, desta Lei. 

Art. 20. Fica transformada a denomina
ção da função de confiança.de Chefe de Gabi
nete das Secretarias, para Secretário-Adjunto. 

Art. 21. A reestruturaçao dos órgãos im
plicará a r~distribliíção automática daS dota
ça"eS orçamentárias respe·ctivas, na forma de 
ato eSp~~ífico do Governador. 

Art .. 22._ Os empregados da Fundação 
Zoobotânica do Distrito Federal, amparados 
pelo artigo 19, do Ato das Disposições S:onsti
tudonais TransitóriaS, ocupantes de empre
Q-os permanentes espedficos das áreas rela
cionadas à pesquisa e experimentação, recur

_sos_naturais, jardirn zoológico e botânico, cu
jas atividades foram incorporadas às compe
tências da Secretaria do Meio Arnbiente,.Ciên
cia e Tecnologia, serão aproveitados na Tabela 
de Pessoal do Distrito Federal, em emprego 
correspondente ao ocupado. 

Art. 23. os ates necessários à extinção da 
PROFLORA SJA- Aorestamento e Reflores

. tamento deVerão estar concluídos no prazo 
de 90 (noventa) dias. 

§ }9 Os ocUpantes de empregos serão 
aproveitados, mediante aprovação em proces
so seletivo específico, na Tabela de Pessoal 
do Distrito Federal, em emprego· correspon
dente ao ocupado na empresa extinta. 

§ 2<? Os empregados que não lograrem 
aprovação no proce-s·s·o seletivo de que trata 
O parágrafo anterior terão os respectivos con
tratos de trabalho resdndidos, nos termos da 
legislação específica. 
-- Ãrt .. 24. O GOverTI"'àdor Cio Distrito Federal 
expedirá os atas necessários à adaptação da 
estrutura adrninistratilla do Distrito Federal às 
disposições desta Lei, respeitado o disposto 
no parágrafo único, do art. 16. 

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicaÇão. 

Art. -26. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasma, de de 1989.- 1019 
da República e 30~ de Brasília. 

MENSAGEM N• 48, DE 1989-DF 
(N"~" 038/89-GAG, na origem 

Br"asília, 22 de junho de 1989. 

Excelentíssimo Serihor Presidente do Sena
do Federal: 

Em 4 de abril de 1989, fiZ editar o Decreto 
n9 11.500, criando Grupo de Trabalho,- com 
o ·objetivo de proceder ao levantamento dos 
imóveis de propriedadeao Distrito Federal, 
suas Autarquias e entidades da Administração 
Jndireta - construídos ou nã<;> -, promover 
a avaliação. e propor a destinaÇaO dos mes
mos. 

Os estudos levados a efeito dão conta da 
exiStênda de quarenta é três. imóveis perten~ 
centes ao Distrito Federal e quatrocentos e 
sessenta.e tr.ês às entidades da Administração 
[ndireta, em um total de quinhentos .e seis 
imóveis. 

Concluídos os trabalhos, chegou-se a con
clusão de que um patrimônio imobiliáriO- de 
tais din':tetlsões em nada contribui para o bom 
desempenhO administrativo do Distrito Fede
ral. Ao contrário, tem sido elemento de con
flitos funcionais, além do ônus aos cofres pú
blicos, pelos pesados desembolsos com en
cargos relativos a segurança, manutenção, re
cuperação, tributação, entre outros, 

Assim, apresenta-se como melhor alterna
tiva a- afienação desses imóveis, fato que irá 
proporcionar ao Governo recursos financeiros 
substanciais, que serão alocados para a cons
trução de hospitais no Guará e em CeiJãndia. 

Dos. imóveis mencionados, deixarão de ser 
alienados os que se encontram à disposição 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

No caso "de imóveis pertencentes ao Distrito 
Federal, a alienação depende de autorização 
legislativa, ao teor do disposto. no Decreto-Lei 
n" 2300/86, em seu artigo 5"~', inciso L 

Assim, louvado no artigo 37 da Constituição 
:Federal, e com fulcro no artigo 2" da Resolu
-Ção n9 157/88-SF, tenho a honra de enca:mi
nhar a essa inSigne Casa o anexo Anteprojeto 
de Lei que visa à consubstanci~ção da medida 
acima comentada, para o qual, pe"los seus ®
jetivOS_ e pelo Seu alcé!-nc_e social, peç9 apro
vaçãO.-

Valho-me da oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência protestos de alta estima e 
consideração. - Joaquim Domingos Roriz, 
GoVernadOr do Distrito. Federei!. 

PROJETO DE LIÕI DO DISTRITO FEDERAL 

N' 30, DE Í989 

Autoriza O Governo do Distn"to Federal 
a alienar bens imóveis. 

O Gbvehlâ"dor do o"istrito Federal 
Faço saber que o Senado Federal decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art.. 1" Fica o Governo do Distrito Federal 

autorizado a proceder a alienação dos bens 
imóveis residenciais de propriedade do Dis
trito Federal, constantes do anexo desta Leí. 
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Parágrafo único. A alienação dependerá 
de prévia avaliação e obedecerá à modalidade 
licitatória da concorrência. 

Art 2Q O produto da venda será aplicado, 
exdusivamente, na construç:ãQ __ dos hospitais 
do SRIA e C:eil_ânçlia, fjçando o Distrito Federal 
autorizado a abrir C~éQito Suplementar no va~ 
lor da alienação. 

Art. 3Q Esta lei entra_em vigor na data de 
sua publi_caç_â.o. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Brasilia, de de 1989.- 1019 

dca RepUblica e -30~ d~_Bra_silia. 

ANEXO 1'10 PROJETO DE, LEI 

Relação dos Imóveis, para 111 ienaçáo, C!~ Proprtedade do_ 
tlistrito Federal. 

NQ de Ordem Ident H ic:ar;;ão 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 , 

Casa 13. do Conjunto 06, da_Q_! 03 -:· ::;firS 
Casa 19... do Conjunto 16, da Qt C6 - SHIS 
Casa 07, do Conjunto 19, da Ql 05 - SliiS 
Casa 01, do Conjunto 06, da Q! 21 - SHIS 
casa 04, do Conjunto 06, da Ql 21·- SH!S 
Ca~f3. ___ 13A do Conjunto 02, da QL 02 - SHIS-
Casa 14, do ConJunto 02, -da QL 02- SkJS 
Casa 08. do Conjunto 10, rlr-J r 1 06 - SHIS 
Casa 03. do Conjunto 03, - '4 'Sill<' 
Lote 01. do Conjunto O, .._, 12 -Si~ IS 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Lote 02, do Conjunto O, da-ÕL 12 - SHIS 
Lote 03. do Conjunto O, da Ql 12 - SHIS 
Lote 04. do Conjunto-o: ·_cra-al 12- SHrs 
Lote 05. do Conjunto_ O, da QL 12 - SHIS 
Lote 06, do Conjunto O, da QL 12- SHJS 
Lote Q5,_do Corlj\.,Jnto 08, da Ql 10- SHIS 
Lote 09, do Conjunto 09, .da Ql 11 - SHJS 
Lote 17, do Conjunto _01, da Ql 08- SHIN 
Lote 05, do Conjunto_ 02-, da Qi 08- SHJN 

Ofícios 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ne 20/89, de 22 do corrente, comunicando 
ter sido declarado prejudicado o Projeto de 
Lei do Senado n" 172, de 1 985 (n' 6.504/85, 
naquela Casa), de autoria do Senador Alfredo 
CampOs,- que dispõe sobre a inclusão de te
mas relativos ao Poder ConstltUftlte nos_ Pro
gramas de Educação Moral e Cívica e Estudo 
de Problemas Brasileirós,-hos anos de 1986 
e !987. 

N~ 24/89_, de 22 do corrente, comunicando 
ter sido declarado prejudicado o PrOjetá de 
Lei do Senado n' 97, de I986 (n' 7.939/86. 
naquela Casa), de autoria do Senador Murllo 
Badaró, que estabelece normas para a propa
ganda eleitoral nas eleições de 1986, e dá 
outras providências. 

Ofícios 

DoSr.l"' Secretário da Câmara dos De~ 
putados encaminhando à revisão do Se~ 
nado Federal autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 1'1' 15, 
DE 1989 

(N" 2.458/89, na Casa de origem) 
(De iriiciativa do 

Tribunal de Cont~s da União) 

Dispõe sobre a reviSão dos vencimen
tos básicos da Magistratura do Tribunal 

de COntas da União e dos Membros do 
Ministirio Públicçjunto ao mesmo Tribu
nal, e dá outras providências. 

O Congresso N_acional decreta: _ 

Art 1 ~ Os vencimentos básicos aos Mi· 
nistros e Auditores do Tribunal de Contas da 
União e do Procurador-Geral e dos Subprocu
radores-Gerais junto_ ao mesmo Tribunal, fi
cam reajustados em 3Q% (trinta por cento), 
a partir de 1 o de maio de 1_989. - -

Parágrafo único. A verba_ de representação 
mensal dos Magistrados e dos Membros do 
f.'l.inlstériO -PUblico a que se _ref~re este artigo 
continua a correspOnder aos percentuais esta
belecidos pelos Decretos-Leis n<>$ 2_._371, ~e 
18 de novembro de 1987, 2.388, d"e 18 de 
dezembro de 1987 e pela Lei n~ 7.726, de 
6 de janéiro de 1989. 

Art. 2a /'\partir de 1" de julho de 1989,_ 
a reVfS-ãó dos valores dos vencimentos básicos 
de que trata o artigo anterior_ seri! realiza_cla 
na mesma data e no mesmo percentual fiXado 
para os servidores da União. 

Art. 36 -- Aplicam~se aos Magistrados e aos 
Membros do Ministério Público junto ao Tribu
nal de Contas da União aposentados as dispo
sições desta lei. 

Art. 4~ As despesas resultantes da execu
ção desta lei correrão à .conta das dotaçõe~ 
orçamentárias respectivas. 

-Art. s~ --Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art s~ Revogam-se as disposições em 
coriiráiíc>: · '" · · - -

MENSAGEM N• 02-GP/89. DE 31 DE MAil-
, DE1989, __ 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI&O 

Senhor Presidente, ____ _ _ _ __ 
Tenho a honra ele encaminhar a V. EX", para 

a apreciação do Congresso Na.cional, nos ter
mos do art. 73 C/c o art. 96, -inCtso II, aUnea 

_b, da Constituição, o anexo projeto de lei, que 
dispõe sobre a revisão dos vencimentos bási
cos dos Ministtos e Auditores do Tribunal de 
Contas da União e __ do Pcocurador-Geral e"Si.Ib-: 
procuradores-Qerais jUnto a esta C_g-r(e- de 
Contãs. --- - · 

z-.~- o projeto de lei prevê a revisão dos Ven
cimentos básicos dos magistrados e _l'(lei'I),
bros do MinistéJ;io., Público a]_uc:J.ici_os, -~~ ~a~e 

- do reajustamento ger~l dos servidores públi
cos, civiS e milita,res, da União, de que cuida 
a Medida Provisória no 56, de 19 de maio de 
1 9_89, que reajusta os VeJi.cimentos, salários, 
soldos e-élemãis remu1,1er~ções do~ se!Yido_res 
civis e mmtares da União, dos extintos T':'rr 
rios, das autarquias e das fundações, no m~s 
de maio de 1989, em trinta por ceiJto. Têm-_se, 

---a:íilda, ein consideração o disposto no art. a~, 
do Decreto Legislativo no 72, de 1 ~ de dezem
bro de 1988, por forç:a do qual é assegurado 
aos membros do Poder Legislativo o reajusta~ 
mente dos valores de sua remuneração "na 
mesma data e no mesmo percentual fiXado 
para os servidores da União"; bern_?JSSím as __ 
re,gras dos_ in<:isos X e XI, do art, 37, e o _art. 
39, § r?;âmoo& daéonstituiçao. ' ·_: 

3. Deve~ se le.var .lml considera,ç~o, ainda, 
o fato de que os Ministros do Tribunal dE: Con
tas da União_ têm_a,s m~~mas garantias, prerro~ 
gativas, impedimentos,. venciment9S _e vanta
gens dos Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça (art.73. U·. da CF). , 
- 4. No 8rt. 2\ O projeto de lei corisignã nor

ma com o ol:>jetivo de evitar" a--necessidade 
- ·de envio' de mensagem propondo revisão 4os 

vencimentOs bá_s_icos dos Magistrados e.mem
- bras do Ministério P:úblico juntQ ao ,tnbunal, 

quando ocorrer reajustamento geral dos esti~ 
p~ndtos dos_ _servidores da União. Estipula-se, 
a tanto, que, nessas drcunstància:?, os r~pec
tivos venciro~ntos .básicos ter~o r~visão nas 
mesmas datas e nos mesmos índices dos ser
vidores da União. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex" protestos de alta consideração e distin~ 
guido apreço. -Alberto Hoffmann, Presiden~ 
te. 

LEG!SIAÇÁO qTADA 

. CONSffiUIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 
........................ 1-íTui::Õ_II_I -----·· 

Da Organização do Estado 
······'··········'·-"~0\PiTut:õVi!"" .. ___ ·~· 

-Da Administração Pública 
SEÇÃOI 

Disposições Gerais 

_ Art. 37. A administração pública direta, 
fndireta ou fundado_nql, de qulqu~r_ dos Pode-
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res da União, dos Estado_s, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e, também ao seguinte: 
...................... , ... -::------:-:-· 

X- a revisão geral da remuneração. dos 
servidores públicos, sem distinção de índices 
entre servidores públicos civis e mmtares, far
se-â sempre na mesma data: 

XI- a lei fiXará o limite máximo e _a relaçãO 
de valores entre a maior e a menor remune
ração_ dos servidores públicos, observados, co
mo limites máximos e no âmbito dos respec
tivos poderes, os valores percebidos como re
muneração, em espécie, a qualquer título, por 
membros do Congresso Nacional, Ministros 
de EstadO e J\1inistros do Supremo TribunaJ 
Federal e seUs $::orresp0ndentes nos Estados, 
no Distrito Federal _e nos Territórios, e, nos 
Municípios, os valores percebidos como r e~_ 
muneração, em espécie pelo Prefeito; 

dois alternadamente dentre-auditOres e mem
bros do Ministério PúbUco junto ao Tribunal, 
indicados em lista tríplice pelo Tribunal, se
gundO os critérios de antigüidade e mereci
mento; 

J[- dois terços pelo Cong.resso Nacional. 
§ ] 0 Os Ministros do Tribunal de Contas 

da União terão as mesmas garantias, prerroga
tivas, impedimentos, vendmentos e vantagens 
dos Ministros do Superior T ribunaJ de Justiça 
e sõmente poderão aposentar-se com as _van
tagens do cargo quando o tiverem eXercido 
efetivamente por mais de cinco anos. 

CAPf[(JLO m 
Do Poder Judiciário 

SEÇ:;\OI 
Disposições Gerais 

--··--------·----~· 
Art. 96. Compete privativamente: 

......................... _, _____________ _ 

Art 2o O atual valor da vantagem pecu
niária a que se refere a Lei no 7.374, de 30 
de setembro de 19-85, fica reajuStado em 
32,2% (trinta e dOis WQ-ula ckJis por cento). -

Art~ 39- ---o deferimento da gratificação a 
que se refere o Decreto-Lei n9 2357, de 28 
de agosto de 1987, Com as alterações feitas 
pelos arts. 11 e 12 do Decreto~ Lei _n9_ 2365, 
de 27 de outubro de 1987, é estendido_ aos 
funcionários pertencentes à categoria funcio
nal de Fiscal de Contribuições PreVIdenciárias 
do Grupo de Tributaç~o, Arrecadação e Fisca
lização, instituído na conformidade da Lei n? 
5.645, de 1 O de dezembro de 1970. 

·····""""""'"''""""""""""~"'·" ................ --~~ --=-= U -ao Supremo Tribuna! Federal, aos. Tri

§ 1 ~ O valor da graffficciçâo a ser deferida 
aos funcionários posicionadOs na primeira re
ferência da classe inicial da categoria funcional 

_de que trata esse artigo, mediante ato do diri
gente do Instituto de Administração Financeira 
da Previdência e Assistencia Social, é fixado 

_em Cz$ -16.870,00 {dezesseis ·mil, oitocentos 
e setenta cruzados). 

SEÇÃOII 
Dos Servidores Públicos Civis 

Art. 39. AUnião,o.SEStàdos,oDistÍitoFe
deral e os Municípios instituirão, ·no âinbito 
de sua competência, regime "jurídico únlco e 
planos de carreira para os serVidores da admi
nistração pública direta, das autarquias e das 
funções públicas. 

§ 1 o A lei assegurará, aos servidores da 
administração direta, ísonorriia de vencimen
tos para cargos de atribuições iguais ou ass~
melhados do mesmo Poder, ou entre servi
dores·dos Poderes Executivo, Legislativo e J~.i
didário;· ressalvadas as va.ntagens de caráter 
indíVidual e as relativas à natureza ou ao local 
de trabalho. 

§ 2~ Aplica-se a esses servidoreS ô CUspeS
to no art. 7', IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, )01, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. XXU, XXIII e XXX. 

SEÇÃOIX 
Da Fiscalização CorUábil, 

Ananceira e Orçamentária 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, 
integrado por nove MinístroS, tem· sede no Dis
trito Federal, quadro próprio de pessoal e juris
dição em todo o território nacional, exercendo, 
no que couber, as atribuições prel,!istas no art. 
96. ~ ~ 

§ 1? Os Ministros do Tribunal de Contas 
da União serão nomeados dentre brasileiros
que satisfaçam os seguintes requisitos: -
l-mais de trinta e cinco e menos de ses

senta e cinco anos de idade; 
II- idoneidade moral e reputação ilibada; 
H!- nolórios conhecimentos jurídicos, 

contábeis, económicos e financeiros ou de a·d
ministração pública; 

IV- mais de dez anos de exercício de fun
ção ou de efetiva atividade profissional que 
exija os c_onhecimentos_mendonados no inci.
so anterior.-

§ 29 os Ministros do Tribunal de Contas 
da União serão escolhidos: 
I- um terço pelo Presidente da República, 

com aprovação do Senado Federal, sendO 

bunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo resper::tivo, obser
vado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos 
-tribunais inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a 
fJXaç~o de vencimentos de seus membros, do 
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde 
hoUVer, dos serviços auxiliares e os dos juízos 
que lhes forem vinculados; 

DECRETO-LEJ N' 2.371, 
DE 180E NOVEMBRO DE 1~87 

Dispõe-sobre os venctmentos e a apre
sentação mensal devida aos servidores 
qUe específica,· e dd outraS providências. 

a· Presidente da ·Repiíbikà, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 55, item III. da 
Constituição, decreta: 

Art 1 ~ Os vencimentos e a representação 
mensaJ __ devida aos oc_upantes dos cargos de 
natureza esPecial e aos_membros do Poder 
Judiciário da União, do Distrito Federal e T erri
tórios e do Tribunal de_ COhtas da União são 
os especificados nos anexos deste decreto-lei. 

§ 29 As demais gratificações serão deter
minadas mediante a variação do valor fiXado 
neste artigo, à razão de 5% (cinco por cento), 
em relação às referências anteri_ores. 

Art. 49 Os efeitos fmanceiroS decorrentes 
do disposto nos artigos anteriores vigoram a 
partir de 19 de outubro de 1987 .. 

Art. 59 Os vencime-ntoS, proventos e be
nefícios devidos aos servidores de que trata 
este decreto-lei, bem como as pensões serão 
reajustados em 11,1% (onze vírgula um por 
cento), a partir de 19 de janeiro de 1988, sem 
prejuízo do reajustamento previsto no artigo 
89 do Decreto-Lei no 2.335, de 12 de junho 
de 1987. ~ 

Art 5o Na aplicação deste decreto~Jei será 
Qbservado o disposto no Decreto-Lei n? 2355, 
de 27 de agosto _de 1 987. 

Art. 79 AdespesadeCorrente-daexecução 
do disposto neste decreto-lei correrá à conta 
das dotações_ do Orçamento Geral da União. 

Arl .& Este decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art 99 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Jose SARNEY, Pfesidlmte da República
Luiz Carlos BreSser Pereira- AluiiíóAlves. 

ANEXO 1 

-<Artigo tt>' ~o Decreto-Lei n2 2.371., de 18 de novembro de f987) 

Cargos de Natureza Especial 

Ministro de Estado 
Consu 1 tor- Geral da Repúb 11ca 
Governador de Terr 1tôr i o Federa 1 
Secretário de Governo de TerritóriO Federa 1 

MiniStério Público da _União: 

Ministério Público Feder·ã-1: 
Procurador-Gera 1 da República 
Subprocurador-Geral da Reotíbl ica 
ProcUrador da RepUbl fca ele .J!-2 Categoria 
Procurador da Rep(bl ica de 22 Cate9orfa 

Vencimento 

26.328,32 
26.328,32 
21.54!. 15 
17.352,58 

26.328,32 
23".935,00 

_-15. _ _9_30,95 
13. 103,_92 

Percentual da 
Representação 

Mensal 

222 
165 
145 

'" 
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taf'gos de Natureza Especial 

M in1stér 10 Públ 1co Mil i tar: 
Procurador-Geral dU Justiça Militar 
&rbprocuractor-Geral - ~-.~-

Procurador de 19: Caf8gOr ia -
Procurador de ti:! _Ca-tegor· ia 

Ministerlo Públic.o do Trab~lh_o: 
Procorac!Or-Geral àa Justiça do TrãõalhO
Subprocurador-Gera 1 · ·- · - -
Procurador _do Trabalho. Ç1_e l_Q Categoria 
Procurador_ do TraballiO de 2.q_ Gategor_la 

Ministério Públ ico_c!O Di_strito Federal e dos Terr1t6r1os: 
Procurador-Gera I 
Procurador de Justiça 
F'romotor de Just tca 
Promotor de Justiça Substituto 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da_União: 
Procurador-Geral · ·· - -
SUbprocurador--Gera 1 

Tribunal Marítimo: 
Juiz-Presidente 
Juiz 

Ministério da r-azenda: _ 
Subprocurador-Geral da Faiehd_a Nacional 
Procuraoor da Fãzenda Nacional de·\2. Categoria 
Procurador da Fazenda Naclónal_de 212 __ Categoria 

ANEXO t [ 

Vencimento 

23.935,00 
-15.9.30,95 
~J3.~ 109,6q_ 

11.308,5'5 

- -23.935,00 
15_930.95 
13.109,66 

"11.308,55 

'23.935,oil 
15.930.95 
13.103,92 

-11.308,55 

·~·,23.935,00 

15.930,95 

29:599,8ô. 
--29.599' 86 

18.695,30 
15.930.':!5 
13. 103,92 

Percentua 1 da 
Representação 

Mensal 

190 
150 
140 
I< O 

190 
150 
140 
14_0 

190 
ló_Ó 
140 
140 

190 
1so_·. 

\90 
175 

140 
135 
130 

(Artigo 1° do Decreto·).el n~ 2.371, __ de lB_ de-nOVém~~õ ~ 1987) 

Membr-os da Magistratura e do 
Tribunal de Contas da União 

Supremo Tr lbuna 1 Federal: 

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Justiça Federal: 

Ministr-o do Tribunal Feder-al de Recursos 
Juiz Federal 

Ju~t Iça Mi 1 itar: 

Mln1stro do Supt'lrior Tribunol Mi I itar 
Auditor corregedor 
Auditor M11 itar 
Auditor Subst !!uto 

JustIça do TrabalhO: 
Ministro do Tribunal Superior do Tt·aba1ho 
Juiz do Tribunal Regional_ qo_ Trabal_l'lO 
Juiz .. Presidente de Junta, ç1e __ Cpncilia_cão e Juféamento 
Juiz do lr!J.baltlO Substituto 

Justiça do Distrito Federal-e TE!t'titórios: 
Desembargador 
Juiz de Direito 
Ju i_z_ Sub$l ituto 

Tribunal de Contas da União: 
Ministro do lribunal de t:óntas-:da-on-ião 
Auditor dO Tribunal de Cor1tas 

· Per'centua 1 
Vencimento Representaçilio 

Mensal 

40, 699-~80 2:?:2 

36.5!30.33_ 212 
3~. 235, ·,s-- 194_ 

36.590,33 212 
-35.912.73 196 
35.235,13 194 
34.557.53 19o' 

36.59Ci',3ª' 212 
35.91_2, 73 196 
35..235,13 194 
M.557,53 190 

35.912,73 .. 196 
35.235,_13__ - 194_ 

3_4.55~.~3 ISO 

36.590,33 . 212 
35~912,13 1_20 

DECRETO'LEI N• 2.388, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987 

Dispõe sobre _as categorias funê_tonais 
âe E;ngenheiro_ Agtõnomo e de Médico 
Veterináriq do GruPo Outras Ati_vid_iJdes 
de Nível Superior dos Planos de C!a._SsifJ-_ 
cação de Cargos e Empregos, instituídos 
na _conformidade_ das Leis n~ 5.645, de 

~ _ 1 O de dezembro de 1970, e 6.$50 •. de 
5 de julho de 1978. e dá ÓutraS pioVí
dências. 

Ó PreSidente.'d.;'Repúbiica, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 55, it_em m, da 
Constituição, decreta: -- -

Art ~_9 Os s€tVidores pertencentes às· ca~ 
tegoriaS fun<:iÓr1aiS de Engenheiro Agrônomo 
e de Médico Veteririário'do GruQ~_Qutra5~tivi-_ 
dades de Nível Suj:>eliõr dOs Planos de Classifi~ 
caÇáo de Cargos e· Eínprego-g, instituídOs na 
't:onfgrmidade das Leis n\'11 5.645, d_e_ 1 O de 
dezembro de 1970, e. 6.550, _de 5 de julho 
de-1978; posicionados numa mesma referên
dá; ·perceberão a gratifi<::ação a que Se refere 

- a alínea c? do § 19 do art. 19, do De.creto-Lei 
no_23~5~ de 27 de outubro de 1987, em idên
tico valor. 

Art. 2~ O p·erceJ?tual dei representã~ao 
mensal_ cQrrespondeôte ao cargo de Auditor 
do Tribunal de Contas-da União, friadO i10 
An.exo O_ do De<iretq-Let n9- 2.371;_ de._.18 -~e 
novembro de 1987, é elevadq Qara 196% 
(cento e noventa e seis por _cento). -

Art. 39 O -disposto na alínea a, do § 1°, 
do _art,_ 19, do Dei:retQ-Lei n9 2.365, de 27 de 
outubro de 1967,- não ~!Cança Os oCupanteS 
dos cargos a que se refere o artigo anterior. 

Art. 49 Os efeitos liii.âr'iCetros·decoirentes 
ctos arts. 1 ~. 2~ e 39 vigoram a Parúr _de 19 
de outubro de 1987. · 

-Art. 5o EstEu:t.ecretO-ieientra e:m vigor na_ 
.· 'data.de sua publicação. 

Art. 69 Revogi:rrn-se o_§ 39, do art:19 do 
Decreto-Lei n9 2.365, de 27 de outubro de 
1987, e demais disposiçõ_es em contrário. 

JOSÉ SAR_{'IEY, President~ da República. 
-Alufzio Alves. 

LEI N• 7.726, DE 6 DE JANEIRO DE 1989 

Dispõe sobre as remunerações dos 
riíeinbros d_o_ Tribunal de Contas da 
União, e dá outras proVidenciaS. · 

O Presidente da República 
--r aço saber qüe o COngresso- Nacional de-
-creta e eu sanciono a seguinte lei: 
-·--- Art. _ 19 A remuneração básica PC? Minis-
troS- do Tribunal de Contas da União, a paitir 
de 6 de. qutubro _de 1988, é focada no valar 
de Cz$ 812.067,00 (oltOCeOtoS e dÔze il1ii e 
Sessenta- e sete crUzados) e_ a çjos Auditores 
no valor de Cz$ f300.09Q,OQ~. (óitocel}to5 . .mil 
cruzados). - _ 

§ 19 A verba de representação rTiênS:a[_d_os 
Ministro_s_ corresponde ao percentual ~ta.b.e
Je~fdO-pelo Decreto-Lei n~ 2.371, de 18 de 
~novembro de lS87, e a dos Auditores ao per
centual estabelecido_ no art. 29 do Oe<:reto-Lei 
rr> 2.388, de 18 de dezembro de 1987, acreS~ 
cido d_e _6 pOntos percentuais. 



3028 Sábado 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Junho de 19Jl9 

§ 2~ As remunerações dos Magistrados 
de que cogita esta lei, considerado a básico, 
a verba de representação e vantagens pessoais 
observarão o limite previsto no· inciso V do 
art. 93 da ConstitufÇáO Federal. 

Art. ~ As remunerações básicas do Pro
curador-Geral e dos Subprocuradores-Gerais 
junto ao Tribunal de ContaS da União, a partir 
de 6 de outubro de 1988, são fixadas, respecti
vamente, em Cz$ 8"12.067,00 '(oitOcentos e 
doze mil e sessenta e sete cruzados) e Cz$ 
800.000,00 ( oitoceritos mil cruzados), extintas 
todas as gratificações que lhes vinham ~endo 
pagas, ressaJvada a gratificação por tempo de 
serviço. _ 

Parágrafo único. _As verbas de represen
tação mensal do Procurador-Geral e dos Sub
procuradores-GeraíS são faxadas nos percen
tuais de 212% (duzentos e doze por ~nto) 
e 202J'o_(duzentos e dois por cento}, respecti
vamente. 

Art. 39_ A gratificação adfcionaJ por teffipo 
de serviço será calculada na base de 5% (cinco 
por cento) por qüinqüênio de serviço, sobre 
a remuneração básica e a representação. 

Art. 4• (Vetado.) 
Art. 59 Aplicam-se aos Ministros Audito

res e membros do Ministério Público junto 
ao Tribuna] de Contas da União, aposentados, 
as disposições constantes desta lei. 

Art. 69 .As remunerações e vantagens f001· 
das nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro 
de 1988, deduzidas as parcelas corresponden
tes auferidas, desde então, com base na l_egis
lação vigente. 

Art. 79 As despesas decorrentes da aplica
ção desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias -do Tnbunal de Contas 
da União. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. . _ .. 

Art. _99 Revogam-se as disposiç_C?e~ _em 
contrário. 

Brasília, 6 de janeiro de 1 989; 168~ da tnde
pendênciae 1Ql9da RepUblfca~-J~~-
NEY- Paulo BrosSIJrd - -

DECRETO LEdiSI.ATJVO N' 12; . 
DE 1• DE DE2:E:MBRO DE 1988 

Dispõe sobre ã remuneração dos 
membros do Congresso Nadona/, e dá 
outras providências 

Faço saber que_ o Congresso Nacional apro
vou, nos tennos do artigo49, item Vil, da Cons
tituição, e eu, Humberto Lucena, Presid_~nte 
do Senador FederaJ, promulgo o seguinte De
creto LegfulatiVo: 

Art. 19 A remuneração mensal dos mem .. 
bras do Congresso Nacional constitui-se de: 

l-Subsído; 
II-Representação. 
Art. 2~- O Subsicfio, que corresponde em 

outubro à importAnda de Q<$ 1.566.992,00 
(um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, 
novecentos e noventa e dois cruzados), é a 
retribuição devida mensalmente DO Deputado 
Federal e Senador, a partir da posse, pelo exer· 
cicio do mandato parlamentar. 

_ Art. 39 A Representação, que correspon
de em ~outubro à importância de __ Cz$ 
1.100.000,00 (uin ·mHhãO e cem mil cruza
dos), é devida mensalmente ao parlamentar 
e destina-se a compensar despesas pessoais. 

Art. 4° E devida ao parlamentar, no início 
e no final de cada sessão legislativa, Ajuda 
de Custo correspondente ao valor do Subsídio. 

Art. 5~ O Imposto sobre a Renda inddirá 
sobre todos os valores previstos neste Decreto 
Legislativo, pagos em espécie, na forma da 
lei. 

Art. 6~ O Parlameiltar que, injustificada
. ment~ não c~mparecet à sessão do dia deixa

rá de perceber 1130 (um trinta avos) do Sub
sidio e da Representa.s_ão. 

Art,_:__79 O Suplente convocado receberá, 
a partir da posse, a- remuneração que tiver 
direito _o Parlamentar em exercido. 

Parágrafo único. O_ valor correspondente 
à Ajuda de Custo não será devido ao Suplente 
rec_onvocado na mesma sessão legislativa. 

Art. a~ Os ·valOreS da remuneração dos 
Deputados Feder~is e Senadores serão reajus
tados, uniformemente, por atas das respec~ 
tivas Mesas, na mesma data e no mesmo per- · 
centual faxado para os servidores da União. 

Art 9' As contribuições devidas ao Insti
tuto de Previdência dos Congressistas pelos 
segurados e a patronal devida pelo Senado 
Federal pela Câmara dos .. DepUtados serão 
calculadas sobre o Subsídio, 

§ 1 o As pensóes do Instituto de Previdên
cia dos Congressistas serão calculadas to
mando-se por base o Subsídio estabelecido 
neste Decreto Legislativo, obseNada a legisla
ção em vigor. 

§ 29 As Mesas do Senado Federal e da 
Câmara dos DepUtados deverão alocar em 
seus orçamentos recursos próprios para aten
dimento das despesas decorrentes da aplica
ção-deste artj:go.--

Art. 1 O. Ficarn extintas quaisquer remu
nerações _acess6rías. -pagas em espécie, não 
previstas neste Decreto LegisJativo, exceto a 
correspondente ao aUXIlio moradia, enquanto 
persistir o déficit de imóveis funcionais. 
. Art. 11. Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos ao dia 6 de outubro de 1988. 

Art.- 12. Revogam--se as disposições em 
·contrário. 

MEDIDA PREVISÓRIA N• 56, 
DE 19 DE MAIO DE 1989 

-Reajusta os vencimentos, salários, sol
dos, proventos, pensões e demais remu
nerações dos servidores civis e militares 
da (Jníão, dos extintos rem'tõrlos, das au
tllrquias e diJ!I fundaç6es públictJS, e dá 
outras providências. 

O Presidente da Repúblíca, no uso da atri
, bufção que lhe confere o art. 62 da Consti

tuiçio, adota a seguinte Medida Provisória, 
com f'orça. de lei; 

Art. 19 Os vencimentos, salários, soldos e 
demais remunerações. dos servidores civis e 
. militares da União, dos extintos Territórios, das 

autarquias, inclusive as em regime especial, 
e das fundações públicas, serão reajustados: 

I-no mês de maio de 1989, em trinta por 
cento; 
II- no mês de julho de 1989, pela variação 

acumulada do índice de Preços ao Consu
midor - IPC, relativa aos meses de maio e 
junho. 

§ J9 O disposto neste artigo abrange os 
proventos e pensões dos inativos e pensio
nJstas do T escuro Nadonal, bem assim as 
parcelas percebidas _em:cráter permanente a 
título de indenizações. auxílios e abonos. 

§ ,29 Na aplicação do disposto neste arti
go, serão compensados- quaisquer reajustes 
ou aumentos sa1ariais concedidos nos meses 
de fevereiro a maio de.1989, inclusive os_de-
correntes de sentenças judiciais. _ 

Art. 29 Fica assegurado o reajuste trimes
tral dos vencimentos,_ salários, soldos, proven
tos, pensões, demais remunerações e parcelas 
referidas no art. 1 o 

Parágrafo único. O reajuste de que trata 
· este artigo será concedido a partir de 1 o de 

outubro de 1989,, em proporção idêntj_S~ à 
variação acumulada do rPC ocorrida no tri
mestre emediatamente anterior. 

Art. ,3? Os reajustes-Previstos nos arts. 1~ 
e 29 ãPiicam~se ao salário-família dos servi
dores regidos pelas leis n9s 1.711, de 28 de 
outubro- de 1952, e 5.787, _de 27 de junho 
de 1972. 

Art. 4o Esta Medida Provisória entra em 
vigor na: data de sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se o Decreto-Lei n 9 

2.465, de 31 de agorto de 1988, e as demais 
disposiç6es em contrário. 

Brasflia, 19 de maio de 1989; 168• da Inde
pendência e 101' da República. -JOSJ!S4R
/YEV-Maí/son Ferreira da N6brega- Doro
thea Wemeck- Vafbert Lisioux Medeiros de 
Figueiredo -Joáo Batista de Abreu. 

(À Comissão cfe Constf_tuiç~ e Jilstiça 
e adadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA "' 16, 
DE 1989 

(N• 2.459/89, na Casa de origem) 
(De iniciativa do 

· ··Supremo Tribunal Federal) 

Dispõe sobre a revisão dos venclmen
fcis básicos da Magistratura Federal e dá 
Outras providências. . . 

O_ con.QressO Nacional decreta: 
Art. 19 Os vencimentos básicos dos Mi

nistros do Supremo Tribunal J=:ederal, do Su
perior Tribunal de Justiça, do Tribunal_ Supe~ 
rior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, 
dos Juizes dos Tribunais Regionais Federais 
e dos Tribunais Regionais do Trabalho, do 
Juiz Auditor-Corregedor, dos Desembargado
res do Tribunal de ...l_ustiç~ do Distrito Fede_!al 
e dos Territórios, dos Juizes Federais, dos Juí
zes Presidentes de Junta ~ Conciliação e Jul
gamento, dos Jufzes Aud1~ores Militares, dos 
Juízes de Direito, dos Juízes do Trabalho 
Substitutos, dos Juizes Auditores Substitutos 
e dos Juízes Substitutos, ficam reajustados em 
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30% (trinta por cento) a partir de J9 de maio 
de 1989. 

Art. 29 A partir de 11 de juiho de 1989, 
a revisão dos valores dos vendmentos básicos 
de que trata o artigo anterlor será_ reaJizada 
na mesma data e no mesmo percentual fixado 
para os servidores da União. 

Art. _ 3~ Aplicam-se aos Magistrados apo
sentados as disposições -desta lei. 

Art. 49 As despesas resulta,ntes da execu
ção desta lei correrão à conta d~s dotações 
orçamentárias respectivas. 

Arl 5o ESta lei entra ern vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N' 037/89 

ijrasilia, 31 de maio de 1989 

Senhor Presidente, 
Os Presidentes do Supremo Tribunal Fede

ral, dos Tribunais Superiores e do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
têm a honra de encamlnhª-C--ª--Vossa ExceR 
lência, para a apreciação do Congresso NacioR 
na!, nos termos do art. 96, 11, alínea "b", da 
Constituiç_ã,o, o anexo Projeto de" Lei, que disR 
põe sobre a revisão dos vencimentos .básicos 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal __ 
e dos Tribunais Superiores, dos Juízes dos . 
Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, 
do Auditor-Corregedor, dos O_esembargado
res do Tribunal de Justiça. do Distrito Federal . 
e dos Territórios, dos Juízes Federais, dos Juí
zes Presidentes de __ J_y_otas çle Conciliação e 
Julgamento, dos AuditQres Jv\ilitares, dos Jui
zes de Direito, dos Juízes do Trabalho Substi- _ 
tutos, dos Auditores Substitutos e dos Juíze_s -
Substitutos. 

2. _O projeto de lei prevê a revisão dos venci
mentos básico_s dos magistrados aludidos, em 
face do reajustamento geral dos servidores 
públicos,_ civis e militares, da_ União, de que 
cuida a Medida Provisória nQ--56, de 19 de 
maio de 1989, que reajusta os vencimentos, 
salários, soldos e dema[s remunerações do$ 
servidores civis e millté!res da União, dos extin
tos T etrttórios_, d_as autarquias e das funda
ções, no mês ·_de maio de 1989, em trinta por~ 
cento~ Têm-se, ainda, em consideração o dis
posto no artigo 89, do Decreto Legislativo n~ 
72, de 1 ~ de dezembro de 1988, por força 
do qual é assegurado aos membros do Poder 
Legislativo o reajustamento dos valores de sua _ 
remuneração, "na mesma data e no mesrro 
percentual fixado para os servidores f:la 
União", bem assim as regras dos incisos X 
e XI, do art. 37, e o_ art. 39, § 19, ambos da 
Constituição. ___ _ 

3. No art. 29, o projeto de lei consigna nor
ma com o objetivo de evitar a necessidade 
de envio de mensagem propondo revisão dos 
vencimentos básicos dos Magistrados, quan
do ocorrer reajustamento geral dos estipên
dios dos servidores da União. Estipula-se, a 
tanto que, nessas circunstâncias, os venci
mentos básicos dos Magistrados terão revisão 
nas mesmas datas e nos mesmos índices dos 
servidores da União. 

Valem-se da oportunidade os Presidentes 
9i!s _Ççlrtes.alu.didas para renovar a Vossa Ex
celêricia protestoS de alta consideração.- Mi
nistro -JOsé _Néri d~ SJ1veir8, Presidente -do 

_Supremo Tribunal Federal- Ministro Evan
dro Guelras Leite, Presidente çlo Superior Tri~ 
bunal de Justiça- Ministro Marco Aurelio 
Prates_de Jlllac-edo, Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho- Ministro Raphael de Aze
vedo Branco, Presid~nte d.o Superior Tribunal 
Militar- Desembargadora/lllaria TherezaBra
ga, Presidente do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal e dos Territóiios. 

.. l.E:G[Sl.AÇÃÓ CTT ADA 

CONsTfrOIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

···················· ·········iliúi:C:iiíl' ________ . 
Da ~rganização do Estado 

···················--·······~cArhuLo.w 

· Da Administração Pública 

SEÇÃOI 
Disposições ~erals 

Art. 37. A adminis_traçã_o pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Pode
res da União, dos Estado~. do Distrito federal 
e dos Municípios obedecerá aos princfpios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e, também, ao seguinte: 
.. , ...... ~ .. -... , ........ ___ ,._,. ... .._._.. ... --......... ---·--···--· 

X-a revisão geral da remuneração dos 
serviores púPlico_s, sem distinção de índices 
entre seiVidores públlcos civis e militares, far
se-á sempre na mesma data; 
- XI- aTei fixará o limite máximo e a relação 
de valores entre a maior e a menor remune
ração dos servidores públicos, observados, co
mo limites máximos e no âmbito dos respec
tivos poderes, os valores percebidos como re
muneração, em espécie, a qualquer título, por 
membros do: Congresso Nacional, Ministros• 

-de Estado e Mini_stros do Supremo Tribunal 
_ FOO_eral e seus correspondentes nos Estados, 
no Distrito Federal e nos Território_s, e, nos 
Municípios, o:s valores percebidos como renu
meração, em espécie pelo Prefeito; 

SEÇÃOII 
Dos Servidores Públicos Civis 

Art 39. A _União, os Estados, o Distrito Fe
deral·e· os Municípios ihStituirão, no âmbito 
de sua competência, regime jurídico único e 
planos de Carreira para os servidores da admi
nistração pública direta, das autarquias e das 
funçõ_es públkas. 

§ 1" A lei assegurará, aos servidores da 
administração direta, isonomia de vencimen
tos para cargos de atribuições iguais ou asse
melhados do mesmo Poder ou entre seM
-dores dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju
diciáriO., ressalvadas as vantangens de caráter 
individual e as relativas à_ nutureza ou ao local . 
de trabalho. 

§ 29 Aplica-se a esses servidores o diSpos
to_ no art. 7", ;v, Yl, VII, Ylll, IX, XII, XIII, XI/, 
XVI, XVI1, XVIII, XlX. XX. XXII. XXIII. e XXX. 

CAPÍTULO III 
Do Poder Judiciário 

SEÇÂOI" 
Disposições Gerais 

·············-··--·······-·-··-·--------·--
Art. 96. Compete privativamente: 

II-ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri
bun~s_ Superiores e aos__T(Q>unais de J_JlStiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, obser-

~ vado o disposto no art. 169: . 
a) a alteração dÕ número de membros dos 

tribunaís inferiores; 
b) a Criação e a extinção de. c'argos e a· 

fixação de vencimentos de seus _ _memb_ros, dos 
juízes, inclusive dqs _tribunais inferiores, ·onde 
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos 
que lhes forem vinculados; 

DECRETO-lEI N• 2.371, 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987 

. Dispõe sobre os vencimentos e a repre
sentação mensal devida aos servidores 
·que especifiCa, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da_atri
buição que Jhe Confere o art. 55~ _[tem.llJ, da 
ConStituiÇão, deCreta:. _ . . . 

Art. 1" Os vehciroentós e a repre_Sentaçào 
mensal d.e_yida aos ocupantes dos cargos de 
natureza especial e aos membros do Poder 
Judiciário da União, do Distrito_Federal e Te_rri
-t6rios e -do T libunal de Contas da União. são 
os- espeCificados nos Anexos deste ,Decreto
Lei. 

Art. 2o O atual valor da vantegem pecu
niária a que se refere a Lei n9 7.374, de 30 
de setembro de 1985, fica reajuSfado em 
32,2.% (trinta e dois vírgula dois por cento). 

Art. 3" _ O deferimento da· gratificação a 
que se- L-efere O Decreto-Lei n" 2.357, de 2"8 
de aQ-osto de 1987, com as alterações feitas 
pelos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei __ nc 2.365 
de 27 de outubro de 1987, é estei1dido aos 
fuD.cionál.-iõs pertencentes à categoria funcio
nal de Fiscal de Contribuições Previdenciárias 
do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fisca
lização, instituído na. conformidade da lei n• 
5.645,-de 1 O de dezembro de 1970. 

§ _ 1 ç O valor da gratificação a se:_r cleferlda 
aos funcionários posicionados na primeira re
ferência da classe inid_al da cat.egCiria funcional 
de que trata _esse artigo, mediante ato do diri
gente do Instituto de Administra~ão Financeira 
da Pfividência e Assistência Social, é fiXado 
em Cz$ 16._670,00 (dezesseis mil, oitocentos 
e setenta cruzados). -

§ 2~ As demais gratificações serão deter
midas mediante a variação do valor ftxado nes
te artiSo, à razão de 5% (cinco pOr cento}; 
em relação às refer€:ncias anterior~s. 
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Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes 
do diposto nos artigos anteriores vigoram a 
partir de 19 de outubro de 1987. 

cento)~ a partir âe 19 de janeiro de 1988, sem 
prejuízo do reajustamento previsto no art s• 
do Dec[_eto-Lei n<? 2.335, de 12 de junho de 

!987. 

Art~ 79 A despesa decorrente_ da execução 
do disposto neSte Decreto-Lei correrá à conta 
das dotações do Orçarl'lento Geral dã. União. 

Art: 8" Este Decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 59 Os vencimentos, proventos e be
nefícios devidos aos serviodres de que trata 
este decreto-lei, bem como as pensões serão 
reajustados em 11,1% (onze vírgula um por 

Art. 69 Na aplicação deste Decreto-Lei se
rá osbse~ado o disposto no Deç:reto-Lei _ n" 
2~55, de 27 de agosto de 1987. 

Art. go Revogam-se as disposições_ em 
contrário. · -

..JOSJ! SAkNEY, Pr~dente da Repúb(lca
Luiz Carlos Bresser Pereira -Aluizio;Vves. 

ANEXO I 

(Artlgo 12 do Decreto-Lei n<2 2.371, de 18 de novembro de 1987) 

Cargos de Na tu reza E.spec i a l 

Ministro de EstadO 
Consultor-Geral d!l RepUblica 
Governador de Territór lo Federa 1 
Secretário de Governo· de Território Federal 

Ministério Público da União: 

Ministério Público Federal: 
Procurador-Geral da Rcpúbl fca 
Subprocur<J.dor~Geral da Repúbl fca 
Procurador da Repjb_lica de 12 Categoria 
Procurador da República de 22 Categoria 

Ministério Público Militar: 
Procurador-Ger:ll da Justiç-3 'lilitar
Sub!Jrocurador--Gera 1 
Procurador de 1<2 Categoi'-ia 
Procurador de 2º Categoria 

Ministério Público do Trabalho: 
Procurador-Geral da Just tca do Trabalho 
Subprocuradbr-Geral __ _ 
Proeúrador do Trabalho de lç Categoria
Procurador do Trabalho de 22 categoria 

Ministério Públ ice do Distrito Federal e dos Territórios: 
Procurador-Geral 
Procurador de Justiça 
Promotor de Justiça 
Promotor de Justiça SUbst 1 tu to 

Ministério Públ Ice Junto «lO Tribunal de Contas da União: 
Procurador-Geral 
Subprocurador-Gera I 

Tribunal Marítimo: 
Juiz-Presidente 
Juiz 

Minlstérlo da Fazenda: 
Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional 
Procurador da Fazenda Naclorial de 12 Categoria 
Procurador da Fazenda Nacional de ~2 Categoria 

Vencimento 

26.328.32 
26.328,32 
21.541,15 
17.352,58 

26.328_,_3_2 
23.935,00 
15.930,95 
13. 103,92 

23.9_3$,00 
15.930,85 
13, 109,66 
I I. 308,55 

23,9_3$,00 
15.930,95 
13. ro9,66 
I I .308,55 

23.935,00 
15.930,95 
13. 103,92 
11.308,55 

23.9"35,00 
15.930,95 

29.S99,86 
29.599.86 

18.695,$0 
15.930,95 
13. 103,92 

Percentual da 
Representação 
--~_sal 

222. 
222. 
186 
173 

222. 
16S 
145 
145 

190 
150 
140 
140 

196 
ISO 
140 
140 

190 
!5"0 
140 
140 

- 190 
ISO 

190 
175 

IÃO 
13S 
fãO 
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ANEXO ! ! 

(Artigo 12 do Decreto~Lei nl:l. 2.37-1, de t8 de no_vembro de 1987) 

Membros da Magistratura e do 
Tribunal de Contas da União '/encimento 

Percentual 
Representação 

Mensal 

Supremo Tribunal Federal: 

Ministro do Supremo Triblln3l Federal 40.699,80 222 

Justiça Federal: 

Ministro do Tribunal federal de Recursos 
Juiz Federal 

_3fl.590,33 
35.235,13_ 

212 
194 

Justiça Militar: 

Ministro do Superior Tribunal Militar 
AlK'!_i_tor Corregedor 

36.590,33 
35.912,73 

212 
196 
194 Auditor Ml 1 i tar 35.235, 13 

Auditor Subs t 1 tu to 34.557,53 ISO 

Justiça do TrabalhO: 
Ministro do Tribunal Sup_erJor do TrabalhO 36.590,33 212 
Juiz._do Tribunal Regional dtJ Trabalho 
Juiz-Presidente de_ Junta Cle Conc_i 1 ia,;ã.Q e Julgamento 

35.912,73 
35.235,13 

19'6 -
194 

Juiz do_ TrabalhO SUbst itu_to - 34.557,53 190 

35.-912,73 196 
--------Just it;:a do Distr íto Federa 1 e Terr i tór los: 

Desembargador 
Juiz de Direito 
Juiz Subst !tu to 

35.235, 1-ª_ 
34.557,53 

194 
190 

Tribunal de Contas_ d_a União: 
Ministro do Tribunal de Contas da União 
Auditor do Tribunal de Contas 

36. 590,3'3 2_12 ~-

MEDIDA PROVISÓRIA N• 56, 
DE 19 DE MAIO DE 19S9 

Reajusta os vencimentos, salários; sOl
dos, proventos, pensões e demais remu
nerações dos servidores cMs e milíl8res 
da Gníão, dos extintos Terrítóiios, das au
tarquias e das fundaçóes públicas, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 116 uso da atri
buição que lhe confere o art. 62 da COnsti
tuição, adota a seguinte medida provisória, 
com força de lei: 

Art. 1"' Os vencimentos, salários, soldos e 
demais remunerações dos servidores civis e 
militares da União, dos extintos Territórios, das 
autarquias, inclusive as em regime especial, 
e das fundações públ!cas, seráo reajustados: 

1-no mês de maio de 1989", em trinta por 
.cento; 

D-no mês de julho de 1989, pela variação 
acumulada do fndice de Preços ao ConSu
midor - IPC, relativa aOs meses _de riiáio e 
junho. 

§ 1 o O disposto neste artigo abrange os 
proventos e pensões dos inativos e pensio
nistas do Tesouro Nacion"al, bem assim as 
parcelas percebidas em caráter permanente 
a títu1o de indenizações, auxmos e abonos. 

§ 29 Na aplicação do disposto neste arti
go, serão compensados quaisquer reajustes 
ou aumentos salariais concedidos nos meses 
de fevereiro a maio de 1989, inclusive os de
correntes de sentenças judiciais. 

35.912,73 120 

Art. 2° Fica assegurado o reajuste trimes
tral dos vencimentos, salários, soldos, proven
tos, pensões, demais remunerações e parcelas 
referidas no art. 1 ~ 

Parágr-ªfo único. O reajuste de que trata 
este artigo será concedido a partir de 1 o de 
outubro de 1989, em pfciporçãO- idêntica à 
variação_ acumulada do IPC ocorrida no tri-
mestre imediatamente anterior. -

,A.rt. 3? _ 0-?i reajustes preyísto§ no_s arts. ]9 

e 2_9 aplicam-se ao salário-família dos servi
dores regidos pelas Leis n...s 1.711, de 28 de 
outu]?ro_ de_ 1952, e 5.787, dEi 27 de junho 
de 1972. 

Art. 4° Esta medida provísória entra em 
vigor na data de sua publicação. 

ArL 5o -Revogam-se o Decreto~ Lei no 
2.465, de 31 de agosto de 1988, __ e as demais 
4i-ªPosições em contrário. 

Brasília, 19 de maio de 1989; 1689 da Inde
Pendência e 1 O 1 o da República. -JOSÉ SAR
IYEY -Miii1son Ferreira da Nóbrega- Doro
thea Werneck - Valbert Lisioux Medeiros de 
0f!ut;iredo -João B.f!ti_Sta de-t1breu. 

DEé:RETO~LE(lJSLATIVO No 72, 
DE 1• DE DEZEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre a remuneração dos 
membros do Congresso- N8cional, e dá 
outras providências. 

Faço saber que o CongreSso Nacioõal apro- . 
vou, nos termos do art. 49, item VIl, da Consti
tuição, e eu, Humberto Lucena, Presidente do 

Senado Federal, promulgo o seguinte decreto 
Iegíslativo: -

Art. ]9 A remuneração·m-ensal dos mem
bros do Congresso Nacional constitui-se de: 

I-Subsídio; 

11- Representação. 

Art. 29 O subsídio, que corresponde em 
outubro à importância de Cz$ 1566.992,00 
(um milhão, quinhentos e sessenta e seis_ mil, 
novecentos e noventa e dois cruzados), é a 
retribuição devida mensalmente _ao_Deputado 
Federal e Senador, a partir da posse, pelo exer
cício do mandato parlam_entar_. 

Art. 3~ A representação. que correSponde 
em outubro à importância de Cz$ 
1.100.000,Q_Q_(um rriilhão e cem mil cruza
dOs), é devida mensalmente ao parlamentar 
e destina-se. a compensar despesas pessoais. 

Art. 49 E devida ao parlamentar, no infcio 
e no final de cada sessão legislativa, ajuda 
de custo correspondente ao valor do subsídio. 

Art. 5? O imposto sobre a renda incidirá 
-sobre todos os v_alores previstos neste decreto 
legislativo, pagos em espécie, na forma da 
lei. 

Art. 6~ O parlamentar que, injustificada
mente, não comparecer à sessão do dia deixa
rá de perceber 1130 (um trinta avos) do subsí
dio e da representação. 
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Art. 7"~ O suplente convocado receberá, a Art. 2° A partir de 1 ~ de julho de 1989, 
partir da posse, a remuneração a que tiver a revisão_ das valores dos vencimentos básicos 
direito o parlamentar em exerdcío. d_e_ que trata o artigo anterior será realizãda 

Parágrafo único. O valor correspondente na mesma data e no mesmo percentual fixado 
à ajuda de custo nãq_ será dgvl_Qq ao suplente para os servidores da União. -
reconvocado na mesma sessão legislativa. Art. 3ç AplicamMse aoS membros do Mi-

Art ao 0 1 d - d nistério Públlco da União aposentados, as dis-
. s va ores a remuneraçao os-~ posi,...ões desta 1 · 

Deputados Federais e Senadores serão reajus-____ "" et. 
tados, uniformemente, por ates das respec- Art. 4·: As despesas resultantes da execu-
tivas Mesas, na mesma data e no mesmo per- s;ão desta lei correrão à conta das dotações 
centual fixado para os servidores da União. orçamentárias respectivas. 

Art 9~ As contribuições devidas ao lnsti- Arl 5o Esta lei entra em vigor na dáta de 
tuto de Previdência dos Congressistas pelos · sua publicação. 
segurados e a patronal devida pelo Senªdo Art 6o- -Revogam-se as disposições em 
Federal e pela 'Câmara dos Deputados serãQ contrário. 
calculadas sobre o subsídio. 

§ 1 '~ As pensões do Instituto de Previdên
cia dos Congressistéis serão c:alculadas to
mando-se por base o subsidio estabelecido 
neste decreto legislativo, observada a legisla
ção em vigor. 

§ 2~ As Mesas do ~enado Federal e da 
Câmara dos Deputados deverão alocar em 
seus orçam~mtos _recursos próprios para aten
dimento das despesas decorrentes da aplica
ção deste artigo. 

Art. 10. Ficam extintas quaisquer remu
nerações acessórias, pagas em espécie, não 
previstas neste decreto legislativo, exceto_ a 
t:orrespondente ao !'lwa1io-mor~CÍia, enquaitto 
persistir o deficit de imóveis funcionais. 

Art. 1 J. Este deCreto legislativo entre em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos ao <;(ia 6 de outubro de 19.88. 

Art. 12. Revogam-se aS-disposições em 
contrário. 

(À Comissão de Constitt.Jição; Jvstiça 
e O"dadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, 
DE 1989 

(N• 2.491/89, na Casa de origem) 
(De iniCiativa do 

Ministério Público da União) 

Dispõe sObre a revisão dos venc:imen
tos básícos dos membros do Ministério 
Público da União, e dá outras provídên~ 
elas. 

O CongressO tlac:ioilaJáecreta: 

Art. 1 a Os vencimentos bâskos dos 
membros do Ministério Público Federal, do 
Ministério Público do Trabalho, do Ministério 
Público /Yülitar e do Ministérb PUblico-ao Dis
trito Federal e Territórios ficam reajustados 
em 30% (trinta por cerito), a partir de 1 ~ de 
maio de 1989. _ _ ___ _ 

Parágrafo únicO. -A represeilhi~ão mensal 
dos membros do Ministério _?_ú_blico :da União 
continua a corresponder ao percentual estabe
lecido pela Lei n~ 7.725, de 6 de_janeiro de 
1989. . 

MENSAGEM N' 006 

Brasma, 1? de junho de 1989 

sf.' Presidente, 
Tenho a honra de eni:arhfnhar a V.~. pãra 

_a,_ apre dação do Congrésso Nacional, nos ter
-mosdoart. 127, § 2°, da Constituição, o anexo 
projeto de Jei, que dispOe sobre a revisão do_s 
vencimentos básicos dos membros do Minis
tério Público da União. 

2. O projeto de lei prevê a revisão dos ven~ 
cimentos básicos dos integrantes das carreiras 
do Ministério Público da União, em face do 
re~ustamento geral dos servidores_ públicos, 
cMS e militares, da Oniãó, de que trata a Medi
da Provisória n" 56, de 19 de maio de 1989, 
que reajusta os vencimentos, salários, soldos 
e demais remunerações dos servidores civis 
.e_militares da União, dos extintos Ten:itórios, 
das autarquias e das fundações, no mês de 
maio de 1989, em trinta por cento. Têm-se, 
ainda, em consideração o ·disposto no art. a~. 
do Decreto Legislativ9 n~ 72, de 1, de dezem
bro de 1988, por força do qual é aSsegurado 
aos membros do Poder Legislativo o reajusta
mento dos valores de sua remuneração, "na 
mesma data e no mesroo percentual nx_ado 
para os servidores da União", bem assim ·as 
regras dos incisos X e XI, do art. -37, e o art. 
39, § 1 o, ambos da Constituição. 
• 3. No art. 2<>, o projeto de lei consi.gna nor
ma com o objetivo de evitar a nec~ssidade 
de envio de mensagem propondo revisão dQs 
vencimentos básicos dos membros do Minis
tério Público, quando o_correr re~ustamento 
geral dos estipêndios dos servidores da União. 
Estipula-s,e, a- tanto que,_pessas drtunstân
cias, os vencimentos básicos dos membros 
do Ministério Público terão revisão nas mes
mas datas_ e nos mesmos índi-Ces dos servi-

~ dores da (Jnião. 
Aprove:ito a.op.ortunidade para renovar a V. 

EX' protestos de alta estima e consideração. 
-Aristides Junqueira Alvarenga, Procu
rador-Geral da República, em exercícío. 

LEI N• 7.725, DE 6 DE JANEJRO DE 1989 

Dispõe sobre as remunerações dos 
membro;; do Ministério Públic:o da União. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sariciono a Seguinte Lei: 

Art. 1~ A remuneração e a verba de repre
sentação devidas aos membros do Ministério 
Público Federal. Ministério Público do Traba
lho, Ministério Público Militar e Ministério Públi

. CO- .do Distrito Federal e territórios, a partir de 
1 o de novembro de 1988, passam~ a ser as 
constantes do AneXo deSta lei. 

Art. 2<> Fitam extintas, para o Ministério 
Público da União, as seguintes vantagens e 
gratificaçõeS: -

[-gratificação de nível superior, instituída 
pelo Decreto-Lei n~ ]_,_820, de 11 t:le dez.embro 
de 1980, ·e--Corió!dida ao Ministério Público 
Federal pelo Decreto-Lei n~ 2.074, de 20 de 
dezembro de 1983 e ao Ministério Públl<:.o do 
Distrito Feder.,_! _e TE:rritórios pelo Decreto-lei 
n'~ 2.117, de 7 de maio de 1984; 

n- gratificação de produtividade, instituída 
pelo Decreto-Leirf 1.709 (4 ), de 31 de outubro 
de 1979; · 

lll-gratificação de desempenho de ativi~ -
dades de tributação,- arrecadação ou fiscali~ 
zação _de tributos federais, _instit~k!a pelo De~ 
<:reto~Lei n~ 1.341, de 22 de agosto de 1974, 
com as alterações do Decreto-Lei n? 2.074, 
de 20 de dezembro de 1983, e Decreto-Lei 
n<' 2:187, de 26 de dezerrl.bro dEd984; 

IV...:.:..:. grattficação de desempenno -função 
essencial _à prestação jurisdicional, instituída 
pelo Decreto-Lei n~ 2.117, de 7 de maio de 
1984, com as alterações do Decr_éto-Lei n9 
2267, de 13 demarçg de 1985; 

V- gratificação jnStitufda pelo D&reto-Lei 
n~ 2.365, de 1~ de outubro de 1987; 

VI-auxmo-moradia, instituída para o Mi· 
níslérfo Público do Dtstrito Feder~! pela Lei 
n9 7.567, de 19 de aezembro de 1986. 

Art. 3' (Vetado). 
Art. 49 Aplicam-se aos membros aposen

tados do Ministério Público as disposições 
constantes desta Lei. 

Art. s~ As remunerações do Procurador
Gerai da República e dos demais membros 
do Ministério Público, considerado o básico, 
a verba de representação e vantagens pes· 
soais, não poderão exceder os limites máxi· 
mos de remuneração dos Minist(os do Supre~ 
mo Tribunal Federal. 

Art. _6n .--As remunerações fl,xadas nã pre~ 
sente J,.ei, nelas. incluída_ a. representação, as.. 
sinl como o diSpostO no a-rt. 2°, vigorarão a 
partir de 1 ~ de novembro de _1988. 

Art. 7o As despesaS decOrrente& da aplica
ção desta Lei <:orrerão à conta ci'as dotações_ 
consignadas aos respectivos ôrQãoS no Orça
mento da União. 

Art. 8? O cargo de_ Pro:cur8âor da RePú· 
blica de Categoria Especial passa a ter a deno
minação de Subprocurador-Geral da Repú-
blica. . _ . 

Art. 9~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicaçâo. 

An._JO. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JOSÉ SARNEY- Presidente da Repilblica. 
-Paulo Brossard. 



Junho de 1989 DIÁRIO OOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) ~Sábado 24 3033~ 

ANEXO Ã LEI N2 7. 7?.5, DE 6 bt JANEIRO-~ OE 1969 

Deno111i nação Venct~~ento X RepresentaçJo Total 

I - Prn-curador~Ger31 da Justiça 
do Trabalho 
Procurador-Geral da Justfpa 
Militar 
Procurador-Geral da Justiça 
do Distrito Feooral e Terri
tórios 
SUbprocurar1or-gera 1 da Re
p)blica t.ooo.ooo.oo 200 i.boo.ooo,oo a.ooo.ooo,oo 

II - Ministério PúbliCO do Tratla
ltlO - Subprocurador-Gera 1 
Ministério l'úbl ico Mil uar ~ 
Subprocurador-Gera I 
Ministério Púbflco do Dis
trito Federal e Territórios
Procurador de _Just Iça 

III - Ministério Público Federal 
- Procurador da Repjb 11ca 
de Ji1 Categoria 

970.000,00 195 1.891 5Dq_,oo 2__.8SJ.soo.oo 

Ministério PúbliCO do Traba
ltiO - Procurador do_ Tra: 
balhO de 1111 Categor_ia 
Ministério PúbOco Mi 1 irar -
Procurador de Jlll Categoria 
Ministério PUblico do Dis
trito Federal e __ Territórios
Promotor de JustIça 940.000,00 190 1. .786. 000,00 2. 726-.000,0Ü 

IV- Ministério Público Fe>deral 
-Procurador da República 
de 2i1 Categoria 
Ministério Públ tco do Traba
lhO - Procurador do TraQa-
11'\0 de 2a Categoria 
Ministério PUblico Militar 
- Procurador de 2a Cate_-_ 
goria 
Ministério Público do Distr.t
to Federal e terr ltórios -
Promotor de Justiça Subs-
t 1 tu to 900.000,00 185 1.665.000_.00 Zo-565.000,00-

DECRETO !EGISU.TIVO N• 72, 
DE I• DE DEZEMBRO DE 1988~~ 

Dispõe sobre a remuneração dos 
membros do Congresso Nacional, e dá 
outras providências. 

Faço saber que o.Congresso Nacional apro
vou, nos termos do artigo 49, item VIl, da Cons
tituição, e eu, Humberto Lucena, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte De
creto Legislativo: 

Art. 1 ~ A remuneração mensal dos mem· 
bros do Congresso Nacional constitui-se de: 

1-Subs1dio; 
U- Representação.-
Art. 29 O Subsídio, qUe corresponde em 

outubro à importância de Cz$ 1.566.992,00 
(um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, 
novecentos e noventa e dois cruzados), é a 
retribuição devida mensalmente ao Deputado 
Federa] e SenadOr, a partir da posse, pelo exer· 
cicio do mandato parlamentar. 

Art. 39 A Representação, que correspon
de em outubro à importância de Cz$ 
1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruza
dos), _é devida mensalmente ao parlamentar 
e destina-se a .compensar despesas pessoais. 

Alt. 4,-- E -d-blida -ao parlamêntar, no inicio 
e no· fiflãl-ae cada se$sá_o Je,gislativa, Ajuda 
de Custo correspondente ao valor do Subsídio. 

Art. -5.;;-- O Imposto sobre a Renda incidir 
sobre todos os valores previstos neste Decreto 
Legislativo, pagos em espécie, na forma da 
le.i. 

Art. _6" O parlamentar que, injustificada
mente, não comparecer à sessão do dia deixa
rá de perceber 1/30 (um trinta avos) do-subsí
dio e da ~(;!prese~tação. 

Art. 79 __ -0 -SUplente colwoCado receberá, 
a partir da posse, a remuneração a que tiver 
direito o Parlamentar em exercício. 

Paré.gra.fo único. O valor correspondente 
à Ajuda de Custo não será devido ao Suplente 
reConvocado na mesma sessão legislativa. 

Art. ~ Os valores de remuneração dos 
Deputados Federais e Senadores serão reajus
tados, uniformemente, por atas das respec
tivas Mesas. na mesma data e no mesmo per
centual fixado para os servidores da União. 

Art 9"' As contribuições devidas ao Insti
tuto de Previdêf:tcia dos CongreSístas pelos se
gurados e a patronal devida pelo Senado Fe
deral e pela Câmara dos.Deputados serão cal
culadas sobre o Subsidio. 

§ 1? As pensões do Instituto de Pr~dên-
cia dos Congr"ess_istaS _serao calculadas to
mando-se por base o Subsídio estabelecido 
neste Decreto Legislativo, observada a legisla
ção em vigor. 

§ 29 -As Mesas do Senado Federal e da 
<:Amara dos Deputados deverão alocar em 
seus orçamentos recursos próprios para aten
dimento das despesas decorrentes da aplica
ção deste artigo. 

Art. 10. Ficam extintas quaisquer remu
~erações acessórias, pagas em _esp~cie, não 
previstas neste Decr_eto Legislativo~ _exceto a 
correspondente ao aUXt1io~moradia, enquanto 
persistir o déficit de iri16Veis tuncionais. 

Art. 11. E_~pecretoLegislªtivoentraem 
vigor na data de sua PUblicação, retroagindo 
os seus efeitos ao dia 6 de outubro de 1988. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MEDIDA PROVfSÓRIA N• 56, 
de 19 DE MAÍODE~l989. 

Reajusta oS Vencimentos, salários, sol
dos, proventos, pensões e demais remu
nerações dos seMdori!s civis e lnUitares 
da fJniã.o.._dos_ extintos Territórios. das au
tarquias e das _fundaç6es púb!lcllS, e dá 
outras providências. 

O Presidente da RepúbliCã, no uso da atri
buição que lhe confere o arl 62 da Consti
tuição, adota a seguinte Medida Provisória, 
com força da !Eii: 

Art. 19 Os vencimentos, salárioS, soldos e 
demais remunerações elos servidores civis e 
mUltares da União, dos extintoSTefritóricis,-das 
autarquias, indúsiv_e ~as em regime- especial, 
e das fundações públicas, serão reajustados: 

l-no mês de maio de 1989, em triilta -por 
cento; 

11-no mês d~ julho de 1989, pela Variação 
acumulada do lndice de Preços ao Consu
midor - IPC, relativa aos meses -de maio e 
junho. 

§ 1 ~ O disposto neste artigo abrange os 
proventos e pensões dos inativos e pensio
nis_tas do Tesouro Nacional, bem _assim as 

_ parcelas percebidas em caráter permanente 
a título de indenizações, aUXJ1ios e abonos. 

§ 2~ Na aplicação do disposto_ neste arti
g9, $erão compensados quaisquer reajustes 
ou aumentos s_a1ariais_çoncedi!fos_no_s_meses 
de fevereiro a maio de 1989, inclusive os de
correntes de sentenças judici~is. 

Art. 29 Fica assegurado o reajuste trimes
tral dos vencimentos, salártos, Soldos, proven~ 
tos, pensões, demais remunerações e parcelas 
referidas no art. 1 o 

Parágrafo Uriíi:õ. O ieajU.si.e ·a e· que tràta 
este f}rtigo será concedido a partir de J9 de 
outubro de 1989, em proporção idêntica à 
variação acumu1ada do IPC' ocorrido no tri
mestre imediatamente -anterior. 
~ Art. 39 Os reajustes previstos nos arts. 1 o 
e 29 aplicam~se a_o salário-famíli<l: cfos serviM 
dores regidos Pelas Leis- n~ 1 .711, de 28-de 
outubro de 1952, e 5.787, de 27 de junho 
de 1972. 

Art. 4~ Esta Media Provisória entra em vi
gor na data de s_ua publicação, 
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Art. 5 9 Revogam-se o Decreto-Lei n9 

2.465, de 31 de" agosto de 1988, e as demais 
disposições em -contrário. 

Brasília, 19 de mala de- 1989; 168" da Inde
pendência e I 01 ~da República. 

JOSE! SARNEY- Mal7son Ferreira da l'ló
brega- Dorothea Werneck- Valbert Lisfoux 
Medeiros de Figuekedo - João Batista de 
Abreu. 

(À Comiss5o de CoiiSütuiç§o, Jusüça 
e Odadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 18, DE 1989 

(N• 1.924189, na Casa de origem) 
De iniciativa do Serihor Presidente da Repú

blica 

Dispõe sobre a pesqw"sa, a experlmen
tação, a produção, a embalagem e rotula
gem, o transporte, o armazenamento, a 
comercializaçao, a propaganda comer
cial, a utilização, a importação, a exporta
ção, o destino final dos resfduos e emba
lagens. o registro, a c/assificaçã_~ o con
trole, a inspeçãO e a fiscalização 'de agro
tóxicos, seus romponentes e afins, e dá 
oUtras providênCias. ·· 

O Congresso Nacional decreta: 
.Art. 19 A pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o trans
porte, o armazenamento, a comercialização, 
a propaganda comercial, a utilização, a impor
tação, a exportação, o destino final dos resí
duos e embalagens, o registro, a classificação~ 
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotó
xicos, seus componentes e afins, serão regidos 
por esta lei. . 

Art 2~ Para os e(eitos deste) lei conside
ram-se: 
I-agrotóxicos e a"fins: 
a) os produtos .e os agentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos, destinados ao 
uso nos setores de produção, no armazena
mento e beneficiamentO. de produtos agríco
las, nas pastagens, na proteção de florestas, 
nativas ou implantadas, e de outros ecossis
temas e também de ambientes urbano$, hídri
cos e industriais, cuja finalidade seja alterar 
a composição da flora ou da fauna, a fim de 
preservá-las da ação danosa de seres~ vivos_ 
considerados nodvos; 

b) substâncias e produtos, empregados co
mo desfolhantes, desse.cantes, estimuladores. 
e inibidores de crescimento; 
n- componentes: os princípios ativos, os 

produtos técnicos, suas matérias-primas, os 
ingredientes inertes e aditivos 1-1sados na fabri· 
cação de agrotóxlcos .e afins. . _ 

Art. 3~ Os agrotóxicos, seus componén
tes e afms, de acordo com definição" do arl 
29 desta lei, só poderão ser produzidOs; expor
tados, importados, comercializados e utiliza
dos, se previamente r~istrados em órgão fe
deral, de acordo com as diretr!zes e exigências 
dos órgãos federais· responsáveis pelos seto
res da saúde, do meio ambi~nte e d~ agri
cultura. 

§ ]9 Fica criado 6 registro especial tem
porário para agrot6xicos, seus componentes 

e afins, quando se destinarem à pesquisã e 
à expêfirrlentação. 

§ 2.7_ Os resgistrantes e titulares de registro 
fornecerão, obrigãto"i"iani.ente, à ·uniãO, as ino-. 
vaçõeS con·cementes aos dados fornecidos 
para o registro de seus produtos. 

§ .;!?_ Ç_ntidades públicas e privadas de en
sino, assistêoda técnica, e pesquisà poderão 
realizar experimentação e pesquisas, e pode
rãcr foinecer laudos n6 campo da agronomia, 
toxicOlogia, resíduos, química e meio ambien
te. 

§ 4" Quando organizações internacionais 
responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 
ambiente, das quais a Brasil seja membro inte
grante ou signatário de acordos e convênios, 
alertarem para riscos ou desac.onselharem o 
uso de agrotóxicos, seus coinponentes e afins~ 
caberá à autoridade competente tomar ime
diatas providências, sob pena de responsa
bilidªde. 

§ 59 O regiStro para novo produto agrotó
xico, seus comp·onentes e afins, será conce
dido se a sua ação tóxica sobre o ser humano 
e o meio ambiente for comprovadamente 
igUal ou ni.enor do que a" daqueles já registra
dos, para o mesmo fim, ·segundo os parâine
tros fixados na regulamentação desta lei. -

§ 69 Fica proibido o registro de agrotó
. xicos, s.eus compOnentes e afins: 

ª)_para os quais o Brasil não disponha de 
métodos para· a desativação de seus compo
nentes, de modo a impedir que os seus resí
duos remanescentes provoquem riscos ao 
meLo ambiente e à saúde pública; 

b) para os quais não haja antídoto ou trata
menmto éffcaz no Brasil; 

c) que revelem características teratogêni· 
cas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acor
do com· os resultados atualizados de expe
riências da Comunidade científic~; 

d) que provoquem distúrbios hormon·ais, 
. d:mos ao aparelho reprodutor, de acordo com 
procedimentos e experiências atualizadas na 
comunra.ade cientifica; 

e) que se revelem mais perigoSbs para o 
homem do que os testes de laboratório, com 

_ animais, tenham podido demonstrar, segundo 
critériOS e científicos atualizados; · 

f) c:ujas característiças causem dano? ao 
meio· ambiente. _ 

ArL 41 A;; pessoas físicas ~ juridicas que 
sejam prestadoras de· serviços na aplicação 
de a_grotóx!cos, seus componentes e afms, ou 
que ·os produzam, importem, expmtem ou co
niercializerh, fiCam Obrigadas a· ·promoVer Os 
seus registres nos órgãoS competentes, do 
Estado ou do Município, atendidas as diretrizes 
e exigências dos órgãos federais responsáveis 
qUe-atUam mis área.s·-áa Sãúde, do meio arn
bierite e da agricultura. 
· Pãrágrafo úhcio. SãO prestadores de·serVi~ 
ços as pessoaS físicas e jurídiCas que exec:.u
tam trabalhos de prevenção, destruição e c:on~ 
trole de seres vivos, considerados nocivos, 
aplicando agrotóXicos, seUS compOnentes e 
afins. 

Art. 5o-. Põssüem.legitinitdade para reque
rer o cancelamento ou a impugnação, em no
me próprio, do registro de agrotóxi<::os e afins, 

argüindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde 
huinana e dos·-animais: 
1- entidad~s de classe, representantivas de 

profissões JiQ"ados ao setor; 
li- partidos politicas, ·com representação 

no Congresso Nacional; · 
III -entidades legalmente cans.tituídas para 

a def~ dos inter~sses difusos relacionados 
à proteção do consumidOr, do meio ambiente 
e dos recursos naturais." -

§ 19 Para efeito de registro e pedido de 
cancelamento ou impugnação de agrotóxicos 
e afins, todas as informaçõ.es toxicológicas de 
contaminação <l:mbiental e. comportamento 
genético, bem como os efeitoS no mecanismo 
hormonal, são de responsabilidade do estabe
lecir:nento -registfarlte. ou da entidade impug
nante e devem proceder de laboratórios nacio-
nais ou internacionais. · 

§ 2? A regulamentação desta lei esta.be
lecerá c~mdições para o processo de Impug
nação Ou cancelamento do registro, determi
nando que o prazo de tramitação não exceda 
90 (noventa) d!as e que _os resultados apura-
dos sejam pubífcados. · -

§ 39 · Protocolado o pedido de registro, se
rá publicado no Diário 06ciai da União um 
reSUmo do mesmo. 

Art.. 6~ -As emba1agens. doS ~grotóxicos e 
afins deverão atender, entre outros, aos se
guintes requisitos:· 

1-devem ser projetadas e fabricadas de 
forma a impedir qualquer vazamento, evapo
ração, perda ou alteração de seu conteúdo; 
· u.:...:.. os materiais de que forem feitas devem 

ser insusC.etíveis de Ser ata·cados pelo conteú
do ou de fonnar com ele combimição nocivos 
ou perigosas;· -· 

m =-devem ser suficientemente resistentes 
ertffõdas as suas. partes, de forma a não sofrer 
enfraquecinlento e ã responder" adequada
mente às exigêilciaS de sua normal conser
vação; 

IV-devem ser pfovidãs de um lacre que 
seja irremediaVelrilenfé destfuídõ aa·ser·aber~ 
to pela primeira vez. 

Parágrafo único. FiCa· Proibido o fraciona
rriento ·ou a reembalagem de agrotóxicos e 
afins para fins de comercialização, salvo quan
do rea1izados nos estabelecimeritos produto
res dos mesmos. 

Art. 7~ Para serem vendidos ou. expostos 
à ven·da em todo o território na<:iona~ os agro
tóxicos ·e afms"ficain obrigados a ex~bii rótulos 
próprios, redigidos em português,-que conte~ 
nham, entre outros~ os seguintes· dados: 
I- indicações para a identifiCação do pro~ 

duto, compreendendo: 

aJ a nome -do Produto_; 
b) o'nome e a perceQtagem de S!!~da prin

cfpio ativo e a percentagem total dos ingre
dientes inertes que contém.r 

cL ~ quantidade de agrotóxicos, campo~ 
nentes ou afins, que a embalagem contém, 
~reSsa em Uhidades de peso ou volume, 
c:onform~ o c<t.so; . __ 

d) o nome .e o endereço do fabricante e 
do importadOr·; - - -

e) os números de registro do produto e 
do estabelecimento fabricante ou importador; 
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f) o número do lote ou da partJda·; 
g) um resumo dos prindpaí~ú.ISOS do pro

duto; 
h) a classificação toxíêãlógica do produto; 

que Contehha dados que obrigatoriamente 
deste devessem constar, mas que _nele não 
couberam, pelas dimensões reduzidas da em~ 
balagem, bbservar-se-á o seguinte: 

II- instruções para utilização, que com- f-:-_deve-se _incluir no rótulo frase que reco-
preendam: m-ende a- feitUra do folheto anexo, antes da 

a) a data de fabricação e de vencimento; utl1ização ào produto; 
b) o intervaJo de segurança, assim enten- U- em qualquer hipótese, os símbolos de 

dido o tempo Que deverá transcorrer entre perigo,- 0 -nome do produto, as precauções 
a aplicação e a c.olheita, uso ou consumo, e instruções de Primeiros s-ocOrros, bem como-
a semeadura ou plantação, e a semeadura 0 nome e 0 endereço do fabricante ou impor~ 
oo plantação do cultivo seguinte, conforme tador devem constar tanto do rótufo como 
o caso; - --dõf0ihet6.- -

c) informações sobre o modo de utilização, Art. ao A propaganda comercial de agro-
incluídas, entre outras: a indicação de onde tóxicos, componentes e afins, em qualquer 
ou sobre o quê deve ser aplicado; o "nome meio de comunicação, conterá, obrigatoria-
comum da praga ou enfermidade que se pode mente, clara advertência sobre os riscos do 
com ele combater ou os efeitos que se pode pfoduto à saúde~-aos homens, ~mimais_ e ao 
obter; a época em que a aplicaçãcr deve ser meio ambiente, e observará o seguinte: 
feita; o número de aplicações e o espaçamen
to entre elas, se for o _c_aso; as doses e os 
limites de suã utilização; 

d) informações sobre os equipamentos a 
serem utilizados e sobre o destino final das 
embalagens; 

JJI- informações relativas aos perigos po
tenciais, compreendidos: 

a) os possíveis efeitos prejudiciais- sobre a 
saúde do homem, dos animais e -sobre o meio 
ambiente; 

b) precauções para evitar danos a pessoas 
que os aplicam ou manipulam e a terceiros, 
aos animais domésticos, fauna, flora e meio 
ambiente; 

c) símbolos __ de perigo e frases de adver
tência padronizados. de acordo .com a classifi
cação toxicológica do produto; 

d) instruções para o caso de acidente, in
duindo.sintomas de alarme, primeiros socor
ros, antídotos e r_ecomendações para os mé
dicos; 

IV- recomendação para que o usuário leia 
o rótulo antes de utilizar o produto. 

§ 19 Os textos e símbolos impressos nos 
rótulos, serão claramente visíveis e facilmente 
legíveis em ·condições normais e por pessoas 
comuns. 

§ 2? Fica facultada ã inscrição, nos rótu
los, de_dados não estabelecidos como obriga
tórios, desde que: 
l- não dificultam a visibiliCiade e- a com

preensão _dos dados obrigatórios; 
II- não contenham: 
a) afirmações ou imagens que possam inw 

duzir o usuário a erro quanto à ·natureza, com~ 
posição, segurança e eficácia do produto, e 
sua adequação ao uso; 

b) comparações falsas ou equívocas com 
outros produtos; 

c) indicações que contradigam as informa~ 
ções obrigatórias; 

d) declarações de propriedade relativas à 
inocuidade, tais como "seguro", "não veneno~ 
so", "não tóxico"; com ou sem uma frase com
plementar, como: "qUan-do utilizado segundo 
as instruções"; 

e) afirmações de que o produto é recomen
dado por qualquer órgão do Govemo. 

§ 39 Quando, medianfe aprovação do ór
gão competente, for juntado folheto comple-

_j- estimulará os compradores e usuários 
-a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, 
o folheto, ou a pedir que alguém os leia para 
~es, se não souberem ler; 

11- não conterá nenhuma representação 
visual de práticas potencialmente perigosas, 
tais como a manipulação ou aplicação sem 
equipamento protetor, à uso em proximidade 
de alimentos _qu em presença de crianças; 

111 :.._obedecerá o disposto no inciso II do 
§ 2q do art. 79 desta lei. 

Arf. çr _No exercício de sua competência, 
a União adotará seguintes providências: 

I -legislar sobre a produção, registro, co
mércio interestadual, exportação, Importação, 
transporte, classificação e controle _tecnológi
co e toxicológico; 

J[- c6ii.trolar-éliScalizar os estabelecimen~ 
tos de produção, importação e exportação; 

lU- analisar os produtos agrotóxicos, seus 
componentes e afins, nacionais e'importados; 
N- controlar e fiscalizar a produção, a ex

portação e a importação. 
Art. 10. Compete aos Estados e ao Dis

trito Federal, nos termos dos _arts. 23 e 24 
da Constituição Federal, legislar sobre o uso, 
a produção, o consumo~o comércio e o arma~ 
zenamento dos agrotóxicos, seus componen
tes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consu
mo, o comércio, o armazenain_ento e o trans~ 
porte interno. _ _ 

Art. 11. Cabe ao Ml,.lnidpio legislar suple
tivamente sobre o uso e o armazenamento 
dos agrotóxicos, seus compbnehtes e afins. 

Art. 12. A União, através·dos órgãos com
petenteS, prestará o apoio necesSário às ãÇões 
de controle e fiscalização, à Unidade da federa
çã-o qu~ não dispuser dos meio~ necessários. 

Art. 13. _ A venda de agrotóxicos e afins 
aõ5--iJsUáfí6s será feita através -de receituário 
próprio, préstrito por profissionais legalmente 
habilitados, salvo casos a excepcionais que 
forem previstos na regulamentação desta lei. 

cArt. 14. As responsabilidades administra
tiva, Civil e penal, pelos danos causados à saú
de das pessoas e ao meio ambiente. quando 
a produção, a comercialçização, a utilização 

_ e o transp-orte não cumprirem o-disposto nesta 

lei, na sua regulamentação e nas legislações 
estaduais_ e municipais, cabem: .-. 

a) ao profissional, quando comprovada re· 
ceita errada, displicente ou _indevida; --

b) ao usuário ou a prestador de serviços, 
quando em desacordo com o rec~ituário; 

c) ao comerciante, quando efetuar venda 
sem o respe-ctivo receituário ou em desacordo 
coni a receita; __ 

-d) ao registrante_ que, por dolo ou por culpa, 
omitir informações ou fornecer informaçõ~s 
incórretas; _ 

e) aO-produtor que prOduzir mercadorias 
em desacordo com as especificações cons
tantes do registro do produto, do rótulo, da 
bula, do folheto e da propaganda; 

f) ao _empregador, quando não fornecer e 
nãO fizer r:nanutenção 4_os equipamentos ade
quados à proteção da saúde dos trabalhadores 
ou dos equipamentos na produção, distribui-
ção e aplicação dos produtos. _ _ 

Art. 15. Aquele que produzir, comerciali
zar, transportar, aplicar ou prestar serviço na 
aplicação de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, descumprindo" as exigências estabe
lecidas nas leis e nos seus regulamentos, ficará 
sujeito- à pena de reclusão de 2 (dois)_ a -~ 
(quatro) anos, além da multa de 100 (cem) 
a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, s_erá 
punido ~om pena de reclusão de 1 (um) a 
3 (três) anos, além da multa de 50 ( cinqüenta) 
a_500 (quinhentos) MVR. 

Art. 16. O emçiiêgadOi', profissional res
porísável ou o prestador de serviço, que deixar 
de promover as medidas necessárias de prote
ção à saúde e ao meio ambiente, estará syjeito 
à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 {quatro) 
anos, além de multà de 100 (cem) t:Cl.OOO 
(mil) MVR, Em caso de culpa, será punido 
c_om_ pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, além de multa de 50 (cinqUenta) a 500 
(quinhentos) MVR. 

Art. 17. Sem prejuízo das responsabilida
des civil e penal cabíveis, a infraÇão de dispo
sições desta lei acarretará, isolada ou cumula
tivamente, nos fermos previstos em i"égula
mento, independente das medidas cautelares 
de embargo de estabelecimento e apreensão 
do produto ou alimentos contaminados, a apli
cação das seguintes sanções: 

1-advertências; 
II- multa de até 1000 (mil) vezes o Maior 

Valor de Re:CerêilCiã- MVR, aplicável em do
bro em caso de reincidência; -- - - --

11!- condenação de produto; 
'N- inutilização de produto; 
V- suspensão dé a_utcirização, registro ou 

licença; ~ -

VI- cancelamento de al\torizaçãO, reQfsifO 
uu-licença; 
---vn- interdição temporária ou definitiva de 

estabelecimento; 
VIII- destruição de vegetais, partes de ve

getais e alimentos, -com resfduos acimã do 
permitido; _ _ -

IX- destruição de vegetais, partes de vege~ 
tais e alimentos, nos quais tenha havido aplica~ 
ç:ão de agrotóxicos de uso não autorizado, a 
critério do órgão competente. 
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Parágrafo único. A autoridade fiscalizado
ra fará a divulgação das sanções impostaS aos . 
lnfratores desta lei. 

Art. 18. Após a conclusão do processo 
administrativo, os agrotóxicos e ªfins apreen
didos como resultado da ação fiscalizad.ora, 
serão inutilizados ou poderão ter outro destino, 
a critério da autoridade competente, __ 

Parágrafo único. Os custos r~ferentes a 
quaisquer dos procedimen_to_s _mencionados 
neste artigo correrão por conta do infrator. 

Art. 19. O Poder ~~utivp desenvolverá 
ações de instrução, divulgação e esclªrec;i
mento, que estimulem o uso seguro e eficaz 
dos agrotóxicos. seus componentes e afins, 
com o objetivo de redU4_ir_ps_.efeitos prejudi
ciais para os seres hu_manos e o meio_ am
biente e de prevenir aclden_tes decorrente_s de 
sua utilização imprópria. 

Arl 20. As empresas e os pr~tadores de 
serviços que já exercem atividades no ramo _ 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, têm 
o prazo de até 6 (seis) meses, a partir da regu
lamentação desta lei, para se adaptarem às 
suas exigências. 

Parágrafo único~- Ao.s titulares do regist1·o 
de produtos_agrotóxi_cos~ que têm como com
ponentes os organodorados será exigida ime
diata reavaliação de seu registro, nos termos 
desta lei. 

Arl 21. O Poder Execu_tivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 90 (nOventa) dias, con
tado ·da data de sua publicação. 

Art 22.. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Art. 23. - Revogam-se as disposições erri 
contrário. 

MENSAGEM No 165, DE 1989 

Excelentíssimos_ Senhores _Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos dQ § 19 _gq_a_rt.'64 da ConSti
tuição Federal, tenho a honra de subffieter 
à elevad"' dgli~e~<1_ção de_ Vossas _Excelências, 
acompanhado da EXposição de Motivos dos 
Sehhores Ministros de Estado_da Agricultura 
e do Interior e Seg:etário-Geral da Secretaria 
de Assessoramento da Defesa Nacional, o 
anexo projeto de lei que "dispõe sobre o regis
tro, a produção, a comercialização, o uso, o 
controle, a inspeção, a fisc:miza_çã.Q _e a classifi
cação, a importaç_ão e a exportação de agrotó
xicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências" 

Brasília, 24 de abril de 1989. -José &rney. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- MI. 
-Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, 
com cumprimentos a V. Ex" pelo belíssimo 
pronunciamento, hipotecando a V. Ex" a mais 
absoluta solidariedade, gostaria que fizesse 
constar meu nome no paínel. 

Temos a hon[a d_e submeter à elevada con
sideração de a Excelência anteprojeto de lei 
que dispõe sobre a registro a ação, a oomer~ 
cialização, o uso, o controle, a inspeçãó, a 
fiscalização e a classificação, a importação e 
a exportação de_ agrocos, seus componentes 
e afms, e dá outras providências. 

2. o_Através 'do decretp n~ 91.633, de 9 d..e 
outubro e aherado pelo Decreto n" 91.910, 
de 12 de novembro ambos assinados por Vos
sa Excelência, foi criada uma comissão espe
cial que tinha como objetivo de elaborar: estu
dos pafa a fõn:nulação da legislação referente 
aos agrotôxicos, cujo o produto encaminhado 
à_p~s_tdênciada República, pela E.l\'\. N~ 005, -
de 3 de -janeiro de 1986, pelo então Ministro _ 
d~ EStado da Agricultura De. Pec]ro )Sim9n. 

3. Posteriormente, 9_0 assumir este Minis
tério~ o ante"prÓjeto de lei, elaborado Pela co
mls.§~O_espedal, foi reexaminado nos setores 
técnicos. desta_paSta, ~_gue através -aa·E.M. 
N~ 100 de 24 de junho de 1986, foi submêtido 
à e1evaaa'c6flsideraç-ão de a Sua Excelênda. 

4. Com- a·-ediçãO- do decreto n6 96.9-44, 
~de_l2 de Outubrq de 198'8, que criou o progfa
ma Nossa naturezi(O referido anteprOjeto rea
valiado no sentido de adequar as propostas 
apresentada as diretr!zes ambientais formu
ladas no âmbito do Programa. 

5. Esta proposta foi fundamentada na ne
cessidade de realizar os instrumentos legais 
hoje disponíveis, cuijo -principal douo;;:o jurídico 
data do ano de 1934, havendo portanmto ne
ceSsidade de compatibilizar a legislação com 
a política·agritola do país. 

6. 'Séfihor Presidente, vale ainda salientar 
que a atual proposta, objetiva, também, aten
der a "pOlíticã arilbtental e -dos remos naturais. 

AR_roveitamo;;; __ a oportunidade para reiterar 
a VosSa-Excelência os meu$ prOtestos de ele
vadõ respeito. - João Alv~s Alho, Ministro 
de Es1ado do Interior-bis Rezende Macha~ 
do, Ministro de Estado da Agricultura - Ru
bens Bayma Denys, Ministro de Estado Se~ 
cretârió-Geraf da secretaria de Assessoramen
tO- da Defesã Nadonal. 

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEÍ DA CÂMARA 
N• 19, DE 1989 

(N~ 2.114/89, na Casa de origem) 
De iniciativa do S_enhor Pr~sidente da Repú· 

blica 

Altera a ~dação da Lei n9 4. 771, de 
15 de setembro de 1965, e revoga as 
Leis n'1' 6.535, de 15 de junho de 1978 

- ~~ !-?11. de 7 9eJ.ulhoLde 1986. 

O.:Congresso Nacional decreta: 
Art._ lo A Lei n~ 4.771, de 15 de setembro 

de 1965~ passa a vigorar com as seguintes 
altera.ções: 

1-o art. 2? passa a ter a Seguinte redação: 

''Art. 2"' .............................. _. ••.. _ .................. .. 
a) ao longo dos rios ou de qualquer 

curso d'água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima 

-~-~~-=--_ 1) de-30 (trinta) metros para Os cursos 
d'água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

2) de 50 (cinqüenta) metros para os 
cursos d'água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (clnqüenta) metros de largura; 

3) de100(cem)metrosparaoscursos 
d'água que tenham de 50 { cinqüenta) a 
200 (duzentOs) metros de largura; 

4) de 20<Y.(duzeritos) metros para os
-cursos d'água_que tenham de 200 (du
zentOs) a 600 (sei.s<:entos) metros de lar:
gura; 

_ 5) de 5Cio _ (qUinhentás) metros para 
os cursos d'água q\Je tenham largura su
perior a 600 (seiscE:!ntos) metros; 

c) nas nasCerifes, ainda que intermi
tentes e noS charnados-';<olho_s d'água" 
qualquer que seja a SLJª situação topográ
fica, num raio mínimo de 50_ ( cinqüenta) 
metros de largura; 

...................... -.. --.---... ~···· .. ·--
g} naS bordas do$ tabuleiros ou cha

padas, a partir da linha de ruptura do rele-: -
Vo. em faixa nunca ihferior a _1 00 (cem) 
metros em projeções horiz.onta,is; 

h) em altitude superior a 1.800 (miL 
e oitocentos) metros, qualquer que seja 
a vegetação. . 

Parâgrafo único. No caso dE: .;i.reas ur
banas, as_s_b::n entendidas-a.s- compreen
didas nos perímetros urbanos definidos. 
por leí inunidpai, e nas regiões metropo
litanas_ e aglomera~ões urbanas, em todo 
o território abrangido, obsetvar-se-á o dis
posto nos respectivos planos diretores e 
leis e de uso do solo, respeitados os prin· 
cípios e limites a que se re_fere_e_ste é!f1igo." 

ll -o art. 16 passa a vigorar acrescido de 
dois parágrafos numerados como § 2~ e § 
39, na forma seguinte: 

"Art. 16 ................... -·····---· 

§···1~"-·N;; propri~·dades r~r~7a~--
-= preimdidãs na ~ín_e~ a deste artigo, com 

-área entre 20 (vinte) aSO (cinqüenta) hec-
tares, computar-se-ão, para efeito de fiXa
ção do limite percentual, além da cober
tura florestal de qualquer natureza, os ma
dços de porte arbóreo, sejam frutíferos, 
ornamentais ou industriªls. 

§ 2ç A resetva legal, assim entendida 
· a área de, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) de cada propriedade, onde não 
é permitido o corte raso, deverá ser aver
bada à r:n.;~.rgem da inscrição de matricula 
do imóvel, no registro de imóveis compe
tente, _sendo vedada a alteração de sua 
destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, ou de desmembramento 
da área. 

.-§ 3~ -Aplica-se às áreas de cerrado a 
reserva legal de 20% (Vínte p"or cento) 
para todos os efeítos. legais." 

lll- o art. 19. Passa a vigorar· ácresddo de 
um parágrafo único, com a seguínte redação: 

"Art. 19. A exploraç21o de florestas e 
de formações sucessoras~ tanto_ de domf
nio público como de domínio privado, 
dependera de aptovaçã.o prévía do Insti-

, tuto ~rasileiro do Meío Ambiente e Re_cur
sos Naturais Renováveis -- Ibama, bem 
como da adoçAo de. técnicas de conQu-
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ção, exploração, reposição florestal e ma
nejo compatíveis com os variados ecos
sistemas que a cobertura arbórea forme. 

Parágrafo unico. No caso de reposi
ção florestaJ, deverão ser priorizados pro
jetas que contemplem a utilização de es
pécies nativas." 

IV-o art. 22 passa a ter a seguinte 
red.ação: -

"Art. 22. A União, diretamente, atra
vés do órgão executivo específico, ou em 
convênio com ·os Estados e Municípios, 
fiscalízará a aplicação das normas deste 
Código, podendo, para tanto, críar os ser
viços indispensáveis. 

Parágrafo único. Nas áreas urbanas, 
a que se refere o parágrafo único do art. 
29 desta lei, a fiscalizaçào é da compe
tência dos municípios, atuando a União 
supletivamente." 

V- o art. 44 fica acrescido dá seguinte pa
rágrafo único: 

"Ait. 44. ····················-------
Parágrafo único. A reserva -legal, as-

sim entendida a área de,no mínimo, 50% 
(cinqüenta por cento) de cada proprie
dade, onde não é p-ermitido o co:te raso, 
deverá ser averbada à margem da inseri· 
ção da matrícula do imóvel no registro 
de imóveis competente, sendo vedada a 
alteração de sua destinação, nos casos 
de transmissão, a qualquer título, ou de 
desmembramento da área." 

VI- ficam-lhe acrescido dois artigos, nu
merados como arts. 45 e 46, renumerando·se 
os atuais arts. 45, 46, 47 e 48 para 47, 48, 
49 e 50, respectivamente: 

"Art. 45. Ficam obrigados ao regis
tro no Instituto Brasileiro do Melo Am
biente e Recursos Naturais Renováveis
[bama os estabelecimentos comerciais 
responsáveis pela comercialização de 
motosserras, bem como aqueles que ad
quirirem este equipamento. 

§ 19 A licença para o porte e uso de 
motosserras será renovada a cada 2 
(dois) anos perante o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - lbama. 

§ 2~ Os fabricantes de motosserras 
ficam obrigados, a parbr de 180 (cento 
e oitenta) dias da publicação desta lei, 
a imprimir, em local visível deste equipa
mento, numeração c__uja seqüência será 
encaminhada ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Re
nováveis -lbama e constará das corres
pondentes notas fiscais. 

§ 39 A comercialii:aç:ão ou utilização 
de motoserras sem a licença a que se 
refere este artigo constitui _Crime contra 
o meio_ ambiente, sujeito à pena de deten
ção de 1 (um) a 3 (três) meses e multa 
de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos 
de referência e a apreensão da motos
serra, sem prejuízo da responsabilidade 
pela reparação dos danos causados. 

Art. 46. No caso de florestas 'planta
das, o Instituto Brasileiro do Meio Am
biei"lte e Recursos Naturais Renováveis
lbama zelará para que seja pres_ervada, 
em cada município, área destinada à pro
dução deralimentos básicos _e: pastagens, 
visando ao abastecimento local." 

Art. 2~ O Poder Executivo regulamentará 
~ eStaTei no prazo de 90 {noventa) dias, conta
dos de sua publicação. 

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4? Revogam-se as Leis no$ 6.535, de 
15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho 
de 1986, e demais disposições em contrário. 

LEO!SU.ÇÃO CITADA 
MENSAGEM N" 1ó7. DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
CC:mgfeSso Nacional: -

Nos termos do § 1 ~ do art. 6_4 da Consti
tuição -Federal, tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação de Vossas Excelências, 

- .acompanhado de Exposição de Motivos do 
_Senhor Ministro de Estado do Interior e Secre
tário-Geral da Secretaria de Assessoramento 
da [)_efesa Nacional, o anexo projeto de lei 
que ''altera a redação dos arts. 29, 16, 19 e 
44 da Lei n9 4. 771, de 15 de setembro_ de 
1965, revoga o art. 18 da Lei n? 6.938, de 
31_ ~~ agosto d.e 1981 e _revoga as Leis n~s 
6.535" de 15 de junho de 1978, e 7.5.11, de 
7 de julh<> oe 1986"". 

Bras1~ia, ?4 de abril de 1989. -José Samey. 

EXPOS1ÇÃO D:E: MOTIVOS N" 20· 
DE 1 O DE ABRIL 1:5E: 1989 

Dos Senhores Mirústros de Estado do 
Interior e Secretário-Geral da Secretaria 
de Assessoramento da Defesa Nadonal 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica 

Tem os a honra de submeter a elevada con
sideração de Vossa Excelência o anteprojeto 
de lei alterando a redação dos arts. 2?, 16, 
19 e 44 da Lei n? 4.771, de 15 de setembro 
de 1965-~ COdigÕ 'Florestal, O qual também 
revõgã-o art. 18 da Lei n? 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, e as Lels-n<JS-6.535, de_15 
de junho de 1978 e 7.511. de 7 de julho de 

·1986. 
2. Os estudos realizados no âmbito do 

Programa Nossa Natureza, criado pelo Decre
to n9 96.944, de 12 de outubro de 1988, indica" 
ram a necessidade de se proceder a revisão 
dos artigos mencionados estabelecendo-se 
um ins"rumento atualiz:ado e operacional. 

3. Trata-se de medida indispensável para 
efetiva conservaçao das reservas legais nas 
propriedades rurais, impedindo sua retalhaçáo · 
e progressiva destruição, estabelecendo-se o 
gravam e _dessas áreas nos cartórios de registro 
de imóveis, assegurando, uma mciior eficácia 
no controle do desmatamento e da destruição 
de floreStas. 

4. Também será necessário que a explo
ração de florestas e_de formação sucessoras, 

tanto de domínio público como privado, de
penda de aprovação prévia do Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente __ e_ dos Recursos Natu
-~ais Renováveis, bem como da adoçào de téc
nicas de condução; exploração e manejo com
patíveis com os vatiados ecossistemas que 
formam a cohertura arbórea. 

Aproveitamos-a oportunidade pa"ra renovar 
a Vossa Excelência os protestos do mais pro
fundo respeito. - João Alves Fi/hQ. Miiilstro 
de Estado do Interior - Oen Div Rubens Bay
ma Denys, Ministro de Estado Secretário-Ge
ral da Secretaria de Assessoram ente da Defe
sa NacionaL 

LEfN>4.771, 

DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 

Institui ci DOVCt CódiQo Fio restai 
Art. 1 o As florestas existentes no território 

naciorial e as demais formas de vegetação 
reconhecidas de utilidade às terras que reves
tem, são bens de interesse comum a todos 
os habitantes do País, exercendo-se o_s direitos 
de propriedade, com as limitações que a legis
lação em geral e especialmente esta lei estabe
lecem. 

Parágrafo único._ As ações _ o_Ll Omissões 
contrádas às-disposições deste Código na utili
zação e exploração das florestas são conside

-radas uso nocivo _da propriedade (art. 302, 
Xl "b", do Código de ~recesso Civil). 
_ Art. 2_~ _Consideram-se: de preservação 
permanente, pelo só efeito desta lei. as flores
tas e demais formas de vegetação natural si
tuadas: 

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer 
curso d'água, em faixa marginal cuja larguça 

· mínima será~ _ 
1-de 5 _(dnco) metros pai-a os rios _de 

menos de 10 (dez) metros de largura; 
2 -igual à metade da largura _do_s cursos 

em que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) 
metros de distância entre as margens; 

3-de 100 (cem) metros para todos os 
cursos cuja largura seja superior a 200 ( duzen
tos) metros. 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reserva
tórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados 
"olhos d'água", sejã qual for a ,sua situação 
topográfica; 

d) no topo de morros; montes, moritimhas 
e serras; 

e) nas encantas ou partes destas. c.om de
clividade superior a 45~. equivalente a 100% 
na linha de maior declive; 

{) nas restii1gas, como fiXadoras de dunas 
ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas; 
h) em ahitude superior a 1.800 (mil e oito

centos) metros, nos campos naturais ou artifi
ciais, as florestas na"tivas e as vegetações cam-
pestres. · 

Art._ 3<> c.onslderam-se, ainda, de preser
vação permanentes, quando assim declaradas 
por ato do Poder Público, as florestas e,demais 
formas de vegetação natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar as dunas; 
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c) a formar faixas de proteção ao_ longo a regime especial, ficam subordinadas às dis-
de rodovias e ferrovias; _ _ _ posíções que vigorarem para estas. 

d) a auxiliar a defesa do te_rritório n<!.donal Art. 10. _Não é permltfda a derrubada de 
a critêrfo -das autoriclades milltares; -florestas, Situadas em áreas de indinação en-

e) a proteger _píti9s de excepcional beleza tre 25 a 45 graus só sendo nelas tolerada 
ou de valor c;ientíficQ ou- histórico; ·--·-a éxtraçâo de torq?, quando erri regime de 

I) a asilar exemplares da fauna ou· ilcíra, uttliiaÇão radonal, que vise a rendimentos per-
ameaçados de extinçâQ; ___ __ - manentes. 

g) a manter o ambiente necessârio à vida · Art _) J. O en,prego de_ produtos florestais 
das populações silvícolas; ou hulha como c::orriDustivel obriga o uso ·de 

h) a assegurar condições de bem-e_star pú- dispositivo, que impeça difusãq._ de fagulhas 
bllco~ suscetíveis d~ prOvocar incêndtos, nas flores-

§ 1 ~ A supressão totell ou parcial de" floreS- tas. e aeri1a"is formas de vegetação marginal. 
tas de preservação permanente só será adnii· Art. 12. _ Nas florestas plantadas, não con-
tida com prévia autoriz<:)ç_ão do. Poder Execu.- sideradas de prêservãção permanente, ê livre 
tive Federal, quando fOr n_e_cessária à execução a extração de 1eilha e demais produtos flores-
de obras, planos, ativjdades ou projetes- de" t.é)is ou a fabrtcação _de carvão. Nas demais 
utilidade pública ou inter~se social.__ _ florestas depender<; de norma estabelecida 

§ 29· As flOrestas que integram ao Patri· em ato do Poder Federal Olt Es~du~l~ em 
mõnio Indígena ficam sujeitas a_o r~gime de obediência a prescrições ditaçias pela técnica 
preservação permanente (letra "g:') pelo só e às peculiaridades locais. -
efeito desta lei. Art. 13. O coméfdo de piantas Vivas, 

Art. 4~ ConsÍdefa~se de 1ritêiesse Póbli_Co: oriUndas de" florestas, dependerá de licença 
a) a limitação e o controle çlo pastoreio em dã ·autOridade competente. 

determinadas áreas, visandO à adequada coO- Art:-14. Aléffi dos -preCeitoS- gerais a que 
servação e propagaçãO -da vegetação flOrestal; se -~Sj~_ Sujefta a l;lt11ização das florE!'stas, o. Po~ 

b) as medidas.com o ·fim de prevenir- ou der Público FeÇ~al o~ Estadual pOderá:··· 
erradicar pragas e doenças que afetem a vege- a) prescrever- ciutraS nÓrrr'lã.s que atendam 
taçâo florestal; às peculiaridades locais; 

c) a difusão e a adoção de métodos tecno- b) -protbii" ou" liri"titar o corte das espécies 
lógicos que viserri a aumentar econon:tica- vegetais col}Sic\eradas em via de extinção, deli-
mente a vida -útil da madeira e o seu maior mitando as_ árias- cOinPre·endidas no' ato, fa-
aproveitamento em todaS as.fases de mariipu- ZéndO dePender, nessas áreas, de Tlcenç.::!-pré-
lação e transformaçãO. Via ·o corte de OUtras especies; · 

Arl 5o O Poder Público.criará: c)- ampliar o i-egistrá de pessoas-físicas õu 
a) ·Parques Nac;lonaís; Estaduais e Mun:ii:i- jurídicas que se dediquem à extração, indú.Stria 

pais e Reservas Biológic·as, com a finalidade e comércio de produtos ou subprodutos fio-
de resguardar atributos excepcionais da natu- restais. 
reza, conciliando a proteção integ-ral da flora, ArL15. Fica protbida a exploração sob 
da fauna e das belezas naturais com a utiliza- . forma _empírica das flo~:.estas primitivas da ba-
ção para objetivoS educacionais, recreativos cia amazónica que só ·poderão ser utilizadas 
e científicoS; en1 ObServânda ·a planos técnicos de condu-

h) Florestas_Nacioriais, ~taduais e Muniç!- ção e manejo a serem estabelecidos por ato 
pais, com fins econôiliic·as, técnicos ou so- do Poder Públi<::o, a ser baixado dentro._ do 
ciais, inclusive reservando áreas ainda nã_o~flO- _ prazo de um ano. 
restadas e destinadas_ a· a~ngir aquele nm. 

Parágrafo únicà. fica proibida quàlquer M_-Úi _N, fl~festaSde_ -dOnlít,"'liO p'ri\iado, 
forma de exploração dos recursos naturaisp_p~ nãÕsujéitas ao ~e9ime de utiiiz.ã.çãó_limifada 
Pa:rques Nacionais, Estaduais e Municipals. e ressalvadas as de (:ireservâção permanente, 

Art. 6~ O proprietário da -floresta não pre- previstas nos artigos 2" e 39 desta lei. são sus-
servada, nos termos de§ta lei, poderá gravá-la cetíveis de exploração, obedecidas as seguin-
coro perpetuidade, desde que verificada. a exis- t,es_r~striÇOes: 

tência de interesse público pela autoridade fio- a 1 nas rerriões Leste Meridional, Sul e Cen-
resta!. O víncufq cOnstará de termo assinado 1 "'" d 
perante a autoridade florestal e ser_á.averbado tro-OeSte, esta na parte sul, as derrubadas : 

florestas nativas, primitivas ou regeneradas, so 
à margem da inscrição no Registro Público. '"Sefão permitidas, desde: que seja, em qualquer 

Art. 79 Qualquer árvore poderá ser_ deda- caso, respeitado 0 limite mínimo de 2_0% ~a 
rada imune de_ corte, mediante ato do Poder área de cada propriedade com cobertura arbo-
Público, por motivos de sua localização, rarida- rea localizada, a critério da autoridade com-
de, beleza ou condição de. porta-sementes. petente; 

Art. 8' Na disJ.db_uição de lotes destinados fi) nas regiões citadas na !e !Ia finte,rior,_nas 
à agricultura, enl planos de colonização e de áreas já desbravadas e previamente delími· 
reforma agrária, não devem ser induíd~s as tadas pela autoridade competente, ficam proi-
áreas florestad.as de. preservação permanente bidas as derrubadé!S de florestas primitivas, 
de que trata esta lei, nem as flo(estas neces- quando feitas para ocupação do solo com cul-
sártas ao aba-Stedmento-local ou nacional de tura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, 
madeiras e outros- produtos florestais. apenas a extração de árvores para produção 

Art 99 As florestas de proprtedade parti- de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas 
cular, enquanto _inçiivisa~ com outras, sujeitas a formas de desbravamento, as dern..iPadas 

"-;:; 

de florestas primitivas, nos trabalhos de insta
lação de novas propriedades agrLcolas, só se
rão toleradas até o máximo de 30% ·da área 
da propriedade;· 

c) na região Sul as áreas atuá!métite: reveljl· 
tidaS de formaÇões flOrestais ern _Que Oc6ITe 
o pinheiro brasileiro,_ "Afã.uc-aiia ciiigustifoli<i" 
(Bert- O. Ktze), não podet-aõ- ser desfloreS
tadas.de for-nlct a. provocar a eliminação per
manente das florestas, tolerandO-se, somente, 
a exploração racional destaS-. obse·rvadas as 
prescrições ditadas peta técnka, Ccim a garan
tia aeperrnanênc_ia dos madç"os em boas-con
dições' de c:1eS~nVOlviiTiehto e-produÇão; --

d) nas regiões Nordeste e LeSte Seientrio
rial, inclus!ve n:os Est~dos do. M~Ú'anhão e 
Pfauí, 6 Corte de árvores e a expi_oração de 
florestas só sci-á Perm-itida com "otiservânci.~ 
de normas têcnicas a serem ~t:iliéfecidas Por 
ato do podei- póbfico, nâ-fàrnl'a- do _art~ t5: ·-

Parágrafo único. Ncts_ prOpriedades rurais, 
compreendidaS na álínea a d~ste ar.tigo, cpm 
área entre (20) vinte a (50) cinqüehti_hed~fres 
CO!'\PUtar-se~o. para.-efeitb de "fJXa.ção do limi
te percentUal, além da cobertura_ Oor~tal ~ 
qualquer natureza, os maciço~ de porte arbó
reô, _Sejam frutfColas, oripm~~nta_!s' OU indus-
triais_, ___ _ 

Ait. 11: · NOs lOtearli"enkís ~d~~ pt-oprted~
des rurais, a área destinada _é!_ coriJP.Ietar o limi
te percentual fu0do naJetra a dq ~go ãntece
dente, Póderá ser agrupado numa sô porção 
em ·con:dqmJnio.entre qs Q:qqui~ntes:· 

Art. 18. Nas terras --de prpprie;dade privaw 
da, onde seja necessárto _o Qorestamento ou 
o reflorestamento de preserVação pêrmaneh
te, o Poder PúbliCo Friél.efal poderá fazê-Já Sem 
desapropriá-las, se n2lo o fizér O prOpriitàrio. · 

§" 1 ~ Se tais áreas estive!têfu sendo utiliza
-das com culturas, de Sell valor devérã ser inde-
nizado o proprietário. · 

§ 29 As áreas assim_ utilízadaE! pe_lo Poder 
Públi<::o Federal fiCam ís_entcis de tributação.· 

_Art. 19. Visando ao mai_or- rendimento 
eC:Onõmico~_é permitido, aos proprietários de 
florestas heterogên_eas, transformá-las em ho
mogêneas, eXeCutaildo trabalho dé:.derrubada 
a urn só tempo ou s.ucesSivamente, de toda 
a vegetação a substituir desde que assinem, 
antes do iníçio d_os trabalhos, perante a autori
dade competente, termo ·de ol:iriQaÇão de re-
posição e tratos cultur.àís. -- · ·-

M·. 20. As emPreSas industriai~ que, por 
Sua natureza,- consu-mirem· gràrides_.quantida
des de matéria-prima florestal, se_r~o obrig-a·
das a manter, çientro de Ul"[l raio em q~e a 
exploração e o transporte sejam julgados eco
nómicos, um serviço organizado, que asse
gure o plantio de novas área.s, em terras pró
Prias ou" pertencenteS a terceiros, cuja prÇ>du
ção s_ob a exploração racional, seja equivalente 
ao consumido para o seu abastecimento. 

Parágrafo único. O_ não-cumprimento do 
disposto neste artigo, além das penalidades 
previstas neste Código, obrtQa os infratores 
ãO pag8meht0 de ma multa equivalente a I 0% 
{dez por cento) do valor ç:Oinercial da matéria
prtma florestal nativa consumida alêm da pro-

. duçã() da qual participe. · -
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Art. 21 As empresas siderúrgicas siderúr
gicas,. de transporte e outras, à base de carvão 
vegetai, lenha ou outra matéria-prima-nore:stal, 
são obrigadas a manter florestas próprias para 
exploração nacional ou a formar, diretamente 
ou por intermédio de empreendimentos dos 
quais participem, florestas destinadas ao seu 
suprimento. _ _ _ 

Parágrafo único. A autoridade competente 
fiXará para cada empresa o prãzCYCjue lhe é 
facultado para atender ao disposto neste arti
go, dentro dos limites de 5 _a _10 _anos. 

Art. 22. A Uniáo fiscalizará diretamente, 
pelo órgão executivo espedfico do -Ministério 
da Agricultura, ou em convênio com os Esta
dos e Municípios, a aplicação das normas des
te código, podendo, para tanto, criar os servi
ços indispensáveis. 

Art. 23. A fiscalização e a gu"arda das fio· 
restas pelos seiViços especializados não ex
cluem a ação_da autoridade policial por inicia
tiva própria. 

Art. 24. Os furid0nárf6S~fl0re5tais, no 
exercício de suas funções, são equiparados 
aos agentes de segurança pública, sendo-lhes 
assegurado o porte de armas. 

Art. 25. Em caso de incêndio rur"al, que 
não s_e possa extinguir com os recursos ordi
nários, compete_não s6 ao funcionário flores
tal, como a qualquer outra autoridade pública, 
requisitar os meios materiais e convocar os 
homens em condições de prestar auxílio. 

Art. 26. Constituem ·contraVenções pe· 
nais, puníveis com três meses a um ano de 
prfsão simPles ou multa de urna a cem yezes 
o salário mínimo mensal, do lugar e da data 
da infração ou ambas as penas cumulativa
mente: 

a) destrulr ou danifici!r a floresta conside
rada de preseiVaçào permanente, mesmo que 
em formação ou utilizá-la com infríngência 
das normas estabelecidas ou I)feV:istas nesta 
Lei; 

b) cortar árvores em florestás de preser· 
vação permanente, sem permissão da autori
dade competente; 

c) penetrar em floresta de preservaçã-o per-
manente conduzindo armas, substâncias ou 
instrumentos próprios para caça proibida ou 
para exploração de produtos ou subprodutos 
florestais, sem estar munido de licença da au
toridade competente; 

d) causar danos aos parques nacionais, es
taduais ou municipais; bem como às reservas 
biológicas; 

e) fazer fogo, p-or qualquer modo~ em flo
restas e demais formas de vegetação, sem 
tomar as precauções adequadas; 

I} fabricar, vender, transportar ou soltar ba
lões que possam provocar incêndios nas flo
restas e demais formas de vegetação; 

g) impedir ou dificultar a regeneração natu
ral de florestas e demais formas de vegetação; 

h) receber madeira, lenha, carvão e outros 
produtos procedentes de florestas, sem exigir 
a exibição de licença do vendedor, outorgada 
pela autoridade competente e sem munir-se 
da via que deverá acompanhar o_ produto, até 
final beneficiamento; --

i) --trariij)Ortar ou guardar madeiras, lenha, 
carvão e_ outros produtos procedentes de fio· 
restas, sem licença válida para todo o tempo 
da viagem ou do armazenamento, outorgada 
pela autoridade competente; 

j)_ deixar de restituir à autoridade, licenças 
extintas pelo decurso do prazo ou pela entrega 
aq _consumido{ dos produtos procedentes de 
florestas; 

1). empregar, como combustível, produtos 
florestais ou hulha, sem uso de dispositivQ que 
irilpeça a dífuSão de fagulhas, suscetíveis de 
provocar incêndios nas flórestas; - _ 

m) soltar animais ou nâo tomar precausões 
neCessáriaS p"ára Que o ã"nimal de sua proprie
dade não penetre em florestas sujettas a regi-
me espetial; --

n) matar, l~soª-'~ou maltrat~r,_ por qualquer 
modo _ou meio, plantas de ornamentação de 
logradouros públicos ou etn propriedade pri
vada alheia ou árvore imune de corte; 

o) extr(lir de_ florestas ·de dom1nio púb)[co 
oU considéadas de preservação permanente, 
sem .prévia autorização, pedera, areia, cal ou 
qualquer outra espécie _de minerais; 

p) (\fetado). . 
M -2.7: É proibido o uso de fogo nas fio· 

resta_S e demais formas de vegetação. 
Parágrafo único. Se peculiaridades locais 

o_u regionafs just_íijc~_em o _empre_go do fogo 
em prátkaS agràpastoris ou florestais, a per
m_issã~s_erá. estabel~cida em ?tto .do P9der Pú
blico, circunscrevendo as áreas e estabel~cen
dO normas de precaução. 

Art. 28. Além das contravenções estab_e~ _ 
lecidas no artigo precedente, subsistem os dis
positivos sobre contravenções e crimes previs
toS nO Código Penal e nas demais leis, com 
as penalidades neles cominadas. 

Arl 29. -As Penalidades incidirãO sobre os 
autores, sejam eles: 

a) diretos; 

b) arrendatários, parceiros, posseiros, ge· 
rentes, administradores, diretores, prominen· 
tes compradores ou proprietários das áreas 
florestais, desde que praticadas por prepostos 
ou subordinados e no interesse _dos prepo· 
nentes ou dos superiores hierárquicos; 

c) autoridades que se omitirem ou facilita
rem, por consentimento legal, na prática do 
ato. 

Art. 30. Aplicam-se às_ contravenções 
previstas neste Código as regras gerais do Có
digo Penal e da Lei de Contravenções Penais, 

·.sempre que a presente Lei não disponha de 
modo diverso. 

Art. 31.- São circunstâncias que agravam 
a pena, além das previstaS no Código Penal 
e na_ ~~i ~- Çof-ltr~vençOes Penais: 

a) cometer a infração rro período de queda 
das sementes ou _de forma_ç@ das vegetações 
prejudicadãs-, durante a noite, em domingos 
ou dias f~riados, ~m épocas de seca ou inun· 
dações; -

b) cometer a infraçãq_ contra ~_floresta de 
presery~~~o pe_rman~nte ou_f!1_aterial_ ~el_a _pro· 
vindo. 

Art. -32- A ação penal independente de 
queixa, mesmo em se tratando de lesão em 
propriedade privada, quand~ os !Jens a.tingi~ 
dos são florestaS e demais formas de vegeta
ção, instrumeritõS de triibalho, · doCunlentos 
e. atos relacionados com a proteção florestal 
disciplinada nesta Lei. 

Art. 33. São autoridades competentes pa· 
ra instaurar, presidir e proceder a inquéritos 
policiais, lavrar autos de prisão .em flagrante 
e intentar a açáo penal, nos casos de crimes 
ou contravenções, previstos nesta Lei, ou em 
outras leis e que tenham por objeto floresta 
e demais fo!lTlas de vegetaçã_o.- instrumentoS 
de trabalho, documentos e produtos prece
denteS das _mesmas: 

a) as indicadas no Código de Processo Pe
nal; 

b) os funcionários da repartição florestal e 
de autarquias, com atribuições correlatas, de
signados para a atividade de fiscalização. 

Parágrafo único. Em caso de ações penais 
simultanêas, pelo mesmo fato, iniciadas por 
várias_autoridades, o Juiz reunirá os processos 
na jurisdição em que se firmou a competência. 

Art. 34. As autoridades referida,s no item 
"b" do artigo anterior, ratifícada a denúncia 
pelo f.1inistério Público, terão ainda compe
tência igual à deste, na qualidade de assistente, 
perante a Justiça comum, nos feitos de que 
trata esta Lei. 

Art. 35. A ·aUtOiid:ide aPfeenderá os pro
dutos e os instrumentos utilizados na infração 
e, sP não puderem acompanhar o inquérito, 
por seu volume e natureza, serão entreg~es 
ao depositário· público local, se houver e, na 
sua fali:a, ao que- for nomeado pelo JUiz, para 
ulterior devolução ao prejudicado. Se perten
cerem ao agente ativo da infração, serão ven
didos em haSta pública. 

Art. 36. o_ processo da"s- contravenções 
obedecerá ao rito _s_umário da Le:i n? 1.508 
("'),de 19 de dezembro de 1951, nà qUe cou
ber •. 

Art 37. Não serão transcritos ou averba
dos no Registro Geral de Imóveis oS atos de 
transmissão "inter vívos" ou "caus-a mortis", 
bem como a constituição de ônus reais, sobre 
imóveis da zona r!Jral, sem_ a apresentação 
de certidão negativa de dívidas referentes a 
muJtas previstas nesta Lei ou nas leis estaduais 
supletivas, por decisão transitada em julgado. 

Art. 38. As flOrestas plantadas ou naturais 
$ão de<:la_@das_irnünes a quafquer tributação 
e podem determinar, para efeito tributário, au
mento do valor das terras em que_ se encon
tram. 

- § 19 Não se -considerará renda tributável 
o valor de produtos florestais_ obtidos em flo
restas plantadas, por quem as houver forma
do. 

§ -29 As irrlportãncia empregadas em flo
restamento e reflorestamento serão deduzidas 
integralmente do_irDposto de renda e das tAxas 
específicas ligadas ao reflorestamento. 

Art "39. Ficam iseritas do imposto territo~ -
ria! rural as áreas com florestas sob o regime 
de preservação permanente e as áreas com 
florestas plantadas para fins de exploração 
madeireira. -

,'·""' 
·~ 
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Parágrafo únicO. Se a· floresta for nativa, 
a isenção não ultrapassará de 50% (cinqüenta 
por cento) do valor do imposto, que incidir 
sobre a área tribut6vel. 

Arl 40. (Vetado). 
Arl 41. Os estabeledmentol ofidals de 

crédito concederia prioridades aos projetei. 
de ftorestamento, reflorestamerW ou aquisl· 
ção de equipamentos meclnicos neceu6rios 
aos serviços, obededdas as escalas anterior· 
mente fucadas em lei. 

Parágrafo único~ -Ao Conselho MOnetário 
Nacional, dentro de suas atribuições legais. 
como. órgão discípliõ:ãdOr do crédito e das 
operações cre_ditkias em t.óc!.~ suas moda1i· 
dades e formas, cabe estaPelec~r as n9rroas_ 
para os financiamentos florestais, com juros 
e prazos compatíveis, relacionados com os 
planos de florestamento e reflorestamento 
aprovados pelo Conselho Florestal Federal. 

Art. 42. Dois anos depois da promulga
ção- desta Lei, nenhuma autoridade poderá 
permitir a adoção de livros escolares de leitura 
que não contenham textos de educação flo
restal, previamente aprovados pelo Conselho 
Fe-deral de Educação, ouvido o órgão florestal 
competente. ____ _ 

§ 1 ~ As estações de rádio e televtsâo iÔ~-· 
cluirão, obrigatoriamente, em suas programa~
ções, textos e dispositivos de interesse flores~ 
tal, aprovados pelo 6rgão _competente no Jirni~ 
te mínimo de cinco (5) minutos semanais, 
distribuídos ou não em diferentes dias. 

§ 29 Nos mapas e cartas oficiais são abri~ 
gatorianlente assinala4os os Parques e FloreS~ 
tas Públicas. -

§ 3~ A União e _os Estados promoverão 
a criação e o desenvolvimento de escolas para 
o ensino florestal, em seus diferentes níveis. 

Art. 43. Fica instituída a Semana Flores
ta], em datas fiXadas para as diversas regiões 
do Pàís, -do DecretO Federal. Será a mesma 
comemorada, obrigatoriamente, nas escolas 
e estabelecimentos púllcos ou subvenciona~ 
dos; através de programas objetivos em que 
se ressalte o valor das floreStas, em face dos 
seus produtos e_utilidádes, bem como_sobre. 
a forma correta de conduzi-las e perpetuá-las. 

Parágrafo único. _Par_a_a Seinana Florestal 
serão programadas reuniões, conferênciaS, 
jornadas de reflorestamento e outras so[eni~ 
dades e festivida_d~~ c;_çm o objetivo de identi- _ 
ficar as florestas como rec_urso natural reno
vável, de eJevado valor social e econômico. 

Art 44. Na região Norte e na parte Norte 
da região CentrO-<YéSfe eiú:fliantO não for esta
belecido o decreto de que trata o artigo 15, 
a exploração a corte ra1:o. só _é permissível des
de que permaneça com cobertura arbórea, 
pelo menos 50% da área de <:aàa propriedade. 

Art. 45._ O Poder Executivo promoverá, no 
prazo de 180 dias, a revisão d~ todos os con· 
tratos, <;onvênlos, acordos e concessões rela
cionados com a exploração floresta] em geral, 
a fim de ajustá-las às normas adotadas por 
esta Lei, 

Art 46. Fica m~mfido o Conselho Flores-: 
ta1 Federal, com sede em Brasília, c:omo órgão 
consultivo e normativo da política florestal bra
sileira. 

Parágrafo Unlco. A composição e atribui~ 
ções do ConSelho Florestal Federal, integrado, 
no máximo, por 12 (doze) membros, serão 
estabelecidas por decreto do Poder Executivo. 

- Art. 47. O Poder Exec:utivo regulamenta
rá« presente Lei, no que for julgado necessário 
~ IUII execução. 

Art. 48. Esta Lei entrará em vigor 120 
(cento e vire) dias após a data de sua publica
çao, revogados o Decreto n' 23.793, de 23 
dejonelrode !934(C6dlgo Florestal) e demais 
disposições em contrário. 

H. Castello Bra_nco, Pre"sidente da República 

LEI N• 6.535, DE 15 DE JUNHO DE 1978 

---= __ Acrescenta dispositívo ao artfgo-2ç da
Lei n 9 4.771 de 15 de setembro de 1~65. 
que institui o novo C6di§i:J -FloiestaJ 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso· Nacional de-

creta e eu_sancfono a seguin~e lei: _ 
Art. 1~ O artigo 29 da Lei n" 4.771. de 15 

de setembro de 1965 (Código Flore~!), _pas
sa a vigorar acrescido _da seguinte alinea: 

"Art. 2• .......... :.~ ............ - .... - . ..,:~----· 
1) nas áreas meÚopolitãnas _definidas 

em_le!." -

Art. 2" Esta lei entrará e-m vi9or na data 
de sua publiCação. -

Art. 39 _l~evogam-se as disposições em 
contrário. · -. · 

ERJYESTO GEJSEL - Presidente da Repú
blica. - Alysson Paulinelli. 

LEI N• 7.511, DE 7 DE JULHO DE 1986 

Altera dispositivos da Lei nP 4. 771, de 
15 de setembro de 1965,. que institui_ o 
novo Código· Florestal -

O Presidente da República 
Faço saber_ que o Congresso Nacional de· 

cr"eta ·e eu sanclo:Ji.o a seguinte_ lei: 
Art. 1"' -Os númeroS da allnea "a", do arti~ 

go 2!, da Lei n" 4.771, de 1.5 de setembro 
de 1965, que institui o novo Código Florestal, 
passam a vigorar com as seguintes alterações 
e acr_é_sci_mos: · 

- "Art. 2~._ .................... _ .......... - ............. _ 
a) ................... --.. -· .. -·------·----~ 
--I-de 30,00m (trinta metros) para os 

rios de menos de lO,OOm (dez metros) 
ôe largura; 

2-de50,00m (cinqüenta metros) pa
ra os cursos que tenham de 10,00 (dez) 
a 50,00m (cinqüenta metros) de largura 
-3-de 100,00m (cem metros) para os 

a.itSos. d'água que meçam entre 50,00 
(Cinqüenta) e 100~00m (cem metros) de 
largura; -

4-d"e t5o,Oorri (éento e cinqüenta 
metros) para os cursos d'água que pos-
suam entre 100,00 (cem) e 200,00m (dti~ 
z.entos metros) de largura; ~ · 

5-'iQual a di~da eiltre a_Stnargens · 
para os cursos d'águà-com largura supe~ 
rior a 200,00m (duzentos metros)." 

Art. 2• O a.rtigo 19 da Lei n' 4.771, de 
15 de setembro de_ 1965,_passa a Viéorar com 
a seguinte" red.açijo: · -

"Art. 19. Visando a rendimentos per
manentes e_ à preservaçã_o de espécies 
nativas, os proprietários de floresta& e~
plorarão a madeira somente at_ravés de 
manejo sustentado, efetuando a r_eposi
ção florestal, sucessiv.arnente, corn _espê-
cies tfpicas da região. - -. _ 

§ 19 É permitida ao proprietário ã re
posição com espécies exóticas nas flores
tas já implantadas com e&tas espécies. 

§ 2~ Na reposição c.om_Etspédes r~ 
gionais, o proprietário fica _obrigado _a_ 
<:Prnprovar o plantio das árxores, assim 
como os tratos cultural~ neçessários à 
sua sobrevivência e deseo\!olviroento." 

Art. 39 Esta_lei entra em vig-or na dat~ de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam~se as disposições em 
contrárip. _ . 

JOSE SAR!'IEY, Presidente da República -
Íris Rezende Machado. 

(À Cof1J_l~o de AssuntOs _"$ol;_LEf.lsJ. __ 

PRoJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 20, DE 1989 

(1'1• 2.008/89, na Casa do origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente. de Repú

blica 

- -,_Altera a L;i n~ ti93a dC 31 de 110osio 
de 1981, que dispõe _sobre a Política Na-

- cional do Meio Ambiente, seus fins e me~ 
cam";tmo_s d_e formulaç.iá é 'apJiCaçio, a 
f-_ei nr> 7. 73~. dt! ?2 de fi!vereiro de _1989, 
a Lei nP 6.803, de 2 de junho de 1980,_ 

· ·fJ Leí' nfi' 6.902, de 21 de abril de 1981, 
-e i:fá outras piovidências: -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o A Lei n9 6.938, de _31 de _agosto 
de 1981, passa a vigorar com as s~intes 
alterações; . _ 

I -_o art. 19 passa a ter a seguinte redaçào: 

- - "Art. 1 ~ Esta lei, com fUndamento 
riós- iricisOS-VI e VIr do art. 23 e ÕO àlt 

-- 225 da _Constituição FederaL eStabelece 
a Política Nacional do Meio Ambieote, 
..seus fins e mecanismos de :fófinulação 
e apncação, constitui_ o SiStema Nadonal 
do Meio Ambiente - Sisnama~ cria o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente -
Conama, e institui o Cadastro de Defesa 
Ambiental." 

U- o art. 3 9 passa a vigorar na forma se
guinte: 

"Art, 3*" ........... ~----·~-------
····-··---··· ... --···~--.. ~------

11- recursos ambientais: a atmosfera, 
as águas interiores, superficiais· e Subter
râneas, os e&tuários, o mar territorial, o 
solo, o subsolo, _os elementos da_ biosfera, 
a fauna e a flora._." 

m-o art. 69-passa a vigorar com ã~segt.l.lnte 
red~_ção; -- - -
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"Art .• 6° ................................. ~---- _ 
I- Orgão Superior: o Conselho Supe· 

rior do Meio Ambiente ~ CSMA, com 
a função de assessorar o Presidente da 
República na formulação da política na
cional e nas diretrizes governamentais pa- -
ra o meto ambiente e os recursos am-
bieritais; ---

11-Órgão Consultivo e Deliberativo: o 
ConselhO Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA. adotado nos termos __ desta lei, 
para assessorar, estudar e proporãO Con
selho Superior do Meio Ambiente - CS
MA diretrizes pol(ticas governamentais 
para o meio ambiente e os recursos natu
rais, e deliberar, no âmbito de sua compe
tência, sobre normas e padrões compa
tíveis com o meio ambiente ecologica
mente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida; 

III- Órgão Central: o Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA, coirl a fina·li
dade de coordenar, executar e fazer exe
cutar, como órgão federal, a política na· 
cional e as diretrizes governamen"téii.S f'txã
das para o meio ambiente, e a preser
vação, conse!Vação e uso racional, fiscali
zação, controle e fomento dos rec:ursos 
ambientais; 

_\li!""::"'":"_ o Ministro da Educação; 
V[l[-o Mintstro do Trabalho; 
1X-o Ministro da Saóde; 
X-o Ministro_ das Minas Energia; 
X1- o Ministro do Interior; 

-- XII -o Ministro do PJanejamento; 
XIII - o Ministro da Cultura; 
)(JV- O Secretário Especial de aência 

e Tecnologia; -

· · XV~O ·Representante do Ministério 
Público Federal; 

·_ XVI- O- R~presel)tante da Sociedade 
Brasileira para o PrOgresso da Ciência -
SBPC; ~ . _ 

XVII- 3 (três) representantes do Poder 
Legislativo Federal; 

.xvm- 5 (cinco) ctdadaos "brasileiros 
indicados pelo conjunto das entidades 
ambientalistas não governamentais. 
· § 3o Poderão participar das reuniões 
~o _c_<?!:l~~I_!lo SuperiOr do Meio Ambiente 
- CSt.1A, sem direito a vaio, pessoas es
pecialmen_te conVidadas pelo_ seu Presi-
dente. o _. _ 

§ 49 A participação no Conselho Su
perior do Meio Ambiente - CSMA é con· 

- si?erada .como de rele\/ante interesse pú. 
bl1co e nao s.erá remunerada. 
. § 5~ o Ministro do Interior é, s€m pre
JUÍz_o de suas funções, Sectetário-Execu-

- - tive do Conselho Superior do Meio Am
biente-.,.. CSMA." 

IV -Órgãos S€t0rlais: Os- órgãos ou 
entidade;; integrantes da adminiStração 
federal direta_ e indiretã, bem como as 
Fundações instituídas-pelo Poder Público, 
cujas atividades estejam associadas às de 
proteção da qualidade ambiental ou 
àquelas de,discipliii.iurieritO.do uso de re· 
cursos ambientais; 

V- o art. & passa a vigõi"ãr'_com a seguinte 
redação: _ _ 

V- Órgãos Seccionais: os 6rgãos ou 
entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetas e pelo 
controle e fiscalização de atividades capa
zes de provocar a degradação ambiental; 

vr-Órgãos Locais: os órgãos ou enti
dades municipais, responsáveis pelo con
trole e fiscalização dessas ativldades, nas 
suas respectivas jurisdições; 

::···················-·· .. ······• .. ----------
IV- o art. 7o passa a vigorar com a seguinte 

redação: · 

"Art. 7~ O COnselho Superior do 
Meio Ambiente - CSMA tem por finali
dade assessorar o Presidente da Repú
blica na formalização da Política Nacional 
e das _diretrizes governamentais Para o 
melo ambiente e os recursos ambientais. 

§ 1 ~ O Conselho Superior dO Melo 
---~-Ambiente-CSMA é pres1d1do pelo Presi-

- dente da República que o convocará pelo 
menos 2 (duas) vezes ao ano._ 

§ 29 São membros do Conselho Su· 
perlor do Meio Ambiente- CSMA· 
1-o Ministro da Justiça; • 
II- o Ministro da Marinha; 
In-o Ministro das Relações Exterio-

res; 
IV-q Ministro da Fazenda; 
V-o Ministro dos TransPortes; 
VI- O" Ministro da Agricultura; 

"Art. 8' ........... , ............. __ ··---,·-··-·-·--· 

.... Ü·=~i;;;;in_ar. qu~~do jul~~~-·~~ .. ;~~:-
sário, a realização de __ es.tudos das alterna
tivas e das possíveis conseqüências am
bientais de projetes públicos ou privados 
requisitando aos órgãos -federais, esta~ 
duais e municipais, bem como a entida
des privadas as informações indispensá
veis; o Con:sélho Nacional do Meio Am~ 
biente - CONAMA apreciará os estUdos 
de impacto ambiental, e respectivos rela
tórfos de impacto· ainbienta!, no ·caso de 
obrasgu ~tividades de significativa degra
d_ªção ambiental, nas áreas consideradas 
Patr~m.ônlo Nadon.al petã. Constituição 
Federal; 

VI =::;·~rt:·g:··~-;;;; a vigor;r-~;h, áseg~in7e 
re~ação: -_ -- --

"'Art. 9' .... ,.,., .... c··""'-"_,.--·•-· __ 

..... 0·==~- criação d-;-~;paçOs te;;~;i;s 
especialmente protegidos pelo Poder Pú~ 
blico_ Federal, estaCiu_al e municipal, tais 
comO áreas-dE; prOteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas 

· --extrativistas; 

---·-=-..-.~~-' X- a mstltuTÇao do Relatório d;Q~~~i--
_da_de do _Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Re
nováveis -IBAMA; 

X1 :---a garantia da prestação de infor
mações relatiyas ao Meio Ambiente, obri
gando-se o Poder Público a produzi-las, 
quando inexistentes; 

XII-o Cadastro Têcnico Federal de 
atividades potencialmente poluidoras e/ 
ou ub1izadoras -dos recurso_s ambientais." 

Vil- o art. 1 O passa a vigorar na forma se
guinte: 

··Art. 1 O. A construção, instalação, 
ampliação e funcioh'amen.to de estabele· 
cimentos e atiVídades utilizadoras de re
cursos ambientais, considerados efetiva 
e potencialmente poluidores, bem como 
os capazes, sob qualquer forma, de cau
sar degradação ambiental, dependerão 
de prévio li<:eJ1ciament6 de órgão esta
dual competente, integrante do Sistema 
Nadonal do Meio Ambiente - SlSNAJV\A 
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambien~ 
'e Recursos Naturais Renováveis - IBA~ 
MA, em caráter supletivo, sem prejuízo 
de outras licenças exigtveis. 
-- - --- -- -......... ~ ....... __ ,._. ________ ._ ___ , --< 

§ 49 Compete_ ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos_ Naturais Renová

- veis - lbama o licendamento previsto no ca~ 
put deste artigo, no caso de atividades e obras 
com significativo impacto ambiental, de ãm· 
bito nacional ou regional." 

VIII- o art. 15 passa_ a vigorar com a se
guinte redação:· 

. ."'Art. 15 .. O. pqlyiçlor que. expu~er a 
_ _ perigo a incolumidade human?J,, animal_ 

ou vegetal, O!J esti_ver tornando mais grave 
~tuação de perig_o existente, fica sujeito 
a pena de reclusao de 1 (um) a 3 (três) 
anos a multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) 
MVR. . 

§ 19 A pena é aumentada até o dobro 
se: 

l-resultar: 
a) dano irreverstvel à fauna, ~ flora e 

.ao meio ambiente; 
b) lesão corporal grave; 
li --a poluição é decorrente de ativi

da.de industrial_ou de transporte; 

lil -o crime é praticado dura~Íe a noi
te, __ em domingo· ou· em feriado. 

§ 29 Incorre.no.mes-~o crime a auto
~dade competente que deixar de promo
~er as medidas tendentes a impedir a.prá
_tic~ das conduta~ acima descritas." 

IX- o art. 17 passa a vigorar com a sêguin
teredação: 

"'Art. 17. Fica mstituido, sob a admi· 
nistração do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renová
veis --:--lbama: 

l-Cadastro Técnico FedefaJ de Ativi
dades e Instrumentos de Defesa .Ambien· 
tal, para registro obrig_atório de pessoas 
ffsicas_ou jurídicas que se dedicam à con
sultaria técnica sobre problemas eco!ó-
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gicos e ambientais e à industria e com"ér~ 
cio de __ equipamentos, aparelhos e instru~ 
mentes destin~d-ºS ao controle de ativida
des efetiva ou potencialmente" poluidorà.s; 

ll- CadaStrO Têe-nico Federal de Ativi
dades Poten~lmente Poluidoras ou Utili~ 
zadoras de Recursos Ambientais, para re
gistro obrigatório de pessoas físicas ou 
juridicas que se dedicam a atividades po
tencialmente poluidoras e/ou a ·extraÇão, 
produção, transporte e <:omerdalização 
de produtos potencialmente perigosos ao 
meio ambiente, assim COQ"lO de produtos 
e subprodutos da fauna e flora." 

X-fica revogado expressamente o art. 16 
da Lei no 6.938,_ de 3_1 de agosto de 1981. 

XI- Inclua-se, na referida lei, o seguinte art. 
I (lo 

''Art. 19. Ressalvado o disposto nas 
Leis n~' 5.357, de 17 de novembro de 
1967 e 7 .661, de 16 de maio de !988, 
a receita proveniente da aplicaçãO desta 
lei será recolhida de acordo com o diS
posto no art. 4" da Lei n~ 7.735, de 22 
de fevereiro de 1989." 

Art. 2' O ait. 2'' i:la l,ei n' 7. 735, de 22 
de fevereiro çle _1989,_ Passa a vigorar com 
a seguinte redação: - -

''Art. 2~ Fica c.riado o Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e Re_cu_rso& Natu
rais Renováveis- Il;>ama, entidade" autár
quica de regime espectai, dotada de per
sonalidade jurfdlca de direito público, au
tonomia ad_ministrativ~ e financeira, viri
culada ao Ministério do Interior com a 
finalidade de coordenar, executar e- f&'er 
executar a polític:a nacional do meio ani
biente e da preservação; conservaç~o e 
uso raciooai,__fiscalização e controle dos 
recursos naturais renová'o:_eis." 

Art. 3~ Nos dispositivos das Leis n~, 6.308, 
de 2 de junho de 1980, 6.902. de 21 de ab_ril 
de 1981 e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
substitua-se, onde__ couber, a expressão Secre
taria Especial dó Meio Ambiente - Se:ma por 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur
sos_Natura_is Renováveis _-lbama. 

EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N' 19189, 
DE I O DE ABRIL DE 1989 

Dos Senhores Ministros de Estado do 
Interior e Secretário-Geral da. Secretaria 
de Assessoramento da Defesa Nacional. 
- Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú

blica 
T em-ós ã honra de submeter à elevada con

sideração de Vossa.Excelência o anexo ante
projeto de lei, que trata da Política ~acional 
do Meio Ambiente, nos termos do disposto 
nos artigos 2_3 e 225, da Çonstituição Federal. 
- 2. _A proVidência decorre da necessidade 

de consolidar no Brasil a disposição política 
adotada por Vossa Excelência para a questão 
ecológiCa do País e, também, da conveniência 
de elevar o nível da administração dos proble
mas do meio amQiente à importância que _es_te 
assume, em consonâncict_com a nossa polítjCã 
in_te_roa e o relacíonamento do nosso Pais cbm 
as demais nações. 

-3. A proposta atende, igualmente, a con-

Gen. piv. Rubens Bayma Denys, Ministro de 
Estado Secretário-Geral da Secretaria de As
sessoramento da DefeSa Nacional. 

LEI N• 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação e dá outras 
providências. - · 

-o-presidente da República. 
Faço saber que o Congress.o ~acional de

creta e eu s.ancionq a seguinte Lei: 
Art. 19 Est?- Lei, com fundamento no arti

·go s~, item XVII, alínea "c", "h"' e ''f'; da Consti
tuição Federal, esté!.bele_ce a Politica Nacional 
do Meio Ambiente, seus fifts e mecanismos 
de formulação e aplicação, ConstitUI O Sistema 
Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadas
tro Técnico Federal de Atividades e Instrumen
tós de Defes_a Ambiental. 

veniência de r~formular uma política ambien- Da Política Nacional do Meio Ambiente 
tal atenta aos reclaffios da sociedade nacional 

·e·que respalde a postura soberana adotada Art. 29 ·A Política Nad_on~ do Meio Am-
- -pelo Brasil no trato dessa questão perante as blente tem por objetivo a preservãc;ão, melho-

outras n_ações ~ organismos intemacionais. ria e recuperação da qualidade ambiental pro-
4. Corri esse objetivo, O anteprojeto con- pfcia à '{id~. vfsando a assegurar, no País, con-

--cilia as disposições constitucionais com a dtções ao desenvolvimento sóciõ-econômico, 
mais. Wpla audiên:da àó.S governos estaduais aos interes~es da segura"nça nacional e_ à pro-
e muniCipais, de administração pública e dos teçãO da dignidade da vida humana, atendidos 
Si;!gmentos da sociedade civil, sem perder de os seguintes prindpios: 
ViSta o imperativo do aproveitamento dos nos- I- ação _goyernamenta[ na manuntenção 
sos recursos naturais em harmonia com os dO equilíbriO ecOlõgko, corisi.derando o m.eio 
ecossistemas, asseguran-do o desenvoiVimen- ambiente como um paúiin-õnfo público_ a ser 
to permanente e sem comprome~mento das necessariamente assegtirado e protegido, ten-
gerações futuras. do e_m vista o usQ C:oletivo; 

5. Assim sendo, o anteprojeto prevê o fun- _ 11-radonalização .. do usõ do solo, do sub-
-cionamento _de um_ órgão na<:i!Jnal superior - SOTo, da água e do ar; 
qUe, de modo ordenado e sistêmico, possa III-planejamento e fiscalização do uso dos 
contribuir, com eficácía e abrangência, para recursos ambientais; 
a condução do problema em moldes condi~ IV- pr'oteção dos ecossistemas, com a 
zentes com o interesse brasileiro e~_ para tanto, preservação de áreas _representativas; 

· eieVãdo à mafs alta cúpula governamental e V- coritrole e zoneamento das atividades 
SOb a preSidência' de Vossa Excelênci~- um potencial ou efetívamente _poluidoras; 
COnSelho SuperiOr para ãs questões do meio V( -incentivos ao estudo e à pesquisa de 
ambiente. . -tecnologias orientadas para o- uso radonal e 

_ 6. O modelo proposto abrange a_atuação a proteÇão dos recurs_os_ambientais; . 
dO COnselho Nacional do Meio Ambieilte e Vii-aCompanhamento do estado Qaquali-
a aptidão deste para prestar~Jhe assessora- _ dade ambientai; 
mente, estudar e propor--normas e padrões Viii-recUperação de áreas degradadas; 

Art. 4~ Esta lei_ entra em vigor_ __ na data de 
sua publidiÇ:ão:--

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

-_--:compatíveis com o_equilibrio ecológico e a _IX-proteção de áreas ameaçadas de de-
- ~sadia quarraaàe de vida, Jivre das rotinas de gradação; 

MENSAQ~ tl' !66, DE 1989 

Exc:elentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do parágrafo 1 ~ do art. 64 da 
Constituição Federal, tenho a honra de sub
meter à elevada deliberação Pe Vo_ssas Ex.ce· __ 
léncias, acompanhado de ExPOsição de Moti- _ 
vos do Senhor Ministro de Estado do Interior 

qúe está agora deS.Obrigado com a ed(ç:ão das X--eâücação ambiental a todos os níveis 
leis n<~~ 7.732 e 7.735, de 14 e 22 de fevereiro ·do ensino; inClusiVe a eduC:Ziç:_ão da -çomuni-
de 1989, respectivamente, e garante aO lnsti- dade, objetivando capacitá-la para participa-
MO. dO-Meio Ambiente e -dos Recursos Natu- -Ção ativa na defesa d9 meio ambiente. 
ri:,l$ Renováv~is a execução _das diretrizes e Art. 39 Para os fins preyistos nesta Lei , 
o atingimento das metas que venham ser esta- ehteride:sê por:-· . 
Pelecidas nos pianos e programas ãdotados 1- ri1.eí6 ambiente: o cOnjunto de condi-
pelo Congresso Nacional, como prevê a·cons- ções, Jeis, influências- e· inte-raçóes de ordem 
tituição, resSalvado, seguramente, a compe· fLSica, química e biológica, que-permite, abriga 

e Secre~rio_-~rÇI.l cl.a Secretaria de Assesso
ramento da De(esª Naç_ional, anexo projeto 
de Jei que "dispõe sobre a Política Nacional 
de Meio Ambiente, o Cadast(o Técnico Fede
ral de Norrm~s. PadrQes e Instrumentos de De-_ 
fesa Ambiental e dá outras providências". 

tência do órgão federal da produção mineral. e rege a vida em todas as Suas formas; 
- _- _Convencidos de cjue a medida ora proposta 11- degradação da quZIJidade ambiental: à 

é um novo passo do Governo brasUeiro parà alteração adversa das características do meio 

Brasma, 24 de abril de 1989. -José Samey. 

af!rmaçáõ ae nossa soberania, api"oveitamos ambiente; 
~-oportunidaded para renovar a Vossa Exce- m- poluição: a degradação da qualidade 
lência proteStos de prOfundo respeito. -João ambiental resultante de atividades que direta 

_Alves Fi1hó;- Míriistró de EstadO do Interior- ou indirefumehte; ---
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a) prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estétiCas ou sanitá

rias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desa

cordo com ·os padrões ambientais estabele
cidos, 
N- poluidor: a pessoa física Ou jurídica, 

de direítO público ou privado, responsável, di
reta ou indiretamente, por atividade causadora 
de degradação ambiental; 

V- recursos ambientais: a atmosfera, as 
águas interiores, superficiais e subterrênas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o· subsolo 
e os elementos da biosfera. 

Dos Objetivos da Política Nacional 
do Meio Ambiente 

Arl 4? A Política Nacional do Meio Am· 
biente visará: 
1-à compatibilizaÇão do desenvolvimento 

económico-so-cial com a preservação da qua
lidade do meio ambiente- e do equilíbrio ecoló
gico; 

11--à definição de áreas priorítárias de ação 
governamental relativa à qualdidade e ao equi
líbrio ecológico, atendendo aos interesses da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios; 

III-ao estabelecimento de critérios e pa
drões da qualidade ambiental e de normas 
relativas ao uso e manejo de recursos am
bientais; 

IV-ao desenvolvimento de pesquisa e de 
tecnologias nacionais orientadas para o uso 
racional de recursos ambientais; -
V- à difusão _de tecnologias de manejo de 

meio ambiente, à divulgação de dados e infor
mações ambientais e à formação de uma 
consdência pública sobre a -necessidade- de 
preservação da qualidade ambientaL e d_o equi-
líbrio ecológico; -

VI- à preservação e restauração dos recur
sos ambientais com vistas à sua Utilização ra
cional e disPOnibilidade permanente, concor
rendo para manutenção do equilíbrto ecoló
gico propfcío à vida; 

VIl- à imposição, ao poluidor e ao preda
dor, da obrigação de recuperar e/ou indenizar 
os danos causados e, ao usuário, da contri
buição pela utilização de recursos ambientais 
com fins económicos. 

Art. 59 As diretrizes da Política Nacional 
do Meio Ambiente serão formuladas em nor
mas e planos, destinados a orientar a ação 
dos Governos da União, dos Estados. do Dis
trito Federal, dos Territórios e dos Munidpios 
no que se relaciona com a preservação da 
quaHdade ambiental e manutenção do equilí
brio ecológico, observados os princípioS esta
belecidos no artigo 2o desta Lei. -

Parágrafo- único. As atividades empresa
riais públicas ou privadas serão exercidas em 
consonância com as diretrizes da Política Na
cional do Meio Ambiente. 

Do Sistema Nacional do Melo Ambiente 
Art. 6~ Os- Orgãos e entidades da· União, 

dos_ Estados, do Distrito Federal, dos Territó
rios e dos Municípios, bem como as Funda
ções instituídas pelo Poder Público, respon
sáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental; constituirão o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - Sisnama, assím estrutura-
do: _ 

r:....:. Ófgão Superior. o COriselho Nacional 
do Meio Ambiente - Conama, com a função 
de assistir o Presidente da República na formu
lação_ de dlretrizes da Políticã Nacional do Meio 
Ambiente; 

II-Órgão Central: ·a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente- Sem a, do Ministério do Inte
rior, à qual cabe promover, disciplhar e avaliar· 
a implementação da Política Nacional do Meio 
Ambeinte; 

III- Órgãos Setoriais: os órgãos ou-entida~ 
des integrantes da Administração Pública F e
dera] Direta ou lndireta, bem comO as Funda
ções instituídas pelo Poder Público, cujas ativi
dades estejam, total ou p"ardalmente, ass_ocia
das às de preservação da qualidade ambiental 
ou de disciplinamerito do Uso de recursos-am-
bientais; _ 

IV- Órgãos Seccionais: os órgãos ou enti
dades estadUais respõriS-ávels pela eXeCuÇão 
de programas e projetes e de controle e fiscali
zação das ativídades suscetíveis de degrada
rem a q_ualidade ambiental; 

y·_ Of9i:ios LoCais: Os órgãos-Ou entidades 
municipais responsáveis pelo controle e fisca
lização dessas atividades,_nas suas respectivas 
áreas de jurisdição. 

§ 1 ~ Os Estados, na esfera de s_uas com
petências e nas áreas de sua jurisdição, elabo
rarão normas supletivas e complementares_ e 
padrões relacionados Com o meio ambiente, 
observados os que forem estabelecidos pelo 
Canama. 

§ 29 Os Municípios, observadas _as nor
mas e os padrões federais e estaduais, tam
bém poderão elaborar as normas mel"),ciona-
das no parágrafo anterior. - __ _ 

§ 3o Os órgãos central, setoriais, seccio
nais e locais, mencionados neste artigo, dev'e
rão forrieCeLoS _resultados das análises efetua
das e sua fundamentação, quando solicitados 
por pessoa legitimamente interessada. 

§ 4~ De acordo com a legislação em vi
gor, é o Poder Executivo autorizado ,:l criar 
uma Fundação de apoio técnico e dentiTii::o 
às atividades da Sema. 

Do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente 

Art 7 9 _ É criado o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente- Conan1a, cuja composição, 
organização, competência e funcionamento 
serão estabelecidos, em regulame~to_. pelo 
Poder Executivo. · 

Parágraro único: Integrarão, também, o 
Coné"ma; 

a) representantes dos Governos dos Esta
dos, indicados de acordo com o estabelecido 
em regul2lmenf0, podendo ser adotado um 
critério de delegação por regiões, com indica
ção alternativa do representante comum, ga-

rantida sempre a participação de um represen
tante dos Estados em cujo território haja área 
Crítica de poluição, assim considerada por de.:. 
creto federal;-

b) presidentes das Confederações Nacio
nais da Indústria, da Agricultura _e do Comér-
cio, bem c:omo das Confederações Nacionais 
dos Trabalhadores na Indústria, na Agricultura 
e no Coniércio; - - -

c) preSidentes da Associação- BraSileira de_ 
Engenharia Sanitária e da Fundação Brasileira 

-- pa:ra -ã ConSerVaçãó da Natureza. -
d) 2 (dois) representantes de Associações 

legalmente constituídas para a defesa dos re
cursos naturais e de combate à poluição, a 
serem nomeados pelo Presidente da Repú
blica. 

Art. 8? lncluir-se-ão entre as competên
cias do Conama: 

l-estabelecer, mediante proposta da Se
ma, normas e· CrfférTos--para o licenciamento 
de atividades efetiva ou potencialmente polui
doras, a ser conce_dido pelos Estados e super
visionado pela Sema; 

D- determinar, quando julgar necessário, 
a realização de estudos das alternativas e das
possíveis ccinseqüêndás ambíentais de proje
tas públícos ou privados, requisitando aos ór
gãos federais, estaduais e municipais, bem co

-mo a entidades privadas, as informações indis
pensáveis ao exame da matéria; 

lll- decidir, cOmo última instãndã ·aami-
nistrativa em grau de recurso, mediante depó
sito prévio, sObre as multas e outras penali
dades impostas pela Serria; 

IV- homologar acordos visando à transfor
mação de penalidades pecuniárias na obriga
ção de executar medidas de interesse para 
a proteção ambiental (vetado); 
V- determinar, mediante representação 

da Sema, a perda ou restrição de benefiéios 
fiscais concedidos pelo Poder PúbliCo, em ca-:.. 
ráter geral ou _condicional, e a perda ou Su~~ 
pensão de participação eni linhas de financià
mento em estabelecimentos oficiais -de cre
dito; 

VI- estabelecer, privatívãmente,_ normas e 
padrões nacionais de controle da poluição por 
veículos automotores, aeronaves e embarca
ções, mediante audiência dos Mini_stérios 
-competentes. 

Vil- estabelec_er normas, critérios e pa
drões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas 
ao Uso rãcional dos r~ursos ambientais~ prin
cipalmente os hídricos. 

Dos Jnsbumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente 

Art. 9" São -instrumentos da Política Na
cional do Meio Ambiente: 
1-o estab_eleclmento de Padrões de quali-

dade ambiental; 
n-o zoneamento ambiental; 
lU -a avaliação de impactos ambientais; 
IV- o licenciamento e a revisão de ativida-

des efetiva ou potencialmente poluídOras; 
V- os íncentiyas à produção e instalação 

de equipamentos e a criação ou absorção de 
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tecnologia, voltados para a melhoria da quali
dade ambiental; 

Vl- a criação de reservas e estações ecoló
gicas, áreas de proteção ambiental e as de 
relevante interesse ecológico, pelo Poder Pú
blico Federal, Estadual e Municipal; 

VII- o sistema nacional de informações so
bre o meio ambiente; 

Vlll-o Cadastro Técn:ico Federal de Ativi
dades e Instrumentos de· Defesa Ambiental; 

IX-as penalidades disciplinares ou com
pensatórias ao não-cumprimento das medi
das necessárias à preservação ou correção 
da degradação ambiental. 

Art. 1 O. A construção, instalação, amplia
ção e funcionamento de estabelecimentos_ e 
atividades utilizadoras de recursos ambientaiS, 
considerados efetiva ou potenctalmente polui
dores, bem como os capazes, sob qualquer 
forma, de caus.ar degradação ambiental, de
penderão de prévio licenciamento por órgão 
estadual competente, integrande do Sisnama, 
sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

§ 1 o Os pedidos de licenciamento, Suare
novação e a respectiva concessão serão publi
cados no jornal ofici<31 dO Estado, bem como 
em um períod.ico regional ou lo'caL de grande 
circulação. 

§ 2~ Nos casos e prazos previstos em re
solução do Conama, o licenciamento de que 
trata este artigo dependerá de homologação 
da Sema. -

§ 3Q O órgão estadUal do meio ambiente 
e a Sema, esta em caráter supletivo, poderão, 
se necessário e sem prejuízo das penalidades 
pecuniárias cabíveis~ deteirriiinar a reduÇ-ãO 
das atividades geradoras de polu! ;ão, para 
manter as emissões gasosas, os efluentes lí
quido e os resíduos sólidos dentr_odas condi
ções e limites estipulados no licenciamento 
concedido. 

§ 4~ Caberá exclusivamente ao Poder 
Executivo Federal, ouvidos os Governos Esta
dual e Municipal interessados, o licenciamento 
previsto no caput deste artigo quando relativo 
a pólos petroquímicos e doroquímlcos-, bem 
como a instalações nucleares e outras defini
das em lei. 

Art. 11. Compete à Senla propor aO 'Co
nama normas e padrões para implantação, 
acompanhamento e fiscalização do licencia
mento previsto no artigo anterior, além das 
que forem oriundas do próprio Conama. 

§ 1 o A ftscalização e o Con-trole da aplica
ção de critérios, normas e padrões _de quali
dade ambiental serão exercidos pela Sema. 
em caráter supletivo da atuação do órgão esta
dúal e municipal competentes. 

§ 29 Inclui-se na competência da fiscali
zação e controle a análise de projetos_de enti
dades, públicas ou privadas, objetivando à pre
seiVação ou à recuperação de recursos am
bientais, afetados por processos de exploração 
predatórios ou poluidores. 

Art. 12. As entidades e órgãos de r' man
damento e incentivos governamentais condi
cionarão a aprovação de projetas habilitados 
a esses beneficias ao licenciamento, na forma 
desta Lei, e ao cumP;rimento das normas, dos 

critérios e dos padrões expedidos pE>Io Cena
ma. 

Parágrafo único. A~ enttdades e órgãos re
feridos no caput deste artigo deverão fazer 
constar _dos projetos- a realização de obras e 
aquisição de equipamentos destinados ao 
controle de degradação ambiental e à melho
ria da qualidade do meio ambiente. 

Art. 13. O Poder Executivo incentivará as 
atividades voltadas ao meio ambiente, visan~ 
do: 
I-ao desenvolvimento, no País, de pesqui

sas e processos tecnológicos destinados a re
duzir a degradação da qualidade ambiental; 

11- à fabricação de equipamentos antipo
h.iidores; ---

111 -a outras iniciatiVas que propiciem afã~ 
cionalização do uso de recursos ambientais. 

Parágrafo único.- OS órgãOs-,-- entidades e 
programas do Poder Público, destinados ao 
incentivo das pesquisas cientificas e tecnoló
giCas; considerarão, entre as suas metas priori~ 
tárias·, o apoiO ãos projetas que visem a adqu[
rir e desenvolver conhecimentos básicos e 
aplicáveis na área ambiental e ecológfca. 

Art. Í4. Sem prejuízo das penalidades de
finidas pela legislação federal, estadual e mu
nicipal, o não-cumprimento das medidas ne
cessárias à preseiVação __ ou correção dos in
conVei1ientes e danos causados pela degra~ 
dação da qualidade ambiental sujeitará os 
Tâms-gressores: 

I- à multa simples ou diária, nos- valores 
corresporidêntes, no mínimo, a 10 (dez) e, 
no máXimo, a 1.0QO (mil) ObrigaÇ:õe~ Reajus~ 
távefs do Tesouro Nacional - ORTN, agra
vada em casos de reincidência específica, con
forme_ dispuser o regulamento, vedada a sua 
cobrança pela União se já tiver sido aplicada 
pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou 
pelos Municípios; 

II- à perda ou restrição de incentiv~. e be~ 
nefídos fiscais concedidos pelo Poder Público; 

III..,.... à peráa ou suspenSãá-de participação 
em linhas de financiamento em estabeleci
mentos oficiais de crédito; 

IV- à suspensão de sua atividade. 
§ 1 ~ Sem obstar a aplicação das penali

dades preVistas neste artigo, é o poluidor abri~ 
gado, independenmente de existência de cul
pa, a _indenizar ou reparar os danos-causados 
ao meio ambiente e a terceiros, aretados pÕr 
SUa atividade. O Ministério Público da União 
e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal por 
danos causados ao meio ambiente. 

-- -------

§ 2~ No caso de omissão da autoridade 
estadual ou munic-ipal, caberá ao Secretário 
do Meio Ambiente a aplicação das penalidades 
pecuniárias -previstas neste artigo. -
- ~§ _3Q No~_ casos previstos nos incisos TI e 

III deste artigo, o ato declaratórfo da perda, 
r_es_td_ç_ãQ_o_u suspensão será atribuição da au
toridade administrativa Ou fílianCE:ira que cori
ce,deu os benefícios, incentivos ou financia
mento, cumprindo resolução do Conama. 

·§ 4" Nos casos de poluição provacada pe
lo ·derramamento ou lançamento de detritos 
Ol:J óleo em águas brasileiras, por embarca-

ções e terminais mar(timos ou fluviais, prevale~ 
cerá o disposto na Lei n~ 5.357 (SI), de 17 
de novembro de 1967. _ _ 

Art. 15. I:: da competência exclusiva do 
Presidente da República a suspensão previstà 
no inciso N do artigo anterior por prazo supe
rior a 30 (trinta) dias. 

§_ L~ O Ministro de Estado do Interior, me
diante proposta do Secretário do Meio Am
biente e/ou por provocação dos Governos lo
cais, poderá suspender as atividades referidas 
neste artigo por prazo não-excedente a 30 
(tri_nta) dias. -

§ 2c Da decisão proferida com base no 
parágrafo anterior caberá recufso. com efeifO 
suspensivo, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, para o Presidente da República. 

Art_. 16. Os Governadores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios poderã _ 
adotar medidas de emergência, visando a re-

-duzir, nos limites necessários; ou pafálisar,-pe
lo prazo máximo de 15 (quirize) dias, as ativi
dades poluidoras. 

Parágrafo único. Da decisão proferida 
com base_ neste artigo, caberá recurso, sem 
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, 
ao Ministro do Interior. 

Art. 17. É ins.tituido, sob- ã adffilnisfrã.çaO-
da Sema, o Cadastro Técnico Federal de Ativi
daáes e Instrumentos de Defesa Ambiental, 
para registro obrigatório de pessoas físicas ou 
jUrídicas_que se dedi(juem à coilsUitoria técni
ca sobr~ problemas ecológicos ou ambientais 
e à indústria ou comércio de equipamentos, 
aparelhos e instrumentos destinados _ao con
trole de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras. 

Art. 18. São transformadas em reseiVas 
ou estações _ecológicas, sob a responsabili
dade da Sema, as floreStas e as demais formaS 
de vegetação natural de preseJVação perma
nente, relacionadas no artigo 2~ da Lei n~ 4. 771 
f ), de 15 de Setembro de i 965 -- Código 
Florestal, e os pOuses das aves de arribação 
:>rotegidas por convênios, acordos ou tratados 
:~ssinãdos pelo Brasil com outras nações. ' 

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurí
dicas que, de qualquer modo, degradarem re
:;eJVas ou estações ecológicas, bem como ou
:ras áreas declaradas como de relevante inte
resse ecológico, estão sujeitas ~ penalidades 
previstas no artigo 14 desta Le_i, 

Art. 19. (Vetadoi. 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 21. Revogam-se as disposições em 

:ontrârio. 
JOAO FIGUEIREDO- Presidente da Repú

blica, - ~ário David Andreazza. 

LEI N' 5357, DE 17 DE NOVEMBRO DE 
1967 

Estabelece penalidades para embCJrca
ções e terminais marftimos ou_ fluviais que 
lançarem detritos ou óleo em águas brasi
leiras, e dá outras providências. 

Art. 1 ~ As embarcações ou terminais ma
rítimos ou fluviais de qualquer natureza, es
trangeiros ou nacionais, que lançarem detritos 
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ou óleo nas águas que se encontrem dentro 
de uma faixa de 6 (seis) niilhaS-mcirítifnas do 
litoral brasileiro, ou noS rios, Jagôas e outros 
tratos de água, ficai'ão sujeítoS àS seguintes 
penalidades: 

a) as embarcações, à multa de 2% (dois 
por cento) do maior salário-mínimo vigente 
no território nacional, "por tonelada de arquea
ção ou fração; 

b) os terminais marítimos ou fluviais, à mul
ta de 200 (dwentas) vêzes o maior salário
mínimo vigente no territó~io nacional. 

Parágrafo único. Em caso de reicindência, 
a multa será aplicada em dobro. 

Art. 2o A fiscalização desta Lei fica a: cargO 
da Diretoria de Portos e Costas do Ministério 
da Marinha, em estreita cooperação com os 
diversos órgãos federais ou estaduais" interes
sados. 

Art. 3o A aplicação da penalidade prevista 
no artigo 1~ e a contabiliaade da-reCeita__dela 
decorrente far-se-ão de acôrdo com o estabe
lecido no Regulamento para as CapitaniaS de 
Portos. 

Art 4? A receita proveniente_da aplicação 
desta Lei será vincu1ada ao_Fundo Naval, para 
cumprimento dos programas e manutenção 
dos serviços necessários à fiscalização da ob
servância desta Leí. 

Art. 5" Esta Lei entra em -vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6o Revogam-se as diSPosições em 
contrário. 

A COSta- e Silva, Presidente da República. 

LEI No 7.661, DE 16 DE MAIO DE )988 

institui o Plano Nacional de. aerencia
mento Costeiro, e dá outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e e_u sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1? Como parte irilegta:iide da Política 

Nacional para os Recursos do Mar - PNRM 
e- da Política Nacional do Meio Ambiente -
PNMA, fica instituído o Plano Nacional de Ge
renciarnento Costeiro ..:... PNGC. 

Art. ~ Subordinando-se aos princípios e 
tendo em vista os objetivos genéricos da. PN_
MA. fixados respectivamente nos artigos 2~ e 
4" da lei no 6.938 e ), de 31 de agosto de 
1981, o PNGC visará-especificamente a orien· 
tar a utilização racional dos reçurso_s_ na Zonél 
Costeira, de forma a -contribuir para elevar a 
qualidade da vida de sua população, ª prote
ção do seu património natural. his_tór!co, étni· 
co e cultural. 

Parágrafo único. -Para os efeitos desta Lei, 
considera-se Zona Costeira _o espaço geográ
fico de interação -do ar, do mar e da terra, 
incluindo seus recursos renováveis ou não, 
abrangendo uma faixa marítima e outra terres~ 
tre, que serão definidas pelo Plano. 

Art 3" o- PNGC deverá prever o tonea
mento de usos e atividades na Zona ·costeira 
e dar prioridade à conservação e proteção, 
entre outros,_ dos seguintes bens: 
1- recursos naturais, renováveis e não re

nováveis, recifes, parcéis e bançgs_de algas; 
ilhas costeiras e oceâni.c.a_s~. _si$emas fluviais, 

estuarinos e lagunares, baias e enseadas; 
praias, promorifórios,~-c-osroes -e grutas mari
nhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, 
m_angüéíáis e p·radrarias submersas; 

11- sítios ecológicos de revelância cultural 
e demais unidades naturais de_ preservação 
permanente; 

m--monumentoS que integre-m 6 patrimô
nío riãfUfal, histórico, paleontológico, espeleo
lógico, arqueológico, étnico, cultural e paisa-
gistico. -

Art 4~ O PNGC será elaborado e, quando 
necessárlõ~ atualizado por um Grupo de Coor
denação, dirigido pela Secretaria da Comlssão
fntermintsterlal para os Recursos do Mar -
SECIRM, cuja composíçáo e forma de atuação 
serãO aefln1âas em decreto-do Poder Execu
tivo: 

§-- ] 9 O Plano será submetido pelo GrUpo
de Coordenação à ComisSãO [nterministerial 
para bS Re-ciJrsoS do Mar- CIRM, à qual cabe
r~fãpr6Vâ-Jo, com audiência do Conselho Na
cional do Meio Ambiente --Conama. 

M- z~= O Piano será aPlicado com~; parti
cipaçã-o-da União, dos Estados, dos Territórios 
e dos Municípios, através de órgãos e entida
des_ integradas ao Sfstema Nacional do Meio 
Ambiente - Sisn·aina. ·- · · 

-Art. 5°_- o PNGC será eiabofado e execu
tado observando normas, critérios e pa"drôes 
relativos ao controle e à manutenção da quali
dade do meio ambiente, estabelecidos pelo 

· Conama, que cómtemplem, entre _outros, os 
seguinte_s_s aspectos: urban(?ação;_ ocupação 
e uso do solo, do subsolo e das águas; parcela
mentO-e férriembramento do solo; sistema viá
rio e de transporte; sistema de produção, tras
missão e distribuição de_ energia; habitação 
e sáneá!Tlento básico; turismo, recreação e 
lazer; património natural, histórico, étnic9, cul
tural e paisagístico. 

§ 1? Os Estados __ e Municípios poderão 
if!-stltuir'"--atrayés ~e l~i,_ os respectivos Planos 
~taduãls _ou Municipais de GerenCiãmemo 
Costetro, observadas as "normas ·e diretrizes 
do Plano Nacional e o disposto nesta Lei, e 
designar os órgãos competentes para a execu-
91"o _desses. Planos. 

§ 2o _Normas e diretrizes sqbre o_LJSO_ 9-o 
solo, do subsolo e das águas, bem como limi• 
tações à utilização de imóveis poderão ser es
tabelecidas nos Planos de Gerenciamento 
COSteiro, Nacional,E.Stadual e Municipal, pre
valecendo sempre as disposições de natureza 
mais restriti'i.a. __ _ __ .. 

Art. 6~ O liceiiciamento para parcelamen
to e temembramento_do s.ólo, construção, ins
talação, funcionamento e ampliação de ativi
dades, com alterações das car~cteristicas na
turais da Zona COsteira, deverá observar, além 
do disposto nesta Lei, as demais normas espe
~cíficas federais, estaduais e municipais, respei
tando as diretrizes dos Planos de Gerencia
merlto CosteirO. _ 

§ 1 ~ A falta ou descumprimento, mesmo 
parcial das_ condições do licenciamento pre
visto neste artigo serão sándonados com in
~rdição, embargo ou demolição, sem prejuízo 

da cominação_de outras penalidades previstas 
·em lei. 

§ 2? Para o licenç_iamento, o órgão com-. 
petente solicitará ao responsável pela ativídade 
a el<iboraç"ão do estudo de irTIPacto ambiental 
e a apresentação do respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental - Rtma_, 9,evidamente 
aprovado, na forma- da lei. 

Art. 79 A degradação dos ecossistemas, 
do patrimônio e dos recursos naturaiS da Zona 
Costeira implicará ·ao agente a obrfgação de 
reparar o dano causado e a sujeição às penali
dades previstas nó artigo 14 da Lei n" 6,938, 
de 3_1 de agosto de 1981, elevado o limite 
máximo da multa ão valor correspondente a 
100.000 (cem mil) Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, sem prejuízo de outras san
çÇ>es previstas em lei. 

Parágrafo único. As senteQçaS condena
tórias e _os acordos judiciais (vet_ado), que dis~ 
puserem sobre a reparação dos danos ao 
meio ambiente pertinentes a esta Lei, deverão 
ser comunicados pelo órgão do Ministério Pú
blico ao Conama. 

.Art. 8? Os dados e as inforrTia"ções resul~ 
tantes do monitoram~to exercido sob res
ponsabilidade municipal, estadual ou federal 
na Zona Costeira comporão o Subsistema Ge
renciamento CoSteiro, integrante dO Sisteina 
Nacional de Informações sobre· o Meio Am· 
bíente - Sinima. 

Parágrafo único. Os órgãos setorias, sec .. 
cio.1ais e l_ocais do Sisnama, bem como uni
versidades e demais instituições culturais 
científicas e tecnológicas encaminharão ac 
Subsistema os _dados relativos ao património 
natural, histórico, étnico e cultural, à qualidade 
do meio ambiente a estudos de impacto am· 
biental da Zona Costeira. - -

Art.. 9? . Para_eYitar a degradação ou o uso 
indevido dos ecossistemas, do património e 
dos recur_sos _naturais de;~. Zona Costeira, o 
PNGC poderá prever a criação de unidades 
de conservação permanente, na forma da le-
gislação err;t vigor. . . 

Art. 1 O. As praias são bens públicos de 
. uso c_om_um do povo, sendo assegurados, 
sempre, livre e franco acesso a elas e ao rnar, 
em-qualquer direção e sentido, ressalvados 
os trechos considerados delnteresse da Segu
rança ~- t;:ional ou incluídos em áreas prote
gidas por legislação específica. 

§ }<> Não. será permitida a urbanização ou 
qualquer forma de util!zação. do solo na Zona 
Costeira qúe impeça oLi dificulte o acesso as
segur~9-o no c_aput deste artigo. 
~ __§ 2" A regulamentação desta Lei determi
nará as características e as ·irtodalidades de 
acesso que gararitam o uso Púbii ... "'O das praias 
e domar.... - -- -

§ 3~ Entende-se por praia a área coDerta 
e descoberta periodicamente pelas águas, 
acrescida da faixa subseqüente de material 
detrítico, tal çomo- areias, cascalhos, seixos e 
pedregulhos até o limite onc!e se_ inicia a vege
tação natural, ou,-em sua ausência, onde _co~ 
mece um outro ecossistema. 

Art. 11. O Poder Executivo regulamenta
rá esta Lei, no que couber, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. 
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Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JOSÉ SARNEY, Presidente da República. 
-Henrique Sabóia- Prfsc_o Wana. 

LEI N• 7.735, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1 ggg 

Dispõe sobre a extinçdo de órgão e 
de entidade autárquica, cria o InStituto 
Brasl1eiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis,. e dá outras pro- -
vidências. 

Faço saber que o Presidente da República 
adotou a Medida Provisória n~ 34 (1 ), _de .23 
de janeiro de 1989, qUe ·o_Congresso Nacional 
aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente dó 
Senado Federal, para os efeitos do disposto 
no parágrafo único, do artigo 62, da Consti
tuição Federal f ), de 5 ele outubro de 1_988, 
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 ~ Ficam extintas: 
[-a Secretaria Especial do Meio· Ambinte 

-Sem a, órgão subordinado ao Ministério do 
[nterior, instituída pelo Decreto n1 73.030 ~), 
de 30-de outubro de 1973; 

D -a Superintendência do Desenvol\dmen
to da Pesca - Sudepe, autarquia vinculada 
ao Ministério da Agricultura, criada pela Lei 
Delegada n" 10 (4 ), de 11 de outubro-de 1962. 

Art. 29 É criado o lns.tit_uto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Rec_urSQs Naturais Ren_o
váveis, entidade autárquica de regime- espe
cial, dotada de personalidade jurídica de direi
to público, autonomia administrativa e fnan
ceira, vinculada ao Ministério do Interior com 
a finalidade de formular, coordenar, executar 
e fazer executar a Política Nacional do }4~(o 
Ambiente_ e da preservação, conservação e 
uso racional, fiScaliZã.Çãõ;-controle e fomento 
dos recursos naturais renováveis. . _ 

Art. 3~ O Instituto a que se refere o artigo 
anterior será- administrado por 1 (um) Presi
dente, código LT-DAS-1015, e por 5 (cinco) 
Diretores, código LT-DAS-101.4, todos no
meados em comissão, sendo o primeiro pelo 
Presidente da República, e os demais pelo Mi
nistro de Estado do Interior, os quais serão 
titulares das seguintes unidades: 

da Secretaria Especial do Meio Ambiente_ -
Sema são tt:ansferidos para o Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos N.atlJ.~. 
rais Renováveis, que os sucederá, ainda, nos 
direito_s, créditos e obrigações, decorrentes ele 
lei, ato administrativo ou contrato, inclusive 

r1~ res_pecti..,.,~s- ~e:cei~~~ 
§ 19 Q Ministro de Estado do Interior sub

·meter;;r-ao Pr_~id_ente da República a estrutura 
resultante ÓÇI§ IJan_sferências referidas neste 
artigo e o quadro unificado _de pessoal, com 
as transformações e remuneração inerente 
aos seus ·.:argos, empregos e funções, man~ 

- tido o regime jurídico dos servidores. 
§ 29 No ~aso de ocorrer duplicidade ou 

superposição de atr~uições, dar-se-á a extin~ 
- çá"CY automátka do cargo ou função conside

rada desnecessária. 
§ 3o N.ê que sejam aprovados a estrutura 

-e-·o-quãdrp previsto no § 1 ?, as atividades do 
Senia e das entidad_es referidas neste artigo, 
sem solução de; continuidade, perm_anecêrão 
desenvolvidas pelos seus órgãos, como unida~ 
des integrantes do Instituto criado pelo artigo 
zo 

Art. 5°. o- E_oder ~ecufivo, no praJ::o de 
90 (noventa) dias, Contado da vigência desta 
Lei, adotará as providências necessárias à fiel 
execução .deste ato. 

Arl 69 Esta Lei entra ('!ffi vigor na data 
--de sua publicação. 

--- -Art. 79 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Nelson Carneiro, Presidente da República 
em exercido. 

(A Comissão de- Assuntos SOciais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
___ N° 21, de_1989 

(N~ 2.11.6189, na Casa de origem) -
De qifCiátiva do Senhor Presidente da Repú-

blica ---

Cria o Fundo Nacional de Meio Am
biente e dá ou_tras providências. 

O -congresso Nacional decreta: 
Art 1 o Fica instituído o Fundo Nacional 

de Meio Ambiente, com o objetivo de desen
_volver os projetas que visem ao uso racional 
e Sustentável de rec;ursos naturais, incluindo 

I-Diretoria de Controle c Fiscali:z:ação; 
II-Diretoria de RecurSOs- NãtUrãis Reno

váveis; 
III- Diretoria de ECõssi_stemas;---
IV-Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Di

vulgação; e 

---a manutenção, melhoria ou recuperaçãO da 
qualidade ambiental no sentido de elevar a 
qualidade de vida. da_ população brasileira. 

V- Diretoria de Administração e Finanças. 
Art. 4? O patrim6nio, os re-cursos arça

mentários, extra-orçamentários e financeiros, 
a competência, as atnbuições, o pessoal, in
clusive inativos e pensionistas, os cargOS, furi
ções e empregos da Superintendência da Bor
racha - Sudhevea e do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, extin
tos pela Lei n'~ 7.732 (5), de 14 de fevereiro 
de 198"9, bem assim os da Superintendência 
do Desenvolvimenio da Pesca - Sudepe e 

r) Leg. Fed. 19S9, pág. S7; f) 1988, pág. 709; (l) 1973, 
pág. 1.61S; r') 1962,pág. 2SS;_f) 19SSJ, pig. 122~ __ 

Art. 2~ Constituirão r~cursos do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente de que trata o 
art. 1 o deste lei: 

I - dotações orçamentária da União; 
---II- recursos resultantes de doações, contri

buições em dinheiro, valores, bens móveis e 
lnl6VeiS, que venham a receber de pessoas 
físicas e jurídicas; 

l\1- rendimentos_ de qualquer natureza, que 
venha a auferir como remuneração decorrente 
de aplicações do seu patrimônio; 

IV- outros, destinados por lei. 
- Parágrafo único. As pessoas fislcas e jurí

dicas que frzerem -cloações ao Fundo Nacional 
de Melo Ambiente gozarão dos benefídos da 

Lei n~ 7.505, de 2_ de Julho de 1986, conforme 
se dispuser er:n regulamento. 

. .. Art. 3~- -Os _recurso~ do Fuitdq Nadqf!i:ll d~ 
Meio Ambiente deverão ser aplicados através 
de órgãos públicos dos níveis federal, estadual 
emunicipal ou de entidades privada cujos ob
jetivos estejam em con&onâflcia com os objeti~ 
vos do Fundo Nacional de MeiO Ambiente, 
desda que não possuam, as referidas entida~ 
des, fins lucrativos. 

Art. 4° O Fundo Nacional de Meio Am, 
biente é administrado pela Secretaria de Pia~ 
nejamento e Coordenação da Presidência da 
República - SEPl..AN - PR, e pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA. de acordo com as 
diretriz;es estabelecidas pelo IBAMA, respeita
das as atribuições do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente- CONAMA. 

Art. 59 Serão consideradas Prioritárias as 
aplicações de recursos financeiro_s_d_e que trata 
esta lei, em proje~os nas seguinteS ãreas: 

J.!._ Unidades de Conservação; 
II- Pesquisa e Des_envolvimento Tecno~ 

lógico; 
III - Educação Ambiental; 
IV- Manejo e Extensão FloreStal; 
V- Desenvolvimento Instituciorial; 
VI - Controle Ambiental; 
VII -Aproveitamento Económico Racional 

e Sustentável da Flora- e Fauna Nativas. 
§ ) o Ç>s programas _serão periodtcamente 

revistos, de acordo com os princípios e dire
trizes da política nacional de meio ambiente, 
devendo ser anualmente submetidos ao Con
gresso Nacional. 

§ 2ç Sem prejuízo das ações em âmbito 
nacional, será dada prioridade aos projetes 

-que tenham sua área de afuaÇão na Amazônia 
Legal. 

Art. 6" Dentro de90 (noventa) dias, a con
tar da data da publicação_ desta lei, a Secretaria 
de Planeja!"IJento e Coordenação cfa Presidên
cia da República - SEPLAN~PR e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA regulamentarão o 
Fundo Nacional de_ Meio Ambiente, ftxa:ndo 
as normas para a obtenção e distribuição de 
recursos,._assim como_as _ _diretrizes e os crité~ 
rios para sua aplicação. 

Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. a~ Revogam~s_e as disposições em 
contrário. 

LEGIS!AÇ)!O aTADA 
MENSAGEM N• 169, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do parágrafo }9 do art. 64 da 
Constituição Federal, tenho a honra de sub

. meter à elevada deliberaç~o de Vossas Exce
lências, acompanhado de exposição de meti~ 
vos dos Senhores Ministros de Estado da Fa~ 
zenda, do Interior, do Planejamento e Secretá
rio-Geral da Secretaria de Assessoramento da 
Defesa Nacional, o anexo projeto de lei que 
·~cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e 
dá outras providências". 

BraSJ1ia,24 de abrll de 1989.-.loséSamev. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 22189, 
DE 10 DE ABRIL, DE 1989, 

DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO 
DA FAZENDA, DO INTERIOR, 

DO PLANEJAMENTO E SECRET ÁRIO-GE
RAL, DA SECRETARIA DE ASSESSORA

MIENTO DA DEFESA NACIONAL. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica: - - _ · 

Te mos a honra de submeter à eleva.da con
sideração de Vossa Excelência o anteprojeto 
de lei que institui o Fundo Nacional de Meio 
Ambiente. 

2. A proposição que ora encaminhamos a 
Vossa Excelência é conseqüêncía de estudos 
realizados pelos componentes do Programa 
Nossa Natureza, criado pelo Decreto no 
96.944, de 12 de outubro de198_8~ 

3. A alta prioridade que ora se confere às 
ações de proteção ambiental deverá exigir, a 
curto e médio prazos,_ recursos em volume 
vultoso, provavelmente insuscetível de viabili
zação ante a realidade orçamentárias do País. 

4. Daí, a convertência de se instituir o-FUn
do Nacional de Meio Ambiente, tendo por obK 
jetivo o desenvolvimento de pro]etos voltados 
ao uso racional e sustentável dos recursos naK 
turais, à man!..ltenção, melhoria e/ou recupe
ração de qualidade ambiental, no sentido de 
elevar a quaHdade de vida da população bra
sileira. 

5. O Fundo Nacionaf de Meio Ambiente 
destinará seus recursos precipuantes aos pro
jetas que tenham sua área de ação na Ama
zônia Legal. 

6. Constituirão recursos do referido FundO: 
dotações orçamentárias da União, recursos re
sultantes de doações, contribuições em di
nheiro, valores, bens móveis e imóveis, bem 
como recursos procedentes de multas ou ln
denlzações relativas a danos causados ao 
melo ambiente e decorrentes da aplicação do 
disposto na Lei n~ 7.34 7, de 24 de julho de 
1985, além de outros previstos em lei. 

7. Será efetuado em aporte, ainda este ano, 
para atividades na área de meio ambiente da 
ordem de NCz$ 30 milhões, mediante a re
messa ao Congresso Nacional de projeto de 
lei, para abertura de crédito especial tendo 
como fonte o cancelamento de despesas. 

8. O Fundo Nacional de Meio Ambiente se
rá administrado pela Secretária de Planeja
mento e Coordenação da Presidência da Re
pública, que deverá baixar as norrru'IS e crité
rios para a lmplantação_do Fundo, no prazo 
de 90 (noventa) -dias, a__ partir da vigência da 
lei. -

Aproveitamos a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos do noss_o mais 
profundo respeito. ---/11aJ1son Ferreira da Nó
brega, Ministro de Estado da Faz.enda -João 
Batista de Abreu, Ministro de Estado do Plane-

jamentõ da Presidência da República- João 
Alves.Filho, Ministro de Estado do Interior -
Rub_ens Bayma Denys, Ministro de Estado Se
cretário-Geral da Secretaria de Assessoram en
to d<l"Defesa Nacional. 

LEI N• 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986 -

Dispõe sobre be!Jefídos fiscais na área 
- do Imposto sobre a Renda_ concedidos 

a operações -de caráter culiural ou artís
tico~ 

O Presidente da República. 

Faço saber que o CongreSso Nacional de
creta e_ eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. J9 O contribuinte do Imposto sobre 
a Renda poderá abater da renda_bruta, ou de
duzir como despesa operacional, o valor das 
doações, patrocínios e investimentos, inclu
sive despesas e contribuições necessárias à 
sua efetiva-~ão, realizada através ou a favor de 
pessoa ju 'ca de natureza cultural, com ou 
-sem firiS luCrativos, cãdastràdif no Ministério 
da Cultura, mi forniã desta lei. 

§ 1 ç Observado o limite máximo de 10% 
(dez por cento) da renda bruta, a pessoa física 
poderá abater: 

___ I- até 100% (cem_ por· cento) do valor 
da doação; 

II --até 80% (_oitenta por cento) __ do valor 
do investimento. 

§ _ 2>_ O abatimento previsto no § 1? deste 
artigo não está sujeito ao limite de 50% ( cin
qüenta por cento) da renda bruta previsto·na 
legislação do Imposto sobre a Renda. 

§ 39 A pessoa jurídica poderá deduzir dO 
imposto devido valor equivalente à aplicação 
de alíquota cabível do Imposto sobre a Renda, 
tendo como base de cãkulo: 

I - até 100% _(cem por cento) do valor 
das doações; 

Ir - até 80% (oitenta por cento) do valor 
do patrocínio; 

II[-até 50% ( cinqüenta por cento) do valor 
do investírriento. -

§ 49 __ Na hipótese do parágrafo anterior, 
observado o limite Jnáximo de 2%_ (dois por 
cento) do imposto devido, as deduções previs
tas não estão sujeitas a outros limites estabe
lecidos na legislação do Imposto sobre a Ren
da. 

§ 5ç -Os beneflciõS preVistos neSta Lei não 
excluem ou reduzem outros benefícios ou 
-abatimentos e deduções em vigor, de maneira 
especial as_ doações a entidades de utilidad~ 
pública, feitas p·or pessoas físicas ou jurídicas. 

§ 6~ Observado O-limite de 50% ( dnqüen- -
ta por cento) de dedu_tibilidade do impast' 
devido pela jurídica, aquela que não se utilizar, 

no decorrer de seu período-base, dos bene
fícios concedidos por esta lei, poderá optar 
pela dedução de até 5% (cinco por cento) 
do impOSto devido para destinaÇão aO -FUndo 
de Promoção Cultural, gerido pelo Ministério 
da CLiltura. -

Art. 2? P8ra os Objetivos da presente lei, 
no concernente a doações e patrocínio, consi
deram-se atividades culturais, sujeitas à regu
lamentação e critérios do Ministério da Cul
tura: 

1- incentivar a formação artística e cultural 
mediante concessão de bolsas de estudo, de 
pesquisas, e de trabalho, no Brasil ou no exte
rior a autores, artistas e técnicos brasileiros, 
ou estrangeiros residentes no Brasil. 

J( - conceder prêmios a autores, artistas, 
técnicos de arte, filmes, espetáculos music_ais 
e de artes cênicas, em concursos e festivais 
realizados no Brasil; 

III _- doar ben.s móveis e imóveis, obras 
_ Q__e arte ou de valor cultural a museus, biblio
tecas, arquivos e outras entidades de acesso 
púBlico, de caráter cultural, cadastradas no 
Ministério da Cultura; 

_ IV - doar em espécies às mesmas enti
dades; 

V- editar cbra relativas às ciências huina
nas, às letras, às artes e. outras de cunho cul
tural; 

VI- prodUzir discos, vídeos, filmes e outras 
formas de reprodução fonovideográficas de 

·carâter cultural; 

VII -patrocinar exposições, festi\Lai_s __ de ar
te, espetáculos teatrais, de dança, de música, 
de ópera, de circo e atividades congéneres; 

VIII- restaurar, preservar e conservar pré
dios, monumentos, logradouros, sítios ou 
áreãsdombadas pelo Poder Público Federal, 
Estadual ou Municipal; 

IX- restaurar obras d~ arte e bens móv_eis 
de reconhecido valor cultural, desde que aces
síveis ao público;-

X - eríglr monumentos, eiTi conSOnãhda 
'com os Poderes Públicos, que visem preservar 
à memória llist6rica e cultural do País, com 
prévia autoriiãção do Min~stério da Cultura; 

XI-construir,- organizar, equipar, manter 
ou formar museus, arquivos ou bibliotecas de 
acesso público; 

XII- construir, restaurar, reparar ou equipar 
salas e ovtros ambientes destinados a ~tivida
des artísticas e culturais em geral, desde que 
de propriedade de entidade sem fins lucra
tivos; 

XIII ....:.::Tornecer .recursos para o Fundo de 
PromoÇão Cultural do Ministério_ da_ Cultura, 
para fundações culturais, ou ·para instalação 
e manuterição de cursos _de caráter cultural 
ou artístico, destinados ao aperfeiçoamento, 
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especialização ou formação de pessoal em 
estabelecimentos de ensi_no sem finS lucra
tivos; 

XIV......: incentivar a pesquisa no-cam-po- das 
artes e da c_ultura; 

X!V - preservar o folclore e as tradições 
populares nacionais bem como patrociriar os 
espetáculos -folclóricos sem fins lucrativos; 

XVI- criar, restaurar ou manter jardins bo
tânicos, parques zoológicos e sitias ecológicos 
de relevância cultural; 

XVII - distribuir gratuitamente ingressos, 
adquiridos para esse fim, de espetáculos artís
ticos-ou culturais; 

XVII[- doar livros adquiridos no mercado 
nacional a bibliotecas de acesso público; 

XIX- doar arquivos, bibliotecas e OUtras 
çr'-""('i'les particulares que tenham significado 
I;::.:Jecial em seu conjunto, ~ entidades cultu
rais de acesso públíco. 

XX- fornecer, --gratuitamente, passagens 
para transporte de artistas, bolsistas, pesquisa
dores ou conferencistas, brasileiros ou resi
dentes no Bré!sil, quando em missão de caráter 
cultural no País ou no exterior, assim reconhe
cida pelo Ministério da Cultura; 

XXI- custear despesas com transporte e 
seguro de objetos de valor cultural_d__e_s_tinados 
à exposição ao público no País; 

XXII- outras atividades .assim considera
das pelo Ministério da Cultura. 

Art. 3~ Para fins desta lei considera-se 
doação a transferênda definitiva de bens ou 
numerário, sem proveiro pecuniário para o 
doador. 

§ 1 o O doado_r terá direito aos favores fis
cais previstos nesta lei se expressamente de· 
clarar, no instrumento de doação a ser inscrito 
no Regimento de Titulo e Documentos, que 
a mesma se faz sob as condições de irreversi
bilidade do_ ato e inalienabilidade e jmpenhora
bilidade do objeto doado. 

§ 2c O__Ministério da Cultura ou o Minis
tério da Faienda poderá determinar a realiza
ção de pericia para apurar a autenticidade .e 
o valor do bem doado, cuja despesa correrá 
por conta do doador. 

§ 3o Quando a perícia avaliar o bem doa
do por valor menor ao atribuído pelo doador, 
para efeitos fiscais, prevalecerá o valor atri
buído pela perícia. 

§ 4~ Os donatários de bens ou va!ores, 
na forma prevista nesta lei,- fiCam iSentos da 
incidência do Imposto sobre a Renda sobre 
a receita não operacional obtida em "razão da 
doação. 

Art. 4" Para os efeitos desta lei, conside
ram-se investimentos a aplicação de bens ou 
numerários com proveito pecuniárío ou- patri
monial direto para o investidor, abrangendo 
as seguintes atlvidades: 

I- compra ou subscrição de ações noml~ 
nativas preferenciais s_em_ direito a voto, ou 
quotas de s_ociedades limitadas de empresas 
livreiras, ou editoriais que publiquem; pelo me
nos, 30% (trinta por cento) dos seus títulos 
de autores nacionais, devidamente cadastra
dos no Ministério da Cultura; 

TI -:--- participação em títulos patrimoniais 
de aSsôdaÇões, ou e_m ações nomimi:tivas pre
ferenciais ~em direito a voto, quotas do capital 
social ou de participantes de sOciedades que 
tenham por finalidade_:_ produções dnemato~ 
gráficas, musicais, de artes cênicas, comerda
lização de produtos culturafs e outras ativida
des empresariais de- interesse cultural. 

§ 1 o As participações de que trata este ar
tigo dar-se-ão, sempre, em-pessoas jurídicas 

--qaé tenham sede no País e estejam~ direta 
ou indire@rnente, sob controle de pessoas na
turais residentes no BrasiL 

_ § 2~ As ações ou ql!ofas adquiridas nos 
letrflõs desta lei fic_arão inalieiJáveis e empe
nhoráveis, não podendo ser utilizadas para fins 
de caução, ou qualquer outra forma de garan· 
tia, pelo prazo de 5 (cinco) anos. As restrições 
deste parágrafo compreendem, também, o 
compromisso de compra e venda, a cessão 
de direito à ~!-lª aquisição e qualquer outro 
contrato que tenha por objetivo o bem e impli
que a sua alienação ou gravame, mesmo que 
futuros. 

§ 3' As cjuotas de participantes são estra· 
nhas ao capital social e: 

a) conferem a seus titulares o direito de 
participar do lucro líquido da sociedade nas 
condições estip•1ladas no estatuto ou contrato 
social; 

b) poderão ser resgatadas, nas condições 
previstas no estatuto ou contrato social, com 
oú_ecursos de provisão formada com parcela 
do lucro líquido anual; 

.c). não conferem aos titulares di_reito de s_ó
do ou acionista, salvo o de fiscalizar, nos ter
mos· da lei, os atas dos administradores da 
-sociedade. 

§ 49 O capital contríbuído por seus subs
critores é inexigive\ mas, em caso de liquida
ção da sociedade, será reembolsado aos titula
res antes das ações QU quotas do capital social. 

Arl 5" Para os. efeitos desta lei. conside
ra-se patrocínio a promoção de atividades cul
turais, sem proveito pecuniário ou patrimonial 
direto para o patrocinador. 

Art 6° As instituições financeiras, com os 
benefícios fiscais que obtiverem com base 
nes_ta lei, poderão constituir carteira especial 
destinada a fmanciar, apenas com a cobertura 
Q.Q~ c_usto_s operacionais, as atividades cultu
rais mencionadas no art. 4°. 

Art. 7? Nenhuma aplicação de benefícios 
fiscâís prevlstos nesta lei poderá ser feita atra
vés de qualquer tipo de intermediação ou cor-
retagem. -· · -

Art. 89 As pessoas Jurídicas beneficiadas 
pelos incentivos da presente lei deverão comu
nicar, para fins de re-gistro, aos Ministérios da 
Cultura e da Fazenda, os apartes recebidos 
e enviaf·comprovanle de sua devida aplicação. 

§- 'fo Os MinistériOs da Cultura e da Fazen
da poderão celebrar convênios com Orgãos 
públi~os esta~u51i_~ gu municipais delegando
lhes as. atvidades mencionadas neste artigo, 
desde que as entidades e empresas benefi
ciadas nãO-recebam, quantia superior a 2.000 
(duas mil) OTN de cada contribuinte. 

§ 2?- As operações superiores a· 2-.ooo 
_(duas mil) QTN deverão ser jJreviatTiente co~-
municadas ao Ministério da Fazenda pelo doa
dor, patrocjnador ou investidor para finS de 
cadastramento e posterior fiscalização. O Mi
nistério da Cultura certifiCará se houve- a reali
zação da atividade incentivada. 

Art. 9' Em nenhuma hipótese, a doação, 
O. patrocínio e O investimento pode'râo ser rei· 
tos pelo contribuinte à pessoa a ele vinculada. 

Parágrafo único. Consldira-se pessoa vin
culada ao contribuinte: 

a) a peSsoa jurídica aa qual o contribUinte 
seja titular, administrador, acionista, ou s-ócto 
à data da operação, ou nos 12 (doze) meses 
anteriores; 

- b) o cônjuge, os parentes até o 3~ grau, 
inclusive os afins, e os dependentes do contri
buinte ou dos titulares, administradores, acio
niStas oU sócios de pessoa jurídica vincufada 
ao contribuinte nos termos fla -~líne~ anterior; 

c) o s6cio, mesm-d quando outra pessoa 
jurídica. 

Arl 1 O. Se, no ano-base, o montante dos 
incentivos referentes à doação, patrocínio ou 
investimento, for superior ao permitido, é fa~ 
culta_ do ao contribuinte deferir o exCedente pa· 
ra até os 5 (cirico), anos- seguintes, sempre 
obedecidos os limites ftxados no artlgo 1 ~ e 
seu:;; parágrafos. 

Art. II. As infrações aos· dispositivos des
ta lei, sem_ prejuízo das sanções_ penais cabí~ 
veis, sujeitarão o contribuinte à cobrança do 
Imposto sobre a Renda não recolhido em cada 
exercício acrescido das penalidades previstas 
na legislação do Imposto sobre a Renda, além 
da perda do direito de acesso, após a conde
nação, ao-s benefícios fiscais aqui instituídos, 
e sujeitando 6 benetlciál'io à multa de 30% 
(trinta por ceritofdo valor da operação, asse-
gurando o direito de regresso contra os res
ponsáveis pela fraude. 

Art. 12. As doações, patrocínios e investi
mentos, de natur&a cultural, mencionados 
nesta Lei serão comunicados ao Conselho Fe
deral de Cultura, para que eSte possa acompa
nh"ar e- SuperVIsiona-r as respectivas aplicações, 
podendo, em caso de desvios ou irregulari
dades, serem por ele suspensos. 
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§ J9 O Conselho Federal de Cultura, nas 
hipóteses deste artigo, será auxiliado, (v-etado), 
pelos Conselhos Estaduais de Cultura (veta
do). 

§ 2• (Vetado). 

Art 13. A Secretaria da Receita Federal, 
no -exercido das suas atribuições específicas, 
fiscalizará a efetiva execução desta Lei, no que 
se refe(e à_tealização das atividades culturais 
ou à aplicação dos recurs.QS nela comprome
tidos. 

Art. 14. Obter redução do Imposto sobre 
a Renda, utilizando-se -fraudulentamente de 
qualquer dos benefícios desta Lei, constitui 
crime punível com_ reclusão de 2 _(dois} a 
6 (seis) meses e multa. - --

§ 1 o No caso de pessoa jurídica, respon
dem pelo crime o acionista controlador e os 
administradores, que para ele tenham con
corrido. 

§ 29 Na mesma pena incorre aquele que, 
recebendo recursos, bens ou valores, em fun
ção desta Lei, deixe de promover, sem justa 
causa, atividade cultural objeto do incentivo. 

Art. 15. No prazo de 12_0 (centq e vinte) 
dias o Poder Executivo baixará decreto regula
mentando a presente Lei. 

Art. 16. Esta Lei produzirá seus efeitos no 
exercício financeiro de 1987. sendo ap_llciwel 
às doações, patrocínios e investimentos reaJi. 
zados a partir da data de sua publicação. 

Art. 17. Esta Lei entr_a em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 18. Revogam-se as ·disposições em 
contrário. 

JOStSARNEY, Pr~sidente da Rep(lbl_ica
Dilson Domingos Funaiv -João Sayad
Angelo Oswaldo de Araújo Santos. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

LEI N•7.347, DE24 DE JULHO DE 1985 

Disdplina a ação civl7 pública de respon
sabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidoe, a bens e direi
tos de valor artístko. estético, histórico, 
turfstic-o e paisagístíco (vetado), e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art 1~ Regem-se pelas disposições desta 
lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 
de responsabilidade por danos causados: 
I- ao meio ambiente; 

II- ao consumidor; 

m-a bens e direito de valor artístico, esté
tico, histórico; turísticO e paisagístico; 

IV- (Vetado). 

Art. _ _2'· As ações previstas nesta lei serão 
propostas no foro do local onde ocorrer o 
dano, cujo juízo terá competência funcional 
pa;a p~ocessar e julgar a causa. 

Art. 3" _A ação civil poderá ter por objeto 
a condenação em dinhE!fro ou o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer. 

Art. 4~ Poderá ser ajuizado ação cautelar 
para os fins desta lei, objetivando, inclusive, 
evitar o dano ao meio ambiente, ao consu
midor, aos bens e direitos de _valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico (ve
tado)). 

Art 5o · A aç.ão principal e a cautelar_ pode· 
rão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, pelos Estados e Municípios. Poderão 
também ser propostas por autarquia, empresa 
pública, fundação, sociedade de economia 
mista ou por associação que: 

--l-esteja constituída há pelo menos um 
anO, nos-termos da lei civil; 

if_:_ inclua, entre suas finalidaâo?S instítUcio
naTs, a prOféÇão ao meio ambiente, ao consu
midor, ao patrimóniO artísticO, estético, histó
rico, turíStico e pa:isagísticà (vetado). 

§ 1" O Ministério PúbliCO; Se não intelVier 
no -processo como parte, atuará obrigatoria
mente como fiscal da lei. . 

§ 2° Fica facultado ao Poder Público e a 
outras associações legitimadas nos termos 
deste artigo habilitar-se como litisconsortes de 
qualquer das partes. --

§ 3o Em caso de desiStência ou abando
no a~_aÇàO-por associação legítimada, o Minis
tério Público assumirá a titularidade ativa. 

Art. 6" ~ QUarquer pessoa poderá e o serVi~ 
dor público deverá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, ministrando-lhe informa~ 
S;ôeS sobre fatos que cOnstituam objeto da 
ação civil e indicando-lhe os elementos de 
convlcç~o---:- - -

Art. 7" Se, no exercício de suaS furições, 
os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 
fatos que possam ensejar a propositura· da 
ação civil, remeterão peças ao Ministério Públi
co para as providências cabíveis. 

Art. ao Para iristruir a inicial, o interessado 
podeiá requerer às autoridadeS-competentes 
as~·Certidões e infOrmações que julgar nec-es
sárias,. a serem fornecidas no prazo de 15 
(quinze) dias. · 

§ 1~ -O-Ministério Público ·podenfiilstau
rar, sob sua presidência.- inquérito civil, ou re
quis_itar, de qualquer ÇJ~ganismo público ou 
particUlar, certidões, informações, exames ou 
perícias, no -prazo que assinalar, o qual não 
podf;!râ ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 

§ 2" Somente nos casos em que a lei im
puser"":Sig:ilo, poderá ser negada certidão ou 
informação, hipótese em que a ação poderá 
ser proposta desacompanhada daqueles do
cumentos,- cabendo ao juiz requisitá-los. 

Ali. g~ Se o órgão do Mi[l[Stério PUblico, 
esgotadas todas as diligências, se convencer 
da inexistência de fundamento para a propo~ 
situra da ação civil, promoverá o arquivamento 
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dos autos do inquérito civil ou das peças infor
mativas, fazendo-o fundamentadamente. 

§ J? Os autos do inquérito civil ou das 
peças de informação arquivadas serão reme
tidas, sob pena de se incorrer em falta grave, 
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior 
dO-Ministério Público. 

§ 2" Até que, -em sessão do Conselho Su
perior do Ministério Público, seja homologada 
ou rejeitada a promoção de arquivamento, po
derão as associações legitimadas apresentar 
razões escritas ou documentos, que serão jun
tados aos autos do inquérito ou anexados às 
peças de informação. 

§ 3° A promoçáo de arqUivamento será 
submetida a exame e deliberação do Conselho 
Superior do Ministério Público, conforme dis
puser o seu Regimento. 

--§ 4~ _Deixando o Conselho Superior de 
homologar a promoção de arquivamento; 
des-ignará, desde iogo, Outro órgão do Minis
tério Público para: o ajuizamerito da ação. 

Art. 1 O. Cor1stitui crime, punido com pe
na de reclusão de 1 (um) a 3 (trés) atios, mais 
multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações 
Reajustáveis do T escuro Nacional - ORTN, 
a recusa, o retardamento ou emissão de dados 
técnicos indispensáveis à propositUra da ação 
civil, quando requisitados pelo Ministério Pú
blico. 

Art, 11. Na ação que te-nha por ÕbjeÍo o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, 9 juiz determinará o cumprimento da 
prestação da atividade devida ou cessação da 
atividade nociva, sob pena de execução espe-
cifica, ou de cominação de multa diária, se 
esta for suficiente ou compatível. independen
temente de requerimento do autor. 

Art. 12. Poderá o juiz coriceder mandado 
liminar, com ou sem justificaçãO prévía, em 
decisão sujeita a agravo. 

§ 1 o A-requerimento de pessoa jurídica de 
direito público interessada, e para evitar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à eco
nomia pública, poderá o Presidente do Tnbu
nal a que competir o conhecimento do respec
tivo recurso suspender a execução da liminar, 
em decisão fundamentada, da qual caberá 
agravo pãra uma das turmas julgadoras, no 
prazo de 5 (cinco) dias a pãrtir da publicação 
do ato. 

§ 2' A multa cominada liminarmente só 
será exigível do réu após o trànsito em julgado 
da decisão faVOrávefão autor, mas será devida 
desde o dia que se houver configurado o des
cumprimento. 

Art. 13. Havendo condenação em dinhei
ro, a indenização pelo dano causado reverterá 
a um fundo gerido_ por um ·conselho Federal 
ou por Conselhos EStaduais de Ctue partici
parão necessariamente o Ministério Público 
e representantes da conii:iri-!dade, sendo seus 
recursos destinados à reconstituição dos bens 
lesados. 

Parágrafo único. Eii.ciuanto O fundo não 
for regulan:tent~do, o diJ1heiro ficará deposi
tado em estabelecimentO oficial de crédito, 
em conta com correção monetária. 
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Art 14. O juiz poderá conferir efeito suS
pensivo aos rec:ursQ_S, para evitar dano irrepa
rável à parte. 

Art. 15. Decorridos 60 (sesSenta) dias do 
trànsito em julgado da sentença condenatória, 
sem que a associação autora lhe promova 
a execução, deverá fazê-lo o Ministério PúPlico. 

Art. 16. A setença civil fará coisa julgada 
erga omnes, e~·-:eto se a açãoJor julgada im
procede: -::: por defidência de provas. hipótese 
em que qualquer legitimado poderá intentar 
outra ação com idêntico fundamento, valen
do-se de nova prova. 

Art. 17. O juiz ·c:6õ.denará a associação 
autora a pagar ao réu os honorários advoca
tícios arbitrados na c:onformidade do §_ 4"' do 
artigo 20 da Lei nc 5.869, de 1 T de janeiro-' 
de 1973 - CóaigO de Processo Gvil, quando 
reconhecer que a pretensão e manifestamente 
infundada. 

Parágrafo único. Em caso de litigância de 
má fé, a assodação autora e os diretores res~ 
pensáveis pela propositura da ação serão soli
dariamente condenados ao décuplo das cus
tas, sem prejuízo da résponsabilidade por per
-das e danos. 

Art. 18. Nas aç6es de que trata esta lei 
não haverá adiantamento de custas, emolu
mentos, honorários periCiais e quaisquer ou
tras despesas. 

Art. 19. Aplica~se à ação civil pública, pre
vista nesta lei, o Código de Processo CivH, 
aprovado pela Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, naquilo em que não contrarie suas 
disposições. 

Art. 20~ O fundo de (;rue trata o artigo 13 
desta lei será regulamentado pelo Poder Exe
cutivo no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 21. Esta lei entra em vigor nã-data 
de sua public::ação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 24 de julho de 1985; 164~ da Inde
pendência e 97~ da Repúblic:a, -JOSÉ SAR-
NEY, Fermmdo Lyra. -

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

PARECERES 
PARECER N• 100. DE 1989 

Da Comls.sJo do Di$/rlloFedéal, sobE e 
o Projeto de Lei do Distrito Fedeiaf n" 
20, de 1989, MeQsagem na 32,-- de 
1989-DF (Mensagem nP 22189-0AG. na 
origem), que "reestrutura o Orupo·...;.;. Di
reção e Assistência Intermediária. de que 
trata a Lei n"~ 6. 762. de 18 de dezembro 
de J979,ooe dá outras providêndtiS"'. 

Relator: ._5._e_nador Meir" FUho 
Originário do Poder __ Ex-ecutivo dQ. Di,stritQ 

Federal, nos termos do § 1 ~. do. artigo 16, 
do Ato das DisposiÇões Constitucihais Transi
tórias, vem a ~c;me desta comissão o pre
sente projeto de le_i .qUe "reestrutura o Grupo 
- DireçãO e Assistência Intermediária, de que 
trata a Lei n~ 6.762, de 18 de d(2embro de 
1979, e dá_ outras providênc:ias". 

A proposição tem por objeto instituir novo 
critério de remuner~ção para o Grupo-Direção 

-e Assistência lntermed_i_ária, do_Plano de Classi
ficação de Cargo.s do -Serviço Civil do Distrito 
Federal, substituindo _a atual Gratificação -
DAI, por vencimentc--padrão de cargo em co
missão acrescida- de representação, a exemplo 
do tratamento atribuído ao Grupo~Direç:ão e 
Assessoramento Superiores. 

Esclarece o Senhor Governador do Distrito· 
Federal, na_ m_e_nsagem que encaminha o pro
jeto a esta Czlsa, que a sistet'nátic::a estabelece 
paracrréffiuneração das funções de Direçã_o 
e Assistência TnteTrilédiária i"evelou..se, com o 
correr do tempo, inadequada ~s sua·s fináliCia~
des, na medida em que os valores atribuídos 
aos diferentes níveis deixaram de significar jus
ta retribuição para o desempenho das tarefas 
e- responsabilidades a elas vinculadas. 

POr essa razão, ocorre hoje um desinteresse 
geral por parte dos servidores para assumir 
essas funções, c~usando sérios tr.anstorno? à 
administração no desenvolvimentQ de suas 
atividades. 

Informa qUe, para a fiXação dos valores pro
postos, tomou-se por teta o vencimento da 
nível 1 do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, guardando a proporção de 14% 
entre os nlveis, conforme se verifica no anexo 
I deste projeto de lei. 

Propõe, ainda, alterar a denominação da 
Gratificação pela Representação de Gabinete 
para Gratificação pOr Encargo de Gabinete, 
observados os valores e requisitos constantes 
do AneXo nL 

Vale ressaltar, conforme v~rifica-se no art. 
8~, que as funções de confiança objeto deste 
projeto de lei continuam sendo providas exclu
sivamente por servidores do Quadro e Tabela 
de_ Pessoal do Distrito Federal ou por servi
dores requisitados dos órgãos com autonomia 
relativã, o que constituirá estímulo_ a ess~s ser
vidores. 

Está previsto, no art. 1_3 deste projeto, que 
a despesa decorrente correrá à __ conta de dota
ções próprias do orçamento do Distrito Fe

--deral. 
Diante do exposto, somos de parecer favo

rável quanto ao mérito desta proposição, e, 
após análise da matéria, concluímos que a 
mesma obedece aos preceitos de constitucio
naliçlade e juridicidade. 

Somos,. POrtanto, no âmbito desta- c::omis~ 
-são, pela aprovação do presente projeto de 
~ . -

Sala das Comissões, 20 de junho de 1989. 
---.--J11auro Benevides, Presidente - Meira Fi
lho, Relator- Mauro Borges -Aureo Me/lo 
.._Mauricio Correa - Pompeu de Sousa -:
João Lobo -Moisés Abrão -Francisco Ro
Uemberg- Odacir Soares -Márcio Lacerda. 

PARECER N"101, DE 1989 

Da COmissão do DistritO' Federal~ sobre.' 
O Projeto di? Lei do Distiito Federá/ n~ 
21, de 1989, que "estabeleCe a cargq hO
rdrla dos servidores civis ela Administra-

- _çflp Direta e Autárquica_ e das Fundações 
Públicas do Distrito Federal': 

Re1aior: Senador Meifa .-Filho +-~ 
-..-~.!)_Senhor Governador do Distrito Federa~ 
através da Mensagem n? 33, de 1989 submete 

. Junho de 1989 

à apreciação do Senado Federal o Projeto de 
Lei_n~ _2_l, __ de 1989. que_~·estabelece a carga 
horária dos servidores .civis da Administras;ão 
Direta e Autárquica e das Fundações Públicas 
do Distrito Federal". 

Compete a esta Comissão, confo_rme -ó p_re- :
visto no § 1 o do art. 16 do Ato_ tias Disposições 
Constitucionais Transitórias. e por força daRe
solução n" 157/88 do Senado Federal. o exa
me tanto do mérito quanto da constitucio
nalidade e juridicidade_ do Projeto. 

O Projeto estabelec::e, em ieuo artigo 1 ~. que 
"os servidores civis da Administração Direta 
e Autárquica e das FundaçÇes Públfcas do 
Distrito Federal ficam sujeitos ao regime de 
30 (trinta) horas semanaiS de trabalho", mas 
Jogo exclui desse regi_me, no § 1~, ''os servi~. 
dores que exercerri ati~d<:~des corresponden
tes às profissões para as quais a lei estabelece 
regime especiarde trabalho",_Resguarda, tam
bém, (§§ 29 e 3~), os respectivos regimes dos 
ocupantes çlas categorias furicionais -dE!- Médi
co e de Professor do Ensino de 1.~ e 2~ graus. 

No. entanto, o arti_go_ 2° mantém o regime 
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho 
para os oç:upantes de cargos em comissão 
e de funções de confiança. bem como para 
os servidores- com gratíficaç:ão pOfencargOS 
em gabinete. · - -- -

Na sua Mensagem, o Senhor GQvemador 
do Distrito Federaljustífica as medidas_dg_pro· 
jeto, destacando ''a nec~dade de se ·impri· 
mir maior raCiOnaH~~p_o às tarefas de que es~ 
tão iOcumbidos os órgãos e entidades do Dis· 
trito Federal, de forma a se otimizarem recur
sos que dão hoje claros sinais de esgotamento 
.e se obter, em conseqüência, setisfvel_econo
mia para qs cofres governamentais". Salienta. 
inclusive, "que a diminuiÇão de gastos advrrlda · 
da implantação da medida será da ordem de 
32% (trinta~ dois por cento)". 

A Mensagem afirma, também; que as che· 
fias que vivendam o problema dão apoio total 
ao pOsicionamento do GovernadOr, o qual es~ 
pera, ainda, com _a rriedldª proposta, aumentar 
a produtividade dos servidores e a qualidade 
dos serviços prestaõos. 

No que diz respeito aos aspectos constitu· 
clonais, nªQ encontramos óbices à aprovação 
do Projeto, visto que:_ a Constituição, em rela~ 
ção à duração do trabalho normal, diz apenas 
que ele não deverá_ ~e r superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facul~ 
tando, inclusive, a c::omj)ensação de horários 
e a redução da jomadà, "niêdiante acordo ou 
convenção coletiva de trabalh6''. 

Nosso parecer é, pois, favorável em relação 
à constitucionalidade e juridicidade. Opina~ 
mos, também, fa,voravelinêl1te, no que diz res· 
peito ao mérito, principalmente por ser o horá
rio Corrido uma reivindicação antiga, não ape
nãS das entidades de classe do Distrito Fede~ 

· ra;l, mas tambêm dOs representantes do:S serVi
dores civiS da Capital da República. 

Sala das Comlssões. 20 de iunho de 1989: 
-Mauro Benevides, Presidente- Meira FDho, 
Relator - MaUro BÕiges -.:__ Áureo Mel/o -
Pompeu de SouSél-_Maurício Corréa- João 
Lobo - Moisés Abrão - Francisco Rollem
berg - Oqacfr Soai-es- MardC?_ Lac_ertj.~. 
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PARECER N• 102, DE 1989 

Da ComiSsdo de Assuntos Ec_Qnômi_-_ 
cos, sobre .a .Mensagem n" 115, de 19~9 
{n" 236189, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à apro
vação, do Senado Federal_ proposta do 
Senhor Minlstro __ da Fazenda. para que sfÇ
j'a autorizada a República Federativa do 
Brasil, através do J.1ínistério do Exército, 
a contratar operação de crédito externo 
no valor de até (JS$ 22,J84,095.92,jutJto 
a um consórcio de bancos franceses lide
rados pela Banque Nationale df! Pan"s. 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 
Atravês da presente mensagem, acampa· 

nhada da Exposição de Motivos n~ 097, de 
30 de maio de 1989, do Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Fazenda, solicita Q Senhor 
Presidente da República Federativa do Brasil, 
com base no_artigo 52, item V, da Constituição 
Federal, seja autorizada, pelo Senado Fed~ral, 
a contratação, pela República Federativa do 
Brasil, através do Ministério do Exérdto, de 
operação de crédito externo, bens e serviç,os, 
no valor de US$ 22,384,095.92 (vinte e dois 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil no
venta e cinco dólares e noventa e dois centa
vos), junto a um Consórcio de Bancos Fran
ceses liderados pela Banque Nationale de Pa
ris (BPN), destinada a_ ~omplementar o finan
ciamento do Programa de Aquisição de Aero
naves de Asa Rotativa do Exército, acordado 
a 24 de junho de 1988 corTI a Aerospattale 
Socite NaHonallndustrielle. 

O novo texto constitucional estabeleceu 
competência privativa ao Senado Federal para 
decidir sobre operações finculceiras em moe
da estrangeira de interesse da União, de acor
do com o prescrito no artigo -52. incisos V, 
VIl e VIII. 

Do financiamento -cítado cujil" operação foi 
considerada prioritária para o desenvolvimen
to nacional pelos Avisos n~ 697, de 23 de maio 
de 1988, do Ministério da Fazenda, e n~ 518, 
de 31 de março de 19"89, da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação da Presidência 
da República, conforme exigência do art. 4~ 
do Decreto-lei n~ 1.312/7 4, somente resta a 
presente parcela, destina_da_ à complementa
ção do pagamento do sinal, acordado em 15% 
do valor total do citado programa. 

A Secretaria do Tesouro Nacional do _Minis
tério da Fazenda analisOu a proposta da pre
sente operação e observou as seguintes condi-
ções financeiras: · 

-Amortização: 7 (sete) parcelas semes
trais iguais e consecutívas, vencendo-se a pri
meira 24 meses após a data da assinatura 
da convenção do empréstimo; 

-Juros: 1 118% a.a·. acima da; li_bqr_semes
tral, exigíveiS semestralmente; 

- Comissó~$: "f/at fee ": 0,25% sobre o va
lor contratado, pagável em cruzados novos 
após a emissão do Certificado de Autorização; 

agency fee: US$750.00 anuais por banco, 
até o limite de _US$4,000.00 por ano, a ser 
paga após a emissão do Certificado de Autori
zação pelo Banco Central_do Brasil. 

É o relatório. -

A análise da presente mensÇ~gem presíden
dal nos permite conduir que a operação de 
~rédito i::ixtemo ora solicitada à aprovaçãO do 
Senãdo Federal é o complemento final do Pro
grama de Aquisição -~-e.Àeonaves de ASa-Rota
tiva do Exército, acordado antes da promul-_ 
gação da atual Constituição da República_ Fe-· 
derativa_do Brasil, e cujos primeiros aparelhos 
já estão sendo recebidos pela nossa Força 
Terrestr_ec__ ___ _ 
- A aprovação- do mesmo permitirá ao País 
o prazo· de quatro meses para o início do de
sembolso, em condições financeiras normais 
de mercaçio internacional, além de impedir 
um atraso deSnecessário da.s entrega~ já pro
gramadas do importante programa de reapa
re\hamento da força Terrestre 90 (Ff-90). 

AdemalS, vaie registrar que a desapro'{Gição 
colo-caria em riscp toda a operação já em_ cur
so, com injustificável prejuízo para o Brasil, 
inclusive com a perda de parte do sinal (7 ,5% 
dQ_val6r global do contrato),já pago, em 1988. 

Nosso voto é, pois, pela aprovação da men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO [)E RESOL(JÇÃO N' 34, DE 198!) 

Autoriza o- Governo da -União; através 
do Ministério do Exército, a contratar ope
ração de crédito_ exter'}O no_ v_alor de até 
GS$22,384:09EJJ2 (VInTe e dois milhões, 
trezentos e oitenta e quatro m11, noventa 
e cinco dólares _e noventa e dois centavos) 

-}Uiitoa -um-consôtCio- d~_bancos france~ 
ses liderados pela Banque Nationale de 
Paris. 

Art.. 1 ~ É O ÓovemO-dã Uõião, através do 
Ministério .do Exército, autoriza-do, nos-termos 
do art. 52, item V, da C:onstituiçàq Federal, 
a contr.:)taf operação de crédito externo, bens. 
e serviços, n-0 valor equivalente a até 
Us$22,384,095,92 (vinte e dois inilhões, tre
zentoS- e oitenta e_ quatro mil, noventa e cipco 
dólares e noventa e __ dois cen_tavos), juntq a 
um consórcio de bal)cos franceses liderados 
pelo Banque- !"fationale de Paris, destinada a 
complementar o fiila-nciamento do Programa 
,Qe_ Aquisição de Aeronaves- de Asa Rotativa 
do Exército, obde:cida_s as con_diç_ões de fman
ceiras -aprovadas pelo Banco Central do Brasil. 

.Art.. 2" Esta resoluç~o entr~_em vigor_na 
data de sUa pubiicãção. 

Sala das Çomissões,_21 de junho de _1989. 
~ -:Joig""e Bdrnhausen Presíd~nte, em exer
cício - Jarbl!S Passarinho, Relator - José 
Agripino- Mauro Benevides _:_ Almfr Gabriel 
._JOão Ura -lrapuan Costa Jr. - Ney Mara
nhão - Moisés Abrão - Saldanha Derzí -
Teol:õ!Jiõ Vilela A1ho- Raimundo Llra- Nel
son Wedekín. 

PARECER N• 103, DE 1989 

_~Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
a ,t/ensagem n" 39, de 1989-DF, q_ue su_b
mete -à aprecüiçãO áo Senado Federal, 
deteilnínação de .sua Excelência com re
fêfénCia ao pagamento, ao próprio Gover---: 
nadot e Seus .Seáetbrios, dos vencimen
tós do mês de)aneiro do ano em curso 
séin o reajuste eStabelecido para os de
mais servidores dO Distrito Federai 

Relator: Senador João Lobo 
Sua Exc_elência Governador do Distrito Fe

deral, através da Mensagem de n~ 39, d~ 1989, 
historia que: "Denlro de sua eslera de conlpe
tência, 6 Senadõ}"E~~derãl feZ editar a Resolu
çâo n~.213, de 198Í3, f'txati.do, para o exerádÔ 
de 1989,' a: temurléação _dO Goveffia~or· àà-· 
Distrito F eaeral e- dos SeCretários- e_ auforida
d(;S Çfe hierarquia equivalente". 

A Seguir, sintetiza qual o esPírito do legisla
dor, dii€rldo qUe "foi o de estabelecer _que 
os valoreS- ali fixados para o 1 < de jari-eiro de 
1989 sofrcriain- reajuStes,- nas' mesni?S datas 
e índices _aplicados aos_ servjdores do Dtstrito 
Fecfeial, ietroatiVOs- ·a b~ 'ro-88, _ einDora· a-per
cepção da vantagem somente viesse a ser au
fei'ida em_l ~-1 ~89". 

No entanto, salienta que, tendo o Exceritís
simo Senhor Presidente da República aposto 
veto em projeto- do"Vod0_J_ud_k@rjo,.no dispo
sitivo que- prevfã reajUste nas mesmas datas . 
e índices estabelecidos-para os servidores da 
União, resolveu a dotar_ atitUde sem~lhante e 
expediu ofício ao Senho~_ Seç:retário de Admi
nistração, "determinando que a folha de paga

. menta do mês de janeiro de 1989 não incluís-
se, para o Governador e Sec:retários, o reajuste. 
estabe.le_cido para os demais servidores do _ 
Distrito Federal, salvo se porventura viesse a 
rnatéria _a ser pacificada no ârTibito federal". 

O Senhor Governador destaca ainda a insa
tisfação dos_ servidores e aposentados que se 
sentiram_ pr-ej~dicados com $Ua decisão. 

Concluindo, o Senhor Governador submete 
o assunto "à apreciação deSsa Casa Legis
latiya, por ser o ffie_smo de _sua exclusiva_.eom
petêtiCfa-; e- faz. aoe.'@r à Mensagem _um Rare
cer da Procuradoria Geral do Distrito Fedemt 
-solidtado-pela Secretai-ia de Admtnistra_ção. 

No parec;e_!_da lavra da_ eminente Procura
dora Chefe dã J• Subproc:uradQI'[a Gera_! do 
DF, _Dr f.\aria Deize Palla Costa Horta, são 
destacados os dispC)S~tiv_Q,~_s;õnstitucionais (§ 
1 ~ do art. 16 do Ato das Disposições Cottstih,J· 
danais .Transitórias) que dão ao Senado Fede~_ 
ral ã competência de Câmara Legislativa do 
DF, e o artigo 1~ da Resolução 157, de I98a, 
que, em s·~u item V cUz ~b~r ao Senaçfo.Fede~ 
r ai ''.ftxar, para cada exercício financeiro, a re
lllL!.ner9-ção do Gov~mado_r, do Vice-Governa
dor e dos S~cretáriós dqJ:;>is.t(itq_ F eder.al". 

Com_ o devido fundamento jurídico, a emi
nente Proc-ufadorã __ cõnClu1 qUe: a Resolução 
213, de 1988, do SF, é de oQservânda obriga
tória, por ser o ato legislativo juridicamente 
perfeito. Decorre que a suspénsão de swa exe
~Ução.._ !)OS .moldes em qwe foi determinada, 
carece de validade1 a despeito d_~_ -=-_§-~~ndo 
o relatado - ter-se inspirado em questão de 
interesse público". (O grifo é nosso). 

Corroborando o citado parecer, o eminente 
Psocurador Geral do Dis.trlto F_ederal, Dr. Célia 
Afonso de Almeida, foi também_ de umél: clare
za rrieridiana aO-confkmar que "A Resolução 
n" 213 de Senado Federal encontra~se mate
rial e fõfmalmente perfeita. Nada resta à Admi
nistração local, senão adotá~la e fazê-Ja_cLJJJ1· 
prir". -

J:: nosso parecer, pOrtanto, que nãO há o 
que se discUtir, tanto pelOS ttindamentos jurfdi-
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cos já expostos, quanto pela brilhante argu
mentação da Procuradoria Gerill do-DF, com 
a qual comungamos Inteiramente, e ainda pe
lo princípio ·da -irrenunciabilidade, que é uma 
das características dos vencimentos dos servi
dores públicos. Em outras palavras, não houve 
desconstituição do direito estabelecido na Re
solução n~ 213, de 1988, e, por mais bem 
intencionado que tenha sido o Senhor Gover
nador, cabe a ele. única _e_ exclusivamente, fa
zer cumprir a decisão do Poder Legislativo 
competente em relação à matéria. _ 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1 989. 
-Mauro Benevides, Presidente-João Lobo 
Relator - Meíra Filho - Mauro Borges -
Aureo Mel/o - Maurício Couea - Pompeu 
de Sousa - Moisés /tbrão - Francisco Ro~ 
1/emberg- Odacir Soares -Mareio Lacerda. 

PARECER N• 104, DE 1989 
Da Comissão Dlretora 

Redação dO vencido para o turno su~ 
plementar do Substitutivo ao ProjetO de 
Lei do _Seilado nõ 7, de 1989. · -

A Comissão- Diretora apresenta a redaçâo 
do vencido para o tumo suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 7, de 
1989, que altera a Lei n~ 6.015, de 31 de de
zembro de 1973, que dispõe sobre os registras 
públicos e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão-, 21 de junho 
de 1989. -Iram Saralva, Presjdente - .Men
des Cana/e, Relator-Lour~mberg Nunes Ro
cha -Antonio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N" 104, DE 1989 

Altera a Lei n" 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, que dispõe sobre os regis
tras públicos e _dá outras providências. 

O COti.gfesso Nacional decreta: 
Art. l'' Dê-se aO art. 30 da Lei n" 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, a seguinte reda
ção: 

"Art. 30. Das pessoas reconhecida
mente pobres, à vista de atestado da auto
ridade competente, não s_erá cobrado 
emolumento pelo registro civil e respec
tiva certidão. 

§ I< Aos Estados, em sua organiza
ção judiciária, caberá definir a autoridade 
a que se refere este artigo e -a forma de 
obtenção do atestado, que também é 
isento de emolumentos. 

§ 29 Con-Sidera-se reconhecidamen
te pobre: 

a) quem comprove perceber remune
ração igual ou inferior a dois salá~os mfni~ 
mos; _ _ _ 

b) quem, comprovando perceber re
muneração entre dois e cinco salãrjos rni~
nimos, provar ser arrimo de familia cons
tituída de quatro ou mais membros eco
nomicamente dependentes. 

§ 3o A comprovação a que se refere 
a alínea a do parágrafo anterior poderá 
ser feita, perante o Cartório de Registro, 
com a apresentação da carte_ira de traba
lho ou .documento que contenha anota
ções sobre o valor do salário. 

§ _ 4" Aplicam-se, no que couber, as 
p-enalidãaes, respectivas dlSp-:-, tfl;'l<; c os 
procedimentos previstos no Capitulo III 
do Título lf desta Lei." 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

ArL3° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

~PARECER N•1il5, DEl989 

Da ComiSsão-de Assuntos Económi
cos, sobre o Projeto de Lei da Câmara 

_fl
6 9, de 1989 (n" 1. 710189, na Casa de 

Origem), que .. regulamenta o art 159, 
inciso l alínea "c" da Constituição Fede
ral, institui o Fundo ConstituciOnal de A
niineiamento do Norte (FNO), o Fundo 
Constftudonal de Fmanciamento do Nor
deste (FNE) e o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 
e dá outras providências''. 

Relator: Senador Mauro Benevides 
Q_ presente prOJatO .de lei, ora em estudo-, 

se reveste de grande interesse para as regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pois regu~~
menta dispositívo constitucíonal: o art. 159, 
inciso I, alínea "c". 
___ 0- referido dispositivo destina 3% (três por 
cento) das receitas tributárias do imposto so
bre produtos industrializados e d_p imposto so
bre_a renda e proventos de qualquer natureza 
para aplicação em programas de financia
mento ãos setores produtivos das regiões Nor
te, Nordeste e Centio-Oeste, de acordo com 
os planos regionais de des.envolvimento. 

A vinculação da receita em exame retoma 
a experiência bem sucedida do preceito cons
tante da Constituição de 1946, que assegura'.'a 
recursos específicos para a valorização da 
Amaiônia e.para o combate às secas do Nor
deste, o qual foi extinto pela Constituição de 
!967. 

Desta sorte, os administradores dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento das regiõe:_s 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste dispõem de 
conhecimentos anteriores que permitem esta
belecer modelos operaCionais ajustados à rea
lidade de cada área, valendo-se da experiência 
passada para alcanç-ar maiG•r rendimento e efi
cácia. - -

Neste sentido, muito contribuirá o Projeto 
de Lei da Câmara na 9, de 1989, que estabe
lece"os princípios e diretrizes que devem nor
tear .a apliCação dos re<:ursos. 

Entre os principais méritos do projeto de 
lei em causa, ressaltamos a aplicação dos re
cursos, sob a forma de crédito - vedada a 
sua utilização a fundo perdido -, o faVorecl
mento _do setor produtivo de três regiões mais 
pobres -ao País e a especial atenção dadci aos 
Segffieh10s geralmente eXCluídos da assistên
cia crediticiaconvencional, particularmente os 
pequenos e miniprodutores e as microempre
sas. 

No caso da região Nordeste, foram estabe
lecido$ Condições mais favoráveis para o setor 
produtiv:o_localizado na área semi-árida, em 
face das suas condições climáticas adversas. 
Além disso, procedeu-se, com clareza, à divi-

são das atribuições entre os agentes finan
ceiros e o Coriselho Deliberativo das Superin
tendências de Desenvolvimento Regional, ao 
meslno tempO em que melhor se definiram 
as formas de controle e de prestação de contas 
dos recursos aplicados. 

Deste modo, ficou relativamente facilitada, 
"in casu", atarefa iegimenfal de Casa revisora 
atribüída ao senado Federal. ----

Permitimo-nos, apenas, identifica-r alguns 
aspectos merecedores de aprimoramento e 
complementação. Procuramos, prioritaria
mente, examinar de forma cuidadosa os proje
tas de lei relativos a essa matéria, de autoria 
dos nobres senadores Divaldo Suruagy, J::di
son Lobão, Áureo Mello, Jutahy Magalhães e 
Francisco Rollemberg, em tramitação no Se
nado. Preocupação idêntica tivemos com _as 
emendas trazidas à Comissão. 

A contribuição oferecida por eminentes co
legas do Senado completa e aperfeiçoa o con
teúdo do projeto aprovado pela Câmara. Resu
midamente, foram os seguintes os aperfeiçoa
mentos introduzidos no texto: 

-distribuição espacial dos recursos segun
do critérios de população e renda das regiões; 

-limitação de responsabilidades por clien
tes e/ou grupos econômicos; 

-fiXação de dotações específicas e assis
tência técnica especializada pãra pequenoS e 
miniprodutores rurais, artesãos, micro e pe
quenas empresas; 

-introdução de medidas acauteladoras 
em defesa dos Fundos, bem assim de disPo
sitivo destinado a penalisar o desvio de recur
sos das finalidades contratuais, impondo, des
tarte, absoluta transparência administrativa. 

Além dessas colaborações, -que asseguram 
aos programaS de financiamento maior auste
ridade e melhor adequação às exigências de 
natweza social, outra ainda se impõe: a identi
ficação de novas e múltiplas obrigações dos 
agentes financeiros, notadamente daquela re
lacionada com sistemas _próprios de controle 
dos fundos e assistência técnica, conduzindo 
à ampliação da rede de agéncias, equipamén-
tos e quadro de pessoal. Tudo isso levou à 
necessidade de se reexaminar a taxa de admi
nistração, inclusi__v:e tornando-a compatível 
com os custos operacionais e com os aspec
tos realmente gravosos. Não seria prudente 
sobrecarregar com ônus insuportável os agen
tes financeiros. 

Outras contribuições do Senado, ~rfazen
do quase uma centena de emendas~ (jue valo
rizam o texto do projeto de lei da Câmara, 
foram incorporadas na forma ou no conteúdo. 

As características gerais de atraso sócio-e
conômico das regiões Norte e Nordeste, so
bretudo, motivaJII- ?,S lideranças políticas e em-

1 presariais dessas áreas a buscar nos Fundos 
Constitucionais solução para todos os proble
mas - panacéia para cs males que afligem 
as regiões carentes -, embora se saiba que 
o montante dos recursos pouco signifique em 
relação às necessid<;~des _do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. 

Por essa r~zão, encontr~mos propostas de 
atendimento, com recursos dos Fundos, para 
a infra~estrutura tanto económica como social, 
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para o comércio, .a prestação de serviço~ 
transportes e o turismo, dentre outras. 

Não se pode negar as ne<:essidades finan
ceiras desses setores, mas, a aculherem-se . 
tais sugestões, estaríamos pulverizando exces
sivamente os recursos e até contrariando o 
espírito do legislador constituinte, que fiXOU 

prioridade para o setor produtivo, nele incluí
das as atividades que __ dizem respeito direta
mente à produção. Excluem-se, pois, aquelas 
voltadas para a circulação de mercadoria e 
o consumo, _afora formação de capital social 
básico. 

De todo modo, vê-se c_omo imprescindível, 
pelo impacto no emprego e na renda, o atendi
mento_de áreas selecionadas nesses s~tcires, 
mormente quando de grande repercussão na 
produção, cabendo, entretanto~J:pmedido traM 
tamento. 

Hâ vârtas emendas que contemplam a vin
culação de (ecursos, estabele!:.endo percen
tuais rigidos, destinadOs ora aos bancos repas
sadores e aos setores econômicos, ora às emM 
presas de pequeno porte e à infra-est_(utura. 
Entendemos legítima a preocupação de seus 
autores, que buscam assegurar, no bojo da 
lei, alocações específicas.. Tais vinculações, 
contudo, retiram a flexibílidade dos planos re
gionais e dos programas de_ fmancia_rnento, 
atuando como camisas~de-(orça que irão 
comprometer o bom desempenho dos Fun
dos. Admitimos, mesmo assim, apenas um 
patamar mínimo para os produtOres rurais e 
empresas de pequeno porte, tradicionalmente 
marginalizados no_ sistema de crédito. 

Configura-se- merecedora de. ponderação, 
igualmente, a concessão de subsidies, da ma
neira como prevê o art 23 do projeto de lei 
da Câmara dos Deputados. 

Antes de mais nada, consideramos inques
tionâvel a concessão de incentivos a det~rmi
nados setores produtivos, notadamente pe· 
que nos e miniprodutoreS rurãfs ~e--micro e pe
quenas empresas urbanas das três regiões, 
E indispensável, porém, que a administração 
de favores financeiros obedeça a um procedi
mento de moderação e austeridade para evitar 
pressões abusivas e destirtuamento do cré
dito, que terminam por inibir uma polftica de 
eficiência, de competitividade e modernização 
gerencial, resvalando para as-tórmas de assis-. 
tencialismo, que reforçam o modelo conser
vador e concentrador de favores governamen
tais. PareceuMnos, portanto, recomendável reg.. 
tringir os subsídio_s em vez de ampliâMlos. 

Finalmente, julgamos_ conveniente e ãté ne
cessário destacar outrOs aspectos relevantes 
do projeto que submetemos à apreciação des
ta Casa. 

As taxas de juros fJXadas no projeto de lei 
da Câmara (art. 13), a nlvel_de 8% (oito por 
cento), afiguram-se mais ade._quadas a peque
nos e miniprodutores rurais- e_ é1 pequenas e 
microempresas. Decididamente, os grandes 
produtores urbanos e rurais poderiam supor
tar encargos de juros de até _1 0% (dez por 
cento) ao ano, abaixo do llmlte,_~aliás, previsto 
na própria Constituição (art. 192_). Neste senti
do, acolhemos sugestão- cujo alcance bene
ficia os próprios FundOs -, ind_uzindo maior 

seletiYida_d_e de_ c_U~ntes, evitando modelo con
servador e pouco eficãz do crédito e, até, a_ss~
gurando preservação de maior soma de_re_çur
sos para aslstência aos empreendimentos re
gionais. 

De igual modo, torna-se imprescindível 
ajustar aS_atribuíções c-Onferid~s ao Coitselho 
Deliberativo das _Superintendências de Desen- _ 
volvimento Regional, matéria tratada no artigo 
13 do projeto no 9. Com efeito, revela-se m~is 
adequado e funcional que o Conselho das cita· 
das Superintendências_ aprecie e harmonize 
com Os Planos Regionais os programas de 
financiamento que lhe forem propostos pelos 
bancos administradores. Obrigar esses ban
cos a apresentar proposta-S de políticas, priori
dades e _outros_ aspectos que já são específicos 
das próprias Superintendências constítui ônus 
desne.ces.sário e bl$_9c~:.a~an~g. 

Por outl~o_lado, _o próprio projeto, ora sob 
exame nesta comissão, em seu artigo 3°, já 
fiXa elenc:o razoável d~ diretrizes para a aplica
ção dOs recwsoS constitucionais, cabendo 
ressaltar as seguintes, dentre outras: 

-integração com as instituições federais 
sediadas nas regiões; 

-tratamento preferendal a pequenos pro
dutores rurais e microempresas, às atividades 
de uso Intensi_v_o_ de mão-de-obra e matérias 
priffiaS locais; às de- produção de alin1entos, 
bem como a empreendimento_s de irri!;:Jação; 

-distribuição espacial dos créditos, SE;gun
do critérios de população e renda; 

- preseJVação_d_o
7
meio ambiente _e proibi

ção do_uso de recursos a fundo perdido; 

-adoação de prazos __ çie _çarência, limites 
de frnanCiãJ:n_ento, juros e OUtros_ encargOs di
ferenciados _ou favorecidos; 

-conjugação do- crédito com ass_istência 
técnica, no caso de setores tecnologicamente 
carente; 

-.:.__ Usó-criterioso dos recursos e adequada 
política de giuantias, com limitação das re_~ 
ponsabilidades de crédito por cliente ou_ grupo 
ec:onômico; 
-~ Orç~n'lEmtO anual dos recursos; 
-apoio à criação de centros, atividades e 

pólos dinâmicos, notadamente em áreas inte~ 
rioranas, que estimulem a redução das dispari
dades intra-regionais de _renda .. 

Voto 

Em f~ce do expÕ~o e consider~ndo _que_ 
as relevantes cpntnbuições do S~nado ao pro:_ 
jeto de Ief da Câmara tornam esse diploma 
legal mais consentâneo Com os propósitos 

- _e aspirações dos representantes das três re
Qiões interessadas e dos próprios beneficiários 
dos Fundo_s ConstituciOnais de Financiamen
to ao sétõr- P~od-~ti_vo, Pedimos o apoiO dos 
membros deSta- torilissão para sua aprovação, 
nos termos do substitutivo qUe temosª honra 
de apresentar, a partir_da incorporaçãO de su
gestões apresentadas pelos ilustres Senadores 
Cid Sabóia de Carvalho, Aureo MeJlo,_.João 
Castelo_ e _Aforiso Sãncho, além daS ValiOsas 
cóntobuições contidas nas emenÇas recebi
das nesta comissão~.d"-S quais_ relaciooam.os 
abaixo as que foram acatadas;_ 

Dispositivo Autoria do Senador_ __ Emenda 

Ar!, _2º, § 22 
Art. 3º 

Art. 6º 

-- -Art. lO 

Art. 12 
Art. 15 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 21 

Art. 23", I e II 

Teotõnio Vilela Filhq 
Ney Marant1âo 
Ney Maranhão 
Ronaldo Aragão 
leotônio Vilela FilhO 
Mansueto de- LavÕr 
Mansu~ to de Lavor 
Teotónio Vi tela Fi lho 
Fernando Henrique Cardoso 
Fernando Henrique Cardoso 
Rona 1 do Arag5o 
Édison Lob5o 
Ruy Bac€' lar 
Teotónio Vilela Filho 
Mansueto de Lavor 
Fernan-do 1fenr i que CardOSO 
Êdlson Lobão_ 
Ronaldo Aragão 
Alu3z1o Bezerra 
Édison tobão 
Wilson Martins 
Aluízio Bezerra 
Almir Gabriel 
Wílson-Mart íns 
Ruy Baco? lar 
Mansueto de Lavor 
Fernando Henri que Cardoso 
Ralmunuo Lira 
Teotônio Vi leia Fi lho 
iernando lienr iq•Je Cardoso 

12 
o~ 
06 
15 
16 

"~ 18 
19 

~ os 
60 
22 
23 
24 
25 
o5 
61 
27 
29 
30 ~ 
31 
53 
33 
'lB~ 
54 
43 

" 6_6_ 
46 
51 
67 
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SUBSTITUTIVO AQPROJETO DE LEI 
DA CÂMAAA N" 9, DE 1989 

(No 1.710, na Casa de Origem) 

Regulamenta o art, 159, incisd l alínea 
"c" da ConstitUição Federal, institui o 
Fundo ConstJtuâonal de Finãnciamento 
do Norte (FNO), o Fundo Cohstltucfonal 
de Financiamento do Nordeste (FNE) e
o Fundo Constltuclona! áe Fíàandamen
to do Centro-Oeste (FCO) e dá outras 
providências. _ 

O CongreSso NadonaLdecreta: 
Art. 1 ~ Ficam ci"iados ô Fundo Cmlstitu

cional de Finandàrileritci do Norte (FNO); O 
Fundo Constitucional de Financiarilénto do 
Nordeste (FNE) e o Fundo ConStitudonal de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Para 
fins· de aplic;ação dos red .. n'Sos de-·que trata 
a alínea c, do inciso I, do art. 159 da Consti
tuição Federal, os quais se organizarãO-e fun
cionarão nos termos desta lei. 

1- Das Finalidades e Diretrizes Gerais 
M 2~ O Fundo Constitucional de Finan

ciamento do Norte (FNO), o Fundo Cónstitu~ -
cional de Anãndarrleiifó do Nordeste (FNE) 
e o_Fundo CorisfitUdonal de-Fihanciarilento 
do cerifro-De:Stei "(FCO) têm por objeUVo con~ 
tribulr para o desenvolvimento económico e 
social das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, através das instifLiições financeiras fe
derals de caráter regional, mediante a execu~ 
ção-de programas de financiamento aos seto
res produtivos, em consonância c_om os res
pectivos planos regionais de desenvolvimento. 

§ 19 Na aplicação de seus recursos, os 
FNO, FNE e FCO ficarão a salvo das restrições 
de controle monetário de natureza conjuntural 
e deverão destinar créditos diferenciado dos 
usualmente adotados pelas inStituições fman~ 
ceiras, em função das reais necessidades das 
regiões beneficiárias. 

§ 29 No caso da região Nordeste, o FNE 
inclui a finalidade específica de financiãr, em
condições compatíveis com as peculiaridades 
da área, atividades econômiç:as do semi-árido, 
ao qual destinará metade dos recursos ingres
sados nos termos do art. 159, inciso [, alínea 
e,. da Constituição Federal. - - -

Art 39 Respeitadas as disp-osições dos 
Planos Regionais de Desenvolvimento, serão 
observadas as seguintes diretrizes na formu
lação dos programas de financiamento de ca
da um dos Eundos: 

1-concessão de financiamentos exdusi
vamente aos seto_res produtivos das regiões 
beneficiadas; -

J[ -aç~o integrada com instituições fede
rais sediadas nas regiões; 

III- tratamento preferencial às atividades 
produtivas de artesãos, pequenos e minipro
dutores rurais e pequenas e mlcroempn?sas, 
às de_uso intensivo de matérias-primas e mão
de-obra locais e as que produzam alimentos 
básicos para consumo da população, bem co
mo aos projetas de liTigação -de até 50 ( cin
qúenta) hectares, quando pertencentes aos ci
tados produtores, _suas associações e coope
rativas; 

[V- distribuição espacial dos créditos, de 
forma a beneficiar as Unidades Federativas 
de cada região, na proporção direta de seu 
contingente populacional e na proporção ifl
vêrM de sua renda per <::apita; 

V- preservação do meio ambiente; 
Vl- adoção -de prazos e carência, limites 

de financianiento, jUros e outros encargos di
ferenciados ou favorecidos; eiil- função doS
aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e 
espaciais dos empreendimentos; 

VII- conjugação- do crédito com a assis
tênda-têcnica, no casa: de setores tecnologi-
camente carentes; -

Vlll- orçamentação anual das aplicações 
dOS recursos; 

IX-uso criterioso doSrecursos e adequa
da política de garantias, com limitação das 
responSabilidãdéS -de crédito por cliente Ou 
grupo económico, de forma a atender uni
verso maior de beneficiários e assegurar raCio-
nalidade; eficiência, e~cácía· e retomo às apfi~ 
caçôes; 
X- apoio à criação de novos centros, ativi

dades e pólos din&micos, notadamente em 
áreas in(erloranas, que estimulem a redução 
das disparidades intra-regionais de-reilda; 

XI- proibição de aplica_ção de recursos- a 
fundo perdido ressalvado -o disposto no § 39 
do art. 4~. 

Parágrafo único. Fica assegurado às ativi
dades produtivas de artesãos, mini e pequenos 
produtores rurais, pe(juenas e microempre~ 
sas, o mínimo de 20% (vinte por cento) das 
aplicações dos Fundos de que trata o art. 1 ~ 
desta lei. 

II -Dos Beneficiários 
Art. 4c São beneficiários dos recursos do 

FNO, FNE e FCO os produtores e empresas, 
pessoas fisic8s e jurídicãs, além dãs coope
rativas de produção, que desenvolvam ativida
des produtivas nos setores agropecuário, mi
neral, artesanal, in9-ustrial e agroindustrial das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

§ 1 c No caso de áreas pioneiras e de ex
pansão da fronteira agrícola, os projetes finaiT
ciados poderão, em carâter excepcional, in
cluir o fmanciamento da infra-estrutura econó
mica indispensável à viabilização do empreen
dimento, até o limite máximo de 1 O% (dez 
por cenro) dos recursos previstos para cada 
Fundo no inciso 1, do art. 6~ desta lei. 

§ 29 OS- financiamentos para atividades 
de comercialização do setor produtivo somen
te serão destinados a investimentos flxos. 

§ 3o Com O objetivo de fomentar o desen
volvimento regional, os Fundos Constitucio
nais de Fmanciamento poderão; anualmente, 
destinar até_lO% (dez por cento) de seus resul
tados para custear a realização de estudos e _ 
pesquisaS, especialmente os voltados para as 
condições de mercado de produtos regionais, 
as possibilidades de novas culturas e negó
cios, e o aproveitamento de matérias-primas 
locais, através _de organismos de reconheciâa 
idoneidade técnico-científica. 

§ 49 No caso de produtores e empresas 
beneficiárias de fundos de incentivos regionais 
ou setoriaiS, a concessão de financiamentos 

de que trata esta lei fica condicionada à regula
ridade da situaçã<? para çÓm a --comissão de 
Valores Mobj!jários e os citados fundo_s de in
centivos. 

Art. 5e Para efeito de aplicação dos recur
sos, entendeMse por: 

1- Norte, a região compreendida pelos EsM 
tados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rorai
ma, Rondônia e Tocantins; 

U- Nordeste, a região abrangida pelos Es
tados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ser
gipe e Bahia, além da parte do Estado_ de 
Minas oerã.is, íticluída na área de atuação da 
Sudene; 

m- Centro-Oeste, a região de abrangência 
dos Estados de Mato-Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás e Distrito Federal; 

N -Sémi-árido, a região inserida na área 
de atuação da Superintendênda d~ Desenvol
vimento do Nordeste (Suderle), com -preciPi· 
tação pluviométrica média anual igual ou infe
rior a 800 mm, definida eni portaria desta Au
tarquia. 

lU- Dos Recursos e Aplicações 
-Art. 6° Constituem fontes de recursos do 

FNO, FNE e FCO: 
1-3% (três por cento) do produto da arre

cadação do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer:-natureza e âo imposto sobre pro
dutos industrializados, entregues pela União, 
na forma do art. 159, inciso r. alínea c. da 
Constituição Federal;~-

1[-os retornos e resultados de suas aplicaa 
ções; 

lll-o resultado da remuneração dos recur
sos momentâneamente não aplicados, calcu
lado com base em indexador oficial, a partir 
do 30" (trigésimO) diã dO seu ingresso nos 
ban<:os respectivos; 

[\1_ contribuições, doações, financiamen
tos é recursos -de outras origens, concedidos 
por entidades de direito público ou privado, 
nadoliais oa estrangeiras; 

V-_ dotações orçamentárias ou outros re-
cursos_ previstos em lei. -

Parágrafo Unico. Nos casos dos recursos 
previstos no inciso I deste artigo, será obserM 
vada a seguinte distribuíção: 0,6% (seis déci
mos por cento) para o FNQ; 1,8 (um inteiro 
e oit:o·décimcis -por cento) para o FNE; e 0,6% 
(seis décimos por cento) p_ara o FCO. 

Art. 7~ As _liberações, pela Secretaria d0 
Tesour.o-Nociona!r dos.- valores destinados a 
cada um dos furidos Ora inStituídoS, seÍ'ão fei
tas diretamente em favor das instituições fi
nãncefras_ féderais de caráter- regional, nas 
mesmas datas e, np que couber, segundo a 
mesma sistemática adotada na transferência 
dos recursos do Fundo d€: Participação dos 
Estados e do Distrito Federàl, e Fundo de Par
ticipação dos MunicípioS. 

Parágrafo único. A Receita Federal infor
mará mensalmente às instituições finarlceiriis _ 
federais de caráter regional: a soma -da arreca~ 
dação do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza e do imposto sobre pro~ 
dutos industrializados; o Valor das liberações 
efetuadas para cada Fundo, bem <:orno apre-
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visão de datas_ e valores das três liberações 
imediatamente subseqüentes. 

Art. 8" Constituem aplicação do FNO, 
FNEe FCOo 

1-financiamentos-:diretos ao setor produ
tivo de cada região, atendidos os_ requisitos 
dos capítulos I e li; e 

II- repasses a bancos estaduais. 
Art. 9" Os fundoS gozarão de iSenção tri

butária, estando os seus resultados, rendimen
tos e operações de financiamento livres de 
qualquer tributo ou _contribuição, inclusive o 
imposto sobre operações de crédito, imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza e as contribuições do PIS, Pasep e Fin
sodaL 

Art 1 O. A critério das instituições finan
ceiras federais de caráter regional poderão ser 
repassados recursos do FNO, FNE e FCO 
a bancos estaduais com capacidade técnica 
comprovada e com estrutura operacional e 
administrativa aptas a realizar, em segurança 
e no estrito cumprimento das _diretrizes e nor
mas estabelecidas, programas de crédito es
pecificamente criados com essa finalidade. 

IV- Dos Encargos Financeiros 
Art. 11. Os financiamentos concedidos 

com recursos do FNP, FNE e FCO estão su
jeitos ao pagamento de juros e encargos de 
atualização monetária. 

Art. 12. As atividades prioritárias e de rele
vante interesse para o desenvolvimento eco· 
nômico e social das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste terão red.uçáo de encargos fi
nanceiros, referentes a juros e atualização mo
netária. 

§ 1? Para efeito do benefício previsto nes
te artigo, deverão ser es.Wb.elecidas faixas dife~_ 
rendadas de prioridades e de encargos finan
ceiros, de acordo com a natureza do em?reen
dimento, a finalidade dos financiamentos, a 
localização e o porte da empresa financiada. 

§ 2~' Os benefícios prevíStós-no presente 
artigo serão concedidos exclusivamente a fi
nanciamentos destinados a investimentos fi
xos diretamente produtivos, contratados por 
produtores individuais e empresas brasileiras 
de capital nacional. 

§ 39 Sem- prejuízo das medidas judiciais 
cabíveis, inclusive_ de_ na_tureza executôria, o 
mutuário fica sujeito, no caso de desvio na 
aplicação dos recursos, à perda de todo e qual
quer beneficio financeirO, esp-ecialmente os re
lativos a juros e atualiz~ção monetária. 

Art 13. As taxas de juros, nestas incluídas 
comissões e quaisquer outra_s reroJ,I._nerações, 
direta ou indiretamente referidas à. concessão 
de crédito, não p-oderão ser superiores a 8% 
(oito por cento) ao ano, para os pequenos 
e miniprodutores ruraiS e_ pequenas e mi
croempresas, nem a 10% (dez por cento) ao 
ano, para as médias e grandes empresas. 

V-Da Adminisb'ação 
Art 14. A administração de cada um_ dos 

Fundos - FNO, FNE e FCO será distlnta 
e autônoma e observadas, as atr_i_buições pre
vistas na presente lei, será exercida respectiva
mente pelos seguintes órgãos: 

l-Conselho .Deliberativo das S4perinten
_d_ê_nctas de Desenvolvimen.to das Regiões Nor-
te, Nordeste e Çentro-Oesie; e -'"- _ 

ll -Instituição fin_anceira federal ae caráter 
regionaL 

Art. 15, Cabe ao Conselho Deliberativo 
das Superintendências de Desenvolvimento 
da:;; Regiões Norte, Nordeste _e Ceptro-Oeste: 

1-aprovar os programas de financiamento 
de cada Fundo;-harrrionizando-os com os pla
nos regionais de desenvolvimento, à vista de 
proposta da respectiva instituição financeira 
federal de caráter regional; 

11- indicar providências para compatibili
zação das respectivas aplicações com as 
aç-ões_ das do;:!mais instituições de desel)vol
vimento regional; e 

UI- avaliar os resultados obtidos. 
Parágrafo único. Até _o_ dia 30 de outubro 

de cada ano, a_s instituições financeiras fede- _ 
rais de caráter regional encaminharão à apre
ci~ção do Conselho Deliberativo d_a respectiva 
superintendência de desenvolvimento regio
nal a proposta de aplicação dos recursos rela
tiva aos programas de financiamento para o 
exercício seguinte, a qual será aprovada até 
15 de dezembro. 

Art. 16._ São atribuições de cada uma das 
instituições financeiras feÇerais de caráter re
gional, nos termos da lei: 

I- gerir os recursos; 
ll -definir normas, procedimentos e condi

ções operacionais; 
lll- enquadrar as propostas nas faixas de 

_enc:_argos, ftxar os juros e deferir. qs créditos; 
N- formal~flr contratos de repasses de re

cursos para outras instituiÇões credendadas 
como agentes financeiros do Fundo; 

V- prestar -contas sobre -os resultados al
cançados, desempenho e estado dos recwrsos 
e aplicações; e · - -

VI- exercer outras ·atividades inerentes à 
função de órgão administrador. 

Art. 17. OBancodaAmazõniaSA.-BA
SA; o- Banco do Nordeste do Brasil SA -
BNB e o Banco do Brasil SA. - BB sãd os 
administrãdores do Fundo Constitucional de 
Fina-n-dãlnento do Norte - FNO, do Fundo 
-constituciOnal de Financiamento do Nordeste 
- FNE e do Fundo ConstituCional de Finan-
ciamento do Cehtro-Oest_e - FCO, respecti
vamente. 

§ 1 ~ O Banco do Brasit SA transferirá a 
administração, património, operações e recur
sos do Fundo Constitucional de Financiamen
to do Centro-Oeste - FCO para o Banco de 

- Desenvolvimento do Centco-Oeste, após ins
talação e entrada em Junci.onamento, confor
me estahelece o art. 34, § 11. do Ato das 
Disposiçóes C~:mStitucionais Transitórié'IS, 

___ § 29 _Obedecida a transferência prevl.sta 
no parágrafo anterior, os reCursos do FCO 
poderão, a critério do Bã:nco de Desenvolvi
mentq do Centro-Oeste, ser repassados a ban
cos oficiais federais qué atendam aos requi
sitos do artigo 1 O desta lei. 

Art. I a Cada instituiç.:ão_financeira federal 
de caráter regional fará jus à taxa de admin~-

traçá o de até 2% (dois por cento) ao -ano, 
calculada sobre o património líquido do Fun
do respectivo e apropriada mensalmente. 

. § 1 o Na aplicação dos recursos, as insti
tuições financeiras federais de caráter regional 
e os agentes financeiros credenciados pode
rão cobrar del-c.t:edere compatível com -os ris
cos asS!umidos pelos financiamentos coiice
didos e adequado à função social de cada 
tipo de operação, respeitados os limites de 
encargos ftxados no art. 13 desta lei. 

§ 2? As perdas operacionais resultantes 
de calamidades públicas ou de acidentes cli
máticos serão debitadas ao Fundo respectivo, 
bem como outras perdas extraordinárias de
correntes de determin'ações legais ou oriun
das de normas da atitórfdade administrativa. 

VI- Do Controle e Prestação de Con
tas 

ArL 19. Cada Fundo terá contabilidade 
própria, registrando todos os ates e fatos a 
ele referentes, valendo-se, para tal, do sistema 
contábil da respectiva instituição financeira fe
deral de caráter regional, no qual deverão ser 
criados e mantidos subtitulos específicos para 
esta finalidade, com ãpuraÇâo de resultados -
à parte. 

Art. 2.0. As instituições f'inancefraS fede
rais de caráter regional farão publicar semes
tralmente os balanços dos respectivos F un
dos, devidamente auditados. 

Art. 21. Cada instituição financeíra federãl 
·de caráter regional apresentará semestral
mente ao Conselho Deliberativo da superin
_tendência de desenvolvimento de sua respec
tiva região relatório clrcuilstãflcíado sobre as 
atividades desenvolvidas e os resultados ob
tidos. 

§ 1 o o exerdCio fiii.anC:éiro de cada fundo 
coincidirá com o ano civil, para fins de apuraM 
ção de resultados e apresentaçã-o de relatórios. 

§ 2? Deverá ser contratada- auditoria ex
terna, às expensas do fundo, para certificação 
do cumprimento das disposições constitucio
nais_ e legais estabelecidas, alem dó -eXãriie_ 
das contas e outros procedimentos usuafs de 
atJdttagem. -:-- _ ·_ _ _ 

.§ 39 Os bancos administradores deverão 
colocar à d_isp_osjçã_o dos_ órgãos de fi_scali
zação competentes os demonstrativos, com 
posiçõeS de final de mês, dos recursos, aplica
ções e resultados dos fundos respectivos. 

§ 4~ O balanço, devidamente áuditado, 
será encaminhado ao Çopgresso Nacional, 
para efeito de fiscalização e controle. 

VII- Das Disposições Gerais e Transi
~ tórias 

Art. 22. O dispositivo no parágrafo único 
- do art. 39 desta lei será .cumprido de forma 

progressiya no prazo de 5 (cinco) anos, 
M 23. __Qur_ante 5 (cinco) anos,_ a partir 

dá vigência desfa-lei, os financiamento$ _çon
-e.~idos com rec._ursos do FNE a· produtores 
e empreSas lo!:aliz.adas na área do semi-árido 
do Nordeste serão beneficiados c_om. redução 
adicional de 10% (dez por cento) sobre os 
encargos de atualização monetáriã. 

Art- 2~. Até a aprovação da proJ?osta_ pre
vista no inc_iso I do art. 15 desta lei, ficam 
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as instituições fmanceiras feiderats de caráter 
regional autorizadas aplicar os recursos dos 
respectivos fundos de acordo com as diretrizes 
gerais estabelecidas no art. 3" do presente di
ploma legaL 

§ 19 Dentro de 60 (sessenta) dias,_a partir 
da publicação desta lei, as institufções fina:n.:. 
ceiras federais de caráter regional apresen
tarão aos conselhos deliberativos çias respec· 
tivas superintendências de d_e~envolviment.o 
regional as propostas de programas de finan
ciamento de que trata o parágrafo único ao 
art. 15 desta lei, as quais deverão ser aprova· 
das até 60 (sessenta} dias após o recebimento. 

§ 29 As operações realizadas antes ·da 
aprovação de que trata o parágraJO anteriOr, 
pelas instituições ftriailêcir_á:s federáiS éle Casá
ter regional, com os recursos dos Fundos 
Constitucionais de finandamerito do Norte, 
Nordeste e Centro·Oeste, ficam-aó ábrigo da 
presente lei, inclusive para efeito de eventuais 
beneficies financeiro's. 

Art. 25. Enquanto não forem aprovados 
os programas e respectivos encargos finan
ceiros, na forma do art. 12 desta lei, as faixas 
diferenciadas serão as _:;;eguinte~: _ .o ~-~--

l-Faixa "A" de prioridade: coefi<:iente de 
atua1ização monetária de 75% (setenta e cinco 
por cento) aplicável a contratos de emprég.. 
timos e financiamentos concedidos a peque
nos e microempresários rurais e urbanos, bem 
como a empreendimentos de agricultura irria
gada no serni·árido _da região Nordeste, com 
área de até 10 (çlez)_h_eçt:lJes; -, -· _ 

U- Faixa "B" de prioridade: coeficiente de 
atualização monetáriq de 90% (noventa por 
cento) aplicável a contratos de empréstimos 
e fmanciamentos concedidos a médios produ
tores rurais_ _e pequenas e médio empresas 
urbanas que utiliza_rem, de for_rna intensi'l.a, 
mão-de·obra e matérias-primas locais. 

Art 26. Esta lei entra ern vigor na data 
de sua publicação, 

Art. 27. Revogam-se as disposições em 
contrário. . . _ -·-· __ 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1989. 
-Raimundo Lira, Presidente -:- /11Quro $ene
vides, Relator_-/rapuan Costa_Jr. -Saldanha 
Derzi - Ney Maranhão - Roberto Qlmpos 
- Joào Ca/mon - Almir Gabriel - Jorge 
Bornhausen - Rona/do Aragão - Moíses 
Abrão -;José Agripino- Nelst:Jo Wedekin 

TEXTO FINAL APROVADO PEL.A 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMJCOS 

SUBS11TU11VQ_AO PR_OJETO DE LEI 
DA CÂMARA N' 9, DE !989 

(N91.'710, na Casa· de origem) 

Regulamenta o art. 159, indso I. _g_lfne_Q "c" 
da ConStRulç9o Federa], in$titui o Fundo 
Constituclõnal de Fíhancíalnento do -Norte 
(FNO), o Fundo Coostitucio_n_qj_'dt:Bnwdã
mento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitu
Cional de Financiamento- do Centro-Oeste 
(FCO) e dá outras providências. -

Relator: Senador Mauro Benevides 
O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 19 Ficam criados o Fundo Constitu

cional de Fmancfamento do Norte (FI":O), o 

FllndO- Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucíonal de 
Fm8iiêlamento âo Centrá-Oeste (FCO), para 
fins de aplkãção dos recursos de que trata 
a alínea "c", do inciso I, do art. 159 da Consti
tuição Federal, os quais se organizarão e fun
cim1aião nos_termos desta lei. 

I - Das Finalidades e Diret.rizes Gerais 
Art. 2o O Fundo Constitucional de Finan

ciamentos do Norte (FNOT, o Fundo Constitu
cional_ de Fj_na_nciamento do Nord~ste (FNE) 
e O- Fundo Constitucional de. Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO) têm por objetivo con· 
tribuir para o desenvolvimento econômico e 
social das regiões Norte,- Nordeste e Centro
Deste, _atravéS- daS-instituições financeiras fe-
deáils de caráter regional, mediante a execu· 
ção de programas de financiamento aos seto
res produtivos, em- cOnsonáncia com os res
pectiVOS planos regionais de desenvolvimentõ: 

§ 1 ~ Na aplicação de seus recursos, os 
FNO, FNÉ e Fto ficarão ?J Sã.lVo das restrições 
de controle monetário de natureza conjuntural. 
e deverão destinai" crédito diferenCiado dos_ 
usualmente adotados pelas instituições finan-

___ ceii:a~:_erri fullção das reais necessídades das 
regiões benefiC:iáifaS: 

§ 2? No -caso dã regíão Nordeste, o FNE 
inclui a finalidade específica de financiar; em 
condições compatíveis Com as peculiaridades 
da área, atividades econõmicas do semi~árido, 
ao qual destinará metade dos recursos ingres· 
sados nos termos do art. 159, inciso I, alínea 
"c", da Constituição Federal. 

Art. _3° Respeitadas as disposições dos 
Planos Regionais de De'setivolvimento, serão 
observadas as seguintes diretrizes na formu~ 
lação dos programas de financiamento de ca
da um dos Fundos: 

1- concessão de financiainentOs- exclusi~ 
vamente aos setores produtivos das regiões 
beneficiadas; 
II- ação int~_grada com instituições fede-

rais sediadas nas regiões; -
!IL- tratamento preferencial às atividades 

produtivas de artesãos, pequenos e minipro
dutores rurais e pequenas e microempresas, 
às de uso intensivo de matérias·primas e mão· 

_ de~obra locais e as que produzam alimentos 
básiccis_ para consumo da população, bem Co
mo aos projetas de irrigação de até 50 (cin
quenta) hectares, quando pertencentes aos ci· 
tados produtores, suas associações e coope· 
rativas; 

N- distribuição especial dos créditos, de 
forma a beneficiar as unidades federativas de 
cada região, na proporção di"reta de seu con~ 
tingente populaciOnal e na proporção inversa 
de_ sua rend-" per capita; 
V- preservação do meio ambiente; 
VI- adoção de prazos e carência, limites 

de fmanciamento, juros e outros encargos di
ferendadCÍs ou favoredc;l.os, em função dos 
aspectos sodafs, econômicos, tecnológicos e 
espaciais dos em-preendimentos; 
--vn- conjugação do crédito com a assis· 

tênda técnica. no caso de ..setores tecnologi
camente carentes; 
- VIII- orçamentação anuãl di:ts ap!icãÇões 
çlos recursos; · • 

IX~ l!s.o· crjteríõso -dos récurs·os- e adequa· 
da politica -de gar.:intias:, com limitação-das 
responsabilidades de crédito por cliente ou 
grupo econõmico, de forma a atender uni
verso maior de benefidá_rios. e_ assegurar r~do
nalidade, eficiência, eficácia e retorno às apll
cações; 

X- apoio à criação de novos centros, ativi
dades e pólos dinâmiCos, notadamente em 
áreas intoiiioranãs, que estimulem a reduçao 
das disparidades ihtra-regionals de renda; 

XI- proibição de aplicação de recUr-sos a 
fundo perdido, ressalvado o disposto no § 3o 
doart.4" 

Parágrafo únicO. Fíca asseguia:âo às atívi
dades produtivas de artesãos, mini e pequenos 
produtores rurais, pequenas e microempre· 
sa-s. o mínimo de 20 % (vinte por cento) das 

- ãpHcaç6es dos Fundos de que trata_ o art. 1" 
des~lei. · · 

II- Dos Beneficiários 
Art. 4~ São beneficiários dos recUrsos do 

- FNO, FNE e FCQ _os produtores e empreSãs; 
pessoas ffsicas e jurídicas, além das coope
rativàs de pÍ'odução: que desenvolvam ativida
des prOdutivas nos setores agropecuário, mi
neral, artesanal. industrial e agroindustríal das 
regiões Norte, Nordeste e Centro~Oesfe. 

§ 1 o No caso de áreas ptoneiraS e âe éx· 
pan.São da fronteira agrfcola, os projetas finan
ciados pqd_er_~9· em car~~er --~xcepcional, in~ 
cluir o financíamento da infra-estrutura econô
mica lndispensávél à víabilizaçãO do empreen
dimenfo, até o limite niáximo de 10% (dez 
por cento) dos recursos previstos para cãda 
Fundo no inciso I, do arl õc desta lei. -

§ 2ç bs fírianciamentos para atividades 
de comercialização do setor produtivo somen· 
te seráo destinados a-investimentos fixos. 

§ 3" Com o objetivo de fomentar o desen
volvimento regional, os Fundos Cónstitudo
nais de Fiiian-dàfriéritõ_ poderão, anualmente, 
destinar até 10% (dez por cento) de seus resul
tados para custear a: re_alizaç:ão de estudos e 
pesql.lisas;o-especialmente os voltados para as 
condições de mercado de produtos regionais, 
as poSsibilidades de novas cultufa"s-'€: negó
cios, e o aproveitamento de matérias-primas 
locais, ãtravéS de organismos de recoi'lheC:tda 
idoneidade técníco-cientifica. · 

§ 4ç No caso de produtores e empresas 
benefidárias de fulidõs- de incentivos regionais 
ou setoriafs, a concesSão de financiamentos 
de-que trata esta lei fic.ilcondiciOnada-à regula
ridade da situação para com a CotDissãb-de 
Valores Mobillários e os citados fundos de in
centivos. 

At. 5? Para ereito de ·aplicação dos recur
sos,· entende· se p6~: 

1- Norte, a regiãO-compreendiâ-a pelOS ES
tados do Acre; Arri.ãZonas, Amapá, Parâ, Rorai
ma, Rondônia e Tocantins; 

11- Nordeste, a região abrarigida pelos Es
tados do Maranhãõ, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norté, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ser· 
gipe e Ballla, além da parte do Estado de 
Minas- Gerãls iricluída ria área de atua:Ção da 
Sudene; 
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lll-Centro-Oeste, a região de abrangência 
dos Estados de Mato-Grosso, Jl.'\ato-Grosso do 
Sul, Goiás e Distrito Fe-deral; 
. IV-Semi-árido, a, região inserida na área 

de atuaçào da Superintendência de Desenvol
vimento do Nordeste (Sudene), com precipi
tação pluviométrica média anual igual ou infe
rior a 800 mm, definida em portaria desta Au
tarquia. 

Iii - Dos Recursos e Aplicações 
Art. 6~ Cõnstituem fontes de recursos do 

FNO, FNE e FCQ, 
1-3% (três por cento) do produto da_arre

cadação do Imposto sobre a Renda e proven
tos de qualquer natureza e do Imposto sobre 
Produtos lndustrializa.àos, entregues pela 
União, na forma do art. 159, inciso l, alínea 
c, da Constituição Federal. 

Jl-os retornos e resultados de suas aplica
ções; 

lU- o resultado da remuneração dos recur
sos momentaneamente não aplicados, calcu
lado com base em indexador ofic:lal,- a· j)arfir 
do 30~ (trigésimo) dia do seu ingresso hOs 
bancos respectivos; 

iV-contribuições, doações, financiamen
tos e recursos de outr_as origens, concedidos 
por entidades de direitó públicO- Oli"j,iivado, 
nacionais ou estrangeiras; - -

V- dotações orçamentárias ou outros re
cursos previstos em lei. 

Parágrafo único. Nos casos dos recursos 
previstos no inciso I deste artigo, será obser
vada a seguinte distribuição: 0,7% (sete déci
mos por cento) para o FNO, 1,8% (um inteiro 
e oito décimos por cento) para o FNE, e 0,5% 
(cinco décimos por cento) para o FCO. 

Art. 7" As liberações, pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, dos valores destínados a 
cada um dos fundos ora instituídos, serão fei
tas diretamente em favor das instituições fi
nanceiras federais de caráter regional, nas 
mesmas datas e, no que couber, segundo a 
mesma sistemática adotada na transferência 
dos recursos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal, e Fundo de Par
ticipação dos Municípios. 

Parágrafo único. A Receita Federal infor
mará mensalmente às instituições financeiras 
federais de caráter regional: a soma da arreca
dação do fmposto sobre a_ Renda e proventos 
de qualquer naturez.a e do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados; o valor das liberações 
efetuadas para cada Fundo, bem como apre
visão de datas e valores ·das três liberações 
imediatamente subseqüénteS. 

Art. 8Q Constituem aplicações do FNO, 
FNEe FCQ, 

1- fmanciamentos diretos ao setor produ
tivo de <::ada região, atendidos os requisitos
dos capítulos I e II; e 
li- repasses a bancos estaduais. 
Art. 9' Os fundos gozarão de isenção tri

butária, estando os seus resultados, rendimen
tos e operações de financiamento livres de 
qualquer tributo ou contribuição, inclusive o 
imposto sobre operações de crédito, Imposto 
sobre a Renda e proventos de qualquer natu
reza e as contribuições do Pis, Pasep e Fin
social. 

Art. 1 O: A critério das instituições finan-
C~as.federals e de caráter regional poderão 
ser repassados recursos do FNO, FNE e FCO 
a bancos estaduais com capacidade téCnica 
comprovada e com estrutura operacional e 
administrativa aptas a realizar, em segurança 
e no estrito cumprimento das diretrízes e nor
mas estabelecidas, prograinas de crédito es
pecificamente criados com essa finalidade. 

W- Dos Encargos Financeiros 
_.M. 1]. _ O.s: financi.?JmEmtos concedid_os 

cõm :recursos da FNO, FNE e FCO estão su
_jeitos ao pagamento de juros e encargos de 

atualização 1110netária. 
Art. 12. As atividades prloritárias e de rele

vante interesse para o desenvolvimento e<::o
n9mico e -sõcfal das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste terão redução de encargos fi
nanceiros, referentes a juros e atualização mo
netária. 

- § 1, _Para efeito do beneficio previsto nes
te artigo, deverão ser estabelecidas faixas dife-:_ 
rendadas de prioridades e a e· encargos finan
ceiros, de acordo com a natureza do empreen
dimento, a finalidade dos financiamentos, a 
localização e o porte da empresa financiada. 

§ 2~ Os benefícios previ~ás no Presente 
artigo sei'ão concedidos exclusivamente a fi
nandmentos destinados a investimentos fiXos 

-diietamente produtivos, contratados por pro
dutores _individuais e empresas brasileiras de 
capital nacional. 
_ § 3o Sem prejuízo das medidas judiciais 
cabíveis, inclusive de natureza executória, o 
mutuário fica s_Ujeito, no caso de desvio na 
aplicação dos recurso_s, à perda de todo e qual
quer beneficio__ financeirO; -especialmente os re
lativos a juros e atualização monetária. _ 

Art. 13. As taxé).s de juros, nestas incluídas 
_ç:omis!;_Õe!? e quaisguer Outrãs remuneraÇões, 
- direta ou -ihdiretamente referidas à concessão 
de crédito, não poderão ser superiores a 8% 

_(oito por cento) ao ano, para os pequenos 
e miníProdutores rurais e pequenas e mi
croempresas, nem a 1 O% (dez por cento) ao 
ano, para as médias e grand~s_ empresas. 

V- Da Administração 
Art, 14. A ~dml11istração de cada um dos 

Fundos- FNO, FNE e_ FCO - será distinta 
e autônoma e obseJVadas as atribuições pre
vistas na presente lei, será exercida respectiva
mente pelos seguintes órgãos: 

I-ConSelhO DeliDerativO das Superinten
dências de Desenvolvimento das regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste; e 

n ..._ lnstítuição financeira federal de caráter 
regional. 

ArL 15. Cabe ao Consélho Deliberativo 
das Superintendências de Desenvolvimento 
das reQiCieS !"forte, Nordeste e Centro-Oeste: 
r- aprovar os programas de financiam-ento 

de cada fundo, h-aimonizandoMos com os pla
nosJegionais de desenvolvimento, à vista de 
proposta da respectiva instituição financeira 
feaerai de caráter regional; -
.li- indicar providênciets para compatibili

zação das respectivas aplicações com as 
ações das demais inStituições-de desenvol
-\ii.mefito_regional; e 

lll- avaliar os resultados obtidos. 

Parágrafo _único.~- Até_o diçtJO de outubro 
de cada ano;- aS instituições fina_riceiras fede,
rais de caráter regional encaminharão à apré~ 
dação do ConselhODeiíóerativo da respectiva 
superintendência de desenvolvirneiltQ :regio
nal a proposta de aplicação ,dos recursos rela
tiva aos programas de fmanciamento para o 
exefcíc:io seguinte, a qual será aprovadã até 
15 de dezembro. 

Art. 16. São atr_jbuiçQes de_c;ada I.J_ma das 
ins:tituições financelfa~:federais de caráter re
gional, nos termos da lei: 

]...,.- gerir os recursos; 
II- çlefinir norrnas, procedimentos e condi· 

ções operacionais; . 
[U _-enquadrar Çl.S propostas nas faixas de 

encargos, fiXar 05: juros ~.deferir os <:réditos; 
[\!-formalizar contratos d~ repasses de re-_ 

cursos para outras instituições credenciadas 
como agentes financeiras do fundo; . 

_v- prestar contas sobre os resultados al
cançados, desempenho e estado dos recursos 
e aplicações; e __ _ 

- VI~ exercer OUtras atividades inerentes à 
.func;SO de órgão a~~inistradpr. 

Art. 17. OBancodaAmaWniaSA-BaM 
sa, o Banco_ do Nordeste do BrasH SA. -
BNB e o Banco do Brasil S.A. - BB são os 
administradores do Funda Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO, do Fundo 
Con-stitucíonai de Fmandamento do Nordeste 
- FNE e do Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste - FCO, respecti
vamente. 

· § 1 ~ O Banco do Brasil SA. transferirá a 
adminístração, patrimônio, operações e recur

--SOS do Fundo Constitucional ae Financiamen
to do Centro-Oeste ~ FCO para o Banco de 
Desenvolvimento do CentroZ5e5te, após fns~ 
talação e entrada em funcionamento; confor
me estabelece o art. 34, § 11, .do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 2.9- ObedeCida a transferência Prevista 
no parágrafo anterior, os reCUrsos do FCO 
poderão, a critério do Banco de Desenvolvi
mento do Centro-Oeste, $er repassados a ban
cos oficiais federais que atendam aos requi
sitos do art. 100eStà IEii. 

Art. 18. Cada instituição fínanceíra federal 
de caráter regional fará_jus à taxa de_ adminis
tração de até 2% (dOis~ por cento) ao ano, 
calculada sobre o patrimônio líquido do fundo 
resj::iectiVo e aptop-rlada mensalmente. 

§ 1~ Na aplicação--dos recursÕs, as inSti
tuições financeiras federais .de car~ter regional 
e os agentes financeiros Credenciados pode-

-- rão cobrar dei credere compatível com os ris
coS assumidos pelos financiamentos conce
didos e adequado à funç~o social de <::ada 
tipo de operação, respeitados os limites de 
encargos fixados no ar_t. _13 desta !ei. 

§ 29 As perdas operaCionais- resultantes 
de calamidades públicas ou de acidentes cli
máticos serãq gebitadas ao fundo respe-c:tivo, 
bem como ou~as perdas extraordinárias de
cõrten---res de determinações legais ou oriun
das de normas da, autoridade administra_tiva. 
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VI- Do Controle e Prestação de Con
tas 

Art. 19. Cadà fundo terá contabnída-ae 
própria, registrandO todos os atas e fatQ~ a 
ele referentes, valendo-se, para tal, do sistema 
contábi! da respectiva instituição financeira fe
deral de caráter regional, no qual deverão ser 
criados e mantidos subtítulos específicos para 
esta finalidade, com apuração de resultados 
à parte. _ 

Art. 20 .. As íriSlítuições financ.eiras f~de
rais de caráter regional farão publicar sem'es
tralmente os balanços dos respectivos fundos, 
devidamente auditados. 

Art. 21. Cada instituição financeira federal 
de caráter regional apresentará semestral
mente ao Conselho_ Deliberativo da superin
tendência de desenvolvimentO de sua respec
tiva região relatório circunstandado sobre as 
atividades desenvolvida_s e os resultªdos ob- _ 
tidos. 

§ 1 < o exerCido financeiro de cada fundo 
coincidirâ com o ano civil, para fins de apura
ção de resultados e apresentação de relatórios. 

§ 2~ Deverá ser contratada auditoria ex
tema, a expensas do fundo, para certificação 
do cumprimento das disposições constitucio
nais e legais estabelecidas, além do exame 
das contas e outros procedimento;;; usuais de 
auditagem. 

§ 3., OS bancos administradores deverão 
colocar à disposição dos órgãos de fiscali
zação competentes os demonstrativos, com 
posições de final de niês, dos recursos, aplica
ções e resultados dos fundos respectivos. 

§ 4., O balanço, devidamerite auditado, 
será encamin_h--ªdo- ao Congresso Nacional, 
para efeito de fiscalização e controle. 

VII- Das Disposições Gerais e Transi
tórias 

Art. 22. O dispoSto no parãi;jrãfo úfiícO do 
art. 3., desta lei _serã cumprido de forma pro
gressiva no prazo-de 5 (cinco) ·anos. 

Art 23. Durante 5 (cinco) anos, a partir 
da vigência desta lei, os fioª--n__çiªm_entós con
cedidos com recurs_os do __ f_NE a produtores 
e empresas localizadas na área do semi-árid_q_ 
do Nordeste serão beneficiados çom ·redução
adicional de 10% (dez por cento)_sobre __ os_ 
encargos de atualização monetária. 

Art. 24. Até a aprovação da proposta pre
vista no inciso I do art. 15 desta_ lei, ficam 
as instituições financeiras federais de caráter 
regional autorizadas a aplicar os recursos dos 
respectivos fundos de acordo com-a-s-diretrizes 
gerais estabelecid_a.s no _art. 3' do presente di
ploma legal. 

§ 1 ~ Dentro_de 60 (sessenta) dias, a partir 
da publicação desta lei, as instituições finan
ceiras federais de caráter regional apresen
tarão aos conselhos deliberativos das respec
tivas superintendências de desenvolvjmento 
regional as propostas de financiamento de que · 
trata o parágrafo único do art. 15 desta lei, 
as quais deverão ser aprovadas até 60 (sessen
ta) dias após o recebimento. 

§ 2., As operações realizadas ~nte_s da 
aprovação de que trata o parágrafo anterior, 
pelas instituições fihanceíras federais de cará-

ter regional, com os recursos dos Fundos 
ConStitucionais de finan'damento do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, ficam ao abrigo da 
presente lei, inclusive para efeito de eventuais 
benefícios- fiilanceiro~. 

Ail 25. Enquanto não forem aprovados 
os programas e respectivos encargos finan
ceiros, na _fo{rna do art. 1:? desta lei, .as faixas 
di(erendadas lierão as seguintes: 

1- Faixa -"A''_ 9-e prioridade: coeficiente de 
ªtualização monetária de 50% (cinqüenta por 
cento) aplicável a contratos de ·~mpréstimos 
e financiamentos concedidos a pequenOs e 
rhkroempresários rurais e urbanos, bem co
mo -~r empreendimentos de agricultura irrigada 
no semi-árido da região Nordeste, com área 
de até 10 (dez) hectares; 
-li- Faixa "B'' de prfói'fdade: coeficfente de 

atualização monetária de 75% (setenta e cinc;o 
por cento) aplicável a contratos de emprés
timos e financiamentos concedidos a médios 
produtores rurais e pequenas e médias empre
sas urbanas que utilizarem, de forma intensiva, 
mão-de-obra e matérias-primas locais. 

AR 26::- Esta lei entra em vigor na data 
de _sya publicação. -
_ Art. 27. R-evogam-se as disposições em 
contrário. 
·Sala das Comissões. 21 de junho de 1_989, 
~Baimundo Ura, Relator-Mauro Benevides 
- Nelson Wedekin - José Agripino - Ro
berto Campos - Moisés Abrão - Rona/do 
Aragão - Ney Maranhão - Saldanha Derzi 
-Almir Gabriel- Nabor Júnior-João Cal
mon -Jorge Bomhausen. 

0 SR. PRE~IDENTE (Pompeu de Sousa) 
-- Do Expediente lido, constam os Projetas 
de Lei do DF n"~ .29 e-30, -de 1989, que nos 
termbs_ da Resolução no 157, de 1988, serão 
despachados à Comissão do DiStiíto Federal, 
onde_ poderão receber emendas, após publi
cado e di.stríbuído em avulsos, pelo prazo de 
cinco dias úteis. (PaUsa) 

Sobre a mesa, comunicação que serâ lida 
pelo Sr. 1., Secretârio. 

É lida a seguinte 

Brasília, de junho de 1989 

Serih6r Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa EXc:e

Jencia que me ausentar do País, no período 
·ae 22 a 27 do corrente, para, devidamente 
aútorizadO peJ9 __ Senªdo, participar do Con
gresso de Parlamentares Socialistas Latino-A
inericanOs~ a-realizar-se em Montevfdéu. 

NE!_f!cio~as saudações. - Jamil Haddad. 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

- O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requen'mentos que serão li
dos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os s_~guintes 

REQUERIMENTO N• 340, DE 1989_ 

Requeremos, fundamentados no art. 178 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
prorrogação por mais 60 {seSSênta) di.3s do 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a "apurar as denúncias 

sobre a devastação da hiléia amazônica e a 
participação estrangeira nessas denúncias", 
que se encerrará dia 3"0" de junho do ·corrente. 

Leopoldo Peres - Jarbas Pass"arinho -
Carlos Patrocinfo - Edison Lobão - Frãn· 
cisco Rollernberg - JOão Ura - Louríval 
Baptista ___:_ Meira Filho - Mauro Benevides 
-Afonso $ancho - Ney Maranhão - Jasé 
lgnácio -Mauro Borges -Jutahy Magalhães 
-Dirceu Carneiro --Carlos ChiaieJJJ -Aureo 
Mel/o - Maurício Corrêa - Jamil Haddad 
- Chagas Rodrigues - Joã_o MenezeS -
Humberto Lu~na - Ronaldo Aragão -Ale
xandre Costa --::- João Lobo - AntoniO Luiz 
- Nabor JuniÕr~ 

REQUERIMENTO N• 341, DE 1989 

Requeremos, fundamentados no art 1 7_8 
do Regimento (ntemo do Senado Federal, a 
prorrogação por mais 60 _(sessenta) _dias do 
prazo concedido à Comtssão Parlamentar de 
Inquérito destinada a ''investigar indícios de 
fraude na importação e exportação de produ
tos e insumos farmacêuticos, por empresas 
multinacionais, _e os possíveis desdobr.:mJen
tos da atuaçãci dessas empresas no País, inclu
sive a desnacionalização do setor e a desme
surada elevação dos preços de medicamen
tos", que se encerrará dia 29 de junho do 
corrente. 

Leite Chaves- Mário Maia ~Alfredo Cam
-pos -Jarbas Passarinho- Carlos Patrocinio 
--.. Edison Lobão -FranciSco Rol/emberg-
João Lima - Louríval Baptista- Meira Filho 
'--- Leopoldo Peres - Mauro Benevides -
Afonso Sancho - (jey Maranhão -José lg~ 
nácio -Mauro Borges - Jutahy Maga!hães 
- Diceu Carneiro- Carlos Chiarelli -Aweo 
Mel/o - 1'1. Correia - JamJ7 Haddad- Cha
gas Rodrigues - João Menezes - Ronaldo 
Aragão -Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os requerimentoS lidos estão subscritos 
por número suficiente de senadpres, para sur
tir efeito iinediato. 

A-PreSidência -defere os pedidos, ficando 
prorrogados os prazos das respectivas Comis
sões. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que serâ 
lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. · 

.t': lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 
N• 35, DE 1989 

Revoga o art. 438 do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, aprovado 
pela Resolução n9 58, de 1972. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Fica revogado o art. 438 do Regu

lamento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n~ .58, de 1972. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na 
data 9e sua publicação. 

Justificação 

Trata-se -de adaptar o regulamento adminis
trativo do Senado à nova orientação da Consti
tutção Fedl~ral, no que tange a vantageriS a 
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serem oercebidas por servidores públicos 
quando passam para a inatividade. 

No regime da Constituição de 1967, com 
a Emenda n9 1/69, nenhum servidor poderia 
perceber, na !natividade, mais do que auferia 
na atividade (art. 102, § 2~). 

A nova Constituição, porém, elidiu aquele 
diSPositiVO. Dessa forma deiXa âe preValeCer 
a interdição prevista na norma consUtucional 
derrogada, facultando aos servidores a per
cepção de vantagens prevístas em lei. 

Acontece, todavia, que algumas le:gislaç:ôes 
!nfraconstitucionais ailida permanecem inalte
radas neste particular, consagrando a proibi
ção a dotada em obediênCia ao preceito consti
tucional anulado. 

Daí, decorre certa dificuldade de interpre
tação, em certas esferas administrativas, o-que 
tem dificultado a exata atuação da nova siste
mática constitucional. _ 

A fim de que não pairem dúvidas de inter
pretação, impõe-se, a teor da ordem proces
sual administrativa, a expllctta revogação do 
dispositivo infraconstitucional, representado, 
no Senado, pelo art. 438 ae seu regulamento 
administrativo. - --

É o que precisamente propõe- o presente 
projeto de resolução, com a revogação do re
trocitado preceito regulamentar. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
-Francisco Rof/emberg. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

RESOLUÇÃO N' 58, DE !972 

Dísf;õe sobre o Regulame_nto Adminis
trativo do Senado Federal 

Art. 438. Os proventos ele inatividade não 
poderão exceder, em caso algum, ao total da 
remuneração percebida na ativldade. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto _será publicado e, em seguida, 
ficará sobre a mesa durante três sessões, a 
fim de receber emendas. (Regimento Interno, 
art. 442, § 1~). Findo esse prazo, será despa
chado às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDEI"ffE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao plenário que 
encaminhará à comissão de assuntos econó
micos, para estudo da viabilidade da tramita
ção-;· as seguintes matérias que se encontram 
na Secretária Geral da Mesa aguardando a 
complementação de documentos necessá
rios, os quais, desde há muito solicitados, não 
foram enviados ao Senado pelas partes inte-
ressadas: __ _ 

Oficio n~ S/19/88, do Governo do Estado 
do Amazonas, solicitando a rerratificaÇ:ão da 
Resolução n" 71, de 1988; 

Oficio no S/17 /88, do Governo do Esta~do 
de Goiás, solicitando autorização do Senado 
para contratar operação de crédito externo no 
valor de dezessete milhões de dólares; 

Oficio n~ 78/89, de 27 de março; sem nume
ração no Senado, tratando do meSmo pleito 
constante do Oficio S/17 /89, Citando, entre-

tanto, quantia diferente da anteriormente plei
teada (a este oficio foi anexado, em 2 de maio 
último, o de n~ 119/89, encaminhando um 
dos documentos neceSsárias -ão esdarec:i
mento do pleito); 
__ Ofício- n?_-_79/89, de 5 de abril, sem nume
raçãO õo senado, solicitando autorização para 
qUe o Estado d~ __ Goiás possa contratar opera
ção externa no valor de noventa e seis milhões 
de dólares, destinada ao Programa de Eletrifi
cação do Estadõ .....:.... Projeto Sul Agrícola (o 
Oficio não foi'"acómpanhado de qualquer dos 
dOcumentos necessáríos). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1 e Secretário. 

-s§o ltdo.s os s~guintes 

PROJETO DE LEI DO SÊNADO 
N" 158, DE 1989 

Dispõe sobre o FundO Nacional de R e
-fõ_rttidAgrári_a e dá outras providêndas. 

~OoC.ãhgresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O Fundo Nacional de_Reforma 

Agrária, criado pela Lei ne 4.504, de 30 de 
novembro de 19õ4, passa a.se constituir dos 
seguintes re<::ursos: - -

a) recursos transferidos à conta· do Orçã
mento da União; 

b) 10% (dez por cento) da arrecadação do 
Imposto _de Exportação, a que se reTere o ait. 
153, item II, da Constituição Feder~_!, !n.c_idente 
sobr~ _ _produtos agrícolas e pecuários, não in
dustriafilaCfOs; 

c) 10% (dez por cento) da arrecadação do 
Imposto de Propriedade Territoriãl Rurãt a que 
alude o art. 153, item VI, da Constituição, sobre 
o valor atribufdo à União. 

Art. 29 O _FUndo Nacional de Reforma
Agrária será regido pela agência governamen
tal encarregada de promover a refoPma agrá
ria. 

Art. 3e Os recursos originados do Fundo 
Nacional de Refotma_ A_grária são destinados 
ao fmanciãmento de projetas de cOlonização 
oficial ou privado, para assentamento de agri
cultores e s_uas famílias. 

Art. 4~ Os-financiamentos concedidos na 
forma desta lei destinam-se à rmplantação de 
uma infra-estrutura rural de acordo co_m as 
diretrizes previstas no art. 73 da Lei ne 4.504, 
de30-de__novembro d~ 1964. 

Art 5" Os projetas de colonização serão 
implantados com vistas à autogesWo e me
diante o estímulo ao sistema_ cooperativista 
ou a _oytt_,as Jornl~ t~SsodatiVas qú.e assegu
-rem a f~xação do homem à terra e a sua pro
ni.ciçã6 Social e econômica. 

Art. 6? _O órgão incunibido de gerenciar 
o fundo de que trata esta lei promoverá em 
perlodo de até 15 (quinze) anos o financia
mento de lot~;::s, em dimens_ão equivalente à 
da propriedade familiar. "·---

Parágrafo único. Os financiamentos as
sim obtidos podem ser pagos com produtos 
agrope<:uários "ln na_turçr': consider.:1do o valor 
do débito inicial em função dos preços mfni-

-mos dos -praâutos agrícolas predominantes 
na região. 

Art. 7? - Os benefjCiárlOs_ do fina'ilciãfueiltõ_ 
poderão pagar antecipadamente as suas pres
tações, deduzidos os juros e outros en-cargos 
legais. 

Art. se Os recurs-os qué reverterem ao 
Fundo Nacional de Reforma Agrária desti
nam-se, exclusivamente, a reinvestimentos 
em projetes de natureza semelhante. 

Art. 9' O promitente que, decorrido o pra
zo de 2 (dois) arios, sem justa causa; reYelarase 
iricapaz de cumprir aS obrigações contratuais, 
terá rescindido o seu contrato, hipótese em 
que a concessão do lote_ será transferida a 
outro interessado. 

Art. 1 O. Os projétos de colonização -utili
zarão o seguro agrícola, garantido por institui~ 
ções oficiais de--ci€dif.O. - --

Art. 11. O POder EXecutivo baixará, den
trO à€ _ 90 (riõventa) dias, as normas neCes
Sárias à regulamentação desta_ lei. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data 
-de sua publicação. 

Att. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Brasil, com suas proporções territoríãis 
-Qigantescas, jamais log'rarâ ser um grande 
pafs" se não conseguir fJXar o homem ao" c-erm
po, convertendo-o em agente e beneficiário 
do processo_ de produção agropeclJária. 

Infelizmente, entre riós, apesar -das leis, dos 
programas, projetqs_e pro;:>messas, o nosso ru
rícola não tem _encontrado condições que lhe 
permitam viver no campo, tràbalháni:lo hum 
clima de segurança e justiça. 

A situação lhe é, todos o sabemos, inteira
mente adversa. Sem terra para produzir, sem 
habitação condigna sem educação, saúde e, 
6obl'etud6, sem garantias de respeito" a direitos 
fundamentais, _nada resta ao pobre camp-on~s
senão emigrar à procura de uma vida melhor. 

Resultado desse êxodo rural é a suplÚpo
pUlação das cídades, o desemprego, a margi
nalidade ... 

- O presente projeto 6bjetiilã propicíar cOOdi
ções a que se promova, efetlvan}_ente, uma 
refOrma agrária, entre nós. E1Ei cUida de-.prover 
·o fundo NaçionaJ d~ R~fQrma Agrária, criado 
pelo EsfãtutO da Terra, em 1964, com fontes 
bem-definidas de custeiõ.lntenta aínaa orien
tar -a -apHCãÇão desses recursos em projet9s 
_de colonização, oficial ou privada -_uma for
ma complementar de concretizar-se à ref9rrOa 
agrária. 

Para isso instituí ó Sistema de autog"estão 
e de cooperativismo nesses projetas e estabe
lece um prazo de 15 (quinze) anos para o 
financiamento de lotes, em dimensões equiva
lentes à da prop[iedade familiar. Estabelece 
que o valor desses lotes pode ser pago em 
prdutos ·~n-natura':,_ avaliados de acordo com 
a política de preços mfnimos. 

Finalmente, concebe o Fundo Nacional de 
Reforma Agrária como um fundo rotativo cu
jos recursos a ele incorporados, quer por rubri
ca_ orçamentária própria, quer :Por força dos 
pagamentos realizados, destinan-se, exclusi-
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· vamente.a fomentar projetes de natureza se- Justificação IV-os líderes da maloria __ e da rni.noria na 
melhante Cámara dos DepUtados; 

Com esses objetivo:;; estamos certo~ de-q~e O créd[tô i-u'ràl 'é, fofã dé qUa1Quei dUvida, 
1 

• y- oS l,íde,res da maioria r: da.roioorja no 
merecerá a reflexão e a aprovação dos ilustres o instrumentO nUmerO üln de que d~.,.,~ lançar Senado Federal; . ' , ' 
pares. mão a pol~tica agrícola pàra ro_merltat otl.esen- · · vr _·0 • Mii1iStfo dei Justiça:. . . _-

Sala_ das Sessões, 23 de junho de _ _1_989 .. - .:_ vblvimentO rUrar e êonvêrter a 'agricultbra em , Vil~ Seis~ Cidadãós· brasileiro$ .nãtO~i;, com 
-Francisco Ro/lemberg. atividade mLiltlpifcãdo'ra. Especialme_nte na- mais de 35' (tiirità e- cirico) anos. de_ idade, 

qUe las regiões em que s'e desenvolvem proje- sei1do dois .riotne.;l:d0s- pelo Presiden~e da R e-
(À Comissão-de Assuntos Econômj- -toSCfeRe(orróaAQrária'éim'possívelpensar-se Públiéa, dois eleitos pelo Senado Féd~ral e 

cos.) em desenvolvimentO agrario, sem a partici- dois eleitos pela Câmar,:~. dos Deputados, to-
paçâo estimuladora do Crédito rural. dos com mandato de 3 (três) anos, vedada 

PROJETO PJ; LEI PO SENADO 
N• 159, PJ; 11l89 

De igual sorte, o seguro agrícola é o meca- a recondução. 
nismo de prevenção,_ face às intempéries que Art. 4o Além de preencher 0~ requ!sitos 
costumam assolar bs càmçiOs'e·tanto mal fa~ mencionados no.item_ Yll çlq açtigo _anterior, 

A'tualiza as disposiÇões concernentes · -zer às àtiVidaCies produtiva~. : ' Os' cidaCJãos a serem nomeados e .eleitos. para 
· ao Cr&Jito Rural e ao Seguro Agrf(Ço/1). _ ~es_ à o iS institutos, previstos ein · nosso _ 0 Conselho deverão ser indicados· Por etÍtida-

0 Congresso Nacional decreta: . . Estatuto dà T err_a; desde_19G4, ainda n.1io en- de de âmbito riâciohal representativa da socie-
Art. 1 ~ Na forma do artigo 187, itens l. contr-afàrii entre nós ·o iinplemeilto· de5;ejado. dade civil. , . . , 

11, IV e VI da Constituição Federal, fica assegu- A Constituição enivigor<;;!s e)egecomqpi!ares § to Em conjunto, c;t5 entidades que, nas 
rado crédito rural especial' e diferenciado aos_ de nossa política agric_ola __ e é tempo já, portan- condições estabele_cidas neste artigo, vierem 
mini, pequenos e mé9iOS produtores rurais, - to, de darmos os priril€-irOs passOs no rumo a submeter indicações para nomeação e elei-
especialmente aos assentados em projetas de. de sua consolidaÇão definítiva. ção deverão _fazê-lo d~ modo a ~er .el).cami-
reforma agrária. - " - Fiel aOS objetivos da Constituição de 1989, nhadas à Pre~idêf\Cia d_a,R,epúb\ica ~ ~s Casas 

Art. ·2° Fica máritídO- o_ yaJor -liã__sicb de , , 0 presente Projeto pretende assegL;Jr~r_ c:rédito . do Congresso Nacional, respec~iyame_nte, lista 
custeio como referênciá pafa as operações rural, especi.;ll e diferenctado, ·aos mini,_ peque- de J3 (.s~is).l)o_m~s._ excl,uídps de apreciação 
de crédito rur_al, · fãrrilulado' pelas Secretarias nos e médios- produtores ru_r<tiS, : s?bieiudo os- que co_nstarem em mais de uma. 
de Agricultura dos Estados, de modo a cobrir, aqueles assentados em projetes ·de RefOrma . §. 2~ , Até 30 }tri~tã) di~s antes do término 
efetivamente os Cus(o$ âé produção, apurados . Agrária. Ao mesmo tempo, objetivei destinar . do m,ançia;to c;t~ ci<:Ja.dãos nomeSidos ou eleitos 
de forinà microÍTégional, e a ser observado.· O SegufO'Agricola como fOmia hábii a 'cObrir p~ra _o_ CoriselJ:lo da Repúbltca serão.encami-

riSCós eve'ntuais e a: fortaleC<i:r a c'c_onômià ru-pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural ~ nhadas as_lista_s de que trata o parágrafo ante-
pelos órgãos integrantes da política de_ preços ral. . ' ' ' riQ~_. _ _ _ __ _ 
mínimos. . . Esses mecanismos certamêrite prOpiciarão § 3~ _As_listas para a primeira nomeação 

Art. 39 O Seguro Agricola, destinado a co- c a cOnsOlidação das atividades ag'ropecuárias, e eleição dos membros do Cons~lho a ,que 
· · - como se_tor vital de nossa econOmia: brir prejuíZos decorrentes_de fenômenos_natu- _ ·$e ·r,efere o pará!;:Jr_a~o 1° deste artigo deverão 
rais, Pragas, doenças e outras que atinjam Sala das sessões, 23 --de- Ji.ml10 de '19ff9. ser encamirthadas até 15 (quinze).diéls~após 
bens, rebanhos e· plantações, deve assegurar -Francisco· Rolleinberg. , . , . a efttfcidã 'em Vigo'r desta lei. 
ao produtor rural: (À Comis~ão d~ Assunto.s ,Êc.orc?mi-. : T :s· 49._ '.q~c?çrfdqs.oS p~azos- rerer)d()S ,n~s 

a) nas atividades financiadas, a exoneração _ ---~ cos) , pc;trágraf~ ?9. e~ 3°,_ a .;:u~ê11:cia ou -insuficiência 
de obrigações_ financefras_rcl_a_tjy~_s ao _crédito ~ PROJETO DE LEI DO SENADO das indicações a que se refere o. parágrafo 
rural de custeio, de amortização total ou par- N9 160, DE t9a9 J9 acarretarão, observados 9~ _critérios ·estipu-
Cial quando da ocorrência de sinistro; lados no caput deste artigo: 

b) a indenização dE: perdas verificadas em Dispõe sobre a organizaçãO e O funcio- ãf a faculdade de o P_residente_da República 
explorações rurais realizadas com r_eç_ursos namento do ConselhO da República e dá nom.ear2 (dois) cidadãos_de sua livre escolha; 
dos produtores, de suas ç:boperativas e ass_o- _:·o_utr~_s provf_dêQCÍ<f!S - . . - b) 'a faculdade de os partidos políticos, com 
dações; O Congresso Nacional decreta~. representação no COngresso. Nacional, elabo-

Parágrafo único. _tias atividades parcial- Art. }0 O Conselho da República·,. órgão · ·-raréni lista sextupla, no,âmbito _de cada uma 
mente financiadas a indEmfzação será propor- - superior de consulta do Presiclente da, Repú-. .das· Casas do CongreSso 'Naciona~ para ~ elei-
cional aos recursos envolvidos. blica, tem sua mganização e funçioQametÍto ·Çâ0; . _ . . 

Art. 4"'-- É facultado ao pequeno produtor disciplinados nesta lei. Art.- 5o .O Presidente da Repú~ljca poderá 
ruraL optar, mediante pagamento de prêmio Art. 2o Na forma do artigo -~0 da Çonsti- .convocar Ministro de E;stado pata participar 
adcional, por uma cobertura máxíma de 40 + tuição Federal, compete ao Cons~lho da Re- da n~união do Conselho, quando consfar da 
(quarenta por cento) do valor normal, como pública pronunciar-se sobre;. pauta questão relacionada com o respectivo 
garantia para manutenção de s_ua fam11ia_até [ _ intervenção federal, estado de defesa e MiniStério. - -
_a próxima safra, hipótese em que, para caber- estado de sítio. Art. 6? As atividades desempenhadas pe-
tura dos danos, será feita a correção dos valo- U -as questões relevcmtes para ·a estabi- los membros natos no âmbito da competência 
res destinados à: indenização. Udade das instituiçõois democráticas. do Conselho da República não serão r:emu-

Art so A apuração dos prejuízos será efe~ Parágrafo único. São cçnsideradas ques- neradas. 
tuada pelos agentes do programa de Seguro tões relev~ntes pare; a estabilidade das institui- .A.rt. 7~ O Ministro daJustiçaé 0 Secretário 
Agrícola, mediante laudos de avaliaçáo, expe- ç.ões democráticaS aquelas que, potencial- do ConSelho_ da República, a quem compete 
didos pela Assistênda- Técnica Creáencia&!, mente capazes de afetar, de forma grave, a secretariar as suas reunfões. 
fiscalizada pelas "-c ta · E ta ... d · d A · ordem política, econômica ou social do País, 

.x: re nas s uals e gn- § 1"' CabeaoM!nistrodaJuSfiraexecutar 
cultura. não estejam sujeitas às medidas aplicáveis nos ;r 

p ã f • • 0 --" caso·s-·do item I deste artigo. ãs atividádes permanentes neCessárias ao 
ar gra o umco. s prejuJzos concemen- exercício da competê-ncia do Conselho da Re~ 

tes à el:(ploraç.ão rural realizada sem obser- Art. 3" O tciriselho da República é presi-
vância de práticas preconizadas pela Assis- dido pelo Presidente da República e dele parti- pública, vedada a contratação de pessoal para 
tência Técnfca não serão cobertos. cipam corno membros natos: esse encargo. 

Art. 6? Esta Lei entra em vigor na data [-o Vice~Presidente da República; §---2° As despesas necessárias ao funcio-
de sua publicação, _ _ - - U- o Presidente da Câmara dos Deputa- namento do Conselho da República correrão 

Art. 79 Revogam-se as disposições erri dos; à conta das dotações orçamentárias do Minis-
m-o Presidente do_ Senado _Federal; tério da Justiça_. contrário. 
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Art. e~ As manifestações no Conselho da profundo_ senticto de participação e entendi-
República limitar-se_-ão ao eXame de fatos ou mento,_exemplo d~ consj:rução,plur~ista e de-
situações da conjuntura n"acibnal e interna~. mocrática· que dimana da lei Maior. 

quer natureza, de competência dos Municí
pios, são: 

cional, devendo ser fundamentadaS Corh vis- É imperioso eritender, ·deStarte, o alcance Os serviços de: 
tas a subsidiar as de<::isões relativas às matérias real da participação' d,a sóçiedade çivil no pro- -_Médicos, inclusive análises clínicas, ele-

. preVistas no artig:o_2o _desta lei. c_ess.ó ·deçi$6rl0 'da República que simboliza, triddade médica, 'rãdiografia, ult:J:a-sonografia, 
' Parágrafo único. Para o exame a que se . dé forma pereffiptófta, a definitiva construção radiologia, tomogfcifiã -e-congéneres. · 

refere o caput deste artigo poderão colaborar da verdadeira sociedade democrática. Abrem- -Hospitais, clínicas, s_anatórios, laborató-
6s órgãos e entidades da Administração Fede- se, assim, caminhos para o exercício pleno rios de análise, ambulatórios, prontos-socor-
ra!, mediante solicitação do _Ministro da Jus- da cidadania, que ora envolve o detentor erigi- ros, manicômios; casa de saúde, de repouso 
tiça. nário do Poder no real sentido da naciona- e de recuperação_ e c.ong~ner~s., 

Art. 9~ Esta Ji:i en-tra e-m vigor na data de- -!idade. _ . . , , -Bancos de sangue, leite, pele; olhos, sê-
sua publicação. , Interpreta-se, pois, com fidelidade, o man- men e congéneres.' ' 
' 'Aft. -10.- Revogam-se as disposiçõe's- em dament6 C6ristituC:ioitarrererente à composi- -Enfermeiros, obstetras, _ortópticos, fo-
Cóntiárió. · · ' .ção do Conselho- da Rer)úblléa, Viabilizando, . ·noaudiólogos, protéticos (prótese dentária). 

com o advento de fef orà Projetada, o acesso ---,Assistência médica e congêneres previa-
Justificação de. representantes da sOciedade civil ao nível tos nos itens 1, 2 ·e· 3 destá liSta, prestados 

A recente conjuntura nacional e internado- das intrincadas questões que sãO cometidas através de_p_lanos de ·medicina, d_e grupo, con-
nal tem demonstrado evidência fática suficien; ao Gõvernó .do PaiS. ' · · ' ' vênios, inclUsive c'oin émpresas _ para assis-
te para precatar as autoridades brasileiras, A forma de composição desse colegiado, tência a empre9adó5. 
quanto a decisões e medidas urgentes a serem conforme proposto, traz à. responsabilidade o- -Planos de saúde, prestado P.O.f ~!ppresa 
a dotadas em relação às graves situações que povo, que far~se-á tambêri-1 Presente pelos d- · '1ue não esteja lnduida no item ~ d~sta lista 
podem ameaçar a estabilidade das instituições dadãos representantes, eleitos ou nomeados, e que se·c-umpranfãtravés d~ serviçqs _presta~ 
democráUcas. participes que são desse. lrilporfahfíssimo ór- . dos por terceirOs-. côntratados pela e~presa 

Admitindo-se que aspectos atinentes à no r- gão de assessoram ente diretO do Presidente · . ·ou apenas pagos por est'a, mediante ii1dicação 
malida:de do processo de deSenvolvimento, da República. do beneficiátio do PlanO. 
ec:onômico; social e pOlíticO do País estão a Dado o caráter _eventual das reuniões do -Médicos veterinários. 
ffierecer' especial atenção da sociedade politi- CoriS-elho, torna-se .um ônus desnecessário_ , . -Hospitais vetérinãrios, clínicaS' Vi:teriná-
camente repre:sentada, imprescindíVel se tor- constituir, em bases permanentes, uma estru- rias e congêneres~ · · 
na dotara República de todos os instrumentos tura de apoio a esse órgão. . · -Guarda, tratamento, arrie"shamento, 
legalmente previstos para garantir, inquestio- Na verdade, grande parte dos elementos adestramento. embelezamento, alojamento e 
navelmente, as instituições e a _ordem consti- que subsidiam eis trabalhos do Conselho origi- congéneres, relativos a animafs. · · 
tucional. nar-se-á da própria estrutura governamental, . -Barbeiros, cabelereiros, manicuras, pedi-

Basta que 'se considere a _situação_ de des- pressuposto que permite concluir pela opção euros, tratamento de pele, depilaçãO e c~ngê-
cortttole econômico que se iristaloU rio país consignada no presente projeto, ou seja, a de . neres. 
para delinear, de fOrma_nftid"~ manifêstações conferi_r ao Ministro da Justiça, sE!m aumento -Banhos, duchas,· sauna, massa'gerls, gi-
de intraqüüidade social, qUe mOtivam· sérias- · -da: despesa, os encargos relativos ao funciona- násticas e congêneres. ' 
preOcupações políticas nesta anteVéspérã das menta do COnselho da República. - Varrição, roleta, remoção e incineração 
eleições presidenciais. ·_ · · :Nesse-mesmo sentido, foi concebida a nor- de lixo. 

Tal constatação -da realidade aconselhou- ma que veda remuneração aos membros do -Limpeza e dragagem de portos, rios e 
nos a apresentar este projeto de lei, que tem Conselho, em virtude das atividades desempe- canais:_ - ' 
por objetivo_básico implémentat a norrria pre- - nhadas no âmbito de sua competência. Aliás, . . - Limpe;!a, mam,rtenção e cotiservação de 
vista no parágrafo 29 do artigo 90 da Consti- esse õiister -é__ entendido como j:miriótico, não .. imóveis, inclusive vias públicas, parques· e jar-
tuição Federal. podendo haver, coino móvel para a sua aceita- Cuils. · 

Consoante o texto constitudonaJ, o artigo ção, qUaJcjuer interesSe pecuniário. - D_esinfecção\ im~nização, hi9ú:!riliação, 
1" do presente projeto,- além de estipular a Cabe, finalinente, instar a atenção de toda . desratização e CÇ!f)Qêflf!:res. 
conlpetência retione matenl:Jt! do Conselho da a so<:;ie_dade, e em particular do Governo e · -Controle e tratamento de efluentes de 
República, define as questões relevantes a se- do Congresso Nacional, para que este projeto qualquer natureza e 'de agentes físicos e bioló-
rem necessariamente examinadas por esse tenha tramitação rápida, de forma a propiciar, - glcos. - - · 
colegiado, com vistas a salvaguardar as insti- a curto prazo, o adequado assessoramento -Incineração de resfduos quaisquer. 
tuições democráticas. Este esforço de ba1iza- às decisões que venham a influir, decisiva- -Um pesa de cha'minés. 
menta permite, de plano, fornecer indicações mente, na segurança das relações sociais, isto -Saneamento ambiental e congêneres. 
que_ orientarão, em linhas gerais, as premissas é, na estabilidade das instituições e na preva- -Assistência tecriica~- · · 
de funcionamento do Co_nselho da República. Iênda da ordem jurídico-constitucional. · -Assessoria Ou~ C~n:sultoria de qualquer 

Além de incluir expressamente as determi- Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. natureza, não contida em outros itens desta 
nações.constitudonaiS quanto à composiçãO -Ronan Tito. lista, organizaçãO, programação, planejamen-
do Conselho, o projeto estabelece çritérios que (À Comissão de Constítuição, Justiça to, assessoria, processamento de dados, con-
operacionalizam a nomeação e eleição de ci- e Qdé!dania.) - - sultoria técnica, financeira ou administrativa. 
dadãos brasileiros para tão relevante missão. -Planejamento, coordenação, programa-

Em respeito à ne<:essidade de integração ção ou ofgatiiZciÇão-técnica, financeira ou ad-
de representantes da sociedade_ciyil nessa es- .. PROJETO DE LEI DO SENADO rninistrativa. 
fera consultiva do mais alto nível da República, N9 161, DE 1989-COMPLEME.NTAR -Análises, inclusive de sistemas, exames. 
sufraga o projeto em causa mecanismo de Define os serviços de qualquer na tu- pesquisas e inform·ações,-coleta e processa-
grande significação democrática. Trata-se de menta de dados de qualquer natureza. 
conferir à sociedade civil a inc;yr;nbência de reza sujeitos ao imposto de competência -Contabilidade, auditoria, guarda-livros, 

dos Municfpios, previsto no jndso IV do 
indicar os nomes de seis Cidadãos brasileiros __ ãiligo 156-da CohStituíção. técnicos em contabilidade e congêneres. 
para integrar, como membros natos, tão im- - -Perícias, laudos, exames técnicos e análi~ 
portante órgão de assessoramento do Ftesi- O Congresso Nacional decreta: ses técnicas. 
dente da República. Integram-se, po[s, de for- Art 19 Os serviços incluídos no campo de -Traduções e interpretações. 
ma transparente, Estad_o e Sociedade, com incidêndã do imposto sobre serviços de qual- -Avaliaçáo de bens. 
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- DatiJografia, estenoQrafia, expediente, se
cretaria em geral e congêneres. 

-Projetes, cálculos e desenhos técnicos 
de qualquer natureza. 

- Aerofotogrametria (inclusive interpreta
ção), mapeamento e topografia. 

-Execução, por administração, empreita
da ou subempreitada, de construção ciVJ1, de 
obras hidráulicas e outras obras semelhantes_ 
e respectiva engenharia consu]tiva, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares ( exce
to o fornecimento de mercadorias produzidas 
peJo prestador de serviços, fora do local da 
prestação dos serviços. que fica sujeito ao 
I CM). 
· -Demolição. _ 

-Reparação, conservação e reforma de 
edificíos, estradas. porites, portos e congéne
res (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador dos serviços fora 
do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeho ao ICM). . _ . . _ 

-Pesquisa, perfuração, cimentação, perfi
lagem, estimulação e outros serviços relacio
nados com a exploração e exportação de pe
tróleo e gás natural. 

- FJorestamento e reflorestamento. 
-Escoramento e contençãO-de encostas 

e se!Viços congéneres. 
-Paisagismo, jardinagem e decoração (ex

ceto o fornecimento de mer_cadorias, que fica 
sujeito ao !CM). 

-Raspagem, calafetação, polimento, lus
tração de pisos, paredes e divisórias. 

-Ensino, instrução, treinamento, avaliação 
de conhecimentos, de qualquer grau ou natu-
reza. . . _ __ . 

Planejamento, organização e admnistação 
de feiras, expoSições, congressos e congêres. 

-Organização de festas e recepções: buf
fet ( exceto o fornecimentO de a1i_mentação e 
bebidas, que fica sujeito ao_ !CM). 

-Administração de bens e negócios de ter
ceiro e de cons6rdo. 

-Administração de fundos mútuos (_exceto 
a rea1izada por instituiçõ_es autorizadas a fun
cionar pelo Banco Central). 

-Agendamento, corretagem ou interme
diação de câmbio, de seguros e de planos 
de previdência privada. 

-Agendamento, corretagem ou interme· 
diação de títulos quaisquer (exceto os serviços 
executados por instituições autorizadas a fun
cionar pelo Banco Central). 

-Agendamento, corretagem ou interme
diação de direitos da propriedade industrial, 
artística ou literária. 
• -Agendamento, corretagem ou interme
diação de cOntratos de franquia (franchlse) 
e de faturação (facti:Jring) (exeCetUam-se os 
serviços prestados por instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Centra1). 

-Agendamento, organização, promoção 
e execução de programas de turismo, pas
seios, ex~rsões, guias de turismo e congê
neres. 

-Agendamento, corretagem ou interme
diação de bens móveis e imóveis não abran
gidos nos itens 44, 45,46 _e 47. 

-Despachantes. 

. ...,...Agentes da propriedade indu.strial. 
-Agentes da propriedade artistlca ou lite

rária. 
. -Leilão. 
-Regulação de sinistros_ .cobertos por .con-. 

tratos de seguros; inspeç:ão e avaliação ~ ri~-. 
cos para cobertura de contratos de .se.gu~o::;;, 
prevenção e gerência_ de riscos seguráveis, 
prestados por quem não seja o próprio segu
rado ou companhia de seguro. _ 

-Armazenamento, depósito, carga, des
carga, arrumação e guarda Qe bens de qual
quer espécie ( exceto depósitos feitQ e:m insti
tuições financeiras autorizadas a funcionar pe• 
lo Banco Central). . . 

___ -_-~Gu-arda e estacionamento_ de veí!=ulo au-
tomotores terrestres. - . - - . _ 

......... -Vigilância ou segurança _de pessoas e 
bens. 

....,._Transporte, coleta, remes_sa o_u. e.ntrega 
- de bens ou Va!Ofes, dentro do territóriO _do 

município. 

-Diversões pública"s:-
a) -ciii.emas, "taxi _aan<:rngs"· e- CoriQ:êriere's; 
b) bílhareS, Oo!icheS, corridas de animais 

e outros jogcis; 
··c) eXposiÇões, cOm c-obrança de ingresso; 

d) bailes., ShoWs, feStívais, recitais e congê-
i'eS, iil:du.SiVe· eSj)êtáculos qUe sejarri tambem 
transmitidoS, mêdia-nte Compra de direitos pa
ra tanto, pela televiSão; ciu pelo rádio; 

e) jo~ros -eletrônicos; 
f) competições esportivas ou de destreza 

fisica OU -iritelectúal, com ou sem a partici
pação do espectador, ínclusive a venda de di
reitoS à transmissã_o_-pelo rádio ·ou pela tele-
visão; - - · -

g) execução de música, individualmente ou 
por conjuntos. 

- Distribuiçào e venda de bilhete de loteria, 
cartões, pules ou cupons de aposta, sorteios 
ou prêmios. 
~Fornecimen"to de_ música, mediante 

transmissão por qualquer processo, para vias 
públicas ou ambientes fechados (exceto trans
missões radiofõnicas ou de televisão). 

-Gravação e distribuição de filmes e video-
ta!pes. ____ -

-Fonografia ou gravação de sons ou ruí~ 
dos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem 
sonora. 

-Fotografia e dnemiitografia, inclusive_ re
velação, ampliação, cópia, reprodução e truca
gem. 

-Produção, para ter:ceiros, mediante ou 
sem encomenda prévia, de espetáculos, entre
vistas e congêneres. 

-Colocação de tapetes e cortinas, com 
material fornecido pelo usuário final do ser
viço. 

-Lubrificação, limpeza e revisão de máqui
nas, veícUlos, aparelhos e equipamentos (ex
_ceto o fornecimento de peças e partes, que 
fiça st,ijeito ~o IC~} 

-Conserto, restauração, m.::~n_utenção e 
conservação de máquinas, veículos, motores, 
elevadores ou de qualquer objeto (exceto o 
fomecimen_to de peças e partes, que fica su
jeito ao ICM). 

-Recondidonamento--de motores (o valor 
das peças fornecidas pelo prestador do serviço 
fica sujeitO ao !CM) . 

-=---Recauchutagem ·ou· regeneração· de 
pneus para o usuário final. 

- Recondicionamento; acondicionamento, 
pintura, beneficiamehto, lavagem, secagem, 
tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, 
recorte, polimento, plastificação e corigêneres, 

_ de objetos não destinados à industrialização 
ou comercialização. 

-Lustração de béns móveis quando o ser
viçõ for prestado para usuário final do objeto 
lustrado. 

-Instalação- e montagem- de aparelhos, 
máquinas e equipamentos, prestados ao 
usuário final do serviço, exclusivamente com 
material por ele fornecido. 

-Montagem· industrial, prestada ao usuá
rio final do· ServiçO, ex'clu.Sivaniente com inate· 
rial por ele fornecido. 

- C6pia ·ou reprodução, por quaisquer pro
cessos; de documentos e outros papéis, plan· 
tas ou desenhos. 

-CompOsição gráfica, fotocomposição, 
c\icheria, zincografia, litografia e fotolitografia. 

- CQlocação de molduras e afins, encader
nação, gravaçãO e--dolira-ÇãO de livros, revistas 
e congêneres. 

- Locaçãcn:le bens móveis, iriclusive arren
damento mercantil. 

-Funerais. 
-Alfaiataria e costura, -quando o material 

for fornecido pelo usuário final, exceto· avia
mento. 

-Tinturaria e lavanderia. 
, -Taxidermia. 

-Recrutamento, agendamento, seleção_, . 
colocação ou forilecirUehto de mão~de-obra, 
mesmo em caráter temporário, inclusive por 
empregas dos do prestador do serviço ou por 
trabalhadores avulsos por ele contratados. 

-Propaganda e publicidade, inclusive pro
moção de vendas, planejamento de campa
nhas ou sistemas de publicidade, elaboração 
de desenhos, textos e demais materiãis publi
citários ( exceto sua impressão, reprodução ou 
fabricação}. _ . . • 

-Veiculaçãq- e divulgação de textos, dese
nhos e outro~ materiais de publicidade, por 
qualquer melo ( exceto em jornais, periódicos, 
rádios e- televis.ão). 

-Serviços portuários e aeroportuários; uti
lização de porto ou aeroporto; atracação; -ca': 
patazia; armazenagem interna, externa-e espe
cial; suprimento de água; serviços acessórios; 
movimentação de mercadoria fora do cais. 

-Advogados. 
-Engenheiros, arqu!tetos, urbanistas, 

agrônomos. 
-Dentistas. 
-Economistas. 
-Psicólogos. 
-Assistentes sociais. 
-Relações públicas. 
-Cobranças-e recebimentos por con~ de 

terceiros, inclusive direitos autorais, protestos 
de títulos, sustaç:âo de: protestos, devolução 
de títulos não pagos, manutenção de títulos 
vencidos, fornecimentos de posição de co-
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brança ou recebimento e outros setviços cor
relatos da cobrança ou recebimento (este item 
abrange também os serviços prestados por 
institWções autorizadas a funcionar pelo Ban
co Centra1). 

-Instituições financeiras autorizadas a fun
cionar pelo Banco Central: fornecimento de 
talão de cheques; emissão de cheques admi
nistrativos; transferência de fundos; devolução 
de cheques; sustaç:ão de pagamento de che
ques; ordens de pagamento e de créditos; con
sultas em terminais eletrônicos; pagamento 
por conta de terceiros, inclusive os feitos fora 
do estabelecimento; elaboraç® de fiçha ç~
dastral; aJuguel de cofres, fornecimento de se
gunda via de avisos de lançamento de extrato 
de contas; emissão de camês (neste item não 
está abrangido o ressarcimento, a instituições 
financeiras, de gastos com portes do Correio, 
telegramas, telex e teleprocessamento, neces~ 
sários à prestação dos serviços); e quaisquer 
o_utros. 

-Transporte de natureza estritamente mu~ 
nicipal. 

-Comunicações telefôn!cas de um para 
outro aparelho dentro do mesmo município. 

-Hospedagem em hotéis, motéis, pensões 
e congêneres (o vaJor da alimen_taç~o._quando 
incluído no preço da diária, fica suJeito ao Im~ 
posto Sobre Serviços). 

-Distribuição de bens de terceiros em re-
presentação de qualquer natureza. 

-Os s_erviços de gênero ou_ espécie dife-
rente .da dos relacionados no inciso I prece~ 
dente~ 

Art. 29 Os serviços _de gênero ou espécie 
idêntica à dos incluídos na: relaç~o do inciso 
I do artigo anterior, mas nela não abrangidos 
à vista das especificações dos seu_sjt~ns, não 
estão compreendidos na competência dos 
Municípios, para efeito da cobrança do impos~ 
to sobre serviços. 

Art. 3? _Os serviçOs_ sobre_ ós quais -incide 
o imposto são os relacionados especificamen· 
te na lei municipal, pof seU nome, ou sua 
espécie, com as indlcações necessárié;ls à sua 
exata identificação. 

Art. 49 Os serviços definidos nesta lei es~ 
tão sujeitoS ao impOstO ainda que a respectiva 
prestação envolva fornecimento de mercado
ria. 

Parágrafo único. Ressalvadas as exceções 
expressas, as mercadorias serão computadas 
na base de cálculo do imposto. 

Art. s~ O fornecimento de mercadorias 
com a prestação de seiViços não tributados 
ou isentos, configura, em seu todo, operação 
sujeita ao imposto sobre circulação de merca
dorias, de competência estadual. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na: data de 
sua publicação. 

Art. 71 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto decorre do próprio texto 
constitucional que, ao mesmo tempo em que 
confere competência aos municfpios pãfa co
brarem imposto sobre serviços, condidona o 
exercício dessa competência à existência de 

lei complementar que defina os serviços tribu~ 
táveis. . 

Portanto, a proposição tem relação direta: 
com a autonomia financeira dos municípios, 
que terão maior ou menor receita conforme 
a abrangência da lista de serviços que poderão 
tnbutar, 

O projeto adotou ~ritério _diferente do que. 
consta na atual legislação. Nesta, a lista é taxa~ 
tiva, não podendo os municípios tributar qual~ 
quer seJViço que dela não faça parte. O critério 
qUe a dotamos foi o-4e_ el~borar ~ma lista ao 
mesmo temPo exem-plificativa e taxativa. 
EXemplificativa, porque é uma lista aberta, à 
qual os próprios municípios poderão incluir 
OS serviços que foram surgindo no âmbito 
de sua economia; taxativa, porque, ao citar 
determinado gênero ou- espécie de serviço, 
automaticamente impede a tributação dos 
serviços congêneres ou da mesma espécie 
não incluídos na lista 

A própria lei munlcfpaJ está sujeita a este 
mesmb critério e não poderá determinar a 
matéria tributável senão_ de forma precisa e 
individu.i'l.lizã.da, sendo vedado incluir serviços 
com designações tais coiTio ·~outros serviços", 
"serviços não especificados", ete .. 

No mais, seguiu~se o que já determina a 
atuai legislação quarito à separação das áreas_ 
de incidência do Imposto 'do Serviço e dO lm~ 
posto sobre Circulação de Mercadorias. 

Esperamos, face ao exposto, contar com_ 
o apoio de todos para a aprovaçãO do projeto. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
-:---Fernando Henrique Cardoso. 

___ LEGISLAÇÃO CITADA 
CORSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDeRATIVA DO BRASIL 
'' ................... -..... -................. ~ .. ·-~~ .. -~ ...... ~ .. -~.-~ 

SEÇÃOV 
Dos Impostos dos Municípios 

Art. 156. Compete aos Municípios insti
tuir impostos sobre: 

1- propriedade predial e territorial urbana; 
II- transmissão-inter vivos, a qualquer títu

lo, por ato oneroso, de bens imóveis, por natu· 
reza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como --ces~ 
são de direitos a sua aquisição; 

ID -vendas a varejo de combustíveis líqui
dos e gasosos, exceto óleo diesel; 
N- serviços de qualquer natureza, não 

compreendid_os no art. 155, I. b, definidos em 
lei 'Complementar. 

§ 1? O imposto previsto no inciso 1 poderá 
ser progressivo, nos termos de lei municipal,_ 
de forma a assegurar o cumprimento da fun
ção social da propriedade: 

§ 29 O imposto previsto no inciso II: 
r- não incide sobre a transmissão de bens 

ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital, nem 
sobre a transmissão de bens ou direitos decor
rente de fusão, incorporação, cisão ou extin
ção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, 
a atividade preponderante do adquirente for 
ã cóinpl'ã e ·veilda desSes -bens ou direitos, 
locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil; 

li-compete_ao Município da situação do 
bem, 

§ 39 Ooimposto preYisto_no inciso lll não 
exclui a: incidência dQ imposto estadual pre
visto no art. 155, LP. sobre a mesma operação. 

§ 49 Cabe à lei complementar: 
1- f!Xar as alíquotas máximas. dos impostos 

previstos nos incisos ID e IV; 
li-excluir da incidência do imposto pre

visto no inciso IV exportações de se:rvi_ços para 
o ·exterfor. 

(À Comissão de AssuntçJs Ei:dn_ômj
cos) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 162, DE 1989- COMPLEMÉriTAR 

Dispõe sobre .a tributação de grandes 
forluMs, nos tetmoS do ait. 153, iriciso 
\III, da ConstituiçãO Federal. 

O CongresSb NationaL:Iecreta: _ 
Art 1 ~ Serão consideradas grandes fortu· 

nas, para fins do disposto no item VIr do art, 
1.53 da ConstituiÇão· Federal, os patrimônios 
cujo ativo, na.Dedaração de Bens prevista na 
legislação do imposto de renda, exceder NCz_$ 
2.000.000,00 (dois ffiilhões de cruzados no
vos) no_ valor corrente de 31 de janeiro de 
1989, ComputadoS todos OS bens e_ dtreitos 

-sujeitos a declaração. 
: § 17 O Poder Executivo ajustará o valor 
limite referido neste -artigo; segundo ·as ·coefi
cientes de vaifação- do valor da moeda, até 
a data do fato-gerador do impoStO. 

§ 2° No_ decorrer do exercício financeiro 
de 1989, as pessoas físiCas domiciliadas no 
País atualizarão os -_dados constantes da reg.. 
pectiva Declaração de Bens, nela incluindo, 
pelos valores reais de mercado, todos os ben_s 
de sua propriedade, -dOmínio útil ou posse, 
assim como todos os direitos de que sejam 
titular ou tenham posse, total ou parcialmente, 
estejam no País ou no_ exterior. 

§ 39 -Na impossibilidade de apuração do 
valor real do imóvel, considerar-se-á como tal 
o que servir de base de cálculo ao imposto 
sobre propriedade territorial, rural ou urbana, 
a que estiver sujeito. 

_,Art. 2? Considera~se- também Qrande forw 
tuna, para os fins -desta lei, a situação patrimo
nial ou pessoal que proporcione à pessoa fisiw 
ca renda bruta anual acima de NCz$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzados noVos), -re
feridos ·a 31 de janeii-o de 1989, reajustáveis 
na forma do § 1" do art. 1 o desta lei. 

§ 19 Renda bruta, para efeitos deste arti
go; é o tOtal do rendimento bruto do contri~ 
buinte, nos termos da legislação do imposto 
de renda, incluídos os rendimentos isentos, 
não tnbutados, oU tributados exclusivamente 

-na forite, não considerados o_s reodimentos _ 
do trabalho assalariado. 

§ 21' A omissão de informação relativa aos 
rendimentos isentos, não tributados, ou tribu
tados exclusivamente na fonte, sujeita o res
ponsáv_el à multa de 10% (dez por cento) sobre 
o respectivo valor. 

Art. )9 Os bens e .direitos não incluídos 
na Declaração de Bens serão considerados, 
a partir do exercício de 1990, como adquiridos 
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com rend_imentos sonegados à tributação do 
imposto de renda e, como tais, terão seus 
valores tributados no exercício_em que a omis
são for apurada. 

§ 1 o A partir de 1990, as diferenças nos 
valores dos bens e direitos ç_onstantes da De
claração de Bens_ ffcárãõ sujeifos ao impOsto 
de renda no exerc;_ício eiri que forem apurados. 

§ 29 O disposto neSte artigo e- no seu § 
19 aplica-se, também, aos bens e direitos fr.::ins
feridos a terceirosDQ próprio ano da sua aqui- · 
sição. 

Art. 4? Os que participarem de conh..iio vi· 
sande à omissão de bens e direitos que devem . 
constar da Declaração de Bens, ou à redução 
do valor de bens e direitos deClarados, sujei
tam-se individualmente à multa de lO% (dez 
por cento) calculada sobre o valor omitido 

Art 1 O. O imposto sobre grandes fortu· 
nas tem çomo fato _gera~Or, em -cada ano
base, a existência das Situaçóes definidas nos 
arts. 1°, 2o e 9~ desta lei. 

Art. 11. O imposto será cobrado de acor· 
do com a seguinte tabela, referida_ a 31 de 
janeiro de 1989, reajustável pela fOrma pre-
vista no § 19 do art. 1 Q desta lei. -

Classe de valor do patrimônio Aliquota 
até NCz$ 2.000.000,00 ~-··-· isento 

~mals_àe NCz$ 2.000.000,00 
até NCz$ 4.000.000,00 ····-··-· 0,3% 

mals de N'Cz$ 4.000~000,00 · 
até NCz$ 6.000.000,00 ..••.... ;. -~0,5% 

mais àe NCz$ 6.000.000,00 · 
até NCz$ 8.000.000,00 ·-·······-·· 0,7% 

mais de NCz$ 8.000.000,00 ·-·········· 1% 
ou a omitir por melo -do cánluio, na diecla- § 1 ~ O imposto, nas situações- definidas 
ração. -- nos~rts. 2~ e 9~desta lej, será cobradoàalíquo-

Art. 5o O patrimônio dos que tiverem di- ta de 1%, aplicadas sobre o valor da renda 
reito à declaração conjunta de bens, nos ter- ou bens e direitos. 
mos da legislação do imposto de renda, pode- § 29 No cálculo do imposto a que se refe-
rá ser indicado individLialmehté~ com Separa- i-e o parágrafo antertor. .excluir-se-á o valor 
ção dos bens e direitos_ de cada um, na forma comprovadaõiente ·aplicado em bens e direi-
da mesma legislação. to_s que _constem--da Declaração de Bens e 

Art 6ç As -doações não reduzem 0 patri- de contribuinte Cujo património esteja Sujeito 
mônio do doador, para efeito da caracteriza- à tnbuta:ção por alíquotã. igual ou superior a 
ção de grande fortuna e do Imposto sobre 0,3%, na f()rma da Tabela deste artigo. 
ela incidente. § 39 Para efeito de -aplicação da Tabela 

deste artigo serão excluídos os seguintes valo-
Art 7ç As transferências de bens e direi- res: 

tos, por permuta, não alteram o valor da gran- 1 _do imóvel próprio de residência do con-
de fortuna mas,_quando realizq_das por outra tribuinte, até- 25% do valor a que se ·refere 
forma de alienação, acarretam o reajustamen- 0 art. to,_desta lei. 
to normal dos valores constantes da Decla- 11- dos bens_ constantes da Declaração que 
raçâ-'::l de Bens, em função do preço da opera- constituam instrumento de _trabalho indispen-
ção, com geração de renda para uma das sável ao exercício da profissão ou atividade 
partes _na mesma medida da diferença entre de que decorre a renda .do contribuinte, até 
o preço e o valor constante da declaração. 60% do valor a que se refere 0 act. 1 o desta 

Art 89 Esta lei aplica-se aos estrangeiros lei. 
residentes ou domiciliados no País, salvo lll- dos bens ou direitos declarados, relati-
_quanto aos bens, direitos e rendas que possui- Varrtente_à parcela do preço de aquisiçao ainda 
rem no exterior e que não tenham sido produ- pendente de pagamento ou com financiamen~ 
zidos ou adquiridos no Brasil. to a pagar; 

Art. 9? Os eminentes de títulos ao porta- IV- dos objetos de antiguidaçle, arte ou cc-
dor, sob qualquer forma, identificarão 0 toma- leção nas condições _e percentuais indicados 
dor oficial, bem como a -pessoa que- se apre- em lei; 
sentar para a percepção dos respectivos rendi- Y- de outros benS cuja utilização, nos ter-_ 
mentes, e fornecerão relação ·dos mesmos ao móS da lei, seja considerada de alta relevância 
órgão competente, na forma da lei. sOcial, econômlca ou ecológica. 

§ 1? Os que--tiverem a posse de títulos Art. 12. Contnbuinte do imposto é a pes-
ao portador em 31 de dezembro de cada ano soa física que detiver a propriedade, o domínio 
são obrigados, nos termos da lei. a declará-los útil, a titularidade ou posse de grande fortuna. 
ao órgão competente, com identificação do § 1 ç Considera-se também contribuinte a 
emitente e dos títulos, indicando, quanto a pessoa física ou jurídica que emittr títulos ao-
estes, os respectivas números, séries, datas portador não declarados pelos respectivos 
e valores. possuidores, nos termos do art. 99 desta lei. 

§ 29 O órgão incumbido do controle do § 2o A peSsoa jurídica será considerada 
imposto confrontará as emissões dos títulos responsável, solidariamente, sempre que hou-
com as declarações dos seus possuidores, e ver tndícios veementes de que sua constitui-
exigirá do emitente, seja pessoa física oujurídi- ção ou existência. visa a dissimular a identidade 
ca, o pagamento do tributo calculado sobre do verdadeiro proprietário de bens ou direitos 
o valor dos títulos não declarados. que constituem o seu ativo _ou a apresentá-los 

§ 3ç O eiTiTtente transferirá o ônus· fiscal sob valor inferior ao que realmente tenh<lm. 
aos portadores dos títulos não dedarados, de- Art. 13. As infrações a ~~ lei s_ujeitarão 
bitando-ihes o imposto por ocasião do paga- os rf!sponsáveis às penalidades correspon-
mento dos respectivos rendimentos ou co- dentes na legislação do Imposto de Renda. 
brando-o diretamente deles, se insufic_i_entes Aft. 14. A lei disporá sobre as demais 
os rendimentos. obriga9ões acessórias do imposto. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data 
de~sua publicação. _ . 
- Art. 16. Revogàm-se _as disposiç6es em 

contrário. 

JUstifiCação 
-- A Constituição Federai, no seú arf. 153, ind
sd VIl, atribui competênd;:~ ~ Un_ião para insti
tuir imposto sobre_ ''grandes· fortunãs, nos ter
mos de lei complementar". Assim; cabe a esse 
ato legal definir as características essenciais 
do tributo a ser institufdo pela União. 

_ :_O ant~projet~ adota, portanto, a interpre
taç~o segul)do" a·quaJ cãbe à lei complementar 
ftxar as caracterí;stic'a.S bãsícas e os-pàrâfnetros 
legais do tributo .. podendo deixar à legislação 
ordinária a tarefa de disciplinar e definir ele
mentos irlerenles-ao- impOSto_ em causa mas 
de natureza _acessória. _No mais, não faz distin
ção entre este e os demais impostos relacio
nados na c-onstituição Fe,deral. _À lei comple
mentar cabe caracterizar o conceito de "gran
de fortuna" referido' no texto ·conStitucional, 
instituir as_ medidas necessárias· à prevenção 
de fraudes a essa conceitua~ão. criar e Ç)fdenar 
o tr~buto quanto ao essencial (fato gerador, 
base de cálculo_ e contribuintes), deixando de
talhes adicionais para a legfslação ordinária. 

Nesse sentido,.o anteprojeto de lei comple
mentar ora em apreço dispõe no seu art. ]9 

que será considerada grande fortuna o patri
mónio cujo ativo, na Declaração de Bens do 
Imposto _de _Renda, exc;:eder NCz$ 
2.000.000,00 (dois inilhões de cruzado_s _no
vos) de 31 de janeiro de 1989. Além disso, 
estabelece que o património compreenderá, 
pelo valor real atualizado, todos os bens de 
propriedade, domínio útil ou posse da pessoa 
física domiciliada no País, assim como todos 
os Oireitos de que seja titular ou -tenha posse, 
total ou parcialmente. estejam no País ou no 
exterior.Ademais, pelo art. 29, também é consi
derada grande fortuna a situação patrimonial 
ou pessoal que proporcione à pessoa física 
renda bruta anual acima de NC:Z$ 300,0QO,OO 
(trezentos mil cruzados_novos) de 31 dejanei~ 
rode 1989. 

O art. 4"' estabelece penalidad-es pãra aque
les que- párlii:TPài-eiri de c:onhiio visando à 
omissão de bens e dire"ítos. Por sua ve:i: -o-art. 
59 -Permite que o patrimônio possa ser Indica
do individualizadamente, nos casos e termos 
previstos na legislação do Imposto de Renda. 

Os arts. 6° e 7ç dispõem sobre normas a 
. s~~~~ obServadas nos caSos de doãções e 
transférência de bens e dire]tos Por j5érmuta 
ou outra forma de alienação. 

PelS> art. &, as _disposições da futura lei apli
car-se-ão aos estrangeiros resídeiites Ou do
miciliados no País, Salvo ·quanto aos bens, di

- reitos e rendas que possuírem no exterior e 
que não tenham si~o produzido ou adqUiridos 
noBrasil. -- -- - -

Já o art. 9? trata do procediinento a ser 
adotado no caso de títulos ao portador, dis
pondo que os emitentes de taís -ururos ídeOtifi
C?rffo-o tomador inicial, bem como a pessoa 
que se apresentar para percepção dos respec
~os rendimentos, e fornecerão relação dos 
mesmos_ ao órgão competente. 
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Os arts. 10, 11 e f2 -definem fato gerador, 
base de cálculo e contribuinte -do imposto. 

Finalmente, o art. 13 dispõe que as penali· 
dades serão idênticas à-s do Imposto de Renda, 
enquanto art. 14 permite à legislação ordinária 
tr~ dos demais aspeCtOs do imposto. 

A vista dessas considerações, pedimos aos 
n0$S_Os distintos pares o apoio necessário à 
aprovação do projeto. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
- Fernando Henrique Cardoso; 

LEGfSLAÇÃO aTADA 

COI'IST(TUIÇÃQ DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

............................... siÇXo .. iii. ........... .. ... · ··· 
Dos Impostos da União 

Art. 153. Compete ã União instituir im~ 
postos sobre: 
I- importação de produtos estrangeiros; 
U- exportação, para o exterior, de produtos 

nacionais-ou nacionalizados; 
DI- renda e proventos .de qualquer na tu· 

reza; 
IV-produtos industrializados; 
V- operações de crédito, Cânibio e segUro, 

ou relativas a titulas ou valores mobiliáríos; -
VI-propriedade territorial rural; 
VII- grandes fortunas, no-s· termos de lei 

complementar. 
§ 19 É facultado ao Poder Executivo, atenw 

didas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enu
merados nos incisos I, 11. IV e V. 

§ 21' O-imposto previsto" iro InCISO m~ 
I- será informado pelos critérios da gene

ralidade, da universalidade e da progressivi
dade, na forma da lei; 

D- não incidirá, nos termos e limites fiXa
dos em lei, sobre rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, pagos pela previ
dência social da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, a pessoa com 
idade superior a sessenta e cinco anos, cuja 
renda total seja constitufda, exclusivamente, 
de rendimentos do trabalho. 

§ 39 Q imposto previsto no inciso IV: 
I-será se!etivo,_-em função -da essencia-

lidade do produto; -
D- será não--cumulativo, compensado-se 

o que for devido em cada operação cõin o 
montante cobrado nas anteriores; 

DI-não incidirá sobre produtos industria~ 
lizados destinados ao exterior. 

§ 4° O ImpoStO preVISfo nO iridSOVfferã 
suas aliquotaS ftXadaSQe forma a -desestimular-· 
a manutenção de propriedades -improdutivas 
e não incidirá sobre pequenas gieõas rurais, 
definidas em lei, quando as explore, só ou 
com sua família, o proprietário que não possua 
outro imóvel. 

§ 5~ O ouro, qUahdo" definido em lei como 
ativo financeiro ou iriStnifnentO-:-cãriJbíal, sujei
ta-se exclusivamente a incidência do Imposto 
de que trata o inciso V do caput deste artigo, 
devido na operação de origem; a alíquota mí
nima será de um por cento, assegurada a 
transferência do montante_da arrecadação nos 
seguintes termos: 

1-trinta por cento para o Estado, o Distrito 
Federal o.u_o Te;riit9rio, J:onfoúne a origem;

ll-setenta por cento para _o.Município de 
origem. 

(À Coniíss~o ae AssuntOs Econômi~ 
-tOS.)~-

··-PROJETO DE LEI DO SENADO 
~· 163, DE 1989- COMPLEMENTAR 

·'-=--Define, na forma da alfnea '3" do inciso 
X do artigo 155, _da Coristftuiçdo Federal, 
os produtos semi-elaborados4Úe podem 
ser tributpdos pelos Estados e Distrito Fe
deral quando de sua, exportação para o 
i:xterlor .. 

bora_do, delegando à Iet 9rdináljC! 9 p~pel de 
"fndícâ-los? · · · 

As dUãs'-poSiÇÕ-es sãO--defenSáveiS, dePen
dendo do grau de fleXIbilidade _que se_ queira 
dar à relação dos produtos indiCãdoS: Ou seja, 
pode-se argumentar que a alteração da rela

-_ção dos produtos indicados deve ser dificul
tada _ao_máxiino. Nes_te_ casõ, os produtOS dew 
vem ser indicados pela própria Iei comple
rhenta_r. Pqr outro lado, pode-se argumentar 
que o extremo dinamismo da economiaregiow 
na!, nacional e internacional e, sobretudo, do 
comércio_ exterior, aconselha certa flexibilida
de para alterar a relação daqueles pfodutos, 
_SQb pena de ineficáCia OU: inocuida-de. Por esta 

- linha, a lei complementar apenas definirá o 
O Congresso Nacional decreta: conceito de "produto semiwe!aborado", a ser 
Art. 1" Fica compreendido no campo de exduidodanãoincidência-,cabendóàlerordi-

incidência do imposto sObre operações relati- nária indicá~los especificamente ou- dar solu-
vas à _circulação de mercadorias e sobre pres~ ção concreta aos casos em que a norma geral 
tação de servi~;ós de- tr:anspo"rte interestadual da lei CorTIPT€rrieritar Se mostrar deritasíada" 
e intennunicipal e de comunicação, 0 produto mente rí9iâa. em -prejuízo dos objetiVOs coli~ 
industrlaliiado deStinado ao exterior que cu" mados. 
mulativamente: - , _ -A Segunda alternativa parece estar maís afi-

a) resulte de produto primário sujeito ao - o nada _com a natureza das noimas s_obre o Co" 
impOStO quando exportadO ~'iáhatura"; 'mércio_exterior. Assim, entende-se ser ela a 

b) não seja próprio para 0 consumo final;- mais adequada. 
c~ ;;tpresente, desde a primeira fase de sua Outro ponto a ser esdaiecido é o que _se 

industiíãliZaÇ:ão, nível de agregação máximo · refere aOs verdadeiros obj~?tiVõs 9o dispositivo 
de até 20% (vinte ·par Cento), não superior- · constitucional, dado que tais objetivos nortea-
à alíquota interna do produto primário de que rão a definição do5: prodU!_os. 
se origina. De fato,_várias podem ser as conseqüências 

d) __ alcance preço em cuja composição as da imposição do tributo, dependendo do gfau 
matérias-primas e produtos intermediários uti" _ de ela$ticidade-preço do produto. Para exem-
lizados representam mais de 80% (oitetita por plificar, vejam-s_e_os-efeitos seguintes: 
cento). 

Parágrafo único. Lei federal poderá alterar 
os perceritUai$ referidOs neste artigO ou dis
pensara reqUisito previstO na alínea "a", tendo 
em vista as conveniênciaS da comercialização 
externa de determinados produtos, segundo 
manifestação dos órgãos incumbidos da poli-
tica de comércio exterior. -

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

Art. 3° Rexogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

_A Constituição Federal, riO seu art. 155, indK ' 
so X alínea "a'", dispõe que o imposto de 
competência dos Estados _e do Distrito Fede
ral, sobre operações relativas à cirCulação de 
mercadorias- e sóbre prestações de serviçoS
de transporte interestadual e intermunidpal e 
de comunicação, rião incidirá "sobre opera
ções que_destinam ao exterior produtos indus
trializados, excluídos os semi-elaborados defi
nidos em lei ·complementar". 

Vale dizer, a Constituição Federal, ao mes-_ 
mo tempo em que afasta a incidência daquele 
imposto sobre produtos industrializados_desti
tlãdos ao_ exterior, permite que alguns destes · 
prOdutos, os semi-elaborados, sejam tributa
dos na exportação. E estabelece que tais pro
dutos sejam definidos em lei complementar. 

Neste ponto, uma questão preliminar im
põe-se. Com 'efeito, a lei complementar deve 
indicar, enumerar os produtos ou referida lei 
deve defmii o conceito de produto semi-ela-

1 -O ânus do impOsto poderá ser: 
a) totalmente transferido ao importador; 
b) suportado_ em parte pelo exportador; 

O!J, 
c) absorvido tõtaimente" peh exportadÕr. 
2-A exportação total do produto poderá: 
a) continuar inalterada; -
b) ser reduzida menos que-proporcional

, men~e em relação ao aumento do preço; 
c) ser reduzida proporcionalmente ao au

-menta do preço; ou, 
d) ser reduzida a z.ero. 
3-A arrecadação propiciada pela expor

tação do produto poderá: 
a) ser aumentada na mesma proporção 

da carga tributária; -
b) ser aumentada menos que proporcio

nalmente à carga tributária; ou, 
c) ser nula. 

Em casos extremos, erli que a ·atividade ex
portadora no Estado for dominante, pode 
ocorrer que-o séu deSestíinLJ]O via-tribu_to pro
voque ui-na desace1eração da atividade econó
mica e_ com iss.o uma queda na arrecadação 
total dos Municípios, do Estado e da União. 

Como se percebe, __ é Jund~mental Çl definiw 
Ção precisa dos objetivoS dá norma.. cohstitu
cional, sob pena de equíVocos na indicação 
dos produtos. 

Ao que parece a Constituição, ao mesmo 
tempo em que quer aumentar a arrecadação 
dos Estados, quer, também, estimular maior 
agregação industrial do produto no País, antes 
de exportá-lo. 
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O primeirO objet!vo"-(ãlii'rfé1faf-ã arrecada
ção) é evidente, mas não pode ser conside
rado isoladamente. Se _assim fosse,-·porque 
não permitira tributação de todos os produtos 
industrializados, mas apenaS a dos semi-ela
borados? 

Ê óbvio que os reflexos da tributaÇão indis
criminada seriam por demais negativos. O ob
jetivo é arrecadar, mas a exportação não pode 
ser desestimulada, a menos que se q-ueira 
transferir do exterior para o País algumas eta
pas do processo de industrialização (o segun
do objetivo), como, por exemplo, quando se 
tributam os produtos nas primeiras etapas do 
processo industrial e se lhes dão is_cnção se 
exportados com maior elaboração. 

Assim mesmo, ·o principal fator condicio
nante, em ambos os -casos, é o mercado inter-
nacional. _ 

Em Outras palavras, se o objetivo é arreca
dar, os produtos industrializados a ·serem ti'lbu
tados devem ser aqueles _em que o País tenha 
preços sufi_cientemente_cornpetítivos (detenha 
vantagens comparativas), p~ra trnsferir total
mente o ônus_do tributo a,o_irnportador e:::tran
geiro, sem cOntudo reduzir a exportação. PrO
dutos em tais condições devem ser raros. O 
mais provável é que sejam mais identificáveis 
produtos_ cuja exportação seja afe"tada, ao me
nos levemente, pelo ânus tributário, que por 
qual vez seja suportável em parte pelo exporta~ 
dor/produtor e em parte pelo importador. :-.les
tes têrmos, o a..yort~dor e/ou produtor serão 
induzidos a transferir para dentro do País eta
pas subseqüentes do processo iildustriaL Ao 
fazê-lo, estarão escapando do campo de inci
dência do impostO. Entrétãn16, o Pafs terá in
corporado ao produto mais tecnologia, mão
de-obra e/ou outros insumos, dando maior 
extensão às atividadeS de sua_ economia in
terna. 

Portanto, parece fundamental que os dois 
critérios norteiem a defiilição dos_ produtos 
semi-elaborados, para fins de incidência do 
imposto sobre circtilação de mercadorais na 
sua exportação para o exterior, levada em con
ta, naturalmente, a elasticidade-preço do pro
duto no mercado internacional e o grau de 
agresação industrial atingido. I:: o que foi feito. 

Em face do exposto, solicitamos o indisPen
sável apoio dos ilustres parlamentares para 
a aprovação do projeto. 

Sala das Sess6eS, 23 de junho de 1989. 
- Fem8ndo Henrique Cardoso. 

LEGISU.ÇÁO CfíADA 

• CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

b) operações relativas à circulação de mer
cadorias e sobre prestações de serviços de 
tràtisfjõrte interéstadual e intermLinícipal_e de 
comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem ho exterior;-

c) propriedade de veículos automotores; 

11-adicional de até cinco por cento do que 
for pagO -à União por pessoas fisicas ou jurídi
cas domidliadas nos respectivos territórios a
título do impoSto previsto no art.153, lll, inci~ 
dente sobre_ lucros, ganhos e rendimentos de 
capital. 

§ 1 o O imposto previSto no inciso 1, a: 
[- relativamente a bens imóveis e respec

tivos direitos, compete ao Estado da situação 
do bem, ou ao Distrito Federal; 

n - relativamente a bens móveis, tftuloS e 
créditos_, compete ao Estado onde se preces

- sar Q inventário _ou arrolamento, ou tiver domi
cílio o doador, ou ao Distrito Federal; 

lii- terá a competência para sua instituição 
regulada por lei complementar: 

·a) se o doador tiver domicilio ou residência 
no exterior; 

-_b) se o de cujus possuía bens, era rSident~ 
ou domiciliado ou te\!e o seU inventário pro-
cessado no exterior; · 

IV- terá suas aliqiJotã.s máxim_as fiXadal:! 
pelo senado Federal. -

§ 29 O imposto previstO no inciSo [, b, 
atenderá ao seguinte: ·_ 
--J.:..:.;. -serir n.ãtF·-cumuta.tivo; -compensandü-se_ 
o que for devido em cada operação relativa 
à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado na$ anterio~ 
r_es pelo i'nesino ou outro Estado ou pelo Dis-
trito Fed~ral; _ _ _ 
-- n -a isenção ou não-inçidênda, salvo de
tenninação em contrário da legislação: 

a) não implicará crédito para compensa
ção com o rriontarite deVído nas operações 
ou prestações seguintes; 

b) aCarretará a anUlaçãO-do c crédito rela~ 
tive ~s operações anteriores; --

m- poderá ser _seletivo em função da eg.. 

sendalidade das mercadorias e dos seJViços; 
IV- resolução do Senado Federal_, de ini

ciativa do Presidente da "República ou de um · 
terço dos Senadores, aprovada pela maioria 
absoluta_ de seus membros, estabelecera as 
alíqúoiaS~ -.,plicáVeis às operações e_ presta~ 
ções, interestaduais- e de exportação;_ 

V- é falcutado ao Senado Federal; 
_a) estabelecer alíquotas minimas nas ope

rações internas mediante resolução de inicia
tiva de um terço e aprovada pela maioria abso- -
luta de seus membros; 

•••••••••••••••••• " ...................... -.,.v_ ... ~"'··-.. ~···-· ...... ·---- ~--~- b) fixar alíquotas m"áximas nas mesmas 

SEÇÃON 
Dos Impostos dos Estados e 

do Distrito Federal 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Dis
trito Federa[ institYir: 

I- impostos sobre: 
a~ transmissão causa mortis e doação, de 

quatsquer bens ou direitos; 

operações para resolver conflito espedfico 
que envolva interesse de Estados, mediante 
resolução de iniciativa da maioria absoluta e 
aprovada por dois terços de seus memb~ 

VI- salvo deliberação em contrário dosEs
tados e "do Distrito Federal, nos termos do 
disposto no inciso xn, g, as alíquotas internas, 
nas operações relativas à circulação de merca
dorias e nas prestações de serviços, não pode
rão ser -inferiOres às previstas para as opera
ções interestaduais; 

VIl- ern relação às operações e prestações 
que destinem bens e serviços à consumidor 
final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) ·a alíquota interestadual quando o desti
natário for contribuinte- do imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário 
não for contribuinte dele; _ 

VIII- na hipótese da alínea a do inciso ante
rior, caberá aO EstadO da IocalizaÇãáaõ desti
natário o imposto correspondente à difereriça -
entre a alí.quota interna e a iLJterestadual; 

IX- incidirá também: 
a) sobre a entr_ada de mercadoria impor

tada -do ext:erTOr; ã1i'"idZI qüando se tratar de 
bem destinado a consumo ou ativo fiXo do 
estabelecimento~ assim como sobre serviço 
prestado no exterior, cabendo t"f imposto ao 
Estado onde estiver situado o estabelecimento 
destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o valor total da operação, quando 
mercadorias forem fornecidas com serviços 
n.So compreendidos na competência tributáríci 
dos. Municípios; 

X- não incidirá: 
~ a) sobre operações que destinem ao exte
rior produtos -industrializados, exdU.id6s os se~ 
mi-elaborados definidos em lei Complemen
tar· -

b) sobre operações que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive lubrificantes, com
bustíveis líquidos e gasosos dele _derivados, 
e en~rgia_ e!étriça; _ _ _ _ _ _ 

c) sobre o ouro, nas hipótese_s definidas 
no alt. 153, § 5; 

XI- não compreenderá. em sua base de 
cálculo, o montante do imposto sobre produ
tos industrializados. quando a operação, reali
zada entre contribuintes e relativo produto des
tinado à industrialização, configure laçlo gera
dor dos dois impostos; 

xn- cabe à lei complementar; 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação 

do imposto; 
d) fiXar, para efeito _âe sua cobrança a defi

nição do estabelecimento responsável, o local 
das operações relativas à drculação de mer
cadorias e das prestações de serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas 
exportações para o exterior, serviços e outi:os 
produtos além dos mencionados no inciso X 
a· 
' f) prever casos de manutenção de crédito, 

relativamente à remessa para outro Estado 
e exportação para o exterior, de serviços e 
de mercadorias; - -

g) regular a forma como, mediantE: delibe
ração -dos Es_tados e do Distrito F ederat isen
ções, incentivos e beneficiaS fiscais serão con-_ 
cedidos e revogados. 

§ 39 À execução dos impostos de que tra
tam o indso_l, _b, do caput deste artigo e os 
arts. 153, I e _ii, e 156, 111, nenhum outro tributo 
incidirá sobre Operações relativas a energia 
elétrica, corobu_stiVeís lfquidos e gasosos, lu
brificantes e minerais do País. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 164, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Regula a competência para instituição 
do imposto sobre herança e doação, nas 
condiçóes previstas no .Inciso UI do § 1~ 
do _artigo 155 da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 No caso em que o d_oador de bens 

móveis, títulos e créditos tiver domicilio ou 
residência no exterior; ou for impossfv-el a iden~ 
tificação de seu domicílio no País, o fmposto 
sobre doação respectivo competirá ao Estado 
onde o donatário for domiciliado. 

§ 1 o Se forem várlos os Estados onde o 
donatário tenha domicilio, o imposto cabe a 
todos eles, em partes iguais. 

§ 29 se- forem vários os donatários em re
lação ao mesmo bem, título ou crédito, com
pete o imposto aos Estados _do domicílio de 
cada um, proporcionalmente. 

§ 3? Se o donatário também tiver domi
cílio no exterior, cabe o imposto ao Estado 
onde for celebrado o contrato. 

Art 2~ Se o doador de bens imóveis tiver 
domicílio ou residência no exterior, o imposto 
sobre doação competirá: 
I- em se tratando de bens loca1izados no 

Brasil, ao Estado onde estiverem situados; 
li-em se tratando de bens localizados no 

Exterior, aplicam-se as normas do artigo ante
rior. 

Art. 3~ No caso em que o autor da heran
ça poss_ua bens no exterior, o imposto com
petirá ao Estado onde se processar o inven
tário. 

ArL 49 Se o autor da herança e_ra domici
liado ou residente no exterior, a competência 
do imposto caberá: 
I- quanto aos bens imóveis, ao Estado on

de estiverem situados; 
fl- quanto aos bens móveis, títulos e crédi

tos, ao Estado onde s_e processar o inventário. 
Art. 5~ No _cas_a__ em que o inventário ou 

arrolamento. se processar no exterior, o impos
to competirá: 
I- em se tratando de bens situados no Bra

sil, ao Estado onde estiverem localizados; 
II- em se tratando de bens situados no 

exterior, ao Estado onde o herdeiro ou lega
tário tenha domicilio, aplicando-se, se for o 
caso, as regras dos parágrafos 1 ~e 29 do artigo 
1' 

Art. 69 As hipóteses de tributação previs-
tas nos artigos 19 e s~ serão aplicadas ressal
vando-se o disposto nos acordos internacio
nais sobre reciprocidade tributária ou bitnbu
tação firmados pelo Brasil. 

Art. 79 O disposto nesta lei com relação 
aos Estados aplica-se também ao Distrito Fe
deral. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 91 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Constituição Federa], no seu artigo 155, 
parágrafo J9, inciso III, estabelece que a com
petência para instituir o imposto sóbre a 1rans-

missão "causa mortis'' ·e doação, de quaisquer 
bens ou direitos, deverá ser regulada por lei 
complementar, nos casos em que o doador 
tiver domicilio ou residêoc_ia no _extetior, ou 
em que o "de_c_ujus" tiver possuído bens, tiv_er 
sido residente ou domiciliado ou_tiver tido. o 
seu inventário processadO no exterior. 
' A competência -para institui~: o tributo em 

situaçõe& restritas ao território nadonal (oi su
ficientemente definida pela Constituição. 
Cumpre _definir-se, portan~o, __ a competência 
para instituir o referido imposto nas situações 
relacionadas c_o_m o exterior. Este é o propósito 
do anteprojeto de lei complementar em apre
ço. 

Ao estabelecer a necessidade de lei comple~ 
mentar, a Carta Magna teve corno objetivo 
fundamental evítar a possibilidade de conflitos 
de competência entre os diversos Estados da 
federação, entre si, e entre eles e o Distrito 
Federal, em situações relacionaÇ~ com o ex
terior. Assim, incumbe à lei complementar tra
çar aJ:: gr~'ldes linhas demarcatórias dos limi
tes ci.. .Jeténcia de cada poder tributário, 
garantim .. v, dessa forma, um padrão desejável 
de uniformidade e coerência a nível racional 

-Doação 

O pre·sente anteprojetõ de lei complementar 
dispõe no seu artigo 1 ~ que no caso em que 
o doador de bens móveis, titulas e créditos 
tiver domicílio ou residência no exterior, ou 
for impossível a identificação de séu domicílio 
no_País,_o_ imposto sobre a doação competirá 
ao Estado _onde o donatário for dornicialiado. 

Já o _artigo 29 estabelece que se o doador 
de bens imóveiS tiv_er dorriiCilio ou residência 
no -exterior o imposto competirá ao Estado" 
de -situaç:_ão dos Imóveis. Se os bens forem 
Iocalizad.os no exterior, o imposto competirá 
ao Estado onde o donatário [or domiciliado. 

Herança 

No c""aso em~ q'Ue o_ a-utOr da heranç~ possuã. 
bens no exterior, o imposto competirá ao Esta
do on_de_se processar o -inventário. É o que 
dispõe o -artigo 39 --

Pelo artigo 4°, s_e o autor da herança era 
domiciliado ou residente rloixterior o imposto 
competirá ao Estado de situação dos bens 
imóveis-e ao Estado onde se processar o in
ventário, no caso de bens móveis, títulos e 
cfêCfitos. - - · 

Se o inventário ou arrolamento se processar 
no exterior, o imposto competirá ao Estado 
onde os bens estiverem situados no Brasil, 
ou ao Estado onde o herdeiro ou legatário 
tenha dorntcilio, se os bens estiverem situados 
no exterior. São as disposiçõ_es do artigo 59 

Finalm~nte, o artigo 6" ressalva o disposto 
nos acordos internacionais sobre recipfocida
dê tnbutáiia ou bitributaÇão firmados peJO Bra
sil. 

EÍn fac€ _do eX}Josto, espera-m-Os contar com 
o apoio dos ilustres parlamentares para a apro
vação do projeto. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
-Senador Fernando Henrique CiJrdoso. 

. U'XJISJAQÍO CITADA 

CONSTITUiçAO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI[ 

SEçAOIV -
Dos Impostos dos Estados e 

do Distrito Federal 

Art. 155. COmpete aos Estados e ao Dís-~ 
trito Federal instituir: -
I- ímpõstoS s-obre: 
af trãnSintsSão causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos; 
. b) operações-relativas à circulação de mer
cadorias e Sobre --p-restações de serviços de 
transpOrte interestadUal e intermunidpal e de 
Coffiunfcaçào, àfrida que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; · 

c) prOpriedã:de Oe-veículos automotores; 
n - ãdicional d-e até cinco por cento do que 

lar pago à União por pessoas físicas ou jurídi
cas domiciliadas nos reSpeCtivOs territórioS-, ·a 
títUlo do imposto previsto no art. 153, m; inci
dente sobre lucros, ganhos e rendimentos de 
capital. · · 

§ ]9 O ímpo:StO previsto no inciso I, a; 
I,.._ relativamente a bens imóveis e respec

tiVos direitoS, compete ao Estado da situação 
do bem, ou ao Distrito Federal; 
ll- relativamente a bens móveis, títulos e 

créditos compete ao Estado onde se proces
sar o inventário ou arrolamento, ou tiver domi
dlio o doador, ou ao Dístrito Federal; 

m- terá a competência para sua instituição 
regulada por lei complementar; 

a) se o doador tiver domicílio ou residência 
no exterior; 

b) se o de cu jus possui a bens, era residente 
ou domiciliado ou teve o seu inventário prO
cessado no exterior; 
_N- terá suas alíquotas máximas fiXadas 

pelo Senado Federi:il; 
§ 2o _O imposto previsto no incisôl~ b aten

derá ao seguinte; 
1- será não-cumulativo, compensando-se 

o que for devido em cada operação ralativa 
a circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com montante cobrado nas anterio
res pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Dis~ 
trito Federal; 

n-a insençáo ou não-incidên_cia, salvo de-
termln~çáo, em ç:_ontrário da legislação; 

.a) náo implicará crédito para compensa
ção com montari.te devido nas operações ou 
prestações seguintes; 

b} açarretará a anulação do _crédito relativo 
às operações_anteriores; 

UI-poderá ser seletivo, em função' da es
sencialidade das mercadorias e dos_ serviços; 

IV- resolução do Senado Federal, de ini
ciativa .do Pr~sidente da República ou de um 
terço dos senadores, aprovada pela maioria 
absoluta_ de seus membros, estabelecerá as 
alíquotas aplicáveis às operações e prestações 
interestaduais e de exporta~;ão, 
V- é facultado ao Senado Federal; 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas _ope

rã.ÇóeS internas,- rilédiante resolução de inicia-
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tlva de um terço e aprovada pela maioria abso
luta de seus meml?ros; · 

b) fixar alíquotas_máximas na_s _rne.smas 
operações para resolver conflito específico 
que envolva interesse de ESt:Jdo, mediante re
solução de iniciativa da maioria absoluta e 
aprovada por dois terÇos de seus membros; 

VI- salvo deliberação em contrário dosEs-
tados e do Distrito __ "fedéri;il, nos termos do 
disposto no inciso XD. g as altquotas intemas, 
nas operações relativas à circulaç_ão de merca
dorias e nas prestações de se_ryi_t_qs, não pode
rão ser inferiores às previstaS para as opera
ções interestaduais; 

VIl- em relação às operações e prestações 
que destinem bens e_ se.nriços a consumidor 
final localizado em_Qu_trQ_f:s_tç~_dQ, adotar-se-á. 

a) a alíquota interestadual, quando o desti
natário for contribliihfe do ímpostó; 

b) a alíquota interna, quando o destimltário 
não for contribuinte dele; 

\'fi!-- na hipóteSe da alínea a do incisO ante~ .. 
rit;., ...:aberá ao Estado da localização do desti
natário o imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota e a Interestadual; 
IX- incidirá tambem; ·· -
a) sobre a entrada d~ mercadoria impor

tada do exterior ainda quando se tratar de bem. 
destinado a ConsumO ou ativo fiXo do eStabel~
cimento, assim como sobre serviço prestado 
no exterior, cabendo o.imposto ao Estado on-

e expOrtação para o exterior, de serviços e 
de mercadorias; · 

g) ·regular a forma coino, mediante delibe
ração dos Estados e do Distrito Federal, in$~n.
çôes, iilceotivos e·.e be:ni§"ffcios.fiSC:ais s~r.ãQ 
concedidos e revogados; _ 

§- 39 À exce.ç:ão dos. impostos de que tra
tam -0 inciso r, b, do <:aput deste artigo e os 
arts.153, I e II, e 156, m, nenhum outro tributo 
incidíilr sobre Operações relativas Çl. ener_gia · 
eJé.trica combustíveis líquidoS e gasosos, lubri
ficantes e minerais do Pafs 

(À ConJissão· ele Assuntos E_Cdhô
miCós} -

- PROJETO DE LEI DO SENADO 
·N· 165, DE 1989-COMPLEMENTAR 

. - . . - . 
Estabelece normas $Obre a entrega if!OS 

Estados e MunicípiOS-aos recursos previs
tos no artigo 1 61jnciso 1/, da Constituição 
Federal, eSpecialmente sobre os critérios _ 
de rateio do Fundo de Participação doS 
Estados e do Distrito Federal, Fundo de 
Participação dos Municípios e Fundo para 
Programas de Financiamento ao Setor 
Produtivo das Regiões Norte, N_ord_este e 
Centro;oeJie: ' ~ · 

O Con~resso Nacional de.creta: 

SEÇÁOI 
Constituição dos Fundos 

de estiver situado o es.tabelecimento destina- . Art. }9 Do produto da arrecadação dos 
târio da mercadoria.ou do servíço; impostos sobre a rend-ª e proventos de qua1-

b) sobre o valor total da operação, quando quer natureza e sobre produtos industrializad
mercadoria forem fornecidas. com serviços dos s.er.ãQ.çqnstitulfios, à base dos percentuais 
não comprendidas na competência tributária _preVistos na Constituição Federal, o fundo 
dos Municípios; de Pªrticipação dos Estados e do.Distrito Fe.-
X- não incidirá; dera\, o Fundo de Participação dos Municípios 
a) s.obre operações que destinem ao exte- e o Fundo para PrOgramas de Financiamento 

rior produtos industrializados, exduídos os se- ao Setor Produtivo das Regiões Norte, Nor
mi-elaborados d_e.finidos em lei complemen- deste e Centro-Oeste, todos indexados em 
tar; função dél variação do valor da moeda. 

b) Sobre operações que destinem a outros § 1"" O Crédito aQs Fundos será feito con-
Estados petróleo, inclusive·lubi"lfiCantes líqui- comitantemente com os créditos à conta "Re· . 
dos e gasosos dele derivados e ener_gia elé7 ceita da União'., sem trânsito por esta, toman
trica; -· do-se por base, para seu cálculo, o percentual 

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no que cada um dos impostos dtados representa 
art. 153, § so; na Receita Tributária em igual mês do çmo 

XI- não compreenderá em sua base de anterior.···-- . 
cálculo, o montante do imposto sobre produ- § 2° O Banco do Brasil S/ A, à medida Ql!e 
tos industrializados, quãndo a operação, reali- fOi" recebendo as comuntcações do recolhi
zada_ entre contribuintes e. relativa._a_ produto menta dos impostos a que se refere este arti
destinado à_ industriªlização ou à comercia- _go, efetliaJ:á. aU.tOm.;rticaroente o. reaj1.:1.s!e do 
lização~· configure fato gerador dos dois im- crédito estimado na forma do parágrafo é_!nte-
postos; rlor.. -· . . . . 

XII-cabe à lei complementar; Art. 2? Ovalar dos Fundos será entre_gue, 
a) definir seus contribuintes; m~diante· crédito, aos Estados, ao Distrito Fe-
b) dispor sobre substituição tributária: deral, aOs Municípios e às entidades fina.ncei-
c) disdplinar o regiine.tle compensação do ras de. caráter regional das Regiões Norte, Nor-

imposto; deste e Centro.-Oeste, Observados os perCen-
d) fiXar, para efêTtO de" sua cobrança e .defi- tuais de distribuição ou índices de rateio defini-

nição do estabelecimento responsável, o local dos pelos órgãos federais competentes. 
das operações relativas à circula_ção de merca- . Par4Qrafo único. Os totais relativos a cada 
darias e das prestações de sef'.liços; imposto, creditados mem;;almente aos Esta-

e) excluir da incidência do imposto, nas ex- dos, ao Distrito Federal, ao Muni..Qpio e às 
portações para o exterior, serviços ·e outros entidades fináhceiras·referrdaS. neste: artigo, se-
produtos além dos mencionados no inciso X. rão comunicados pelo Banco do Brasil S/ A 
a; ao Tnbunal de Contas da União e, também, 

f} prever casos de manutenção de crédito, às Superintendências de Desenvolvimento do 
relativamente à remessa para outro .EStado Norte, Nordeste e Centro~OeSte, na parte rela-

tiva ao FUndo para Programa· de Financia
mento ao Setor Produtivo dessas regiões, até 
o último dia útiLdo.roês subseqüente. 

Art. 39 "A fiScalização da ent.[e_ga, às enti
dades _credqras. dos re_cl!rsos de q:ue tratam 
os arti_gos anteriores será feita pelo Ti1.bunal 
de Contas da União. 

. SEÇÁOII 
Critério de Distribuição do 

Fundo de PartiCipação dos Estados 

Art. 4? O Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal; a que se refere o 
artigo ]9 Será distribuido da seguinte forma: 

1-·5% (cinco por cento), própórdo-
nalmente à superfície de cada entidade parti
cipante; 

11-95% (noventa e cincO por cento), pro
porciOnalmente ao 'Co~fiCTEinte Lridividl.lal de 
j::>arfícipação, resultante do produto do fator 
representativo da popUlaçà:o, pelo fator repre
sEmtatívo "dõ inverso daren&tper capita, pelo 
féltor rePreSentatLvó do .itlverso dãs safdas de 
mercadorias tributadas naS operaçõeS interes
taduais e peJo fator repi"és~ntatiVo do esforço 
tributário, tradUzido pela ·razãO entre reCeita 
tnbutáría e deSpesas-correntes, de cada enti- · 
dade participante, como definidos nós artigos 
segúíntes. - · ·· ·· -···- · · 

Parágrafo único. Para os efeitos do dispos-
to neste artigo, consideram-se: . 

1........:. a superfície territorial apurada ·e a pój)U
laçãq estimada, quanto a cad~ ~ntidade parti
cipante, pela Fundação Instituto Brasileiro "de 
Geografia· e Estatística; - · · 

li-:- a renda per_ c apita relativa a cada entidà
de pãrtiéii)anté, nO i1Iuriíó anêl ·para· ci 'l:[úã.J -
existam estimativas efetuadas Pela FundaÇão 
Getúlio Varg"as; -

ill-as saídas de produtos de cada entidade 
participante, per capita, com destino a outra 
Unidade .da Federação, sujeitas à inCidência 
do impo~to estadual sobre circulaçao de mér
cadolj.as, .relativamente ao úttin10 ano para o 
qual existam estimatiVas efetuadas pela F un~ 
dação Instituto Brasileiro (;te Geografia e Está
tistica; 

IV-a receita tributária realizada e as de§>Qe
sas cOrrentes efetuadas no último exercício 
ou, se ainda nâQ apuradas, no exercício ante
rior mais próximo:· - · · · 

Art.. 5" O fatõr represêntativo "da popUla
ção, a que se refere o inciso II do artigo ante
rior, ser~ ~Stabelecidci da segUirÍte f9fma~ 

Percentagem que a População 
da Entidade Participante Repre
senta da População Total do 
Pais: fator 

Até2% 2.o· 
Acima de 2% até 5%: 
-pelos primeiros 2% 2,0 
-para cada 0,3% ou fração exce-
dente, mais 
Acima de 5% até 10%: 
-pelos primeirOs 5% 5,0 
-:-pata cada 0,5% ·ou fraçãO exce-
dente, mais 
Acima de 10% 10,0 
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Parágrafo único. Para os efeitos deste arti~ 
go, considera-se como população total do País 
a soma das populações estimadas a que se 
refere o inciso r do parágrafo único _do artigo 
anterior. 

Art. s~ o rator ;ePres~~~tiv~ -d~--inverso 
da renda per capita,a que se refere o inciso 
n do art. 41, será estabelecido da seguinte for
ma: 

Inverso do índice Relativo à 
Renda Per Cap/ta da Entidade 
Participante: 

Até 0,0045 
Acima de 0,0045 atê 0,0055 
Acima de 0,0055 até 0,0065 
Acima de 0,0065-até-0,0075 
Acima de 0,0075 até 0,0085 
Acima de 0,0085 até 0,0095 
Acima de 0,0095 até 0,011 O 
Acima de 0,0110 até 0,0130 
Acima de 0,0130 até 0,0150 
Acima de 0,0150 até 0,0170 
Acima de 0,0170 até 0,0190 
Acima de 0,0190 até 0,0220 
Actma de 0,0220 

ator 
0,4 
0,5. 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
l,O 
1,2 
1,4 
1,6 
],8 
2,0 
2,5 

Parágrafo único. Para os efeitos deste arti
go, determina-se o índice relativo à renda per 
capita de cada entidade participante tomem~ 
do-se como_ J_QO (cem) a renda per capita 
média_do __ Pais, 

Art. 79- O ~fãlor r~epre.sentatiVõ -do inverSo 
das saídas de mercadorias per c apita nas ope
rações interes_té:lduais, a que se refere o inciso 
m do artigo 4°, será estabelecido da seguinte 
forrrli1: 

Inverso do índice Relativo às 
Saidas de Produtos Per Cap/ta 
Sujeitas à Incidência do Impos
to sobre Circulação de Merca
dorias 
Até 0,01 
Acima de 0,01 até 0;02 
Acima- de 0,02 até 0,03 
Acima de 0,03 até 0,04 
Acima de 0,04 até 0,05 
Acima de 0,05 até 0,06 
Acima de 0,06 

Fatõr 
0,8 
0,9 
I ,O 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

Parágrafo único. Para os efeitos deste arti
go, determina-se o índic_e _:de ç;ada entidade 
participante, relativo às saídãs de produtos nas 
operações interestaduais sujeitas ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias, formando
se como 100-{cem) o valor das saídas interes
taduais per capita a nível de Brasil. 

Art. 8~ o fator representativo -do esforço 
tributário a que se refefe o- inciso IV do artigo 
4"' será estabelecido da S_egúinte forma:-

indlce Representativo da Razão entre a 
Receita Tributária e as Despesas Corren~ 
tes das Entidades Participantes (Esforço 
Tributário): 

Até 40 
Acima de 40 até 60 
Acima de 60 até 80 

Fator 
0,8 
0,9 
1,0 

Acima de 80 atê 100 
Acima de 100 até 120 
Acima de 120 

1,2 
1,4 
1,6 

Parágrafo únlco. Para os efeitos deste arti
go, deterril.ina-:.se o ínâiCe relatiVo ao esforço 
tributárfo de cada participante tomando-se co
mO 100 (cem) a razão entre o total da receita 
tributária e das despesas correntes dos Esta-
dos e do Distrito Federal. 

Art. 99 _ Do Fundo de Participação dosES~
tados e 'do Distrito Federal será destacado o 
percentual de 20%_ (vinte por cento) para re~ 
serva destinada aos Estad.os do Norte, Nor
deste e Centro-Oeste. 

b) acima de 19980 até ,?0.940~ 
-pelos primeiros 16.960 _ 1 ,O 
-para cada 6.792, ou fraÇ:ãó exce~ 
dente, mais 0,2 
c) acima ele 50.940 até 101.880: 
-pelos pri~eiros 5Õ.94o 2,0 
-para cada 10.188 ou fração ex~ 
cedente, mais 0.2 
d) acima de 101.880 até 156216: 
-pelos primeiros 1 O 1.880 3,0 
-para cada 13.584 ou fração ex~ 
cedente, mais 0,2 
e) acima de 156.216 4,0 

§ 19 ·A distribuição de reserva a que se § _3~ Para os efeitos deste artigo, conside-
refere este artigO obedecerá a coeficientes in- ram-se os Municípios regularrriente instalados 
dividuais de j:>arlidpação calculado pelo Tnbu- até 31 de julho dos anos milésimos 9. W!ro) 
na\ de Córitás conforme critérios dos artigos e 5 (cirico), atribUindo~se a cada~ Município 
49 a 8> desta lei. instalado nos c;~no& iotermediários uma parcela 

§ 29 Os coeficientes do artigo _49, U, que deduzida das quotas_ dos MunicípiOs _de que 
forem iguais ou superiores _a 10, serão redu- se_ desmembra(ern~ <:a]çl,l_lada proporciÇ>
zidosemSO% (<:inqüentaporcento),paraefei- nalmente ao número de habitantes das áreas 
to de distribuição da reserva prevista neste __ a ele inco!poradas. 
artigo. _ § 49 Os limites d_~s fai)(as de número _d__e_~ 

habitantes preVistas no § 29 deste artiQ-o serão · 
reajustados sempre que, por meio de recen
seamento demográfico geral, seja conhecida 
oficialmente a população total do País, estabe-_ 
lecendo-se novoS limites na proporção do au
meil.to percentual Claql.iela população, tendo 
por referência o recenseamento imediatamen
te anterior. 

. SE:ÇÃOJD 
Critério de Distribuição do 

Fundo de Participação dos .Municiplos 

Art. 10. ·na Fundo de Participação dos 
Municípios a que se refere _Q art. 19 serão atri
buídos: 

1-12% (doze por--cento) aos Municípios 
das CapjtaiS dOS-Estados e cidades de popu
lação igual ou._ superior a 400.000 habitantes; 
II- 88% (oitenté! e oito por !=ente) _aos de

l!lais Municípios do País. 
§ _1 .;- A parcela de que trata o inciso I será 

distribuída proporcionalmente _a um cOeficien
te individual de participação, resultante do pro
duto dos seguintes fatores: 

a) fator representativo da população, assim 
estabelecido: 

Petcenty:_al_ __ dé!__População de cada Muni· 
ópio em Relação à do Conjunto das Capi
tais e Cidades Equivalentes 

Até 1% 
Mais de 1% até 5% 
Pelo primeiro 1% 
Cada 0,5%- ou fração excedente, mais 
Mais de5% 

Fato r 
1,0 

1,0 
0,5 
0,5 

b) fator representativo do inverso da renda 
per capita do respectivo Estado de confor
midade com_ o disposto rio art. 6~ 

§ 2~' A_ distnbuição da parcela a que se 
refére o lndso n deste artigo, deduzida de 6% 
(seis por cento) para a Reserva do Fundo de 
Participação dos MunicípiõS, far-se-á atribuin
do-se a cada Munldpio um coeficiente indivi
dual de participação determinado na forma 
seguinte: 

Categoria do Município Segun- Coeftci
do seu Número de Habitantes entes 
a) até 16.980: , 
-pelos primeiros f0.188 0,6 
- partfêada 3.396, OJ.! fraçã-o exce-
~ente, ma.i::; 0,2 

§ 59 Aos Municípios resultantes de fusão 
de outras unidades será atribuída quota equi
valente ~ soma dª-5 quo~s individuais dessas 
l,mldades, até que sêOpere a reVisão nôSarlos· 
milésimos o-(zero) e 5 (cinco). 

Art. -11. DoS reCursOS resUltantes do dis
posto no inciso: li do art. 10 desta lei serão 
desta~dos 6% (se_is por cento) parif COnsti
tuição da Reserva do Fundo de Participação 
dos Munldpios para aqueles com mais de 400 
mil habltãntes., excluídos os das capitais, e para 
os que se enquadrarem no coeficiente indivi
dual de participação 4,0 (quatro), definido no 
§ 29 do mesmo art. 1 O. 

Parágrafo únicO. A distnbuição da reserva 
referida neste artigo será proporcional a um 
cOeficiente-de participação, resultante do pro
duto dos seguintes fatores: 

a) fato.r _r~preSentatívO d_apopulaçãó, assim 
_estabelecido: 

Percentual da População de cada .Muni
cípio Beneficiário eru Relação à do Res
pectivo ~o~junto 

Até2% 
Mais de 2% até 5%:
-peloS primeiros 2% 

Fato r 
2 

-cada 0,5% ou fiação excedente,mais 
2 
0,5 
5 Mais de 5% 

b) fato r representativo dó inverso da renda 
per capita do respectivo Estado, de confor~ 
midade com o disposto no artigo 6? desta 
lei. -

Art. 12. Os Municípios que parciparem 
dos recursos dares~ referida no artigo ante
rior não sqfrerão_ prejuJ~ quanto ao recebi-



3070 Sábado 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção 11) Junho de 1989 

menta da parcela preVista no § 2° do ãrtigo 
1 o destã leí. - --- - --- ---- ---

SEÇÃOIV 

Cá1culo e Pagamento das 
Quotas Estaduais e Municipais 

Art 13. Até o último dia útil de cada exer
cício, o Tribunal de Contas da União comu
nicará ao Banco do Brasil S/A os coeficientes, 
individuais de participação de cada Estado e 
do Distrito Federal, calcu1ados na forma do 
disposto nos artigos 4o a 99 e de cada l'o\uni
cípio; calculados na forma do disposto nos 
artigos 1 O e 12, que prevalecerão para todo 
o exercício subseqüente. 

Art. 14. Até o último dia úb1 de cada mês 
o Banco do Brasil 5/A creditará a cada Estado 
e a cada Munldpio as quotas a eles devidas, 
em parcelas distintas para cada um dos im
postos a que se refere o art. 1~, calculadas 
com base nos totais creditados ao Fundo cor
respondente, no mês anterior. 

Parágrafo único. Os créditos determina
dos por este artigo serão efetuados em contas 
especiais, abertas automaticamente pelo Ban
co do Brasil S/A em sua agência na Capital 
de cada Estado e na sede de cada Mun!dpio, 
ou, em sua falta, na agência mais próxima. 

SEÇÃOV 
Critério de Distribuição do Fundo para 
Programas de Financiamento ao Setor 

Produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste 

Art. 15. O Fundo -para Programas de Fi
nanciamento ao Setor Produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e Cenlio-OeSle será distribuí
do pela forma determinada em lei. 

Parágrafo único._ Aplica-se ao cálculo e pa
gamento _das quotas o disposto nos artigos 
13 e 14 anteriores, feitas as necessárias adap
tações decorrentes do que dispuser a lei refe-_ 
rida neste artigo. 

SEÇÃOVI 
Do Fundo de Ressarcimento dos 

Estados e Distrito Federal 

Art. 16. Do prOduto da arreCadação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados serão 
destacados 10% (dez por centol para consti
tuição do Fundo de Ressarcimento dos ESta
dos e Distrito Federal. 

Parágrafo único. A quota do_Fundo a que 
se refere este artigo será creditada pelo Banco 
do Brasil S/A, concomitantemente aos crédi
tos feitos aos Fundos de Pcirtldpação, segun
do a forma estatuída no artigo 1 o e seus pará
grafos. 

Art. 17. A distribuição do Fundo deRes
sarcimento dos Estados e Distrito Federal será 
feitã na proporção das exportaçõeS -de produ
tos para o exterior, de cada participante, sobre 
as quais não haja incidido, por força de dispo
sitivo constitucional ou de lei complementar, 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 

Art 18. Até o último dia útil de cada tri
mestre _a_ Carteira do ComérciO Exterior do 
Banco do Brasil SIA apurará os coeficientes 
individuais de participação de cada Estado e 

do Dístrito Federal, com base nos quais o refe
rido Banco creditará os participantes indivi
dualmente, em cada mês do trimestre seguin
te. 

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 20~- = Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente Projeto de Lei Complementar 
decOrre -de exigência· da própria Constituição 
que, em atenção à autonomia financeira dos 
EstãdOs, Distrito Federal e Munidpios, deter
minou-lhes foSsem atribuídas parcelas da re
ceita de impostoS- pertencentes a outras enti
_dades goverrianientais, para cujo cálculo se 
faz necessária a existência de coeficientes e 
critérios apiopriados. 

A filosofia que norteou o Projeto foi a de 
ul11izar, o máximo possível, a Sistemática atual
mente em vigor, pois os EstadOs e Municípios 
queiXavam-se; nãO tantO erri-Virtude -do modo 
como se fazia a partilha efltre eles, mas, sim, 
em virtude do total que era oferecido à partilha. 

Como os Constituintes..,deram solução satis
fatória quanto· à fixação do total a partilhar, 
resta agora tão-somente remover <;~.r_estas que 
a experiência anterior demonstrou existir e ins
tituir os critérios de partilha para os novos fun
dOs cnados na Carta MaQ-na. 

Nesse sentido,_o Projeto: 
a) Introduziu, entre os fatores a considerar 

na divisão dO r undo de Parti.cipação dos Esta
dos, mais dois outros: 1 o- o valor das opera
çoes interestaduais com mercadorias sujeitas 
ao ICM: os Estados que mais captem ICMjunto 
à população dos demais, menor participação 
teráo Õo Fundo; 2" - o esforço tributário: os 
EstadOs qtie conseguirem maior arrecadação 
e!'!!_~lação a suas despesas correntes, passan
do a dispor de recursos para investimentos, 
serão-melhor aquinhoados; 

_P) _rnanteve o percentual da reseJVa desti
nada aoS Estados do Norte e Nordeste em 
20% e nela incluiu também a Região Centro
Oeste tendo em vista atingir mais rapidamente 
o objetivo explicitado na Constituição, que é 
o equilíbrio económico-social entre as várias 
regiões do País; 

c) alterou o percentua1 que as capitais dos 
Estaaos--térn--no Fundo de Partidpação dos 
Municípios, elevando-o de 1 O para 12%, ao 
mesmo tempo que agrega às capitais as cida
des ço_rn mais de 400 mil habitantes,- (15 cida
des) em face dos problemas que enfrentam 
os grandes aglomerados urbanos. Elevou 
também a reserva destinada a todos os muni
cípios Uo interior, de 4 para 6%; 

d) --mandá apllcar"-ao fundo de 3% para as 
R_egiões Norte, Nordeste_ e Centro-Oeste_ a 
mesma sistemática de crédito adotada para 
os Fundos dos Estados e dos Municípios, dei
xando à lei ordinária, como previsto na Consti
tuição, a tarefa de ftxar os respectivos percen
tuais e critérios de partilha; 

e) esclarece que, na partilha dos 1 O% do 
!PI que cabem aos Estados, sejam conside
radas todas as exportações para o exterior em 
relação às quais os Estados tenham sido im-

pedidos, por disposição constitucional ou ae 
lei complementar, de lançar o JCM de sua 
competência. Não se consideram as exporta
ções de produtos semi-elaborados que te
nham sido tributadas, nem também se ex
cluem as de produtos primários que ficarem 
isentªs por iniciativa dos próprios Estados. 

Tendo em vista a urgência da lei para que 
os Estados e Municípios recebam as quotas 
a que têm direito, contamos com o apoio de 
todos para a aprovação do Projeto. 

Sala dãs SeSSões, 23 de junho de 1989. 
- Senador Fernando Hendque Cardoso, 
(PSDB-SP). 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 161. Cabe à lei complementar: 

II- estabelecer normas sobre a entrega 
dos recursos de que trata o art. 159, especial
mente sobre os __ cdtérios de rateio dos fundOs 
previstos em seu inciso I, objetivando premo-_ 
ver o equilíbrio sócio-económico entre Esta
dos e entre Municípios; 

. .......... " ................................................... ~ ................ .. 
(À Comissão de Assuntos Etõiiômi

cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 166, DE 1989-COM!'l.EMENTAR 

Exdui da inddênda do Imposto sobre 
Setvfços de Qualquer Natureza a expor· 
tação para o exterior dos serviços que 
mendona, nos termos do inciso ff do § 
4? do artigo 156 da ConstituiçDO Federal 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" OlrripostosobreServiçosdeQual-· 

quer Natureza, de competência municipal, não 
incide _nas exportações para o exterior dos ser
viços a seguir discriminados: 

I- de engenharia, arquitetura e urbanísmo; 
II- de organização, programação, planeja

mento, assessoria, levantamento e processa
mento de dados, consultaria e auditofía~ 

UI -de assistência técnica, cientifica e se~ 
melhantes, induSíve os ãmparados p-or mar
cas e patentes; 

IV- de reparos navais. _ 
Parágrafo único. Nos casos em que as 

empresas exportadoras de serviços não te
nham condições de conCorrer com os preços 
no mercado internacional, apesar dos incen
tivos fiscais-federais à sua atividade específica, 
poderão elas_requerer a isenção do imposto 
ao órgão cOmpetente do Executivo municipal 
que conce_derá o favor sempre que esgotadas _ 
as possibilidades de incentivos fiscais adicio
nais por parte da pr6pria União. 

Art. 29 Estão também fora do campo de 
incidência do imposto a que se refere esta 
lei todos os serviços assi;-n dedarados em
acOrdos ou tratados intemadOnaís de bitribu
tação e reciprocidade, ou outro de que o Brasil 
participe. 

Art 3~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O projeto adota o critério de_ que a União 
só deve interferir no imposto municipal quan
do já tenha esgotado o arsenal de estímulos 
fiscais à exportação, baseados na sua própria 
receita 

Objetiva-se restringir a isenção àqueles ca
sos em que, sem o beneficio fiscal, a expor
tação dos serviços seria impossível, o que po
deria gerar dificuldades na população local, 
tais como desemprego, queda de renda etc. 

Assim, somente quando os serviços_expor
tados tenham sido benefidados com isenção 
do imposto federal de renda, é que se autoriza 
a desoneração em relação ao imposto _sobre 
serviços, de competência dos municípios. 

Outra hipótese _compreendida no mesmo 
princípio refere-se àqueles casos em que a 
União haja celebrado acordos com outros paí
ses para concessão mútua de isenções fiscais, 
abrangendo indusive o setor de serviços. 

Procura-se, assim, conciliar a autonomia tri
butária dos municípios com os interesses ge
rais do País implícitos no comércio exterior. 

Considerando que Cf projeto Se destiri.a a 
completar o texto constitucional ao mesmo 
tempo em que procura dar suficlente grau 
de certeza às responsabilidades tributárias dos 
exportadores, facilitando a tomada de deci
sões no comércio exterior, pedimos e espera
mos o apoio dos nobre colegas para a aprova
ção da presente proposição. 

SaJa das Sessões~ 23 de junho de 1989. 
- Senador Ferriahdo Henrique Cardoso, 
PSDB-SP. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

§ 3~ O imposto-preVisto no inciso III não 
exdui a incidência do. imposto estadual pre
_vist._o no art. 155, I, b, sobre a me:sma operação. 

§ 4Q Cabe à lei complementar: 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•I67,DE 1989-COMPLEMENTAR 

Regula o ImpOsto sobre Operações re
lativas a O'rcufação de Mercadorias e so-

- -- bre_ Prestação de Se(Viçps de Transporte 
Interestadual e lntermunfcipal e de Comu
nicação, nos termos do inciso XII do art. 
_155 da Constituição Federal 

O ConQresso Nacional decreta; 

Contribuintes 

Art.- i~ Sãõ-COifuibUintes do Imposto so
bre Operaç9es relativas à Circulação de Mer
cadOrias e sobre PrestaçZ!o de ServiÇos de 
Transporte Interestadual e lntermuni_ç:ipal e de 
Comun_icaç;?q ·os--Produtores, industriaiS, co

-nlerciãntes, sodedades dvis, cooperativas, ór
gãd"S -da-aamiriistiaçãO-direta, autarquias, em
presas públicas, que realizem as atividades 
previstas no art. 50 da Lei Complementar 
n" , de 1989~ -Código Tributário Nacio-
nal. -

Art 2' Equipara~se a comerciante, indus
triai ou produtor, toda pessoa física ou jurídiCa, 
de direito público ou privado, que praticar ha
bitualmente, em nome próprio ou de terceiro, 
operações réiativas a cirCulação de mercado~ 
rias. 

.............................. · ·sE \:Ao·;; ....................... _ ..... ·· · 
Art. 3<>- Respondem pelo pagamento do 

imposto, em lugar do contribuinte, pessoal ou 
solidariamente: 
I-os armazéns-gerais e os depositários a 

qualquer titulo: Dos Impostos dos Murúcípios 
Art. 156.-- Compete-ãõs--Munlcíplos Insti

tuir impostos sobre: 
I- propriedade predial e territorial urbana; 
J[- transmissão ínter vivos; a qualquer títu

lo, por ato oneroso, de bens imóveis, por natu
reza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como ces
são de direitos a sua aquisição; 

III-vendas a varejo de combustíveis líqui
dos e gasosos, exceto óleo diesel; 

lV-serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no art. 155, l, b, definidos em 
lei complementar. 

1-não incide sobre a transmissão de bens 
ou direitos incorp-orados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital, nem 
sobre a transmissão de bens ou direitos decor
rente de fusão, incorporação, cisão ·ou extin
ção de pessoa juridica, salvo se, nesses casos. 
a atividade preponderante do adquirente for 
a compra e venda desses bens ou direito, loca
ção de bens imóveis ou arrendamento mer
cantil; 

II- compete ao· Município da situação do 
bem. 

a) nas saídas de mercadorias depositadas 
por contribuintes de outra_ unidade da Fede· 
ração;-

b) nas transmissões de propriedade de 
mercadorias depositadas por contribuinte de 
outra unidade_ da Federação; 

c) solidariamente, quando receberem para 
depósito ou quandO-derem -saída a mercadoria 
sem documentação fiscal ou com documen
tação fiscal inidônea; 

li -_os transportadores_: 
ã) em relação às mercadorias provenientes 

de o.utra unidade da Federação para entrega 
_ a destinatário incerto; 

b) solidariamente, em relação às mercado
rias transportadas que forem negociadas du
rante o transporte; 

- c) solidariamente, em relação às mercado
rías i(ue aceitarem para despacho ou trans
porte ser:n documentação f!scal ou com doeu~ 
mentação fiscal inidônea; 
. d) sonaariamente, em relação às mercado
rias que entregarem a destinatário diverso do 
indicado na documentação fiscal; 

III- os arrematantes, nas saídas de merca
dorias decorrentes de arrematação judicial; 

IV-os leiloeiros, em relação às saídas de 
mercadorias decorrentes de alienação em lei-
lões; __ _ _ 

V- solidariamente, os contribuinte$ que 
promoverem-a sai da de mercadorias sem dO
cumentação fiscal ou com documentação fiS
cal inidôriea, relativamente_ ~s operações sub

- seqüentes com as mesmas mercadorias; 
Vl- solidariamente, as pessoas que rece~ 

beram mercadorias sem incidência do impos· 
to, para exporação e afinal não exportadas; 

vn- solidariamente, as pessoas que rece
berem produtos industrlaliz.ados _de origem 
nadonaJ, destinei dos ao uso: ou con_sumt:i de 
embarcações ou aeronaves de bandeira es
trangeira, sem inCidência do imposto, nas con
dições da lei, quando desviados para outra 
utilização ou descumprimento dos requisitos 
da isenção; 

VIl[- Solidariamente, os entrepostos adua
neiros ou outras pessoas que tenham promo
vido: 

aF a saída de: mercadgria para o exterior 
sem a documentação fiscal correspondente; 

b) a saída de- mercadoria estrangeira com 
destino ao mercado interno serri a documen
tação fiscal COrresPondente_ ou com deSfirio 
a estabeleciri1ento diverso daquele -qU_e_ a tiver 
importado ou arrematado; 

c) a reinfrodução, no mercado interno, de 
mercadoria depositada para o fim específico 
de exportação; 

IX- solidariamente, os representantes, os 
mandatários, os comissários e os gestores de 
negócios em relação às operações feitas por 
seu intermédio; 

X-solidariamente, as pessoas_ que te
nham _interesse corriUm rla situação que cons
titua o fato geradof da obrigação prinCipal; 

Xl--:- solidariamente, todos aqueleS qüe 
concorrerem para a sonegaÇão do imposto. 

Pa_rágrafo únicO. Pres~f~!~-se ~6~i_nteresse 
comum, referido no inciso X, em relação ao 
adquirente, quando as mercadóriae tenliam 
entrado no estabelecimento sem documen
tação fiscal ou cõffi documentaÇão fiscal ini
dônea. 

Substituição Tributária 

Art. 49 São sujeitos pasSivoS por Substi
tuição: 
I-o destinatário no mesmo Estado- -co

merciante, industrial cooperativa ou pessoa de 
direito público ou privado contribuinte- devi
damente indicado na documentação corres
pondente, quanto ao imposto devido nas saí
das promovidas por produtor; 
II-o fabricante de cigarros, relativamente 

ao imposto devido nas subseqüentes saídas 
dessas mercadorias, efetuadas por quaisquer 
outros contribuintes, para o território- do Es-
tado; 

III- o revendedor atacadista de cigarros 
que os tenha recebido de estabelecimento si
tuado em ·outra unidade da Federação, relati
vamente ao imposto devido nas subseqüentes 
saídas dessas mercadorias, efetuadas por 
quaisquer outros contnbuintes para o território 
do Estado; 
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IV -o remetente no Estado -·comercian
te, industrial, produtor, cooperativa _ou pessoa 
de direito público ou privado - relativamente 
ao imposto devido nas subseqüentes saídas 
promovidas por representantes, mandatários, 
comissários, gestores de negócios ou adqui
rentes das respectivas mercadorias, quando 
estes estejam dispensados-de inscrição no Ca
dastro de ContribuinteS d.oJmposto, na forma 
da lei estadual; 

V-qualquer das pessoas referidas nos arti
gos 1"' e 2<> que realizar as Operações a seguir 
indicadas, relativamente ao imp-osto devido 
nas anteriores saídas d~ papel usado e aparas 
de papel, sucata de metais, cacos d~ vidro, 
retalhos, fragmentos e resíduos de plástico, 
de borracha ou de teciQ_q_,_ promovidas por 
quaisquer estabelecimentos: 

a) saída de produtos fabricados com essas 
mercadorias; 

b) saída dessas mercadoria_s __ ç:orn_ destino 
a estabelecimento loc_aliz_a,_d_o _em outra unida~ 
de da Federação; 

VI- qualquer das pessoas referidas nos ar
tigos 1 ~ e 2o que realizar uma das operações 
a seguir indicadas, relativamente ao imposto 
devido nas anterioreS saídas de produtos_agro
pecuários: 

a) salda com destino a Outra- unidade da 
Federação ou ao exterior; 

b) saída com destino a eSt:lbe_l_ecimento in
dustrial; 

c) saída com destino a estabelecimento--v.a~ 
rejisfa; 

d) salda subseqüente à- primeira, quando 
esta tenha sido efetuad~ pelo estabelecimento 
que produziu a mercadoria; __ _ _ 

e) saída do estab~lecimento que os houver 
recebido de outro do mesmo titular e em de~ 
corrência da salda de que trata a alínea ante
rior; 

f) industrializaçãõ; 

Vll- o industrial ou Q_ çomercié!;Ote ataca
dista relativamente ao imposto deyido pelas 
subseqüentes saíd;;3s de (J)e_r_cadori.as._ promo
vidas por quaisquer outros contribuintes. 

VIII- qualquer das pessoas referidas nos 
artigos }0 e_2q, autora da encom~da, relativa
mente ao imposto devido nas sqcessivas _.saí
das de mercadorias remetidas para industria
lização, até o respectivo retorno ao seu estabe
lecimento; 

IX- a cooperattva situada no Estado, relati
vamente ao imposto devido nas saíd<;ls de 
mercadorias que lhe for_e_m _çle_g.inadas por 
produtor que de_la fa_sa parte. . . _ 

§ 1? A sujeição passiva por substitUJçao, 
prevista neste artigp, fica atribuída, também, 
quando for o caso, à pessoa que detiver a 
mercadoria no momento em que ocorrer uma 
das seguintes hipóteses: -

1 -saída da mercadoria -~om destino a 
consumidor ou usuárto fmal ou a pessoa de 
direito público ou privado não contribuinte; 

2 -saída da mercadoria amparada por 
não-incidência ou isenção; 
3-saída ou qualquer evento que impos

sibilite a ocorrência das operações indlcas 
neste artigo. 

§ 2° A aplicação do disposto no inciso VII 
condiciona-se à _qbservfii.nc_ia das normas 
COmp\ementar_es necess_árias a. sua ex:ec;usão, 
baixadas pela lei estadual. 

§ 3~ A sujeição passiva por substituição, 
prevista no inciso IX, fica atribuída ao estabele
cimento destinatário, no mesmo Estado, nos 
caSos em que: 

1 -a cooperativa mencionada re.me_ter a 
mercadoria; 

q) a estabelecimento dela mesma; 
b) a estabelecimento de cooperativa cen

tral Oú~ de federação de cooperativas de que 
faça parte; 

2 ~-o estabelecimento de c;ooperativa cen
tral de que trata a al_ínea "b" do item anterior 
remeter a mercadoria a estabelecimento da 
respectiva federação de cooperativas. 

Art. 5~ A lei estadual estabelecerá outras 
normas, suplementares ou não, sobre a sujei
ção passiva por substituição, no âmbito das 
operaçõeS íntemas; incluSiVe quanto à anteci
pação e diferimento do pagamento do im-
posto. - . 

Art. 6° Mediante acordo firmado com ou
tra Ou oUtras unidad_es da Federação, os Esta
dos poderão atribuir _a contribuinte_loca1izadp 
.no.respectivo território a responsabilidade pela 
retenção e pagamento antecipado do imposto 
incidente nas subseqüentes saídas de merca
dorias. 

Parágrafo único. O contribuinte que, na 
forma deste artigo, efetuar retenção do impos
tO a favor de outra unidade da Federação deve
rá observar, quanto à forma, Ioca1 e prazo de 
pagamento, o que for estabelecido pela Unida
de_ da F_~eração de destino da mercadoria. 

Art. 7o Interrompem o_- diferimento: 
I- a safda da mercadoria com destino a 

consumidor ou usuá_rto finat inclusive pessoa 
de direito público ou privado não contribuinte; 

Jl- qualq~er Outra saída ou evento qll:e im-
possibilite o lançamento d.o imposto nos mo
mentos expressamente indicadOS'. 

Parágrafo úníco. O lançamento do impÇlS'
to Será éfetuado pelo estabelecimento em que 
ocorrer qualquer das hipóteses prevfstas neste 
artigo. 

Art. a~ Não .~ndo tr_ibutada ou estando 
isenta a saída subseqUente efetuada pelo esta
belecimento destinatário, caberá a este eft,;!tuar 
o pagamento do imposto diferido, sem direito 
a cr_ê.dito, salvo disposição em contrário da 
lei estadua1. _ . _ 

Art. 9" . A pessoa, em cujo estabelecimen
to se realizar qualquer operação ou evento 
previstos como momento do lançamento do 
imposto diferido, .efetuará o pagamento cor
respondente às saídas anteriores, na qualidade 
de responsável: 

1- de uma só vez, englobadamente com 
o imposto devido pela operação tributada que 
realizar, em função da qual, na qualidade de 
contnbuinte, é devedor por responsabilidade 
OriQinária, sem direito a qualquer crédito; 
-- II- nas demais hipóteses, no período em 

que ocorrer a operação ou o evento, sem direi
to a crédito. 

Art. 10. Salvo disposição em contrário, 
caracteriza-se ~orno mQme~to _de pagamen-

tos do imposto diferido_ a entrega sfmbólica, 
a destinatário de outra unidade da Federação, 
de mercadoria depositada em armazém-gera] 
localizado no Estado. 

Regime de Compensação· . 
Do Imposto _ . __ _ 

Art 11. O imposto é não-cumulativo aba
tendo-se, em cada período de apuração, a~ 
montante cobrado do contribuinte em_opera
ções anteriores, ainda não utili~do por ele 
para ta1 fim. 

Parágrafo único. O crédito corresponde 
ao imposto anteriormente cobrado sobre mer
cadortas entradas no estabelecimento do con
tribuinte, desde que destacado_em-documento 
fiscal idôneo e acompanhado, quando a lei 
estadual exigir, de comprovante do respectivo 
recolhimento. 

Art 12. __ A lei estadual poderá estabele_ce_r 
que o montante devido pelo contribuinte, em 
determinado período, seja calculado com ba
se em valor fixado por estimativ-a, ga'rantida, 
ao final do período, a complementação_ ou 
a restituição em moeda ou sob a fotma. de_. 
utilização como Cfédito fiscal, em relação, res
pectivamente, às quantias pagas c_om insufi
ciência ou em excesso. 

Art 13. Poderá, ainda o contribuinte çre
ditar-se: 
1-do valor do imposto debitado por oca

sião da saída da mercadoria, no período em 
que ocorreu a sua entrada no estabelecimento . 
e observadas as disposições da lei estadual, 
seguinte hipóteses: 

a) devolução de_mercado_ria, em virtude de 
garantia ou troca, efetuada por produtor pu _ 
qua1quer pessoa n_aturatoujurídica não cqn_$i
derada contribuinte ou não _obfigada à erriis~ 
são de documentos fiscais; 

b) retorno _d__e _mercadoria, por qualquer 
motivo não entregue ao destinatário; 
II- do valor do imposto pago indevida

mente; em virtude_ de erro de fato ocorrido 
na escrituração dos livros fiscais áu no preparO 
da guia de recolhimento; 

III- do valor do imposto correspondente 
à diferença, a seu favor, verificada entre o mon
tante recolhido e o apurado em decorrência 
de desenquadramento do regime de recOlhi
mento por estimativa; 

IV- do va1or do crédito_recebido_ e_m deve:
lução ou em transferência, que tenham sido 
efetuadas nas hipóteses expressamente auto
rizadas e com observância da disciplina esta
belecida pela legislação; 

V- do valor do imposto indevidamente pa
go, inclusive nos ·casos de reforma, anulação, 
revogação ou rescisão de decisão condena
tória cuja restituição tenha sido requerida ad
ministrativamente e, por motivo a que não deu 
causa o interessado, não tenha sido decidi<:lã 
no prazo de cento e vinte dias contados da 
data do respectivo pedido. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso V, 
a superveniente decisão contr_ária obrigará o
contribuinte a efetuar, no-prazo de quinze dias 
e mediante guia éspecial, o recolh_irnento da 
importância creditada, que se fará com corre
ção monetária e demais acréscimos legais 
previstos em lei. 
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Art. 14. É vedado o crédito do irriposto 
anterionnente cobrado, relaUvamente à mer
cadria entrada ou adquirída para: 

I- integrar o aUvo periri~aneitte; 
U- uso ou consumo do próprio estabele

cimento, assim entendida a que não seja utili
zada na comercialização e a que não seja eni
pregada para integrar o produto ou para ser 
consumida no respectivo processo de indus
trialização; 

III- integrar ou ser consumidÇJ em proce~
so de industrialização de produto cuja saída 
não seja tributada ou esteja isenta do impOsto: 
N- comercialização, -quando- sua satda 

não seja tributada ou esteja isenta do imposto:·-
§ 1 ~ Uma vez provado que a mercadoria 

mencionada nos iriciSbs ,-a-·w-ficou ·sujéita 
ao imposto por ocasião da saída do' estabele
cimento _ou que foi empregada como iilsum"O 
em processo de industrialização _de que resul
tou mercadoria cuja saída se sujeita ao impos
to, o estabeledmento pOderá creditar-se do 
imposto relativo à respectiva entrada em valor 
nunca superior ao impoStO devido nessa ope
ração. 

§ 21 É -vedado também o crédito quando -
a unidade da Federação do remetente da mer
cadoria conceder, em desacordo com dispO
sições da lei complementar pertinente, qual
quer incentivo ou beneficio fiscal de que re
sulte exoneração ou devolução do tributo, total 
ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou 
incondicionadamente. 

Art. 15. O contribuinte, ressalvada a dis-
posição em contrário da lei estadual, proce
derá ao esterno do imposto de que se creditou, 
dentro do respectivo período de apuração, 
sempre que as mercadorias entradas no esta
belecimento para comercialização ou para in
dustrialização: 

I- perecerem, se deteriorarem ou forem 
objeto de roubo, furto o_u extravio; 

U- forem objeto de saídas não tributadas 
ou isentas, sendo esta circunstância írflpre
visfvel na data da entrada; 

UI- forem integradas ou consumidas em 
processo de industrialização de produto cuja 
saída não seja tributada ou esteja isenta do 
imposto. 

Parágrafo único. Havendo mais de uma 
aquisição e sendo impossível _determinar a 
qual delas corresponde a mercadoria, o im
posto a _estornar será calculado mediante a 
aplicação da alfquota vigente na data do estar
no sobre o preço da aquisição mais recente. 

Art 16. Não se exigirá o esterno do cré
dito do imposto relativo àS entradas de merca
dorias: 

l-para utilização como-matéria-prima ou 
produto intermediário pa-ra-fabricação ou em
balagem de produtos industrializados isentos 
ou imunes: 

a) destinados ao exterior; 
b) de origem nadonal com destino à Zona 

Franca de Manaus, para consumo ou indus-
trialização na respectiva área ou reexportação 
para o estrangeiro, excetuadas as saídas de 
armas e munições, perfume, fumo, bebidas 
alcoólicas e automóveis de passageiros, ob
servado o disposto na legislação dos Estados; 

c) deStiJi.ado$ a: 
1 -empresa comercial que opere exclusi

vamente no ~omércio d_e ~-~9_rtação; 
2 -empresa comercial exportadora, par o 

fim' esp-eCificá de exportação, como definido 
na lei federal; 

3 ..!..... aritla:Zém alfandegado e entreposto 
aduaneiro; 

d) remetidos pelo respectivo fabricante pa~ 
ra os seguintes destinatáriOs, nó Estado: 

1 -empresa exportadora não enquadrada 
na alínea c anteriOr; 
c-2'- COnSórciO de exportadores; 
_3- _consórcio de fabricantes formado para 

nns _CJeexportãÇãO; -
e)_ de origem _nacional destinados ao uso 

Ou -consUmõ de eiTib-ãi"cãÇO-e5ou aeronaves 
de ~an_~e~r~ ~~~aQ_g~ir~,_ apOrt~dos no País, 
observadas as condições legais. 

f) com destíno a empresa nacional expor~ 
tadora dos s_eiViços incluídos na lei c-omple· 
mentat prevista no item II do parágrafo 4c do 
art. 156 da ConSUtu'tçâo Federal; 

II -nos casos em que a lei estadual indicar. 
Att. 17. É pefmitidã a tranSferên_da de 

créditos do impo-sto no Estado, mediante pré
via autofizãÇão do competente órgão: 

I - de um para outro estabelecimento do 
mesmo tltiilar; 
li- entre estabelecimentOs de cooperativa 

e de seus cooperados. 
§ 1 o A tranSferência de que trata este arti

go é pei-mitida também na situação de interde· 
pendência. 

§ 2<? -consideiam-Se -interdependentes 
duas empresas quando: 

1 _..:uma delas por si, seus Sócios ou ado
rli~tas e respecTivos cônjug·es e filhos menores, 
fo( titular de in.iis de 50% do capital da outra; 

2.- uma mesma pesSOa fiZer parte de am- __ 
bas, _ n<! qualidade de diretpr ou sócio com 
funções de gerência, ainda que exercidas sob 
outra denominação; 

3 - Lima tiver vendido ou consignado à ou- · 
tra, no .:ino ante-iior, mais _de 20%, no caso 
de distribuiçã9 com exclusividade em determi
nada área do _território nacional, e- inaís de 
50%, nos demais casOs, do vof!,.lme das ven
das dos produtos tributados de sua fabricação, 
importação ou arrematação; 

4-- uma delas r por qualquer forma ou títu
lo, Jor a única adquirente de um ou de mais 
de um dos produtos industrializados, impor
tados ou _arrematados pela outra, ainda quan
do a exclusividade se refira apenas à padrona
gem, marca ou tipo do produto; 
_ 5_- uma vender à_ outra, mediante contrato 

de partiCipaÇão Ou "ajuste semelhante, produto 
tributado que tenha fabricado, importado ou 
arrematado. 

§ 3~ Não caracteriza a interdependência 
referida nos itens 3 e 4 do paráQrãfo anterior 
a venda de matéria-prima ou produto interme
diánó, destinados exclusivamente à industria
lização de produtos do comprador. 

§ 4~ Em casos excepcion&lis; a requeri
r:nento __ dQJnteressado, poderá ser autorizada 
a fi-anSferêndã ae· àéditos entre estabeleci
mentos de empresas que não sejam interde
pendentes. 

Art. 18. Os estabeieCime~iOs lr1dUStrl~iS -
que possuam crédito acumulado em virtude 
da aplicação do disposto no art. 16, item I. 
poderão, ainda, transferi-lo a estabelecimento 
fornecedor de_ matéria-prima, material secun
dário e material de embalagem utilizados na 
industrialização de seus produtos e de máqui
nas, aparelhos e equipamentos industriais 
destinados à integração no ativo imobilizado, 
a título de pagamento das aquisições fei-tas, 
até o limite de 40% do valor total d.as opera
ções. 

Art. 19. Ressalvadas disposições expres
sas em contrário,- é- vedada: 

[-a restituição ou a-compensação do valor 
de Imposto que tenha sido utilizado como cré
dito pelo estabelecimento destinatário; 

][-a restituição ou a compensação de sal
do de crédito existente na data do encerra
mento das atividades de qualquer estabele
cimento; 

UI- a transferência de qualquer saldo de 
crédito de um para outro estabelecimento. 

Local das Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias 

e das Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunlcipal e de Comunicação 

Art. 20. Local da operação relativa à cir
culação de mercadorias, para efeitos da com
petênda dos Estados e Distrito Federal para 
exigência do imposto;·- é aquele onde ocorre 
a situação que a lei complementar define co
mo fato gerador de obrigação tributária. 

Parágrafo único. Aos casos em que _a 
transmiSSão da propriedade constitua elemen
to integrante do fato gerador, o local da opera
ção é aquele onde se acha depositada a mer-
cadoria. _ _ _ _ __ _ 

Art. 21. Os Estados, na"s operações--com 
petróleo, inclusive lubriflcilntes, combustíveis 

-fíquidos e gasosos dele derivados, e ef~ergia 
elétriC:a, poderão ftXar;-inediante convênio, o 
Joc;al da operação para efeito de cobrança e 
definição_ do estabelecimento responsáv-el, 
sem prejuízo da ã.ti-ibuição dã respectiva recei
ta aO Estado de destino do produto. 

Art. 22. Local de prie$taç1io do se_rviço de 
transporte, para fins de incidência do imposto, 
é aquele onde se encontra a carga a ser trans
portada _ou onde: :5e inicia o transporte das 
pessoas. 

Parágrafo único. Nos serviços de trans
porte que se iniciam no e:x:teiiãr e se estendam 
por mais de um Município, a competência do 
imposto ca"be ao Estado, ou Distrito Federal, 
onde for efettiàda a, eiitfeg_<l:_ da carga ou c 
desembarque final de passageiros, ressalvado 
o_ que_ for Convencionado em acordos ou trata
doS-internaCionais de que o.Brasil participe. · 

Art. 23~- Local da Prestaçã-o do-serviço de 
comunicação, para fins de incidência dó im
posto, é aquele onde estiver localizado o esta
beleCimento transmissor da-meilsa'gem.- -

Parágrafo -único: Nos seiviços de cOffiuni
caçâo iniciadOs no exterior; ã Conl.petênda do 
imposto cabe ao Estado, ou Distrito FederaL 
onde se localizar o _estabelecimento receptor 
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da mensagem, para estrega imediata ao desti
natário. 

Formas de Concessão e Revogação de 
Isenções, Incentivos e 

Benefícios Fiscais 
Art. 24. As isenções do i[nposto serão 

concedidas ou revogadas nos termos de con
vênios celebrados e ratificados pelos Estados 
e pelo Distritc Federal,_ segundo_ esta lei. 

Parágrafo _único. O disposto neste artigo 
também _se_ aplica: 

1- à redução da base cle _ _ç_álculo; 
I[-à devolução total ou parcial, di reta ou 

indireta, condicionada ou não, do _tributo, ao 
contribuinte, a responsável ou a terceiros; 

III- à concessão de _créditos presumidos; 
IV-a quaisquer outros incentivos ou favo

res fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos 
com base no imposto, do_s_ quais resulte redu
ção ou _eliminação, direta ou indireta, do res
pectivo ónus; 

V- às prorrogações e às extensões de isen
ções preexistentes. 

Art. 25. Os convênios a que alude o art 
24 serão celebradas em reuniões para as quais 
tenham sido convocadas representantes do 
Poder Executivo de todos os Estados, do Dis
trito Federal e do Governo Federal. 

§ 1"' As reuniões se realizarão com a pre
sença de representantes da maioria das Unida
des da Federação, sob a presidência de repre
sentante do participante que as houver convo
cado. 

§ 2? A concessão de benefícios dependerá 
sempre de decisão unânime dos Estados re
presentados, inclusive Distrito Eederal; a sua 
revogação total ou pardal dependerá de apro
vação de quatro quintos, pelo menos, dos re
presentantes presentes. 

§ 3"' Dentro de 10 (dez) dias, contados 
da data final da reunião a que se refere este 
artigo, a res_ol_u_ç_ão nela adotada será publi
cada no Diáfio 0/icla/ da União, 

Art. 26. Os ·convênios podem dispor que 
a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja 
Jimitda a uma ou a_algumas Unidades da fe-. 
deração. 

Art 27. Dentro do prazo de 45 (quarenta 
e cinco) dia_s contru:los d_.;~ publicação dos con
vênios no Diário Ofidal da União, _e_ ind~pen
dentemente de qualquer outra comunicaçã.o, 
o Poder Legislativo de cada Unidade da Fede
ração ratificará _ou não os convênios celebra
dos, consideando-_se ra_tifiçaç_ão tácita dos 
convêni_o_s a falta de manifestação no prazo 
assinada neste_artigo. 

.§ 1" . O disposto neste artigo aplica-Se 
também às_Unidades da Federação cujos re
presentantes não tenham comparecido à reu
nião em que hajam sido celebrados os con
vênios. 

§ 29 Considear-se-á rejeitado o convênio 
que_ não_ for expressa ou tacitamente_ratificado 
por todas as Unidades da Federação ou, nos 
casos de re_vogação a que se refere o _art. 25,
§ 29, desta lei, por, no mfnimo, quatro quintas. 

Art. 28. Até _lO (dez) dias depois de findo 
o prazo de ratificação dos_ corivênio, promo
ver-se-áa publlcaçãQ relativa à ratificação ou 
à rejeição no Diário Oficial dél União. 

Art. 29. Os convênios ratificados obrigam 
todas as Unidades da Federação inclusive as 
.que, regularmente convocadas, não se te
nham feito representar na reunião. 

Art. 30. A fuobservância dos dispostivas 
desta lei, nas concessões de isenção, incen
tivos e benefícios fiscaiS, acarretará, cumula-
tivamente: 
-r...:... a nulidade-do ato e a ineficácia do cré

dito fiScal atribuído- ao contribuinte; 
II...:.:. a exigibilidade do írrfposto não pago, 

devolvido ou- cailcelado, acrescido de corre-· 
çãcimonetária, juros, penalidade e demais en-

. Cargás legais; -
til- a preSUnção de Irregularidade das con

tas correspondentes ao exercido, a juízo do 
-- Tribunal de Contas que exigirá a indenização 

da receita desviada aos responsáveis pelo ato. 
Arl 31. As sanções previstas no artigo an

terior aplicam-se inclusive nos casos em que 
os Municípios venham a conceder beneficias 
com fundos provenientes das parcelas a qu~ 
-têm direito na receita do imposto. 

Art _ 32. As CõnCesSOeS de anistia, remiS
são, transã.ção, moratória e _ampliação de pra~ 
zo de recolhimento, relacionados com o Un~ 
posto, dependerão também de_ acordos na for
ma destã-!Eii, Sempre que possam gerar efeitos 
semerna-ntes aos que- são próprios de isen
ções, .incentivos e beneficies. fiscais. 

Art. 33. O diposto nesta lei não se aplica 
à Zona Franca de Manaus. _ 

ArL 34. As isenções do imposto conce
didas -pela União com base na competência 
que lhe era concedida pelo art. 19, § 2",_ da 
Constituição Federal anterior ficarão revoga
das a partir da vigência do Sistema Tributário 
instituído pela Constituição de 5 de outubro 
de 1988, se até entãO nào houveiem sido ratifi
cadas em convênios, na forma -desta lei, mes-
rriõ que já incorporados à legislação ordinária 
dos Estados e Distrito Federal. 

Parágrafo único. Também ficarão revoga
das~ na forma deste artigo, as isenções cons-
tantes de convênios ratificados de forma dife
rente da prevista nesta lei, se não convalidados 
ae aCOidO com a artigo 27, dentro de 9C'fdlaS. 

Art. --35. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JU:stlHcação 

O presente projeto de lei complementar se 
faz necessário ao pleno exercício_ da au_tono
mia tributária concedida aos Estados e Distrito 
Federal em relação ao imposto sobre opera
ções relativas à circJJla_ção de r;nercadqrias 
e prestação de serviços de transporte e comu
nicação, visto que a CohStituição Federal co
meteu à União a disciplinação prévia de vários 
institUtos indispensáveis à cobrança do refe
rido imposto. 

Essa regulação, que na vigência da Consti
tuição Federal _anterior podia ser efeUvada via 
decreto-lei e assim o foi por diversas vezes, 
tem agoia de s"er feita somente por meio de 
lei Complementar. Adicionalmente, esta se fez 
necessária a fim de que hmwesse unificação 
das normas a respeito da regulamentação fe
deral relativa ao imposto em tela. 

A mosofia adotada na elaboração do projeto 
foi a de _manter as normas que_ vêm sen_do 
aplicadas. sempre que elas não Se choqUem 
com as regraS: da nova Carta. 

Dentro déssa orientação, foram eliminadas 
todas as disposições da legislação atual quan
do delas pudesse surgir, mesmo implicita
mente, a interpretação de- que ainda estaria 
a União a decretar isenções de impostos esta
duais e mui1icipais.' Somente nos _casos em 
que ·a nova Constituição autorizou a interven
ção da União, no âmbito das competências 
estaduais,_é_ que o projeto incursionau pelo 
campo-da não-incidência. -

Vale a pena destacar, -aqui, a disciplinação 
dos convêncios entre Estados para fins de 
isenção, incentivos e benefícios fiscais. Exigiu~ 
se, sE:mpre, ãlriteiVEirlção do Poder Legislativo 
competente, a fim de manter a inviOlabilidade 
do prindpiO-da legalidade constante da nova 
Carta, de modo que a carga tributária não 
ficasse ao arbítrio exclusivo do Poder Execu
tivo estaduãl, Como ãté agora. 

Ainda sobre esse tema, acentuamos que 
foi devolvido aos Estados o poder pleno para 
decidir sobie ISençoes, incentivos e ben-efícios 
fiscais, ao autorizar-lhes o reexame dos convê
nios celebrados até o momento, sob o império 
da Constituição anterior, quando tais convê
nios, ao menos em tese, poderiam representar 
a vontade única do Poder Executivo federal. 
Até mesmo as isenções constantes do tezto 
expresso de leis complementares anteriores 
poderão ser revistas, dentro do princípio de 
que já não poderá haver isenção de impostOs 
estaduais com base em lei federal.-- -

Outro ponto a ressaltar é que Procurou-se 
não interferir nas operaÇões que se comple
tem dentro de um mesmo Estado, Sem reper
cussão na receita dos demais. Mesmo quando 
se trate de operações interestaduais, ·a projeto 
procurou resguardar a autonomia dos Esta
dos, permitindo que. regulem a matéria via 
convênios, na forma da lei respectiva. 

Adotou-se essa linha tendo em vista não 
só o fato de que a solução democrática, pelos 
próprios Estados, é a _que mais convém ao 
modelo instituído pela nova Carta, como tam
bém porque os Estados é que têm conheci-' 
mente das reais condições administrativas, 
económicas e sedais Presentes em seus_terri
tórios. 

Quanto às operaçôeS de transporte e de 
comunicações para o exterior ou iniciadas no 
exterior, capazes de gerar conflitos de compe
tência entre os Estados ou de propiciar cumu
latividade do tributo, vedada na nova Carta, 
adotou-se a olientação de discipliná-las ex
pressamente no texto. Manteve-se a condição 
de que o transporte, para ser tnbutado, deve 
envolver mais de um município ou Estado, 
e atribuir-se ao Estado onde a operação se 
inida, ou termina, a competência para exigir 
·o imposto Correspondente. 

Isto posto, e tendo em vista que para a im
plantação completa do novo sistema tributário 
são necessárias as definições_ de que trata o 
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projeto, contamos com o apofo de todos para 
a sua aprovaçã_o. ~ 

Sala das Sessões, 23 de" Iunho de 198~ -
Femarido Henrique -óirdoSo. · 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

CONSTITUIÇÃO DA RI;:PÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

...... ·-----.. --.....-.-.."""""'='----~-· 
SEÇÃOIV 

Dos Impostos dos Estados e 
do Distrito Federal 

Art. 155. Compete aos Estados _e a_o pis· 
ttito Federal instituir: 

mo da denominaç:ão jurídica dos rendimen-
tos, titulo_s OLUiir~itos. _ . 

Art~-;:; A~VedaçãÓ di(ª'rr_i1ea â·_ çlo inciso 
III do._açtigo 150 da Constltuição Federal, no 
sentidO de que a lei nãO alcãrlc€ fatos gera
dõr'es oCOrridos antes de sua _vigência: 
- 1-aplica-se aos fatos geradores pendentes 

de condição; _ --
- J[-:- não se aplica aos fatos geradores com-

-~plexos em -curso; -
III- abrange também a elevação de_alíquo

ta ou ba_se de cálculo !lo_ tributo; 
IV- estende-se __ aos atos do Poder ExEicu

tivo expedidos de conformidade com o dis
posto no_§ 1 o do art. 153 da Ccmstituiçã? fe-
deral. -
· · -Art. sa A lei de que trata o an. anterior 

XU _Cabe à lei complementar: não poderá estabelece sua vigênS_ia a partir 
de data anterior à de $ua P\l~li<::aç:ãÕ. a) definir seus contribuintes; . _ 

b) d. b bsti·tu·e-0 trib "n·a· Art. 6~ o·dis-poSto na 'alínea b do indso 1spor sa re su t~a ui,Q , 
c) disciplinar 0 regime de compensação do 1IJ do art. 1_50 da_ Çgnstituição Federal, que 

imposto; _ _ veda a cobrança de tributos no prÓPrio --exer-
a')fJ.Xar,paraefeitodesuacobra_nçaed,eiini- cício em qúe fcir publicada a lei que os criar 

çã:o do estabelecimento responsável. 0 local ·ou aumentar, não se aplica: 
das operações relativas à drcula.Çãó de merca- 1-aos impostos sobre importação, expor
darias e das prestações de serviços; _ _ tação, produtos industrializados e operações 

e) excluir da incidênc!~ _d.o impo~o, nas ex- de crédito. câmbio e seguro, ou relativas a 
portações para 0 exterior, servíçoS -e outros títulos ou valores mobiliár{os; · 
produtos além dos mencionados_no inciso X. ·n-aos impostos extraordinários; 
a; 111- às taxas e à contribuição de melhoria: 

f) prever caSos c:le rnanut~_Qç.âo de crédito, --IV -aos casos de fixação, pelo Senado Fe-
relativamente à remessa para outro Estado dera!, de alíquotas de impostos eS-tadUais e 
e exportação para 0 exterior, de _serviços e _ municipais, nos limites da elevação ocorrida. 
de merçadorias; · Art. -7~ · Consiâerar-s·e:.á caractedzada_ a 

g) regular a foiT;,a como, ~media'.Ote o::felibe- ·utilizaçãO de tributo com efeito de cor1ffs<:o 
ração dos Estados_e __ doJ~lstrito.F_'eder~!, ipen-. ·sempre·qUe-o seu Valor, numa mesma inci-
ções, incentivos e be!:J,efic(os fis_çaís serão _con- dência, ou ein incidências sucessivas, superar 
cedidos e revogados. - · Ovalar ·nanilal de-mercado dos bens, direitos 

.ou servfços envolvidos no respectivo fato gera
-- dor ou ultrapassar 50%- do valor das rendas 

......... _, __ ,_,.,, .. ......__.._ ... .,.,.,... .. ..__.-................. _ 
(À Comissão de Assuntos Econômi~ 

cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•168, DE 1989-COMPLEMENTAR 

geradas numa mesma incidência. 
§ J'l É vedada a pena de perdimento em 

matéria fiscal, ressalvadas as normas. sobre 
abandono de mercadoriaS previstas na legisla
ção vig~nte. 

Regula as limitações_ constüudonais ao ·- § zo Para os efeitos deste artigo compu-
poder de tribqtar. n~ termos do indso iar-se-ão tódQs __ os tributos federais, _estaduais 
11 do art. 146 da Constituiç56Fedeial. o\f mU.nlcip_ais, que incidam no beffi, direltõ -

o Congresso Nacional d~çreta: OU serviço com fato~ geradores simultâneos, 
Art. 1 ~ Ressalvado 0 disposto no § j ~_do bli decorrentes de um único negócio. 

art. 153 da Constituição Federal, não poderá --§ 31' As normas deste artigo não·se apli-
ser delegada competência a. a1.1toridades ad- cam aó imposto de importãção utilizado como 
ministrativas para aumentar alíquotas Ot!. ba- instrumento regulador do comércio exterior. 
ses de cálcu!P d~ tnbutos. i\it. ao A imunidade do.s impostos de ren-

Art. 2o A redução de tributos, sob qual- da, patrimôriio e serviçoS da UniãoLEstidOs, 
quer forma, só pode ser estabelecido rnediante Distrito Federal e Municípios, prevista na alínea 
lei. a do inciso VI" da Constituição Federal com-

Art 3" Para os ~feitos dq disposto no inci- preende: _ 
so 11 do art. 150 da Constituição federal::_ 1--:-0 Imposto sobre a Propriedade Terri~ 

[-tratamento desigual é o_ que se mani- torial Rural; 
festa através da a dação dE:; alfquota, base de ll....,- o Imposto sobre Grandes Fortunas; 
cálculo ou incidência tribv.tár:i.;l. diferenciada TI!~ o Imposto sobre à PrOprfedade de Veí-
para situação equivalente; · · -Cuio'S AutQniOtores; - - -

f1- situação equivalente é a que apresenta IV- o Imposto sobre a Propriedade Terri-
os mesmos elementos que são _necessários _ torial Urbana; 
para a definição do fato gerador,_ da alíq1:1ota, V-o Imposto sobre a Renda e PrOventos--
da base de cálculo~ do contpbuinte, 9:LJando de.Qu~lquer Nature~a; 
se faz abstração da ocupação profissional ou -- V'!~ o _Imposto sobre Serviços de Qualquer 
da função das pessoas enyolvidas, assim co~ Natureza; - -

Vll- o Imposto sobre a Prestação de Servi
ços de Transporte Interestadual e lntermuni
típal ê_ de c-omuntcação. 

Parágrafo único. Pi!Iª_Qs efeitos da exten· 
São do dispOsto ·neste artigo às autarquias e 
àS fundações instituídas e m&ntidas pelo Poder 
Público, consideram-se: 

1- patrimônio, renda e seJViços vinculadOs
às finaltdades essenciais,_ aqueles destinados 
'exclusivamente ao ·cumprimento das ativida
des que a lei cometer àquelas entidades; 

11 ~ patrímôrlio, renda e Serviços -decorren-. 
tes das fmalidadeS eSsendais, aqueles quere
sultam direta.mente das atividades indispen-

- ·-sávei.S ao -cumprimento dessas finalidades. 
··- Art. 9" _ A.im_y_oidade cie imp-ostos sobre o 
patrimônio, a renda e os serviços dos templos 
-de qualquer cufto, dos partidos polftícos, inciu
sive suas fundações, das entidades sindicais 
dos trabalhadores, das instituições de educa
ção e de' assistêm:;ia social, sem fins lucrativos, 
benefida tão-somente os destinados exclusi
vamente ao atendimento das finalídacies es
senciais das referid~s entidades, definidas em 
lei. -

§ 1" A imunidade a c:jue se refere este arti
go compreende todas os impostos mencio
nados no artigo 8G desta lei. 

§ ~ A imunidade -prevista neste artigo es
tâ c:ondicionada à observânda dos seguintes 
requisitos por parte das entidades nele men
cionadas, $alvo c:om rela~ão aos templos; 

l-não-distribuírem qualquer parcela de 
seu ·património o_u de suas rendas,_ a titulo 
de lucr.o o'J participação no seu resultado; 
-~ U-aplicarer:n integralmente, no País, os 
seus recursos na manutenção dos seus obje"ti
vos institucionais; 

lll-manterem escrituração de_suas re(;:ei
tas e despesas em livros revestidos de formaJia 
dades capazes de assegurar sua exatidão_ e 
de demonstrar a _efetrva aPlicação dos rectif
sos referidos no inciso anterior. 

-§ 3ç - A não- observâi:'Jcia de g_\,_.l§!lquer 
dos requisitos indicados no ParágrafO anterior, 
ou de outros que a lei estabelecer, acarretará 
a ·suspensão, pela autoridade çompetente, do 
gozo do benefício. 

Art. 1 O. A imunidade de impostos conce
dida a livros, jornais, perJódicos e ao papel 

-.destinado a sua: impressão, refere-se aos im~ 
postos sobre a importação, exportação, pro

-dutos industrializados, circulação de merca
dori.:i.s e prestação de serviços, inc~dentes 50: 

bre-. 
1- OS -li'-rOS- i:Je leitura "e OS jamais de qual-

quer eSpécie; - -- · -
U- os periódicos de c:ircuJ~ção externa; 
III- o papel que, pela sua natureza e carac-_ 

tetistica, se: destina exd.!Jsivamente à impres
são de livroS:, jamais e periódicos. 

Art. 11. A_ vedação à União para instituir 
tributo qi.ie não-seja uniforme em todó_o terri· 
tório naçionar -ou que lmplique distinção ou 
preferênCia em- relação a Estado, ao· Disti'ito" 
Federal ou a Muriidpio, em detrimento-de OU· __ 

tro, não- abrange as taxas_ e a con~ribt,.~iç;ão de 
m'elhoria exigidas em -decorrência de serviços 
que aproveitam a·penás a determinada Região, 
Estado ou Mun\ç:fpio. 
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Art. 12. Para os efeitos do adicional de 
5% do Imposto de Renda e proventos de qual
quer natureza sobre lucro, ganhos e rendi
mentos de capital relativo a pessoa jurfdica, 
considera~se cada estabelecimento _desta, no 
Estado, como contribuinte autônomo. 

Parágrafo único. O disPosto neste- artigo 
não afeta a sistemática de apuração de lucros 
e de recolhimento de imposto prevista na le
gislação do Imposto _de Renda. 

Art. 13. __ __,. A vedação aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios para estabe
lecer diferença tributáriq enb:e be:ns e se_ry)ç9s, 
de qualquer natureza, em razão de sua proce
dência ou destino, aplica-Se tambér'n à Con
cessão de_jsenções, incentivos e benefidos 
fiscais, mediante ConVên_io_s entre Estados ~ 
DistritO Federal. 

Art. 14. - A não incidência do IP!, de 
que trata o inciso m do § 3o ,.do art. 153 da 
Constituição, abrange também os produtos 
industrializados destinados ao exterior por in
termédio de empresas comerciais de expor
tação e outras que a lei indicar. 

Art 15. Estale_Leritr8 viQ-ór ria data de sua 
publiCação. 

Art. 16. Revogam-se aS -disposições_ em-
contrário. 

Justificação 
As "limitações consfitliêiOiiais" referidas no 

inciso II, do artigo 146 da Constituição Federal 
são as que constam da Seção II e, além -destas, 
outras que _existem ao longo· do texto constitu
donal, como as seguintes: 

1~ -- art. 145,ll, que limita as hipóteses 
de exigência de _taxas; 

2~ - art. 145, m. que limita as hipóteses 
de contribuição de melhoria; 

3" - art. 145, § 1°, 'que exige, sempre 
que possível, a personalização do imposto e 
sua graduação conforme a capacidade e eco
nômica do contribuinte; 

4• - art. 145, § 2°, que limita as hipó
teses de criação de_ taxa ao proibir as que 
usem bases_ de cálculo próprias de impostos; 

5' - 154, I, que restringe o podl!r~ da 
União para criar novos impostos, ao proibir
aqueles que: 

a) tenham fato gerador ou base de cálculo 
próprios dos impostos discriminados na 
Constituição; 

b) tenham natureza cumulativa; 
6"- - art. I4a 11, que exige, para a cria

ção do Empréstimo Compulsório para Investi~ _ 
menta, seja a respectiva lei editada antes do 
início do exercício financeiro, seja ou não arro~-
lado entre os _tnbutos pelo Código Tributário 
Nacional; 

7~ - art. 149, que exige, para a criação 
de contrib_uições federais, seja a respectiva lei 
publicada antes do exercício financeiro, sujei
tas elas às normas gerais do Código Tributário 
Nacional, sejam ou não nele arroladas como 
tributos; -

e~ - art. 153,.§29,l,queobrigaaUnião, 
quanto ao imposto de Renda, a atender aos 
critérios de genefã:Jidci.de, universalidade e pra.. 
gressividade, na forma da le~ 
~ - art. 153, § 20, II, que veda a inci~ 

déncia do imposto de renda sobre proventos 

de aposentadoria e pensão para os que rece
bam somente rendimentos do trabalho e se• 
jam maiores ,d_e _65 ~anos; _ __ _ - _ - _ _ _ 

- - ]Ú" -- art. 153, § 3Q, 1,_ que obriga gra
duar as_ alíquotas do !PI em função da eSsen~ -
cíalidade dos produtOS; 
---Tf" - art. _ 153, § 3"._ IIT. que veda a co
brança do !PI em produtos exportados; 

12~ - art. 153, § 4Q, que veda a incidên
cia do ITR em pequenas glebas rurais, como 
definidas em lei fed_eral, se exploradas apeOas 
pelo proprietário ou por este e sua famma, 
não -po~~:suindo ele outro imóvel; 

13• - art. 155, II, que limita em-5%. o 
adicional que os Estados podem cobrar sobie 
o imposto de renda de lucros, ganhos e rendi-_ 
mentes de capital; 

_14• - art. 1.55,- § I", 11, que remete a 
competência estadual para a lei complemen
tar, no caso de doação ou herança de resi
dente ou domiciliado no exterior; o mesmo 
se dá com o artigo 155, § 2", XII, relattvo ao 
!CM; 

15• - art.155,§2",l,quevedaacobran
ça em Cascata ào ICM, pelos Estados; 

16'_ -- art. 155, § 2~.1V e V, que subor
dinam a ftxação de alíquotas do JCM a ato 
espéCífk:o Previsto na Constituição; 

17• - art. 155, § 29, VI, que impõe teto 
mínimo para a alíquota do !CM nas oPerações 
internas; se não houver convênio em contrário 
cell'!brªdo pelos Estados; 

18~ - art. 155, § 2", VIl e Vlll, que impe
de o Estado de origem tributar, com a .<!liquota 
integral do ICM, o produto vendido a consu-. 
midor final domiciliado em outro Estado; 

19" - art. 155, §. 2~. X, a,- que veda a 
tributação pelo !CM das exportações de produ
·tos industrializados; 

20" - art. l55, § .. 2:. X. b, que veda a 
tributação pelo !CM das operações intereSta
duais coin petróleo, inclusive lubrificantes, 
combustíveis dele derivado_s e energia elétrica; 

21" - art. 155, § 2°, X, c, que ve_da a 
tributação pelo !CM das operações com o ouro 
na condição de atiy:Q _financ:eiro o.u. instrum~n- . 
to" cambial; 

22L - art. 155, § 2_?. XI, que impede a 
Inclusão, na base de çálçulo do ICM, da parcela 
correspondente ao !PI cobrado na mesma 

-:Operãç'ão, quando realizada entre contribuin
tes e relativa a produto destinado à industria
lização ou à comerciali:.:ação; 

23• - art 155, § 3°, que impede a 
União lançar [l'l. sobre energia elêtrica, com
bustíveis, lubrificantes e minerais; · 

24• . :--=- art. 156, rv, _qt.ie remete para a 
lei complementar a competência dos Munió-
pios em relação ao ISS; - --

25" --.: art. 1.56,_§.2'', I, que retira o poder 
de tributação do município em relação ao im
posto de transmissão sobre bens dados ~m 
integralização de capital ou cuja transmissão 
decorra de_ fusão, incOrpOfação, cisão ou extin-
ção de pessoa jurídica; -- -

26• - art. 156, § 4°, que faz as alíquotas 
do JSS e do WV, assim çomo a tributação 
.dos serviço~ prestadOs para o exterior, depen· 
derem de lei complementar prevista no dispo
sitivo. 

Com relação às limitações listadas na seção 
própria (Seção II), pode se dito inicialmente 
que _e[as n~o excl_uem out!as, como ficou figu
rado no caput do art. 150 e daí podemios 
afirmar que· a Jêi complementar poderá re~u
Iar, pelo menos, muitas das limitações que 
arrolamos anteriormente. 

As limitações da Seçáo Il_a exigirem regula~ 
menta_ç,ão são, a nosso ve_r. as _s~intes: 

1• - a vedação de exigência ou aumen
to de trib_uto sem lei que o estabeleça (art. 
150, 1). Aqui poderia haver esdare_cimentó no 
sentido de .que impede-se, também, que a lei 
delegue competência a autoridades_ adminis
trativas pàrâ- aumentarem_alíquotas ou bases 
de cálculo dos trib_utos, vjsando à arr'ecada.ção. 
de maiores quantias; mereceria esclarecer-s.e, 
ainda, que redução de tributo não pode ser 
feita senão por lei; 

2~ - a vedação de _tratamento desigual 
para contribuintes em situação equivalente 
(art. 150, ii). Caberia, aqui, esclarecimento 
quanto à natureza do "tratamento", _que deve 
estar relacionado com o nível .das alíquotas, 
o valor .da base .de cálculo e a própria incidên
cia tríbutária; merece,· _ainda, esdar:e.çimeoto 
quanto à "situação" a ser considerada e que 
e"nt~ndemos_ser ~ resultaQte da combinação 
dos elementos r!=!levantes para a definição do 
fato gerador, da alíquota, da base de cálculo 
e do cOntribuinte do correspGmdénte imposto; 

3• . - vedação de cobrança de tributos 
sobre fatos ocorridos antes da vigência da lei 
que justifica tal cobrança (art. 150, lll,_a ). C6n
virjÇI_ ~.Sçlare_Cer se alc:"ança inclu~iVe os fã~os 
geradores complexivos ainda em curso, _assim 
CõriJo aqueles que estejam pendentes de con
dição. A vedação abrangeria também a co
brança via aumento da base de cálculo ou 
aumento da alíquota, e não somente por meio 
de ihc1u~ão no campo de incidência. Cabe 
esclarecer, ainda, que a vedação· se estenderia 
inclusive ao decreto do Poder Executivo a que 
se refere O art!Q<f _153; § 1°. Cabe também 
alguma referência especial ao caso do IPVA, 
lPT~. fT'8: (propri_edade contí~ua); 

4a - vedação de cobrança de tributos no 
mesmo exercído -em que é publicada a lei 
em_que se func.!_a a cobrança (art. 1_50, ID, b). 
Caberia esclarecer, primeiramente, que não 
~!;>range os casos de redução (isenção, anistia, 
etc); em segundo lugar, deveria ficar expresso 
que no caso de fixação de tetas de alíquotas 
pelo Senado, para impostos estaduais e muni
cipais, o dispositivo estaria a referir-se à lei 

- fiScal do Mu_nicípio ou do Estado, que viesse 
mantendo arrquota Tnferior ao teta alterado, 
e não à ampliação feita pela Resolução do 
senado; em tetteito lugar, poderia a lei regula
dora;-diante da conceituação de taxa cons
tante do art. 145, U, assim como diante do 
conceito de contribuição de melhoria do art. 
145, Ill, esclarecer se a limitação abrange ape
nas os impostos ou, como se i~duz da literali
dade do artigo 150, III, se a limitação se esten
de inclusive a taxas e contribuição de melhoria. 
Seria um tanto injusta e ilógica a prestação 
dei seiViço Sem o cOrrespondente pagãm€nto 
por parte do contribuinte por ele beneficiado, 
ou o retardamento do início de Um serviço 
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público que poderia ser preStado a partir, diga
mos, de julho, mas que, por força da limitação 
aqui tratada, só em janeiro seguinte é .que 
deverá miC:iar-se (sob pena de não poder ser 
indenizadO pelas pessoas favorecidas~ 
s~- vedação de conflSCQ rnedj.::mte aplica

ção detritos (art 150, M. Caberia esdarece;r 
se apenas se deseja eliminar a pena de perdi
mento de bens no caso de dano ao_ Erário, 
constante do art. 153, § 11~ da Constituição 
de 1969, ou se pretende c_oibir taxações que 
representem confiscos de bens do contribuin
te. Seria conveniente, nessa últi(l1a hipótese, 
estabelecer-se: .algum parâmetro para determi
nar-se o ponto a partir do qual o tributo estaria 
sendo utilizado com efeito de confisco. Se tal 
não for possível, pelo menos definir o que 
é "efeito de confis<;o"~ Teti,a efeito de confisco 
um imposto que fosse absorvendo uma par
cela do_ patrimônio do indivíduo, podendo 
transferi-lo para o poder público no periodo 
normal de vida de seu titular? Te ria ef~tto de 
confisço a tributação de um bem que não 
produz renda suficiente para cobrir o imposto_ 
que sqbre ele incide? Teria efuito de cqnfisço 
o imposto que retira alto percentual da renda 
do indivíduo? Será con_fl~até:rlo_ o_ imposto_ 
que, sem Jeva_r_ em conta_ reais despesas do 
contribuinte, acaba tributando como renda lí- . 
quida valor que na realidade é renda bruta 
e por isso fica o contnbuinte em déficit para 
cuidar de suas necessidades, depois que faz 
o pagamento do imposto dele exigido? E con
fiS<::atório o imposto que excede o vaJor resi
dual do bem após pouco tempo de uso? O 
confiSco refere:-se a .!JID ii:nposto só ou a todo 
o sistema. I:: _dos impostos federais só, ou dos 
Estãdos só, ou dos municípios só, ou dos im- ~ 
postos de duas ou três _.esferas do Governo? 
Talvez a solução esteja na criação de um rito 
processual posto à disposição dos contribuin
tes, de modo que cada um, julgando-se_ atin
gido por confisco em virtu.de da tributação 
por um ou vários impostos que tenha de su
portar, possa ter como ajustar a carga ~ibu
tária que entende confi_s_çªtória; 

6~:....: veaação de tributação sobre o tráfegO 
de pessoas ou bens nas fronteiras estaduais 
ou municipais (art. 150, V). Teria aplicação 
mais aos impostos criados pela União com 
base em su_a competência residual; quanto 
aos impostos discriminados na C:onstituição, 
seus fato_s geradores não SE' >charn vinculados 
a fronteiras estaduais e f'"IU.TJicipais-- o que 
certamente já ficará claro nd i..ei ComPlemen
tar, conforme alínea a do inciso m do artigo 
146. Quanto aos impostos jâ explícitos na Car
ta, _o que se veda e o_ aumento de alíquota 
ou ·de base de cálculo, só porque o produto 
tenha de atravessar fronteiras estaduais ou 
municipais. Em relação a taxas ou contribl}_i
ção de melhoria, não será_ admitido qu?l-lqu~r 
sistema de cobranç.;~ qu~ implique a existência 
de taxação apenas para pessoas ou bens que 
procedem de outro Estado ou de outro mu[')i
dpio. 
7~-vedação de cobrar imposto sobre pa

trimônio, renda_ ou wryjços públicos (art. 150, 
VI, a). A lei reguladora·poderia discriminar ps 
impostos abrangidos, isto é, os que incidem 

sobre património (IPVA, IPTU, ITR, IGF), sobre desde que as _normas sobre_alíquotas e bases 
r~da (IRPJ, lRPF) Ou_ sobre servis;:os (ISS. ISC. de cálculo garantam a uniformidade de valc;>
ISTJ, alfil'run'ào -dUVi.dãS que poderiam ocorrer res em todo o PaíS:Todavia, mesmo-com rela
com reJação ao imposto de doação, ITBI, im- ç:ao aos impostos já conhecidos, poderiam 
portaÇ:ão, etc. O ponto principal seria o relativo ser previstas algumas regras como: a) prol
aos ·seiviçós_-pre_stados juntamente com o for- bição de fl:iar a centralização do imposto de 
necimentn de mercadorias_ e que se sujeitam renda numa só ernpresa do grupo a que per
ao ICM. Outras· disposiÇões da lei reguladora tença, pois a medida prejudicaria a receita do 
serão citadas na análise dos parágrafos 1~, adicional de 5% prevfsto no artigo 155, II, 
29 e 39 de~-~ ;;~:rt 1~0; qUanto aos· EStados onde se situam as filiais 
- 8°-ved3Ção de cObrãnça de imposto so- e outros estabelecimentos- do grupo; b) proi

bre templos (art. 150, VI", b). A lei reguladora bição_(ounão proibição) de criar serviçoS fede: 
deveria inclicar os impostos abrangidos (IPTU rais a s_erern utilizados mediante pagamento 
só?)_ e quais os bens que gozam da imunidade - de taxa, se as condições financeiras ou outras 
(o próprio templo; as ·construções anexas, ter- ra,zõts não per.r:nitírélil sua extensão a todo 
renas próximos, outros bens?). As rendas dos o país; c) proibição (ou não proibição) para 
templos estarão imunes? As aquisições de a crii:lção_- de contribuição de melhoria, nas 
bens e?~O_ isentas?, As do3:ç_ões recebid~ mesmas condições citadas na a_líne:R,_b acima; 
estarão isentas? Pagarão lPVA? Como seca- l3•-vedação de_ tributação diferenciada._ . 
racteriza o "templo de qualquer <::ulto'? Pode- pela União, da renda dos títulos emit[dos ÇielOs -
ria, por exemplo, ser um ''terreiro"? o 'Vale Estados. Distrito fe(l.eral e _Municípios, asSim 
do Amanhecer:_.s.e_ri& um _templo? como da remuneraç_ã.o e proventos dos _agen-

9!-vedação de' impóStos sobre patrimô-
- nio, renda_e.servi_ços dos partidos poltttcos tespúblicosdessasU.nidadesgovemamentais, 

salvo para menos (art 151, IT). Essa regra já 
e sua~_ fund.;1çõe.s;. ~s entidades sinçficais _de está compreendida, em_ SJ.,!a essência, n9 prin-
trabalhadoies e çl~ in5:tituiçQ~s de educaç~o cípio mencionado nO art. 150; 11, SObre-trata-
e de aS:SiSfêfiCiãSOCi.al, sem fins lucraticos, menta de _contrlbtlinteS que se encontram ern 
observados os requisitos da lei (art. 159LVI", situação equivalente; 
c). O Primeiro Ponto a: s_er abordado- _ria lei 
regul::tdora_ é 0 referente~ a_t?_~_~ngênda da 14~-vedaç.So à Cinião de instituir isenção 
cláusula final "observados os-requiSitos da lei", de tributos de competência dos Estados e Mu-
para esclarecer se_~ aplicável também aos par- . - nicípios (art 151, m). Caberia, a(JUi, o eSclareci-
tidos políticos e entidades sindicais. Com rela- mento de que _Qdispositivo refere-se ao campo 
~ão ~ e~.a "Jef'_que fala o_dispositivo, ela deve da isênção e..·não:ao_ c:arnpo 'da imunidade, 
ser_â_ pr6priã lei complementar reguladora da isto é, ilãOPóéle ã Je( fêderal afastar a aplicação 
limi~Ção de:> poder de tnbutar, não só porque da lei fiscal estadual ou municipal, nos casos 
ê isto o que consta do artigo 146, U, como emqueosEstadoseMunicípiOs,tendoacom-
também porque a matéria afeta os Estados petênda para grcivãr, realmente gravaram de-
e Os M~:miçípios (IR, JSTR; JSC, ISS); - termlhádo fatô, operaÇão ou serviço. A União. 

10•_-vedação de cobrança de impostos somente pOderá interferir rtos-casos expreSsa-
sob_~jivros,jomais.Periódicoseopapeldesti- mente previstoS õã-COsnstituição, isto é, nos 
n.;~cJq a _sua_impressão (150, Vl, d). Há qu.e casos de imunidade, ·onde E§.t_ados e Municí-
$e in_dicar _65 impostoS abrangid,_q_s (!PI, ICM, píos nem seqüeY tenam competência para 
ISS), assim cairia Caracterizar os livros, jamais grâvar (art. 155, § _29, X. e XII, e. Outro esclareci-
e periódicos a que _s_e_ re(ere a, Constituição menta seria a iniP.OSS:iBilidade de redução a 
(livros corrierciais? periódiCOs pOnlográficos? zero noS CaiSoS ei:Ti que cabe ao Senado fLXar 
qUãil.dO--o-papei é consideradO como desti- a1íquotas para imPOStoS-estaduais e munici-
nado a imPressão âe livros, periódicos e jor- Pais; · · ·- · · · · 
nais? jOrnal pfir.;ing'e" a empresa jornalística?); 15"-vedação de tiatarhento tfjb_utário dife-

11"-vedação de cobrança de impOstos rendado em funç,êio da· origem ou destinação 
sobre o patrimônlo, renda e serviços vincu- dos b.ens ou-serviços gravados pelos Estados 
lados bs finali®d.E!_S e~[Jciais das autarquias e Municípios (art. 152)_._ O primeiro ponto a 
e )i.u}~~Oes-federais~ estaduais e rr:iunicipais, ~ esclarecer_ diZ_respêito à_ expressão "de qua1· 
ou decorrentes das citadas finalida,des (art. _quer natureza", que~exi:Ste ho diSj)()sitivo, poiS 
150, § 29}. Há rieces_sidade de dar. o conceito pode relaCiOnar i::Oril "bens e serviços" ou tom 
de_'__\>incula·çaCt e de "decOriênci;:i;', assim co- "dJferença trlDU.tárié;!", gerando sentidos distin-
modeconsiderarasexceçôesdo§2~.doartigo tos para o diá~)OsitiVO; outro aSpecto a escla-
150. Nq m~is, o.s problemas ~ão os mesmos recer diz r~speito_ aos convênios, ou seja, se 
indicadOS no art. 1'50, VI, a); nestes os_Esta~clos p0âériãn1., ou não, conjun-

12'-Vedação à_ União de instituir tributo tamente, acordar sobre tratament_o diferencia-
dife.renc;ia4ó' no 'ter.ritótfo "Tiãclonal ou qu~ in:t- do para operações dé -_aeterminado Estado o li 
plique distinção_ ou preferência em relação às Região, desde que _reSpaldados na lei com pie-
outras erttidades tributantes, em de.trimento mentar de que trat.a _o artigo 155, § 2?, XII, 
de qualquer delas, ressalvado o caso dos in· g; outro ponto a deixar-se claro é o de que 
centivo_s _ftséaí& Para e·qualização do desenvoJ~ _ a vedação não abrange a diferenciação de alí~ 
vtmento sócio~econômiCo do_ país (art. 151, quotas prevista náCQnstitutção_(al;t. 1!5:5, § 
1). O problema dii rêspeito sobretudo aos 29, IV) e as imunidades_ constitucionais (art .• 
impostos qUe vierem a ser criados com base 155, § 29, X e Xll, e). Finalmente, o dispositivo 
na çompetência residual, pois, quanto aos im- não veda que a União, nos casos de sua com-
pOstoS Jâ existentes, eles aten~em à exigência, petêncta, venha a. agir contrariamente _ê!Q prin-
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dpio estabeleddo neste dispositivo (art. 172, 
m, a); 

Após a exposição das limitações ao poder 
de tributar, esparsas pelo texto constitucional, 
somos naturalmente levados a selecionar 
aquelas que, nos termos do inciso II do artigo 
146 da Carta Magna, devem ser objeto de . 
regulamentação. 

A regulamentação, com toda evidência, não 
haverá de ser feita numa única lei comple
mentar, pois que toda a própria Constituição 
repete em várias_ outras passagens a neces
sidade de_ leis complementares para tratar de 
rútidos casos de limitaÇão ao poder de tributar 
como se \l'ê, entre outros, nos seguintes -dispo-
sitivos: - -

-art. 146. inciso lll- Código Tributário 
Naclonal, para definir fatos geradores, de ba
ses de cálcu1o e contribuintes de impostos 
estaduais e municipais; 

-arl 155. § 1", inciso Ill- sobre defini
ção da competência estadual para decretar 
o imposto sobre_herança e doação; 

-arl 155. §2~,incisoXII-sobrelimita
ções à competência dos Estados quanto ao 
ICM. Optamos, assim, por Cingirmos-o projeto 
tão_-somente ao âmbito da Seção li do Capftulo 
I (Sistema Tributário) da Constituição Federal, 
que trata especificamente das Umitações do 
Poder de Tributar. As limitações q':Je a própria 
Constituição deixou-fora da seção -específica 
para o assunto aguardarão disciplina por meio 
de outras leis, na devida oportunidade, tanto 
mais porque não se vislumbra, de pronto, a 
necessidade_ de sua regulamentação para o 
fim de- imediata aplicaçã-o dos dispositivos 
constitucionais correspondentes. 

Não obstante, relacionamos todas as limita
ções detectadas no Capítulo do Sistema Tribu
tário para desde já, abrir o debate visando ao 
aprimoramento do projeto, facilitando, inclu
sive, a apresentação de Emendas aditivas ao 
mesmo. 

Contcirrios Com o apoio dos ilustres Pares 
para a aprovação do Projeto cujo objetivo má:
ximo ê o-de enseJar imediata aplicabilidade 
aos dispositivos constitucionais, sem desvir
tuar-lhes o sentido visado por seus autores. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSmUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

................................ c:AP'ifül.õ"l""""'"'"'"'""'""""""-··· 
Do Sistema Tributário Nadonal 

SEÇÃOI 
Dos Princfplos Gerais 

Art. 146. Cabe a ler complementar: 
I-dispor sobre conflitos de competênda, 

em matéria tributária, entre a União, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios; 

H- regu1ar as limitações constitucionais ao 
poder de tnbutar; 

SEÇÃOII[. 

Dos Impostos da Unlâo 

Art. 153. Compete à Uriião instituir im
postos sobre: 

···-§-- 19 ~ fa,_c_u.;.lta_d.;_o-ao_p_o_de_r_Ex,...-e_c_ut_ivo, ateh

didas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as a1íquotas dos impostos enu
merados nos incjS0$_1_,. D, IV e V. 

--· .. ='----" 
(A Comissão de Assuntos Económi-

cos) ________ _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 169, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Fixa aS alíquotas máximas dos impos
tos sobre vendas a varejo de combustíveis 
lfquidos e-gasosos e sobre serviços de 

- qualquer natureZiJ, de competência muni
cipal, nos termos do inciso I do § 4" do 

- art. 156 da COnsiltufçtio Federal. 

O Cõng=resSo Nacional decreta: 
Art. 1~ As alíquotas nláxilnas do imposto 

sobre serviços de qualquer natureza, de com
petência dos Municípios, são as seguintes: 

(-12% (doze por cento), -para jogos e di-
versões púJ?Iicas; 

J[ -3% (três por cento), para serviços pres
tados sob a forma de trabalho pessoal do pró
prio contribuinte, inclusive os prestados Por 
advogados_, engenheiros, arquitetos, agrôno
mOs, urbanistas, economistas, dentistas, mé
dicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes so
ciais e -âen'i21is profissionaiS liberais, ou não, 
no exercício profissional, mesmo que presta
dos por sociedades; 

III- 3% (três por cento), para execução 
material de projetes e obras de engenharia; 

IV -6% (seis por cento), para os demais 
serviço-s. 

Art. 2e As aliquotas máXImas do imposto 
sobre vendas a varejo de combust1veis líquidos 
e gasosos;- de competência dos Municípios, 
são _as seguinteS: · -

1-6% (seis por cento), para gasolina auto
motiVa; 

11-5% (cinco por cento), para o álcool; 
111-1% (um por cento), para os demais 

combustíveis líquidos e gasosos. 
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 

sUei: publicação. 
Art. 49 Revogam-se as- disposições em 

contrário. 
Sala das Sessões, , - Senador Fer-

nando Henrique CardosO, PSDB-SP. 

Justificação 

O projeto visa a atender disposição ·da nova 
Carta no sentido de que os municípios, no 
exe-rcíciO da-competência para exigir imPOstos 
sobre serviços e sobre vendas a varejo de com
bUstíveiS-líquidos e gasosos, nao venham a 
onerar os corifnbuintes além do razoável, nem 
tambérri possam criar obstáculos à execução 
da política de preços dos derivados de petró
leo, lndusive do álcool. 

Na fLXação dos tetas para as alíquotas do 
imposto sobre serviços, partiu-se do exame 
dos percentuais atualme:nte utilizados e ado
teu-se o critério de não alterá-los muito além 
desses percentuais, tendo em vista que a am
pliação da lista de se~fç_os e· tributos já signi
fica criar importante fonte adkional de receita 
para _os municípios, mesmo mantido o atual 
nível de alíquotas. 

Com relação ao imposto sobre vendas a 
varejb, ã lâéia norteadora foi a de manter a 
alíquota que o Governo Federal vinha ado· 
tando para a tributaçllo dos combustíveis e 
lubrlffô:irileS;--ViSl:O ijue" a mudança da -base 
de cálculo (preço de vend8 no varejo e nàõ 
o preço de fábrica: expurgado de parcelas vá
rias) só por síjá assegura uma elevação signifi
cativa da carga tributária respectiva. Na inexis-
tência de alíquota anterior, adotou-se a utiliza~ 
da para prodUtO- sfeJ-nelhante (caso-_do álcool 
em relação à gasoljna). Cabe ressaltar que 
esses produtos tiveram a tributação federal, 
através do imposto único, _substituída não só 
pelo imposto municipal de vendas a varejo 
mas também pelo !CM estadual. Daí não ser 
razOável a· aOoção de teto elevado para a ind~ 

-dência do imposto de vendas a varejo. 
Em face 00 exposto, e tendo em --vistcl a 

c_onveniênda de se evitar eventual exacerba
ção da tributação de alguns municípios, solki
tamos o apoio de meus ilustres pares para 
a aprovação do presente projeto. 

Sala das Sessões, 23 de junho- de 1989. 
-Senador Fernando Henrique Cardoso.-

LEG!SUIÇÃ"O CfTADA 

CONSmUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

.............................. 5EÇA(i""if"' ___ _ 
Dos Impostos dos Municípios 

Art. 156. Compete aos Munidplos insti· 
tuir impostos sobre: 

.................................. , ... , ... , .... ___ _ 
§ 49 Cabe_ à lei complementar: 
I~ ftxar as G\líquotas máximas dos impostos 

previstos nos incisos III e IV; 

--·-·--·----------·-·-···~-·"··--···-··"····~~-···-~~--·· 
(À Comissão de Assuntos Econôini

cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 170, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Dispõe §obre conflitos_ de competên
da, em matéria tributária, entre a amão, 
os Estados, o Di sir/to Fedei-a! e osJvlunící
píos, nos termos do inciso I do artigo 146 
da ConstituíçãO Federal 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam sujeitos à incidência do Im

posto Territorial Rural os Jmóveis situados na 
Zona Rural, airlda qUe- ri ao sejam utilizados 
em exploração extrativa vegetal, agrícola, pe
cuária ou agroindustrial. 

Parágrafo único. _Sujeitam-se, entretanto, 
ao Imposto Predial e Territorial Urbano, e não 
ao Imposto Territorial Rural, os imóveis que, 
embora situados fora da zona urbana, sejam 
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comprovadamente utilizados como "sítios de 
varaneio" e cuja eventual produção não se 
destine ao comércio. 

Art. 2° O imóvel urbanci qUe se estender 
por dois ou mais Municípios, será tributado 
em çada um deles, na proporção da área que 
integrar a respectiva zona urbana. 

Art. 3° No caso· de bem imóvel que se 
estender pelos territórios de dois ou mais Mu~ 
nidpios, o imposto de que trata o artigo 156, 
n, da Constituição, competirá a cada um deles 
proporcionalmente à área integrante dos res
pectivos territ6rios. 

Art. 4" O Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores cabe ao Estado ·onde 
é domiciliado o contribuinte. 

Art. 5o O adicional do imposto de renda, 
a que se refere o inciso II do art. 155 da Consti
tuição, compete~ 

I- no caso de pessoa juiidica que possuir 
apenas o estabelecimento-sede, ao Estado em 
que este se localizar; 
II- no caso de pessoa juridica que possuir 

mais de um estabelecimento, aos Estados em 
que estiverem localizados; 

UI-no caso de pessoa fisica, cujos rendi
mentos forem produzidos fora do Estado do 
seu domia1io, ao Estado onde ocorrer o fato 
gerador do imposto e for feito o_ seu recolhi
mento; 

IV -nas hipóteses relativas a pessoa tisica 
ou jurídica domiciliada no exterior, ao Estado 
em que o rendimento for produzido. 

Art. 6" Considera-se local de prestação de 
serviço de transporte interestadual e intermu
nicipal, o do estabelecimento do prestador, 
assim entendido qualquer agência, posto ou 
"ponto" de venda de serviço; 

Parágrafo-único. Se a venda do serviço 
ocorrer dentro do próprio veículo, conside
rar-se-á local da prestação, conforme o caso, 
o da sede da empresa ou o do domicílio do 
prestador autónomo. 

Art. 7Q Esta lei entra ein vigor na data de 
sua publicação. 

Art. ao Revogam-s_e as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A lei complementar prevista no item I do 
artigo 146 da Constituição Federal só se toma 
necessária à medida em que se notar desar
monia ou colisão entre as entidades governa
mentais, no exercícío da competênda que a 
Carta Magna confere a cada uma delas. 

Alguns des_ses conflitos poderão ser discipli
nados desde logo; outros, para perfeita carac
terização, dependerão da análise objetiva de 
todos os seus elementos e, em conseqüência, 
só após sua eclosão é que poderá editar-se 
a lei complementar que os regulará. 

O conflito em matéria_ tributária pode surgir 
tanto vertical como horizontalmente. No pri
meiro caso, entre a União e Esiado, ou entre 
Uiil~h-e __ M_UrilciPIOiOU,--aTrlda -entre- EstãdoS 
e Municípios. No segundo, entre dois ou mais 
Estados o_u entre dois ou mais municípios. 

Em relação aos conflitos verticais, podere
mos antever os seguintes: 

1 -entre a União e os Municípios, no caso 
de imóveis sobre oS quais surjam dúvidas se 
são rui:'aiS (sujeitos ao ITR) ou se são urbanos 
(sujeitos ao IPTU); 
2- entre a União e os Estados, no caso 

de impostos federats resultantes da compe
tência ·residual (art. 154, i.À, pois a União, para 
assegUràr· a constitucionalidade do imposto 
por ela criado, poderá sustentar que a opera
ção taxada não constitui fato gerador de im
posto estadual, isto é, não está sujeita a impos
to estadual, o que certamente _será contestado 
pelo Estado envolvido ou por todos os Esta
dos; 
3-entre a União e os Munidpios com rela

ção aos Impostos federais criados com funda
mento no artigo_ 154, indso 1, tendo em vista 
a possibilidade de que o fato gerador esco
lhido possa sê-lo também de algum imposto 
municipal; 

4 - entre os Estados e Municípios, no caso 
de prestação de serviço que envolva, também, 
fomec:imento de mercadorias, ou vice-versa. 

Em relação aos con"flitos horizontais, pode
mos- prever; por exemplo, os seguintes: 

1 -o imposto_ sobre transmissão causa 
mortisldoação, no caso de dúvida sobre domi
cílio do doador de bem móvel, títulos ou crédi
tos; o conflito também se configura nas hipó
teses previstas no inciso IlT do parágrafo 1 ·' 
do artigo 155; 
2- o lPVApraticam~nte ao arbítrio do con

tnbuinte, pois este é que escolhe o local para 
licenciar o veículo; logo, será preciso criar al
gumas limitações em lei complementar, de 
modo a vincular o Imposto a determinado Es· 
ta-do, pelo menoS nos casos em que o contri~ 
buinte_s_eja ai domiciliado e residente; 
3-O- imposto sobre transporte interesta:

dual, que envolve, naturalmente, dois ou mais 
Estados, havendo necesstdade de fixar-se a 
qual delé-?_ pertence o imposto ou como este_ 
será partilhado entre eles; 
4- o adicional ao imposto de renda, inci

dente_ sobre lucro, ganhos e rendimentos de 
capital, até o limite de 5%. do imposto de renda 
federal, que poderá ensejar disputa entré os 
vários Estados, nos casos de empresas sedia· 
das num Estado com filiais ou sucursais espa
lhadas pelos demais Estados, pois que, nessas 
circunstâncias, o lucro da empresa terá sido 
produzido em mais de um Estado. O mesmõ 
ocorrerá no caso de pessoa fisica cujos rendi
mentos de capital provenham de vários Esta
dos e estejam sujeitos à tributação unificada, 
inclusive mesclados a rendimentos do traba
lho (sobre cuja tributação não incide_o adicio
nal estad!.tal); 

5-o (CM, nas operações interestaduais, 
que envolve disputa entre o Estado de origem 
e o Estado do destino da mercadoria, visto 
que o imposto pago na origem irá gerar crê· 
dito no destino. Nessas condições, o Estado 
~ -~1!1-~r_4_ _lrrte!_#eJ~m ~umentar a base 
de cálculo do tribl· .o, enquanto o Estado de 
destino lutará por uma base de cálculo míni
ma, na origem, a fim de que resulte maior 
margem para a tributação no destino. Há ne

_,cessidade de estabelecer-se um percentual 

para a margem que restará ao Estado de des
tino· 

6'-as isenções, incentivos e beneficio$ fis
cais, no âmbito de um Estado, que poderão 
afetar a arrecadação dê outros Estados e, em 
conseqüência; certamente gerarão conflitos, 
e daí estar prevista sua regulação en1_ lei com
plementar, conforme alínea "g" do inciso XII 
do§ 2° do art. 155. Consigne-se aqui a grande 
influência desses favores na instalação de em
presas; 

7-os conflitos dê aTíqi.iotaS rias Operações 
internas do ICM, que serão resolvidos median
te Resolução do Senado e não mediante Lei 
Complementar (art. 155, V, ·•a•· e ''b"). Estes 
conflitos reãlineilte Ocorrerão em casõS cOmo 
os de populações das zonas de fronteiras de 
2 Estados, as quais podem efetuar suas com
pras num ou noutro, conforme o nível de pre-
ços e, portanto, conforme a maior ou menor 
alíquota de !CM. Dar-se-á também conflito no 
caso de aquisições de bens de consumo, por 
empresa e pessoas físicas de outros Estados; 
8-O !PTU, que no caso de propriedade 

urbana que vem a _ser dividida por 2 ou mais 
munidpios (caso das áreas metropolitanas). 
O imposto continuaria a pertencer ao muni
cípio primitivo óu ·sefá rateãdo com os novos 
municípioS? De outrO modo: a propriedade 
terá de ser desmembrada e ficará sujeita a 
novo registro imobiliário?; 

9 -O ITBI, quando o imóvel se estender 
por mais de um município; _ 

1 O- O IW, nas regiões de fronteiras entre 
dois municípicrs, pois os ·consumidores tende
rão a abastecer seus veículo_s_no município 
de menor taxação (vale dizer: de menor preço}. 
Uma das soluções seria manter a atual siste
mática do CNP, ou seja, preços uniformes em 
todo o país. Outra, seria todoS os municípios 
ftxarem suas alíquotas em nivel máximo (art. 
156, * 4', !); . 

I I -O ISS, quanto ao local do fato gera
dor. Sobre esse assunto há solução na legisla· 
ção atual (LC. n~ 56/87). Deveríamos manter? 
Poderá também, tal como indicado para o IW, 
ocorrer conflitos em zonas fronteiriças, em Vir· 
tude de isenções, incentivos, aliquotagem, etc. 

No presente projeto incluímos apenas aque
les conflitos que não constituem objeto de. 
lei específica, prevista na Constituição ou que, 
para a respectiva definição, não_ necessitam 
de dados coligfveis apenas quando de sua 
ocorrência concreta. 

N. alternativas de solução propostas no pro
jeto são de fácil operacionalização e se com
plementam com as disposições que serão in
seridas no novo Código T nbutário Nacional, 
especialmente quanto ao domicílio fiscal, con
tribuintes, base de cálculo e fato gerador. 

A Constituição, a nosso ver, não exige uma _ 
lei complementar que, antecipadamente, pre
veja e discipline todos os conflitos de compe
têncía que haverão de surgir ao longo do tem· 
po. Ao contrário, _ela apenas determina que 
à _sOt~ÇãO-_dOs- conflitoS seja dado mediante 
lei complementar e não mediante outro ato 
legislativo. O momento de sua elaboração fica, 
pois, a depender de_ melhor oportunidade ao 
ver dos legisladores e esta naturalmente é a 
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que enseja a ponderação de todos os fatores 
envolvidos no çenflito. . . 

Pensamos, assim, que primeiro há de 
aguardar-se o delineamento do possível con
flito para, em seguida, cuidar-se da lei comple
mentar que discipline a competência tnbutária 
das entidades envolvidas. 

Dai a singel_eza do projeto que ora subme
temos à consideração. de nossos pares, para 
o qual, entretanto, pedimos todo o apoio pos
sível. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
- Senador FemandQ_ Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

CONSTITUIÇÃO-DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

§ 39 -Serão computados nas saídas e en
tradas as mercadorias e- serviços mesmo 
quando o pagamento- do imposto for anteci
pado ou diferido, ou quando ocorra isenção, 
imunidade ou não-incidênci.,. 

§ 4<> Serão considerados, na apuração do 
valor das entradas, os saldos em estoque no 
início e final de cada ano, salvo se a legislação 
estadual não exigir sua declaração. 

§ 5o As entradas cOrrespondentes a pro
dutos_constantes de notas emitidas pelo pró
prio adquirente, sem registro em livro de saída 
do fornecedor ou remetente, do mesmo muni
cípio, não devem ser computadas, para os 
efeitos desta lei. 

§ 6>:> As entradas e saídas omitidas nos 
documentos e livros ftscais obrigatórios, nos 

..................................... : ............ _ ............... ~ ................... ~ ~ termos da legislação estadual, apuradas me-
illULO VI diante ação fiscal, serão consideradas no pe· 

Da Tributação e do Orçamento riodo em que se tornar definitiva a dedsão 
condenatória no respectivo processo. 

CAPÍTULO I § 7"' As omissões referidas no parágrafo 
Do Sistema Tributário Nacional anterior, denunciadas pelo próprio contribuirl-

SEÇÃO I te, e regularizadas independentemente de 

Dos Princípios G.erals ação fiscal, terão os respectivos valores consi~ 
derados no ano em que ocorrer a denúncia. 

................. " ..................... -~ . .............-..... .,..""""'"' .. ~---~ Artigo 2° O Estado apurará a relação per-
Art 146. Cabe à lei cOmplementar: centual entre 0 valor adicionado ocorrido em 
1- dispor sobre conflitos de competência, cada Município e o valor total no Estado, nos 

em matéria tributária: entre a União, os Esta- dois últimos anos, devendo este índice ser apli-
dos, o Distrito Federal e os Municípios; Cado para entrega da parcela municipal do 

(À Comissão de Assuntos Económí-
cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 171, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Defm~ nos termos do Inciso I do artigo 
161 da Constttuiç/10 Federal, o valor adi
cionado para fins de cálculo da partici
pação dos Municípios na receita do Im
posto sobre Operações relativas à Circu
lação de Mercadorias e sobre Prest11ção 
de Serviços de Transporte Interestadual 
e lntermunicipare de Comunicação. 

O Cohgtesso Nacional decreta: 
Artigo 19 Considera-se valor adicionado 

para efeitos de cálculo da participação dos 
Munidpios na receita -ao lri1Po5f.O SObre Ope
rações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestação de ServiçOS de Transporte 
Interestadual e lntermuniciPal e sobre Comu
nicação, a parcela que, acrescida ao custo· das 
matérias primas e produtos intermediários uti
lizados pelo industrial, produtor ou prestador 
si e serviços, ou ao custo_ da própria mercadoria 
revendida, nós demais cãsos, perfaz o valor 
da operação de que decorre o fato gerador 
do imposto. 

§ 19 O valor adiciOnado será apurado por 
período dos globais, que deverão correspon
der ao ano civil sempre que possível. 

§ 29 .A leQisla-çào fiscal estadual estabe
lecerá modelo de informação anual sobre o 
valor das saídas e entra_das constantes da es
crita dos estabeledmeiitoS sujeitos ao Imposto 
sobre CircUlação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de T~;;msporte Interestadual e ln-
termunidpal e de Coinunicaçâo. -

imposto. 
§ 1 ~ O Estado fará publicar, no seu órgão 

oficial, até 30 de junho de cada ano, o valor 
adicionado ocorrido em cada Município, as
sim como os índices percentuais a que alude 
este artigo. 

§ 29 Os Municíp-ios ted~õ-_-o prazo de 30" 
(trinta) dias a contar da publicação dos índices, 
para os impugnarem, mediante reclamação 
acompanhada das respectivas provas. 

§ 39 Os Estados, no caso de qualquer re
clamação, republicarão os índices definitivos 
até 60 (seSsenta) dias após a primeira publi-
caçáo. __ _ 

§ 4~ Na hipótese de desmembramento de 
Município, lei estadual indicará a proporção 
que caberá a cada um sobre o índice do Muni· 
dpio matriz, até que o Estado- possa deter
minar o índice percentual do Município novo, 
na forma desta lei. 
~go 3o Na primeira aplicação do crité

rio previsto nos artigos 1 o e2o, o Estado poderá 
apurar os índices com base no valor adido
nado ocorrido no ano civil imediatamente an
terior. 

Artigo 4<.> Os Municípios terão acesso aos 
documentos ftScais que tiverem servido de ba
se à ftxação do valor adicionado ocorrido em 
seu território. 

§ -1 o Sem prejuízo do cumprimento de 
outras obrigações a que estiverem sujeitos por 
lei federal ou estadual, os produtores serão 
obrigados, quando solicitados, a informar às 
autoridades municipais o valor e o destino das 
mercadorias qu_e tiverem produzido. 

§ 29 Os Municípios poderão verificar os 
documentos fiscais que, nos termos da lei fe
deral ou estadual, devam acompanhar as mer
cadorias em operações de que participem pro-

dutores, industriais e comerciantes estabele
cidos em seu território; apurada qualquer irre
gularidade, os agentes municipais deverão co
municá-la à repãrtição estadual competente-. 

§ 39 Aos Municípios é vedado apreender 
merCadorias oti documentos, impor penali
dades ou cobrar quaisquer taxas ou emolu
mentos em razâo da verificação mendonada 
no- parágrafo anterlor. 

§ 4? O disposto no parágrafo 29 não preju
dicará a celebração~ entre os Estados e seus 
Municípios, de convênios para assistência mú
tua na fiscalização dos tributos e permuta de 
informações. 

Artigo 5? Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. - - - -

ArtiQo 69- Revogam-se as disposições em 
contrário. -

Justificação 

O presente prOjeto é decorrência direta das 
disposições da nova Carta, que exige seja dis
ciplinada em lei complementar a forma de 
distribuição de 75% da quota qu_e cabe aos 
municípios na arrecadação do Imposto sobre 
Grculação de Mercadorias e Prestação de Ser· 
viços de Tran9porte Interestadual e Jntermu
nicipal e de Comunicação. 

Na elaboração do projeto manteve-se a sis
temática atual, com a atualização, simplifica
ção e aperfeiÇoamentos que a prática e a nova 
situa_ç:ã~ do País indicam como necessário. 

A idéia bãsiCa é proporcionar a participação 
dos munidpioS visando à contribuição que 
devam dar para a geração do imposto estadual 
citado. Como o ICM vaila em função do valor 
acrescido aos produtos em cada operação de 
vendã e- âemais formas de circulação; o natu-. 
ral então é que se correlacione a quota de 
cada município à parcela que, acrescida ao 
custo das matérias-primas e produtos inter
mediários utilizados pelo industrial, produtor 
ou prestador de serviços, ou ao custo da pró
pria mercadoria revendida, nos demais casos, 
perfaz a·vãlor da operação de venda ou similar. 

A determinação do valor adicionado assim 
conceituado será feita com base na escrita 
que a lei estadual exige para o controle ryormal 
do imposto, feitos os ajustamentos necessá
rios à exatidão dos cál_culos, em vista dos obje
tivos colimados. 

Permite-se, ainda, que os próprios muni
cípios fiscalizem a apuração--do valor adicio
nado, seja verificando os dado~ manipulados 
pelos órgãos estaduais, seja controlando a re
gularidade fiscal da movimentação de merca
dorias, de modo a assegurar a veracidade das 
informações que os contribuintes devem for
necer com vistas à determinação correta do 
valor adicionado. 

Isto posto e tendo em vista que a medida 
é necessária para que os municípios não se 
privem dos recursos que a Constituição lhes 
atribuiu, apresentamos o presente projeto 
contando com a compreensão e o apoio de 
todos os ilustres parlamentares p_ara a sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
- Senador Fernando Henrique Cardoso, 
PSDB-SP .. 
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LEGISLAÇÃO aTADA 

CONSTITUIÇÃO FEPEJ<AL 

........................ ,,,_,....., ....... _____ ,.....,.~-.. ---·· .. 
Art 161. Cabe àJei ç:omplementat: 
{,_,...definir valor adfcion~do para fins do .dis-

posto no é'!rt. 158, parágrafo. únicO, 1; -
U-estabelec_e_r normas: sobre a entrega 

dos· recursos de que trata_o_art. 159, ·~special
rnente sobre os critérios de ratei_o dos fundos 
previstos em sel,l inciso r, objetivando promo
ver o_ equiltbrio sóc:lo-econômico entre Esta-
dos~e_.entre Municípios; _ 

ITf- dispor sobre _o acompanhamento~ pe
los benefk:iários, do. cálculo da.s quotas .e da 
liberação das participações_ pre'lis-ms_nQs.ar.t:s. _ 
157, 158 e 159. · · 

Parágrafo único. O Tribunal de Conta.s .da _ 
União efetuará o cálq.i_lo .das quotas referentes 
aos fundos de participação a que alu.de o inci~ 
so 11. 

······~·····rx·c-;;;;;;;~;-de Assu;_t;; Ec.çnórriiw 
cos.)-.. _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 172, DE 1989 

Estabelece piso salarial dos_ profissio~ 
nais da áreas áe Educação e_Sa.úde,. 

o-congr-esso Nacional _de_creta: 
Art. 1? O piso salarial de que trata o art. 

7?; inciSO V, da Constlfu!ÇãO Feâ_era1, no que. 
se refere abs profisSiónã:ís das áreas de_ Educa- . 
ção·e Satíde, "não poderá ser ínfeíiór a'o:ni.ãió( · 
pisd salaria1, cortespon'dente_ ao mesmo nível 
de formação, de qualquer outra categoria pro
fissional no- âmbito, respectiVamente, da 
União, dos Estados, do Oistrito Federal e dos 
municípios. 

Parágrafo único. O disposto nesta lei se 
aplica, indistintamente, aos trabalhadores ur~ 
banas e rurais, dos setores público e privado. 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Não resta dúvida_quanto à essendalidade 
da enorme tarefa social que compete aos tra
balhadores das áreas de Educação e Saúde. 
São estes dois setores os instrun;l.entos funda
mentais de que a nação dispõe em seu urgen
te compromisso com a transformação_ social 
e com seu próprio desenvolvimento econô
mlco, cultural e, conseqüentemente, político; 
pois que de um alto nlvel c;le higidez. e de 
qualificação educacional de _sua população 
dependem, necessária ~ fundamentalmente, 
todas as formas de desenvolvimento de um 
país. 

Parcela considerável da crise por que p_as
sam ambos os setores pode ser atribuída aQ_s 
baixos salários e a tod<;~. sorte de c;lesestimulos 
daí decorrentes, que têm determinado, indu~ 
sive, a evasão dos seus melhores profission._afs. 
A sucessão de greves a que têm sido levadas 
as duas categorias profissionais, na _tentativa 
de redwir crônicas e permanentes defasagens 

salariais, é demonstração eloqüente desse 
quadro problemático-:- -

Com ã-presenre--propõsfção busca-se asse
gurar, sem qualquer privilégio corporativista, 
cjue oS profissionais de Educação e Saúde 
não sejam prejudicados - diante da relevân
Cia sociãl,- económica,- cultural e polltica de 
suas profiSSões- em relaÇão às demais cate
gorias que tenham conquistado pisos salariais. 

Buscamos tam,bém assegurar que as com
parações _s~Jariais. para efeito de aplicação da 
lei, ocori:_am. relativamente a cado;_ uma das 
esfei'áSá&iiinlstrativà.s autôni::Jmas,-ein respei
to mesmo às suas peculiaridades económicas, 
sociais e culturais. · · 

Trata-se, portanto, de medida de iriteirajus
tiçà (j'Ué êSJ)firãmbS Vehhã-ã:Sêf"aprovada por 
este Congresso -NaC:íoft.ãl. - --

Satã das Ses_sões, _ 23 de junho de 1989: -, 
--Senador Pompeu de_SOC!$a. 

plenos poderes à legislação _ordinária para es
truturar e administrar o tributO, n;;ssalvadas·-as-·-. 
limitações contida·s na_ Constituição Feéjeral 
e observado o disposto em leis complemenM 
tares e tratados inteiriaC:ionaiS: -

Parágrafo único. A atribuição d~ reêerta de 
tributo_a du~s ou mais_ Pessoas jurídicas de 
direito públiCo lião implica_ restrição à compe
tência legislativa daquela a que tenha sido co
metida pela Con._stiiulÇãõ Feae~al. - · 

Art 7~ A coinpetência- tribUtária- é iÔdelé:.
gáve~_ salvo quanto às funções de_ arretada_r 
Ou fi~alizar friblitoS, Ou de executar leis, servi
ços, atas ou decisões adrni_nistt:ativas _em maM 
téria tributária_, que podem ser atribuídas a ouM 
tra pessOa jurídica de direito público. 

§ 1" A atribuição compr_:eende as ga_ran
tias e os privilégios processuais que compe
tem à pessoa jurídiCa de -aifeTtó -público que 
a conferir. ~ · · --

(~ Comi~são de Assuntos Spciais.) 

PROJETO DE LEÍ DO SENADO 
·r1, .113, DE 1989- COMPLEMENTAR 

§ 2ç A atribuição pode ser revogada, a 
qualquer tempo, por ato unilateral d~ pessoa 

- -=- jurídica de direito público que- a ~nha ·con-

Institui o novo_ Código_ Tributário Na-
Cional · 

O Congresso Nacional decreta: 

DISPOSIÇÃO PREUMJNAR 

Art. ln Estal,.eiinstituioC6digoTnbutário 
Nacional que estabelece normas gerais em 
matéria de legislação tributária, aplic:::áveis à_ 
União, aos Estados, ao Dtstrito Federal e aos: .. 
Municípios, nos_ termos do.inciso rn do_artigo 
146 da Constituição Féder~J. 

UVRO PRIMEIRO 
Sistema TribUtáriO Nacional 

_ TITULO! 
Oisposições Gerais 

Art.- 2." -O sistema tributário ·nacional é re-
gido pelo disposto na Constituição Federal, 
nas Constituições dos Estados, nas Leis Orgâ_
nicâs ·dos Munic;ípios e do Distrito Federal e 
na legislação tributária federal, estadual e mu
nicipal. 

Art. 3~ Tributo é toda prestação pecuniá
ria compulsória em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção 
de ato ilícito, instituída eni lei e cobrada me
diante ·atividade administrativa plenainent_e -
vinc-Ulada. 

Art. 4~ A natureza }uridi<::a específica do 
-tributo é determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigação, Sendo irrelevantes para 
qUalillCá-la a denominaç-ão e demais caract~~ 
rísticas formais adotadas pela lei. 

ArC s~ Os_ tt:ibutos _são impostos, taxas, 
contribuição de melhoria, contribuit;ões e em
préstimos compulsórios. 

TÍTULO li 

- Compe~ncla Tributária 

. CAPÍTULO ÚNICO 

Disposições Gerais 

Art. 6~ A-il.Jribl,lição constitucjonal de 
competência tributãriã -implica tonc_essão de 

ferido. - - - · 
§ 3" Não conStitui delegação de compe

tência o cometimento, a pessoas de direito 
prtvado, do encargO de arrecad~r tribw_toS para· 
recolhimérito aos Cofres públicos, nos prazos 
prefiXadOS. 

Art. ao O Oâo_- exercício da _competência 
tnbutãrlã nãó" a: ·derere a oiifra pessOájUí-ídiça 
de direito público. 

Art. go NO âmbito da-respectiva- coffipe
tência tributária, cada Poder é livre para aloca~ -
ção de atribuições entre seus órgãos, obser- _ 
vada a ressalva do artigo 6" - - _ 

Parágrafo únicd. A competência atribuída_ 
pela Constituição para instituir o tributo com
preende a coinpefêhCiá para dispor sobre 

-isençõeS, contribLiitit_es sübstitutos, suSPen· 
sôes, diferimentos, controles e demais fQrmas 
de concessão e eXigências referidàs he_S@ Cei, 
ob.seJVada.s as rewJÇQe:;; previstas na -c-oristi
tuiç.ão e nas leis cju_e _a- coiTiplem-entam. 

TÍTULO lU 
Impostos 

CAPITULO I 
DiSposições Gerais 

Art. 10. Imposto é o trlbuto .. que tenl por 
fato gerador qualquer situaÇão que nao irTipli
que afivtdade estãta.l específiCa; relativa ao 
contribuinte. ___ __ . 

-Art. 11. Os impostos comptinentes -do 
sistema tributãrio nadonal são exclusivamente. 
os que constam deste Título. 

. : CAPITULO li 
Impostos da União 

SEÇÃm 
lirip<>sto-sobre: a Importação 

Art. 12. Oiin-postOsobreaimportaçãode 
prõdutos estrangeiros tem como fato gerador 
a entrada destes no território nacional. 
-Art. r3. A base de cákulo do ii"npOSto, 

!'essalvadoS os ajÜStê"s estabelecidos- erri lei, 
é: 

l - quando a 'âiíquota Seja éspecífica; a 
unidade de mediclª ad.otada pela lei tributária; 
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U - quando a alíquota seja ad valorem, 
0- preço comercial, o valor mlnlmo, o valor 
externo, o preço normal ou o valor aduaneiro 
apurado na forma dos tratados internacionais 
de que o Brasil participe, Como ftXar a lei, no 
interesse do comércio exterior e do desenvol
vimento do País; 

III- quando se trate de produto apreendido 
ou abandonado, levado a leilão, sujeito a a!í
quota ad valorem, o preço da arrematação. 

Arl 14. O Poder Executivo pode, nas"Con
dições e nos limites estabelecidos em lei, alte
rar as bases de cálculo previstas no artigo ante
rior e, espedalmente: 

I-definir critérios específicos para comple
mentar as normas legais relativas à caracte
rização do preço normal; 

II - fJXar pautas de valor mínimo para pro
dutos cujo preço normal seja de difícil apura~ 
ção ou cuja cotação apresente intercadência 
no mercado de determinado país ou cuja ex
portação para o Brasil assuma a forma de 
"dumping" ou prática de efeito equivalente. 

Art 15. Contribuinte do imposto é--o im
portador ou quem a lei a ele equiparar. 

SEÇ',O 11 
Imposto sobre a Exportação 

Art. 16. O impostO sobre a exportaçãO, 
para o estrangeiro, de produtos nacionais ou· 
nacionalizados tem como fato gerador a saída 
destes do territófíõ nãcion-al. 

Art~ 17. A base de cálculo do imposto, 
ressalvados os ajustes estabelecidos em lei, 
é: 

I - quando a alfquota seja específica, ·a 
unidade de medida adotada pela lei tributária; 

U - quando a alíquota seja ad valorem, 
o preço comercial ou o preço normal que 
o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo 
da exportação, em uma venda em condições 
de livre concorrência, como for determinado 
em lei; 

DI- quando se trate de produto apreendido 
ou abandonado, levado a leilão, sujeitos a alí
quota ad valorem, o preço da arrematação. 

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 
1[, considera-se a entrega como efetuada no 
porto ou lugar da sru'da do produto, dedll2idos 
os tributos diretamente incidentes sobre a 
operação de_exportação e, nas vendas efetua
das a prazo superior aos correntes no mercado 
internacional, o custo do financiamento. 

Art. 18. O Poder Executivo pode, nas con
dições e nos limites estabelecidos em lei, alte
rar as bases de cálculo previstas no artigo ante
rior. 

Art. 19. Coritribuinte- do imposto--e o ex
portador ou quem a lei a ele equiparar. 

SEÇÃOIII 

Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural 

Art 20. O imposto sobre a propriedade 
territorial rural tem como fato gerador a pro
priedade, o domínio útil ou a posse de imóvel 
por natureza, como definido na lei civil, desti
nado a exploração agrícola, pecuária, extrativ_a 
vegetal, animal e mineral ou agroindustrial, 
qualquer que seja sua localização. 

• 

Parágrafo único. O fato gerador renova-se 
a cada ano civil 

Art 21. A base. de cálculo_ do. imposto é 
o valor fundiário, ressalvados os_ajustes esta
belecidos _em lei. 

Parágrafo único. Valor fundiário é o valor 
venal da terra nUa, constante -da declaração 
cadastral do contribuinte, não impugnado pela 
autoridade fiscal, ou o resultante_ de avaliação, 

Art. 22. Contribuinte do imposto é o pro
prietário do imóvel, o titulai de se_u dorTiínio 
útil ou o seu possuidor a qualquer título. 

Parágrafo _único. _A lei pode responsabilizar 
solidariamente, pelo imposto e_ encargos_ d_e_. _ 
correntes, o próprietário ou titular dO domínio 
útil e o poss_! .. lido~. _ 

SEÇÃOIV . . 
Imposto sobre à Renda e Proventos 

de Qualquer Natureza 
Art.. _ 23.. O imposto sobre a renda e pro~ 

ventos de qualquer natureza tem como fato 
gerador a aquisição da disponibilidade econô
mica .o_u jurídica: 

l - de renda, assim en_tendidÕ o produto 
do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos; 
li- de proventos de quillquer natureza, as

sim entendido os acréscimos ao património 
ou à _renda, não originados das fontes defini
das no inciso anterior. 

Art. 24. A base de cálculo do imposto das 
pessoas físicaS é a renda líquida no período 
definido em lei. 

§ 1 o Para apuração da renda líquida, ad
iTlffii:se-ão, ·na--forma da lei, a dedução _das 
despesas efetivamente pagas, necessárias à 
percepção da renda e dos proventos, assim 
como o abatimento dos encargos do contri
buinte, decorrentes da condição pessoal des
te. 

§ 29 A lei concederá aos assalariados, en
quanto não houver instrumentos de controle 
capazes de assegurar idêntico grau de perfei
ção no cumprirlienfo ao-dever fiscal por parte 
das demais classes de contribuinte, o direito 
de utilizarem, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) de suas rendas e provr;::ntos como 
deduções e abatimentos. 

Art: 25. A base de cálculo do imposto das 
pessoas jurídicas é o lucro líquido apurado 
na forma da legislação comercial, ajustado pe
las adições, exclusões ou compensações pres
critas ou autorizadas em lei, no período-base 
de incidência. 

Parágrafo único. Admitir-se-á, ainda, co
mo base de cálculo, nas condições que a lei 
-iriaiCar, o lucro presumido ou arbitrado, deter
minado pela forma prevista na legislação tribu
tária. 

Art. 2õ. - A lei poderá- instituir a tributação 
na fonte, adotando como base de cálculo o 
montante real, arbitrado oU ·p-resumido da ren
da ou dos proventos, atendido, quanto à pes
soa ffsic_a, o disposto rici § 29 do artigo 24. 

Art. 27. _Os vã:loreS das classes de renda 
líquida, com base nas quais é feita a tributação, 
devem ser reajustados em conformidade com 
a variação do valor da moeda, sempre que 
esta determine elevação de salários acima de 
10% (dez por cento.) 

Art. 28. Contribuinte. do imposto é o titu
lar da disponibilidade a_ que se refere o art. 
23_, sem preJuízo de atribuir ~lei essa condição 
ao possuidor, a qualquer título, dos bens pro
dutores de renda ou dos proventos tributáveis. 

Parágrafo único. _A lei pode atribuir à fonte 
pagadora da renda ou dos proventos tribUtá
veis a condição ·de responsável pelo imposto 
cuja retenção e recolhimento lhe caibam. 

SEÇÃOV 
Imposto sobre Produtos Industrializados 

Art 29. O Imposto sobre Produtos Indus
trializados tem como fato gerador: 

I __:O -desembaraço aduaneiro dos produ
tos, quando de procedência estrangeira; 

11 - a saída dos produtos dos estabeleci
mentOs industriêiis, ou dos a estes equipara
dos, na forma da lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos çleste im
posto, considera-se industrializado o produto 
que tenha sido subQ1etido a qualquer opera
ção q~e_!he modifique a natureza, o funciona
mento, o acabamento, a apresentação- ou a 
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 

Art. 30. A baSe de cálcUlO-dO Ímposto, 
ressalvados os ajustes estabelecidos em lei, 
é' ~ ~ 

I - no caso ·do tnciso I do artigo anterior, 
o preço comercial, se sujeito a alíquota espe
cífica ou, quando sujeito a alíquota ad valo
rem, o valor que servir ou que serviria de base 
para o cálculo dos tributos aduaneiros, acres
cidos do montante: 

a) dÕ imposto sobre a importação; 
b) dos encargos cambiais efetivamente 

pagos pelo importador ou dele exigíveis; 
U-no cas-o do inciso II do artigo anterior: 
a) o valor da operação de que de:C"orrer 

a saída de mercadorias; 
b) na falta do valor a que se refere a alínea 

anterior, o preço corrente da mercadoria, ou 
sua similar, no mercado atacadista da praça 
do remetente. 

§ 19 No valor ou preço - da operação 
referida no inciso II deste artigo serão incluídas 
as despesas acessórias debitadas ao_çompraM 
dor ou destinatário, salvo as de transporte e 
seguro, nas condições que a lei indicar. 

§ 29 A lei determlnará o valor tributável 
nas transferências de produtos de um para 
outro estabelecimento da mesma firma, bem 
como na hipótese da alínea "b" do inciso li 
deste artigo, quando inexista preço corrente 
no mercado atacadista. 

§ 3° A base de cákulo poderá ser fixada 
em função dó preço de venda a varejo dos 
produtos. 

§ 4o É permitido o arbitramento da base 
de cálculo, obedecidos os critérios previstos 
em leL 

Art._ 31. Contribuinte do imposto é: 
1-o importador ou quem a lei a ele equi-

parar; -
li- o industrial ou quem a lei a ele equi

parar. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste im

posto, considera-se contribuinte autónomo 
qualquer estabelecimento industrial ou a este 
equiparado . 
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Art. 32. O r&olhirnento do imposto será 
efetuado, no máximo, até _15 dias após o rece
bimento ou a disponibilidade de parte do pre
ço dos produtos igual ou superior ao valor 
do tnbuto. 

SEÇÃOVI. 
Imposto sobre Operações de Crédito 

Câmbio e Seguro, ou Relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários 

Art. 33. O imposto sobré operações de 
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações 
relativas a títulos ou valores_ mobiliários tem 
como fato gerador: 

1-quanto às operações de crédito, a sua 
efetivação pela entrega total o_u parcial do 
mantante ou do valor que constitua o objeto 
da obrigação, ou sua colo_cação à disposição 
do interessado; 
II- quanto às operações de câmbio, a sua 

efetivação pela entrega de moeda nacional ou 
estrangeira, ou de documento que a repre
sente, ou sua colocação à disposição de Inte
ressado, em montante equivalente à moeda 
estrangeira ou nacional entregue ou posta à 
disposição por este; 

m-quanto às operações de seguro, a sua 
efetivação pela emissão de apólice ou do do
cumento equivalente, ou recebimento do prê
mio, na forma da lei aplicável; 

IV -quanto-às operações relativas a títulos 
ou valores mobiliários, a emissão, transmis
são, pagamento ou resgate destes, na forma 
da lei aplicável. 

Parágrafo único. A incidência definida no 
inciso_! exclui a definida no inciso IV, e recipro
camente,_ quanto à emissão, _ao pagamento_ 
ou resgate de título referente à mesma opera
ção de crédito. 

Art. 34. A base de cálculo do imposto, 
ressalvados os ajustes determinados em lei, 
é: 

1-quanto às operações de crédito, o mon
tante da obrigação, compreendendo o princi
pal, correção monetária e juros; 
li-quanto às operações de câmbio, o res-" 

pectivo_ montante em_ mpeçla nacional, r e~ e-_ 
bido, entregue ou posto à disposição por qual
quer das partes; 

111- quanto às operações de seguro, o 
montante do prêmio; · · 

IV-quanto às_ operações relativas a títulos 
ou valores mobiliários: _ . . -

a) na emissão, o valor nominal mais o 
ágio, se houver; 

b) na transmissão, o preço ou valor nomi
nal ou valor da cotação em Bolsa, como deter
minar a lei; 

c) no pagamento ou resgate, o preço. 
Arl 35. Contribuinte do imposto é qual

quer das partes na operação tributada, como 
dispuser a lei. 

SEÇÃl:J\111- -
Impostos Extraordinários 

Art. 36. Os impostos extraordinários têm 
como fato gerador, na !minência· ou no :-aso 
de guerra extemà, a produção, circulaçao e 
consumo de mercadorias ou serviços, a trans
ferência ou aquisição de b_ens ou direitos, o 

comércio exterjor, o património, fenda ou for
tuna, ou qualquer outras situaç~o que denote 
capacidade contributiva, definida em lei. 

Parágrafo úhicO. Os impostos de que trata 
este artigo deve_rão ser _suprimidos gradativa
mente, no prazo máximo de cinco anos, conta
dos da celebração dq paz, _ou Jogo que cessa
rem as condit:ões .que indicavam a iminência 
de guerra externa. . --

Art. 37. A base de cálculo do imposto de
verá ser a do tributo cujo fato gerador for por 
ele utiUzado, o valor desse tributo ou, ainda, 
qualquer outro valor definido na lei que instituir 
o imposto extraordinário_. .. · · - · · · 

Art. 38. CoD.tiibuinte dO iriij)ósto é o que 
for definido na lei que o instituir oil o mesmo 
Contribuinte do imposto com que se vincular 
pela base de cálculo. 

· SEÇ/\OV!ll 
lmposto sobre Grandes Fortunas 

Art. 39. _ O imposto sObre grandes fortu
nas tem como fatõ- gerador, em cada ano
base, a situação que a lei complementar definir 
como grande fortuna. 

_M 40. -·A base de cálculo do imposto é 
o valor da grande fortu_na !li? ano-base, dedu
zidas as. dívidas que a oner_em,_Ql.LQ_yalor _que 
for indicado na lei complementar a que se 
refere o artigo 39. 

Parágrafo único. AJei poderá excluir bens, 
direitos ou_valores da base de c:álculo, tendo 
em vista a rel~vância social, econômica, sala
rial ou ecológica de sua utilização. 

Art. 41. Contribuinte do imposto é a pes
soâ fisic.ª~qU.e detiver a propriedade, o domínio 
útil, a titularidade ou a posse de grande for
tuna. 

P~rágrafo único. A pessoa jurídica, nos ca
soS indicadOs na lei complementar que definir 
grande fortlinã, poderá também ser contri
buinte do imposto. 

SEÇÃOIX 
Outros Impostos 

Al:_t, 42. _ O fato g~rador e -a b<;~se de Cálculo 
dos impostos incluídos na competência resi
dual da ~nião são_ os definidos na lei que os 
institliír. . 

Ãrt. 43. O fato gerador e base de cálculo 
mencionados no artigo anterior não podem
ser.idênticos aos dos demals impostos, salvo 
em -rela_ç~o aos iÍnpostos extraordin~rios. 

Art. 44. Contribuinte do imposto é quem 
a lei indicar dentre os envolvidos na situação 
que constituir o seu (ato gerador. 

CAPITULO lll 
~mpostos dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Tenitórios 
SEÇÃOI 

IlnpoSI:o sobre Herança e Doação 

Art. 45. O imposto sobre herança e doa
ção tem como fato gerador: 

1-a transmissão de herança ou legado; 
II-a doação de bens de qualquer espéde. 

. Art. 46. A base de cálculp do imposto é 
pvalor venal dos bens doados ou o valor apu
~ad.o _no processo de inventário ou arrolamen-
to._ ----- -----

Art. 47. Contnbuinte do imposto é o es
pólio, o herdeiro, o legatário, o doador ou o 
donatário, conforme dispuser a lei estad.v_al. 

SEÇÃOII 

Imposto_ sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intennwddpal 
e de Comunicação 

Art 48. O Imposto sobre Operações Re-_ 
la_tivas à Circulação .de Merc~dorias e sobre 
Prestação de Serviços âe_Tráhsporte lnteres
tétdual e lntermunicipal e de Com_uokação, 
tem como fato gerador: - -
1-a saída de mercadorias de eStabeleci

mento comercial, indUstrial ou produtor; 
II- a entrada, em estabelecimento_ ·comer

cial, industrial ou produtor, de mercadoria im
portada do exterior pelo titular do estabele
cimento, _inclusive_ qUando se tratar de bens 
destinados ao consumo-ou ativo fiXO; 

IIf- o fornecimento de alimentação, b~bi
das e outras mercadorias_ em restaurantes, ba
res, cafés e estabeleclmentos similares; 

IV - a prestaçãO' de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer 
via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, 
e de comunicação, por qualquer processo, de 
mensagens escritas, fãladas ou visuais. 

§ 1 o Equipara-se à saída_a transmissão da 
propriedade de mercadoria, quando esta não 
transitar pelo estab~lecimento -do tr,;~ns_mi_te]l
te. . 

§ 29 Quando a mercadoria estiver em ar
n-iazém geral ou em depósito fechado do pró
prio contribuinte, no mesmo Estado, a safda. 
considera-se ocorrida no· lugar do estabele
dm.ento remetente: _ 

I - no momento da saída da mercadoria 
do armazém geral ou do depósito fechado, 
salvO se para retornar ao estabelecime~to de 
origem; 

11 - no momento da transmissão de pro
priedade da mercadorfa. 

Art. 49. A base de cálculo do imposto é: 
I - o valor da operação de que decorrer 

~ saída ou fornecimento da mercadoria ou 
a prestação dos serviços de J:ransporte e de 
comunicação; _ __ _ _ 

ll - na falta do valor a que se refere -o 
inciso anterio-r o preço correrite da ·mefÇaçlo
ria, ou de s1,1a similar, ou do seiViÇo, no mer
~do atacadista da praça do remetente, forne
cedor ou prestador; 

!II - na falta do valor e na imposS:ibilídade 
de determinar o preço aludido no inciso ante
rior: 

a) se o remetente for industria;\, o preço 
FOB de estabelecimento indtJstrial, ~ viSta; 

b) se o remetente for comerciante~ o preço 
FOB de estabelecimento comercial, à vista, 
em vendas a o_utros comerciantes ou indus-
triais~ . _ 

_c) o pre-pYà vista dos serviços no domicílio 
do contribuinte, no_ Estado onde for domid
liado ou no local onde prestar os se_rviço_s; 

IV- no caso do inciso fi-do caput do artigo 
_48, a base de cálculo é_ o valor cçnstante dos 
· documentos de importação~ convertido eni. 
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cruzados à· taxa cambial efetivamente aplicada ali estabelecido será substituído pelo que for 
em cada caso, acrescidO -do vãlOr dos impos- determinado em convênio celebrado na forma 
tos de importação e sobre Produtos induStria- do dispostO na alínea g do inciso xn do § 
lizados e demais deSpesas·aauaneirãs efetiva- - 29 do art. 155-da Con.stifuiçã6 Federal. · 
mente pagos. Art. 50. -COhtiibuilite do- irhposto ê o ·co-

§ 19 Nas saídas de mercadorias para esta- merciante, indu$triãl- i:újjfódutor qué promo-
belecimento em_ outro EStádo pertencente ao ve ·a salda da mercadoria, o que ·a importa 
mesmo titular ou seu ieptesentante, quando do exterior õú o'_que arremata em leilão ou 
as mercadorias não âeva·m Sofrer, no estãbele- - -adquire, em concorrência promovida pelo Po
cimento_de destinO, alteraÇão -de qualquer es~ der Público,- mercadoria importada e apreen
pécie, salvo reacondklóriãine-nto, e: quando ~-dida, bem como o prestador de serviços de 
a remessa for feita pOr preço de venda a não transporte e comunicação. 
contilótiirite, unífoftn:e~etri tOdo--o País. a base § 1 ~ Consideram~s·e também contrjbuin-
de cálculo será equívalerite•a 75% deste preço. - tes: 

§ 2<? Na hipótese do inciso nt, "b", deste 1- as sdcledades civis econômica:s, indu-
artigo, se o estabelecimento comercial reme- - sive cooperativas que pratiquem com habitua
tente não efetuar 1Jendas a' outros comercian- · lldade operações relativas à circulação de mer
tes ou a industriais, a, base _de cálculo será· · cadorias; 
equivalente a 75% do preço de venda no esta- ll- as-sociedades civis-de fins não econô-
belecimento remetente, obseJVado o disposto micos que-_explorem estabelecimentos indus-
no § 39 triaTs ou que prãtiquem, com habituafidade, -

§ 3" Para aplicai;ão do inciso m do caput venda de mercadorias que para esse fim ad-
deste artigo, adotar-se-',i a média ponderada quirem; 
dos preços efetivamente cobrados pelo esta- [[J - os órgãos da admiriistraçãõ Pública 
belecimento remetente'o."o segundo mês ante- direta, as autarquias e empresas públicas, fe-
~or ao da remessa . derais, estaduais ou munkipãis, 'que vendam, 

§ 4c Nas operações interestaduais entre ainda que apenas a compradoras de determi-
estabelecimentos -de co[ltribuintes diferentes, nada categóiúi pfOfiSSii::ri1âl ou funciOnal,- n1er-
quando houver reajuste do valor da operação cadorias que, para esse fim·, adquirirem' ou 
depois da remessa, a :diferença ficará sujeita produzirem. = · • 

'• ao imposto no estabel~imento ·de cOrigem. - § 2? OS EstadoS poderão ·considerar ·co-
§ -5:' O montante do imposto sobre pro- -- mo contriDumte 'autónomo cada estabeleci-

. dutos índustríalizados i1;1tegrará a base de cá!- - menta comercial, industrial ou produtor, per-
cuJo definida neste_ artigo, exceto quando a manente ou temporário, do contribuinte, in-
operação se realize entre contnbuintes, _envol- clusiv_e_ v€:fculos utilizados por este no comér-
va produto_rlestinaflo_a industrialiZação ou co- etc· ambulante. 
mercialização e configure hipótese de im::idên- - -
cia de ambos os impostos. 

§ 6~_ Nas saídas de mercadorias decOri«:in
tes de operações de Yendas aos encarregados 
da execuçãtr da polítlca de preços mínimos, 
a base de cálculo é o preço mínimo fixado 

-pela autoridade federal competente. 
§ 7<? O montante_ do Imposto de ClrCu

taÇ:ão -de Mercadorias e sobre Prestação- de _ 
Serviços de Transporte Interestadual e lnter- . 
municipal e de Comunicação não integra a 
base _de cálculo a que se refere __ este artigo, _ 
devendo a_ seu valor ser destacado nas notas 
fiscals e faturas e_ cobrado conjuntamente com 
o valor das mesmas. 

§ & Quando for atribuída a condição de
responsável ao industrial, ao con1erciante ata
cadista ou ao produtor, relativamente ao iin-_ 
posto devido pelo comerciante varejista, a ba
se de cálculo do imposto será: 

a) ovalar da operação promovida pelo res
ponsável, acrescido da margem estimada de 
lucro do comerciante varejista obtida median
te aplicação _de percentual fixado em lef sobre 
aquele valor; 

b) o valor da operação promovida pelo res
ponsável, acrescido da margem de lucro atri
bu:ída ao revendedor, no caso de mercadorias 
com preço de venda, máximo ou único, mar
cado pelo fabricante ou ftxado pela autoridade 
competente. 

§ g~ Caso a margem ·de lucro efetiwa seja 
normalmente superior à estimada na forma 
da alínea a do parágrafo anterior, o percentual 

SEÇÃOliL . 
Imposto sobre a Propriedade de 

Veíct~los Automotores 

Art. 51. O imposto sobre a propriedade 
de Veículos automotores tem como fato gera
dor_ a propriedade de veículo automotor no 
território nacional, no decurso de cada ano 
cívil, na data C,ue a lei estadual indicar. -
-Art. 52. A base de· cálCulo do imposÍ9- é 

o valor ftxado pelo poder tributante, com_ base 
no peso, capaddadé de transporte, tip-O ou 
modelo, respeitado o limite de preço de mer
cado. 

Art. 53: Contribuinte do _impostO é o pro
prietário do veículo. 

ParágrafO úníCo. A lei- pode responsabiliM 
zar~ solidariamente, o proprietário e o posSui
dor pelo tributo devido. 

CAPÍTULO IV 
Impostos dos Municípios 

SEÇÀOI 
Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Tenitorial Urbana 

Art. 54. O imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como fatO gera
dor a propriedade, o domínio úb1 ou a posse 
de bem imóvel por natureza ou por acessão 
tisica, como definido ria lei civil, não_ destinado 
a exploração agrícola, pecuária. extrativa vege
tal, animal, rriineral ou agroindustriaL 

Art. 55. A base de cálculo do imposto é 
o valor venal do imóYel ou seu valor locativo 
real conforme diSpuser a legislaçc:io municipal. 
' Parágrafo Unko. Na determi_n.a_ção, cja_ ba

Se de cá1culo não se consider.;~ o_ va!o_r dos 
bens móveis mantidos, em.car.áter pern'laryen
te ou temporário, nb imóvel, para o efeito de 
sua utilização, exploraçã._o, aformos~éam~nto 
ou comodidade. 

Art. 56. Contribuinte do imposto é o prO
prietário do imóvel, o titular do setJ domínio 
útl1 ou o_seu póss~idor. a qualquer título._ 

SEÇÃOII 

Imposto sobre a Tralt!uWssão Inh!r'Vivos 
de B_ens Irlu:~Ve,i~ e d~ pirettOS ' 

a eles Relativos 

Art. 57. O imposto sobre a transmissão 
inter vivos de bens imóveis e de_ direitos _a 
eles relativos tem como fato gerador: 

I - a transmissão inter vivos, a qualquer 
-- tíb.Jio, da propriedade ou do domínio útil de 

. bens imóveis, por natureza ou por acessão 
física, como definidos na lei -dvi~. 
li- a transmissão inter'vivos, a qualquer 

título,. de direitos_ reais_ sobre imóv_eis, exceto 
- os de giuantía; 

lll- a cessão Jnter vivos de direitos relati
vos às_ transmissões referidas nos _incisos I e 
u. 

Art. 58. A base de cálculo do imposto é 
o valor venal dos bens·outlireitos transiuitidos. 

Art.- 59: Contribuinte do imposto é .qual
quer das partes na operaçãO tributada, como 
disçlusér a lei mUnicipal. ' 

. -SEÇÃOI!l 

Imposto sobre Serviços _de 
Qualquer Natureza 

Ait. 60. O:inipoS-t(:)--SObre serviços de 
qualquer natureza tem como 'fato gefado_r _a 

prestaçãO, pór empresa ou profissional autô- . 
nome, com ou sem:estabeleciméntó flxo, de_ 
servfço definido em lei cõmPJementar. 

Art. 61.- A base de cálculo do impOsto é 
ci preço dó serviço. - .- - -

Art..- 62.- Ccintrib'uinte do ir'npóstO'€ o pres
tador do send_ço_, 

Parágrafo único. Não são c~nt;ribuintes os 
que prestem serviços em relação de emprego, 
os trabalhadores avulsos, os diretores e m~m
bros ·de-conselhos consultivo oU fiscal de sb

ciedades~ 

SEÇÃO IV 
Imposto sobre Vendas a VarejQ de 
Combustíveis Liquidos e Gasosos 

Art. 63. O imposto sobre v~ndas a varejo 
de combustíveis líquidos _e gasosos tem como 
fato geradOr a_ venda a consumidor final de 
combuStiveis líquidos e gasOsos, exceto óleo 
diesel. , 

_- Art. 154. A base de cálculo é o preço da 
operaçãO. 

Art ffi_ Contribuinte do imposto é o ven· 
dedor do- produto. 
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TITULO IV incumbem a cada uma dessas pessoas de 
Taxas direito público. _ . _ 

_ § 29 A cobrança <;ia cçntribuição de me· 
Art 66. As taXas __ Cobfãdas pela União, pe- lhoria somente Será feita Se a maioria dos con~ 

Jos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Mu- tribuintes poten_ciai_s pronunciar-se favoravel-
nicíplos, têm como fato_ gerador o exercido mente à realização da obra, em resposta a 
regular do poder de polícia, ou a utilização - - notificaÇão espeCífk:â, acoffipanhada do res-
efetiva ou potencial de_s_erviço _compreendido pectivo orçamento e forma de rateio. 
nas atnbuições dessas pessoas de direito pú- § 3, No orçamento será informado, Qbri-
blico. gatoriamente, se haverá, ou não, reajustamen-

§ 1 ç Para efeito de instituição e ~ol;>rança todevalores_e, em caso positivo, qual o critério 
de taxas, conslderam~se compreendidas no a ser utilizado. 
âmbito das atribuições da Un_ião, dos Estados, . _§ 4ç A União, os Estados, o Distrito Fede
do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas ral ou os Municípios púbiicarão a relação dos 
que, segundo a Coll&tJ__ty_jção Federal, as Cons~ .contribuintes potenciais e respectivos endere
tituições dos Estad9s, as Lei~ 9rgânfc_a~ do ços. no órgão oficial, juntamente com o orça
Distrito Federal e Qos }'\unicípjq_s e c da legisla- _ roentQ e _form.?l_ de ç:~lculo da contribuição, 
ção com elas compatível, competem a cada pelo menos 30 dias antes do início da expe-
uma dessas pesso_a_s _de direito público. c;lição das notificações _a que se refere o § 

§ 29 Considera-se poder de polícia a ativi- 2-< deste_artigo, -
dade da administração pública que, limitando § s~ Logo que conhecida, será publicada 
ou disciplinando direito, interese ou liberdade, no órgão ofida1; com indicação dos respec-
regula a prática de ato ou abstenção de fato, tivos endereços, a relação dos contribuintes 
em razão de interesse_ público concernente que se omitiram na resposta à notificação de 
à segurança, à higiene·,- à- ordem, aos costu- qu_e _trata o § 29 de$te artigo. 
mes, à disciplina da produção e do mercado, § 69 Na.apuração da maioria a que sere
ao exercido de;: atividades econômicas de- ... Jere_o § 29 far-se-á a ponderação dos votos 

traordinárias~ de_correnteS de- çalamidade pú
blica,_inclusiv~ gue_rra externa ou sua imihên
cia, ou para viabiliülr investimento público de 
caráter urgente e_ de relevante interesse na
cional. 

§ 1 ~ Aplicam-se aos empréstimos com· 
pulsórios as normas gerais desta lei, assim 
como as liiT)itaçQe~ ao poder de tributar relati~ 

. vas aos tributos. e"m _geral ou a9s jmpostos, 
especificamente. _ _ 

§ 29 Os empréstimOs compulsórios desti
nados a atenç3er _a despesas extraordinárias, 
podem ser cçbrados no exercidO. financeiro 
em que tenha sido publicada a lei que os_ ins~ 
tituir. 

LNRO SEGUNDO 
Outras nonnas gerais em matéria 

de Legislação Tributária 

c TITULO I 

Legislação Tributária . 

CAPITULO! 
Disposições Ger.ils 

pendnetes de concessão ou autorização do em proporçã-o ao valor da contribuição resul-_ 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao tante da forma de rateio proposta. SEÇÃO I 
respeito à propriedade e aos direitos indivi- § 7~ Não poderão deixar de contnbuir pa- Disposições Preliminares 
duais ou coletivos. ra a obra quem houver se manifestado a seu 

§ ~ C "d uJ 1 · d Art. 71. A expressão "legislã.ção tributá-,.}' ons1 era-se reg ar o exerc CIO o favor, nem os que, salvo motivo de força _ 
od d li · d d h d 1 ria'' compreende as leis- Colnplementai"es, as p er e po c1a quan o esempen a o pe o maior, tiverem. de. ixado.de se pronunciar sobre 

- 1· · d 1 · J" á 1 leis, OS- deCretOs- Iégislativos, as resoluções do orgão _competente nos 1m1tes a e1 ap IC ve , ela, não obstante notificados para esse fim. 
b -~ · d 1 1 Senado Federal, os decretos, os tratados e com o set vanCJa. o processo ega e, tratan- §. 8• . Na discussão d. a lei que instituir a 

d d · "d d 1 · h -l' • · convenções internacionais e as normas com-o-se e ativi a e que a e1 ten a como '-'1scn- - .contribuição de meJ!lori.;~ deverão ser exami- . 
· á · b d · d od plementaresqueversem,notodo_oue:mparte, aon na, sem a uso ou . e5.VlO e P er, nadas as razões dos que se pronunciaram o · úbl' f sobre tributOs e·relaçõesjurídicas a eles perti~ 

§ 49 s servtços p 1cos a que se re ere contra a obra ou contra a própria contribuição nentes. - -- -- -
este artigo consideram~se: e,. se for o caso, ad.otadas .as soluções de aius-

util d I ib . ~ - § 19 A proposta que der iníciO à elabo-1- · iza os pe o contri umte: te; désde que n·ão agravem a situação dos 
) ' · d 1 r 'd ração da legislação tributária deve, necessaria-a etetivamente, quan o por e e usu rut o que se rilãnífestârãrri a·favor_da outra.. 

a qualquer titulo; , _ _ mente, estar instruída com os dados estatís-
b)potencialmente,quando,sendodeutiliza- illULO Vl ticos em que se fundamenta, cOm os_ efeitos 

ção compulsória, sejam postos à sua dispo· ContrlbuíÇõis numéricos que resultarão na receita do tributo, 
sição mediante atividade administra~va em Art. 68. As cOntribuições são tributos comcópiadosestudosepesquisasqueprece-
efetivo funcionamento; -com característicaS ora de tax!3S, ora de impos- deram a' proposição do ato, com i-elatóriá so-
ll- específicos, quando possam ser desta- tos, irisfituídãs };>ãra fa"zer face às despesas de- bre o -impacto mi-legislação _preexistente e so-

cados em unidades autônomas de interven- correfltes da atl@.ção da União no interesse l:treosefeitossociaise_econômlcosesperados, 
ção, de ub1idade oU de necessidade públíca; ·de é:ateQorias prbfissionais ou ecOJiômkas e inclusive seior~. r~gg>es ou pesSoãs direta· 

III -divisíveis, quando suscetíveis de ütiliza- de sua interienção no domínio ecQnômlco -- - mente éltingidos ou beneficiados. · --
ção, separadamente, por parte de cada u_m ou na área so_cial. - - § 2 9 

- Ãs propoStas de aiterações de textos 
dos seus_usuârlos. Pãrá!;J:rafo único. Aos Estados, DiStrito Few da legislação tributária em vigor, .além das exi-

TirULOV 
Contribuição de Melhoria 

Art 67. Contribuição de _melhoria é o tri
buto instituído para fazer face ao custo de 
obras públicas realizadas pela União, Estados, 
Distrito federal ou Municipios, no â)11b!to de 
suas respectivas atribuições, exigível dos pro- . 
prietários de imóveis por elas beneficiados efe
tiva ou potencialmente. 

§ 19 Para efeito de instituiç~o e cobrança 
de contnbuição de melhoria, consideram-se 
compreendidas no âmbito das atf:!bulções da 
União, dos Estados, do Distrito Feâeral ou dos 
Municípios, aquelas que, segundo a Consti
tuição Federal, as Constituições dos Estados, 
as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos 
Municípios e a legislação com elas compatível, 

deral e Municípios faculta-se tão-somente a gências constãirte:s_do parágrafõ anteriOr, tan~ 
_contribuição de seus servidores, para custeio to em relação aos atas a iTiodificar como às 
de preVidênCia e asSistência soda! em beneK propostas, serão acofnpanhadas de avaliação 
ficio deles. _ crítica sobre a legislação preexistente reiatiVé!. -

Art. 69. Aplicar-se-ão às contribuições as à matéria. - --
normas gerais definidas nesta lei. assim como § _3'1 Será expedida riOúila complemen-
as limitações ao poder de tributar relativas às tar, sem prejuízo da iníciativa da administração 
demais espécies tributárias. ftscal nos casos que julgar necessário, sempre 

Parágrafo único. Nos casos em que as li- qUe for verificada aplicação ecJuivocada da le-
mitações se referirem apenas a determinada gislação tributária, por falta de clareza de seus 
espécie tributária, sua_extensão às contribui- disposftiVõS; deVlaamente comprovada ou de-
çõesocorrerásomenteemrelaçã.oàsquetive- monstfada. · · - · -- · ·-· 
rem características do trib1,1to al_cançado pela § 4ç A omissão na expedição de norma 
1jmitação. complementar, apóS--90 (noventa) dias decor

TÍTULO Vil 

EmPréstimos Compulsórios 
Aft. 70. Empréstirflo cOffipulSório é o tri

butO u1stituído Para fazer face a despesas ex-

ridOS-do ato ou fato qUe a tomar necessária, 
nos termos do parágrafo anterior, impedirá 
a aplicação de_ penaJjdade ao contribuinte e 
acarretará sanção administrativa à autoridade ____ ----
respoilsáV-el pela omissão. - -- -
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SEÇÃOII siç_ões _legais aplicáveis às normas jurídicas 
em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo. Leis, Tratados e Convenções 

Jntemadonais e Decretos Art. 77. A let:~islação tributária da {Jnião 
em reJação aos Territórios, bem como a dos 

Art 72. Somente a lei, ressalvadas as res~ Estados. do Distrito Federal e dos Municípios 
trições constitudonais, pode e?UIDelecer: vigoram, no País; fora, d6s ,respectivos ter,ritó-

1-a instituição de tributos, _ou a sua eJ:ttin- rios, nos limites em que ·Jhes reconheçam ex~ 
ção; · - ----:- --- --- :~ --- trateiT1foríalidade os convênios de ·que partici-

[[- a majoração de tributos, ou sua redu- pem, ou do que disponham esta ou outras 
ção; - - leis complementares expedidas pela União. 

lli- a definição do fato gerador da obri!;Ja· Art. 78. Salvo disposição em contrário, 
ção tributá~ principal, e do seu sujeito pas~ entram_ em vigo~:: _ _ .. 
sivo; Í- Os- atas administrativos a que se refere 

N-a fixação da alíquota do tributo e da 0 inciso I do·art: 75~ na data de sua aplicação; 
sua base de cálculo; [J -as· decisões a que se refere· o inciso 

V-a cominação de penalidades para as J[ do_ artigo 75, cjuanto a seus efeitos norrn_a~ 
ações ou omissões con~árias a seus disposi~ tlvos, 3D (trinta) dias após a data de sua Pt:thli-
tivos, ou para outras infrações nela defmidas; -caçãO; . 

VI- as hipóteses de exclusão, suspensão DI-os convênios a que se refere o inciso 
e extinç<§o de créditos tributários, inclusive dis~ IV do art. 75, na data neles prevista. · 
pensa ou redução de penalidades. - -- Art. 79. Entram em vigor no primeiro dia 

VIl- juros e correção monetária sobre dé# do exerdcio seguinte àquele em que ocorra 
bitos tributários. · a sua: public"ãção os disp_ositívos de lei qUe:• 

§ 1" EQuipãi'a-Se a- majoração do_ bibuto I- instJ1uem ou majõrani tribUtos; 
a modificação de sua. base de cálculo, que n _definem novas hipóteses de incidêhda; 
importe em tomá~lo mais o~eroso; . m- extinguem oU reduzem isenções, salvo 

§ 29 Não constitui majoração de tributo, se a lei dispuser de maneira mais favorável 
para os fins do disposto no inciso II deste arti~ ao contribuinte, __ e observado o disposto no 
go, a atualização do valor monetário da res- art 154. 
pectiva base de cálculo: Parágr.::!fo único. Excetuam~se do dispos-

Art 73. Os tratados e as convenções in- to neste artigo a tarifa alfandegária, o imposto 
temacionais aprovaâoS. pelo Congresso Na- de exportação, 0 imposto sobre p_rodutos in
cional, ressalvadas as disposições constitudo- , dustrializados, 0 imposto sobre operações de 
nais, prevalecem sobre a legisJação tributárias crédito, câmbio, seguros, ou relativos a tltulos 
interna e serão observados pela que lhe_s s.o~ -0 u valores mobiliários, além do imposto ex
brevenha. _ . - - traordinárlo e demais casos previstos na Cons-

Art. 74. O conteúdo e o alcance dos de- tit~çã?. 
cretos restringem-se aos das leis em função 
das quais sejam expedidos, determinados CAPÍTULO III 
com observância das. regras de interpretação Aplicação da Legislação Tributária 
estabelecidas nesta lei. Art. 80. A legislação tribut~ria aplica-se 

Parágrafo único. O disposto neste artigo imediatamente aos fatos geradores futuros e 
aplica-se _tambéin às_ normas_ complementa- · aos pendentes, asSim entendidos aqueles cuja 
res, em_ relação aos atos a cuja integração ocorrência tenha tido -início mas não esteja 
se d~stinem. completa nos termos do art. 91. 

SEÇI\OIII 
Nonnas Complementares 

Art. 75. São noimas complementares 
das leis, dos tratados e convenções interna
cionais _e dos decretos: 

1- os ates normativos expedidos pelas au-
toridades adminlsfratiWS; - -- -

11-as decisões dos órgãos singulares ou 
coletivos de jurisdiçãO administrativa, a que 
a lei atribua eficácia riórrTmtiva; 

III-as práticas reiteradamente observadas 
pela~ autoridades adininistrativas; 

IV- os êonvênlos que entre si celebrem 
a União, oS Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

Parágrafo úniCo. A observância das nor
mas referidas neste artigo exclui a imposição 
de penalidades, a cobrança de juros de mora 
e a atualização do valor monetário do t~buto, 
mas nãO exclui a exigibilidade deste. 

CAPITULO II 
Vigência da Legislação Tributária 

Art. 76. A vi9._êftt:ia, no espaço e no ter:npo, 
da legislação tributária rege-se pelas d1spo-

Art 81. A lei aplica-se a ato ou fato pre
térito: 
I- em qualquer caso, _quando seja expres

samente interpretativa, excluída a aplicação de 
- penalidade à infração dos dispositivos inter

pretados; 
__ II- trantado-se de ato não definitivamente 

julgado: __ 
a) quando deixe de defini-lo como infração; 
b) quando deixe de tratá-lo como contrário 

a qualquer exigência de_aç~o ou omissão. des
de que não tenha sido fraudulento e não tenha 
implicado falta de pagamento de tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos 
seyera_que a prevista na lei vigente ao tempo 
da sua prática. 

CAPITULO IV 
Interpretação e Integração 
da Legislação Tributária 

Art. 82. A legislação tributária será inter
pretada pelos métodos admitidos em Direito, 
atendido o disposto neste capítulo. 

Art. 83. Na ausência de disposição ex
pressa, a autoridade competente para aplicar 

a legislação tributária utilizará, sucessivamen
te, na ordem indicada: 

1-a analogia; 
II -os princípios gerais de direito trif?utário; 
~I- os_ prlndpios· gerais-de direito públi.co; 
IV -·a eqüidade. 
§ 1 o O emprego da analogia não- poderá 

reSUft8r na exigência de tributo. -
§ 29 O emprego da eqüidade não poderá 

resultar na dispensa do pagamento de tributo 
devido. 

Art. 84. Os princípios yerais de direito Pri
vado utilizam-se, para pesquisa da defmição, 
do conteúdo e do. alcance de seus institutos, 
ConCeitOS e formas, mas não ·para definiÇão 
dçs respectivOs efeitos tributários. 

Art. 85. A-lei tnbutária não pode alterar 
?I definição, o :conteild6 e o alcance de institu
tos, conceitos e formas de direito privado, utili
zados, expressa Ou irriplic!tam~nte, pela Cons
tituição Federal e, no ânibito respectiVo, pelas 
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Or
gânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 
·para definir Oú limitar competências tributá-
'rlas. · · ' · - - - · -

Art 86".- Interpreta-se literalmente a legis
lação tributária "que disponha sobre: 

1- suspen"são·ou-exclusão do Crédito tribu
tário; 
II- remissãO, prescrição e decadência; 

- I1I-dispensa do cumprimento de obrigci
ções tributáriif.S- ac_essóri.9.S. 

Att. 87 _. A lei tributária que define- infra
ções, ou lhe comina penalidades, interpretá~se 
de maneira i'ri.ais ·faVorável ao acusado, em 
tàsb -de dúvida quanto: 
I-à capitulação legal do fato; 
II-à natureza ou às circunstâncias mate~ 

riais do fato, ou .à. natureza ou extensão dos 
seus efeitos; 

m- à autoria_, imputãEiilidade, ou punibili
d~de; 

N- à natureza da penalidade aplicável, ou 
à sua graduação. 

TITULO II 
Obrigação Tributária 

CAPITULO! 
Disposições Gerais 

Art 88. -A ObrigaÇão tributária é principal 
ou acessória. 

§ 1 q A obrigação principal surge com a 
ocorrência do fato gerador, tem por objeto 
o pagamento_ de tributo ou pEj.nalidade pecu
niária e extingue-se juntamente com o crédito 
dela decorrente. -

§ 2? A obrigação acessória _decorre da le~ 
gislação tnbutária e tem _por objeto as presta
ções, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscali~~-o 
dos tributos. 

§ 39 A obrigação acessória, pelo simples 
fato da sua inobservância, converte-se em 
obrigação principal relativamente a penalida
de pecuniária. 

CAPITUlO II 
Fato Gerador 

Art 89. Fato gerador da obrigação prin
cipal é a situação jurídica ou de fato, definida 
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em lei como necessária e suficiente à sua 
ocor:rência_,__ _ _ _ 

'Art. 90. Fato gerador da obri_gação aces
sória é _qualquer, situação que, na forma da 
legislação tributária aplicável, impõe a prática 
ou a abstenção de ato q-ue não configure obri
gação principal. 

Art. 91. Sâlvo disposição de lei em con
trário, considera-se ocorrido o fato gerador 
e existentes os seus efeitos: . . 

I- tratando-se de situação de fato, desde 
o momento em que se verifiquem as circuns
tâncias materiais necessárias a que produza 
os .efeitos que normalmente lhe são próprios; 
n- tratando-se de: situação jurídica, desde 

o momento em que_ esteja definitivamente 
constituída, nos termos do dtfeito aplicável. 

Art. 92. Para os e(e_itqs .do inciso U do arti
go anterior e salvo disposição de lei em centrá· 
rio, os atas ou negócios jurídkos condicionais 
reputam-se_ perfeitos e _étcabaç;i_os: 
1-sendo suspensiva a condição, desde o 

momento. de_seu implemento; 
U- sendo resolu.tócta él condição, desde o 

momento da prática do ato ou da celebração 
do oegóçio. . - _ 

Art 93. .A aefirl~ão legal do fatç> _g~rador 
é lnte_rpretada ab_strain4o-se: . . . . _ 

1- da valídade jurídica dos atas efE;tiva
mente praticados pelos contribyintes, respon
sáve_is, ou te_r:c~?:iros,_bem como dô3:_natureza 
do seu objeto ou dos seus efeito$; 
n-dos .efeitos_ do.s fatos efetiVamente ocor-

ridos.. . . _____ _ 
Art. 94. O fato gei'Cidor do.s impostos djs

criminados na Constl~ição deverão atender, 
na sua definição, ao disposto nesta lei. 

CAPfTULOill 
Sujeito Ativo 

Art 95. SUjeltO attv6 da obrigação é a pes~ 
soa jurídica de direito público titular da compe
tência para exigir o seu cumprimento. -

Art 96. SalvO disposição de lei em con
trário, a pessoa jurídica de direito público, que 
se _constituir pela transformação ou pelo des
membramento territorial de outra, sub-roga
se nos direitos desta, cuja legislação tributária 
aplicará até que entre em vigor a sua própria. 

Parágrafo único. Idêntico critério será apli
cado no caso de fusão de Estados ou Muni
cípios. 

CAPITULO IV 
Sujeito Passivo 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 97. Sujeito passivo da obrigação prin
cipal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sUjeito passivo _da obri-
gação principal diz-se: · · 
I- contribuinte, quando tenha reação pes

soal e direta com a situação que constitua 
o respectivo fato gerador; 

II -responsável, quando, sem revestir a 
condição de contribuinte, sua obrigação de
corra de disposição expressa de lei. 

Art. ga Sujeito passivo da obrigação_ --~rtigo, conslderar-se-á como domicilio tnbu-
acess6ria é a pessoa obrigada às prestações tário do contribuinte ou responsável o lugar 
que constituam o seu obj_eto~ da situaçãO doS beÕs õu da ocorrência dos 

Art 99_. _ Salvo disposições_de lei em con- atas ou fatos que deram origem à obrig~ção. 
trário, as convenções particulares. relativas à § 2~' A autoridade administrativa pode re-
resporisiibifidade pelo pagamento de. tnbutos. cusar o domicílio eleito, quando impossibilite 
não· podem ser opostas à Fazenda Pública, ou dificulte a ar(ecadação ou a fiscalização 
para modíficar a definição legal do sujeito pas- do tributo, aplicando-se então a regra do parã-
sivo das obrigações tnbutárias corresponden- grafo anterior. -
te,s. - § 39 'Q aomli:J1io a considerar é o do mo-

--SEÇÃOII 
Solldariedade-

Art. 100. São solidariamente obrigadas:_ 
I-_ as pessoas que tenham interesse co

mum na situação que constitua o féito geradqr 
da obrigação principal; 

li-as pessoas expressamente designadas 
por lei. 

Par.~.grafo único. A _solid.;:~riedade referida 
neste artigo não comporta beneficio de or-
dem. _ _ 

Art. ·1 01. Salvo disposição de lei em con
trário, são os seguintes os efeitos da solida· 
riedade: - --
I-o pagamento ef~t_L,Jado por um do_s obri

gados aproveita aos demais; 
Q ..,.:..a isenção ou remissão _de .crédito exo-_ 

nera todos os obrigados, salvo se outorgada 
pessoalmente a um deles, _subsistindo, nesse 
caso, a solidariedade quantO aos demais pelo 
saldo;~· __ - . 

III-a interrupção da prescrição, em favor 
ou contra um dos obrigados, favorece ou pre
judic~ açs demajs. 

'SEÇÃOITI 
Capacidade Tributária 

Art. 102. A qipaddade tributária passiva 
independe: 

1- da capacidade civil das pessoas natu
fais; 

Ii-de achar-se a pessoa natural sujeita a 
medidas que importem privação ou limitação _ 

- do exerc_íçio d~ atividades civis, comerciais ou 
- profisSiÕ~ais, oU da administração direta de 

seus bens ou negócios; 
li!- de estar a pessoa jurídica regularmente 

constituída, Pastançlo que configure uma uni
dade econômica ou profissional. 

SEÇÃO IV 
Domicílio Tributário 

Art. 1 03~ Na falta de eleição, pelo contri
b~e~inte ou responsável, de domicílio tributário, 
na fofma da leglslãç'ãô aplicável, considera-se 
como tal: 
I- quanto às pessoas nattJrais, a sua resi

dência habitual, ou, sendo esta incerta ou des
conhecida, o centro habitual de sua atividade; 

II- quanto às pessoas jurídicas de direito 
privado ou às firmas indMduais, o lugar da 
sua sede, o_u, em reléição aos atas ou fatos 
que derem origem à obrigação, o de cada 
estabelecimento; 

III- quanto às pessoas jurídiCas de direito 
público, qualquer de_ suas repartições no terri
tório da entidade tributante. 

§ 1 ;- Quando não couber a aplicação das_ 
regras fJXadas em qualquer dos incisos deste 

mento do fato gerador, nos casOs em- que, 
nos terõ:lQSdá lei, cónstiti.la critériO para· defirlk 
a competê~cia ~~~tária. . · · 

CAPITULO V 
Responsabilidade Tributária 

SEÇÃOI 
- -- - Dlsp~Si.ção Geral 

Art. 104. Sem prejuízO do disposto neste 
Capítulo, -a léi pode 8tnb_Liir de modo .expresso 

-a responsabilidade pelo crédito tributário a ter
ceira pessóa, vfhculada ao fato gerador da res~ 
pectiva obrigação, excluindo a responsabili
-dade do contribuinte ou atribuindo·a a (.;!&Íe 
em caráter supletivo .do cumprimento total ou 

_parcial da referida obriga~ão. 

SEÇÀOli 
Responsabilidade dos Su(:essores 

Art. 1 Õ5.- o dispoStõ nesta seção ~plica
s.e por iglÚ.Ii aos créditos tributários <iefmitiva
mente constituí4os ~ou_em curSq de consti~ 
tuição à data doS citas· nela referidos,_ e aos 
·constilll_fdos posteríormente-Oaos niésmOs 
ates, desde .que relativos a obrigações tnbutá
rias surgidas até a referida data. 

Art. 106. Os créditos tributários_ relativos 
a impostos cujo fato gerador seja a proprie
dade, o domlnio útil ou a posse de bens imó
veis, e_ be:m assim os relativos-a taxas pela 
prestação de serviÇos te_ferente.$ a. :(~s b~ns, 
ou a contribuiçõeS de melhoria, sub-rogain-s_e 
nã peSSoa: dos resp'ectivos adquirerites, .Salvo 
quando conste .do título. a prova de sua qui-

-tação. _ _ . 
Parágrafo único. No caso_de_afrema.,tação 

em hasta pública, a Sub-rogação ocOrfe sobie 
o respectivo preço: . . 

Art. 101: --São pessoalmente responsá
veis: 

I- o adquirente ou remitente, pelos tribu
tos relativos aos bens adquiridos ou remidos, 
computados -os aáésdmos da lei. 

11- o suce_ssor a qualquer titulo e à cônjuge 
_ meelro;pelos tributos.devidos pelo "de cujus" 
até a data da partilha ou -adjudicaçãO, com 
os acréscimos legais, limitadas esta rewonsa~ 
bllidade a,o montante do quinhão, do legado 
ou da mea_ção; __ 
_ JII- o espólio, pelos tributos devidOS Pelo 

"de cujus" até a data da abertura da sucessão, 
com os acrésdmos legais. 

Art. 108. A pessÇ!a jurídica de direito priM 
vado que resultar de fusão, cisão, transfor
mação ou inÇ_orpóração de outra-ou em outra 
é respo"nSáVel pelos tributos deVidoS até a datã 
do ato pelas pessoas juridicas cte direito priva
do fusionadas, cindid;;~.s, tr:ansforrnadas ou in
cÕrpofadas,_ som_ os acré_scimos legais: 
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Pârá9iafo únicO. __ O_ disposto neste artigo 
aplica~se os casos de extinção de pessoas juríM · 
diCas de 'direito Privado, qucindo a exploração 
da respectiva atividaae seja continuada por 
qualquer sócio rerilaries_cente, Ou seu espólio, 
sob a mesma ou outra razão 'sOcial, ou sob 
firma individUal • , 

Art. 109. A pessoa natural ou jurídica de 
direito privado que adquirir de outra, por•qual~ -
quer título, fundo de cbmérdo ou estabele
cimento comercial, industrial ou profissiÓnal, 
res·ponde pelos tributos; relativos ao fundo ou 
e'stabelécirnento adquirido, devidos atê _a_data 
do ato, com seus acréstimos legais: · 

I--diretamente, .cdmo _se fosse o pt9prlo 
contribuinte, m'as S_érii --prejUízo 'dã responsa-~ 
bilidade do alienante,· se· este· cessar a explo
ração do comérdo, ·indústria ou atividade; , 
II- subsidiariamerite com -o alienante, se· 

este prosseguir na exploração-ou iniclãf dentro 
de seis meses, a corit~.f da data da alienação, 
nova atividade no mesnio ou efn- outro ramo 
de comércio, indústfià __ oU Profissão. 

SEÇÃOIIl . . 
ResponsabiUdade de Terceiro.s 

Art. 110. Nos casos _de impossibilidade 
de exigência do cumprlme~to qa obrigação 
principal pelo Contrl:buin_te, respondem solida
riamente com es_te nos atos em que intervie
rem ou pelas omissões de que forem respon
sáveis: - - . , -

I-os pais, pelos tributõs-del!idoS por Seus 
· ffihos menores; 

ll-os tutores e curad_ores, pelos tributos 
devidos por seus tutelado_s ou curatelados; 

III-os administradores de .bens de tercei
ros, pelo tnbutos devidos_ por estes; 

N-o inventari_ante, pelos tributos devidos 
pelo espólio; 

V- o síndico e o comissário, pelos tributos 
devidos pela massa falida ou pelo concorda
tário; 

VI- os tabeliões, ·eSCrivães e deméi.iS ser
ventuários de_ ofício, pelos tributos devi dós so
bre os atas praticados por eles, ou perante 
eles, em razão do seu ofício; 

Vil- os sócios, 'no caso de liquidação de 
sociedade de pessoas. 

Parágrafo úniCo. -A ·reSponsabilidade soU
dária de que trata este·artigo abrange os acrés
cimos legais aos tributos devidos, restringin
do-se, porém, quanto às penalidades, apenas 
às de caráter moratório. 

Art. 111. São pessbalmente responsáveis 
pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atas praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos; 

1-as pessoas referidas no artigo anterior; 
D-os mandatários, prepostos e emprega

dos; 
III- os di retores, gerentes ou representan

tes de pessoas jurídicas _de direito priv.:ido. 

SEÇÃOIV 
Responsabilidade por lnfrações 

Art. 112. SalVo ~dispOSição de lei em con
trário, a responsabilidade porinfrações da le
gislação tributária independe da intenção do 

agente ou do respõnsáV:ef e da efetividade, a aplicação da penalidade cabível, computa-
natureza e extensão dos efeitos_ do ato. dos os acréscimos prevfstos em lei. 

Art. 113. A responsabilidade é pessoal ao e_arágrafo único. A atividade _administrati-
agente:- . · va de lançamento é vinculada e obrigatória, 

-I-quanto às inJraçõe? conceituadas por sob pena de responsabilidade fundonal. 
lei como crimes ou contravenções, salvo Art. 119. Salv.o disposição_de.lei..eJ;TJ coo-
quando prq.ti,cada!õ rtc;r ~~e.r<;ício regular de ad~ trário, quando o valor tributário esteja ~xpresso 
ministração, mandato, função, cargo ou em- em moeda estrangeira, no lança.mentq far-se-
prego, ou no cumprimento de ordem expressa á sua conversão ·em moe9a n&cional ao cãm-
emitida por quem de direito; bio do dia da o_corrência dÕ fato gerádor da 

D -quanto às infrações em cuja definição obrigação. 
o dolo ~specífico do agente seja elementar; _ Art. 120. 0-Jançamento_reporta-s~"à data 

UI-quanto às infrações que decorram di- . da ocorr,ência do fato ge~açlor Q.a obrig?J.ção 
reta e exclusivamente _ae dolo específico~ ._e rege-se pela le~ entãQ yigente, ~iJ1d.a. que 
_ a) das pessoas referi dás no art. 11 Or contra . · posteriormente rriodificada ou_r_eyogad~. 

aqueles por quem respondem; Parágrafo único. Aplica-se ao lança,mento 
b) dos mandatários, prepa_stos ou .empre-. a legislação q~e. po~eri9rrr:ten~e à ocorrência 

gados, contra seus mandantes, preponentes do fato ger.;idor d<;1 obrjgação, tenl:ta instl_tuído 
ou empregadores; novas critérios formais de, apuração e exigên-

ç)_dos direitOs, gerentes OU representantes cia do crédito tributário, QU processos de fisca-
de pessoas jurídicas de direito privado, contra Jização, ampliado os poderes de investigação 
es~s: -- _·das autoridades administrativas, ou outorgado 
- Ârt_ 114. A responsabilidade é excluída ao crédito maiores _garantiaS 'ou privilégios, ex-

pela denúnda espontân~a da infração, acom- ceto, neste último caso, para efeito de atribuir 
panhada, se for o casO, do pagamento do tri- responsabilidade tributária a terceiros. 
buto devido atualizado e acrescido de juros Art 121. O lançamento regularmente no-
e multa de mora, ou de depósito da impor- tificado ao sujeito passivo .só pode,sér alterado 
tância arbitrada pela~ autoridade administra· em virtude de: .. -
t_Iva, _quando o montante do tributo dep~nda r- impugnação do suj-eito passivo; 
de apuração. - . n- recurso de ofício; 

Parágrafo úriico,_""' Não se considera espon- tn- iniciativa de oficio âa autoridade admi-
tânea a denúncia apresentada após o iri.ício nistrativa, nos casos previstOs no art. 125. 
-de qualquer procediffiento administrativo Ou Art. 122. _ A modificação introduzida, de 
medida de fiscalização, relacionados direta- ofício ou em conueqüência de .decisão admi-
mente com a_infração. nistra~iva ou judiei~!, nos crité:rios j!Jr(dico_s 

TÍTULO III 
Crédito Tributário 

CAPITULO! 
Disposiçõês GeraiS 

M. 115. O crédito_ tributário decOrre da 
~obrigação principal e _tem a mesma natureza 
desta. 

Art. 116. As circunS:~ncias que modifi
cam o crédito triburário, sua extensão ou seus 
efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele 
atribuídos, ou que excJue_m sua exigibilidáde, 
não afetam a obrigação _tributária que lhe deu 
origem. 

Art. 117. O créditO tributário somente se 
modifica ou extingue, -Ou tem sua-exigibilidade 
suspensa ou excluída, nos casos previstos nes
ta J~i, fora dos quais não _pq<;lem s_er dispen
sadas, sob pena de responsabilidade funcional 
na forma de lei, ?l sua cobrança qu as respec
tivas garantias. 

0\PITUI-011 
-~ ~--_Constituição d_o C~to Tributário 

SEÇÃOI 
- Lanç~rilento 

Art. 118. Corrlpete privativamente à auto
ridade administrativa constituir o crédito tribu
tário pelo lançamento, assim entendido o pro
cedimento administrativo tendente a verificar 
a ocorrência _do fato gerador da obrigação Cor
respondente, determinar -a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identi
ficar o sujeito passivo e, sendo o_ caso, propor 

· a,dotados pela autortdade adm"inistrativ.a nO 
exercido- do lançamento.somente_pode ser 
efetivada, em relação- a um mesmo sujeito 
passivo, quanto a fato gerador ocorrido. poste
riormente à sua introdução. 

SEÇÃOII 
M04alldades de Lançamento 

Art. 12.3. O Ja!lç:amento é.efefuado com 
base na dedaraç:ão do sUjeito pâssivo ou de 
terceiro, quando um ou outro, ttà forma da 
legis1ação tributáriá, presta à autoriBade admi
nistratiVa informações sobre matéria de fato, 
indispensáveis à sua efetivação. 

§ 19 A retificaçào-da declaração por inicia
tiva do próprio declarante, quando vise a redu
zir ou a excluir tributo, só é admissível me
diante comprovação do erro em que se funde, 
e antes de notificado o lançamento. 
. § _ 29 Os erros contidos na declaração e 

apuráveis pelo seu exame serão retificados de 
ofício pela autoridade administrativa _a que 
competir a revisão daquela. -

Art. 124. Quando o cálculo do tributo te
riha Por base, ou tome -em cànsideração, o 
valor ou o preço de bens, direitos, serviços 
ou atos jurídicos, a autoridade lançadõra, me
diante processo regular, arbitrará aquele valor 
ou preço, sempre que sejam omissos ou não 
mereçam fé as dedarações ou os esclareci
mentos prestados, ou os documentos expe* 
didos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro le* 
galmente obrigado, ressalvada, em caso de 
contestação, avaliação contraditória, adminis
trativa ou judicial. 
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Art 125. O lançamento é efetuado e re
visto de ofício pela autoddade admi.nistrÇJ.tiva 
nos s~guintt?;S: c;asos; 

1-- quandO a lei assim·o determine;-
11- quando a declaração nãó.Seja prestada, 

pór quem de direito,-nO prazo e na forma da 
legiSlaÇãO tributária; · 

§ 59 O contnbuinte, antes da ho_m_ologa
ç:ão; ÇiOâe cõrri9ir erro material, de fato ou 

. de direito,. por ele cometido. 

CAPITULOlll 
· Stis"p'ehsáo" do Crédito· Tributário 

. . 5EÇÃoJ ... _. 
_D)I;pos!ções Ge~ . 

nr-quando a pessoa legalmente obrigada, :Art. 127. Suspende a eXigibilidade do crê--
embora tenha prestado declaração nos ter- dito tributário; 
mos do ínçiso anterior, deixe de atender, no I-a moratória; 
prazo e na forma da legislação tributária, a ll- o-aepóSito do seu niontarite integ_ral; 
pedido de esdarecimento formulado pela au- . m-as reclamações e os recursos, nos ter-· 
toridade administrativa, recuse-se a -pr-está-lo moS ~as ·leis reguladoras de processo tribu-
ou 'rião ·o· preste Satisfatbriament~, a juízo da- ·tário administrativo; 
qtJela autoridadé;· IV -a concessão de m.erlida liminar em' 

IV- quando se ·cbtnptove ·falSidade, erro mandado de segurança. · 
ou bmissáo quahto' a _qUalquer' el~mentd de fi-. . Parágrafo úniro: O disposto neste artigo 
nido n:a legislação tributária como·sendo de não dispensa 0 cumprimento das obrigações·. 
declaração ·obrigatória: acessórias dependentes da obrigação princi-
V- quando se comprove omissão ou ine-- pai cujo crédito seja suspei1so, ou dela conse-

xatidão, por parte da pessoa legalmente obri- qüentes. 
gada, no exerd.cio da atividatle a que se refere . SEÇÃO II 

o artigo seguin~e; ' ~ ___,_ . _ _,_ __ ~-=:<:~ Moiatória · 
VI- quando se comprove açao ou omtssao • -~ _. _., -·~~~ -·-~----"-- .• 

do sujeito passivo; ou de terceiro legalmente . Art. .128. A rnoratória.somente pode ser 
obrigado; que dé lugar à·aplicação de penali- conCedida: . 
dade pecuniária; I_..:... em carátér geral pela _p_essoa jurídica 

Vil-quando se comprove que o sujeito de "direito público competente para instituir. 
passivo, ou terceiro em benefício dÇJquele, agiu _ o tributo a que se _refira; • 
com dolo, fraude ou simulação; ·U-em caráter·ir'ldividual, Por deSpacho da 

VIII- quando deva ser apreciado fato não autorid;;tde ·administrativa, desde que autori-
conhecido ou não provado por ocasião do UtdÇJ. por lei nas condições do inciso_ anterior. 1 

lançamento anterior; _ Parágrafo único: A lei concessiva de mora-
IX-quando se comprove -que, 'no· lança- tória pode circunscrever ~pressamente a sua 

mento anterior, ocorreu fraude ou _falta fundo- aplicabilidade a determinada região do territó-
nal da autoridade que o efetuou, ou omissão, rio_ da pessoa jtJrfdica.de direito público que· 
pelamesmaautoridàde,deatoouformalidade a expe_dir, ou a detenninaQa classe ou cate-
essencial. geria de sujeitos pa_ssivos. , 

Parágrafo único. A revisão do _lçmçainento ___ ~6rk 1;?~- .-A l,eLque _conceda moratória em 

que o beneficiadO" não satisfazia ou deixou de 
satisfazei as: &iri.dlÇõiS Q_U Cn-ãÔ ·_c;Umpria ou 
deixou de CümPrír Os requisitos Para a conces
'são do favOr, cobrahdci-Se o Ci-êdtto afuàlizado, 
acrescido de jUros Cl.ê rriora: · 
-I- com iinpos1Çãi:> da penalidade Cabível, 

nOs cãsOS de fraUde, dolo, OL!. SfrnulaçãQ do 
. beneficíado, ou de; terceiro- em bE:nefi.cio da-
quele; · · 
. U -sem iri"lpoSição- de penalidade, eX.ceto 
.~ moratórias, noS de~iS êàsoS. · · 
. Parágrafo JJnicO~ ,NQ caso do iricíso l.deste 
artigo, o tempo decorrido entre a c'ohC:essão 
da moratóriâ e Sti<f(êVoQ:aÇãO hão Se Coi"riputa 
para efeTto da ·preSCrição do difeitO à C05ránça 
àe crédito; _no· caso do" indsó [] dêste artigo, 

, 9- revogação só pode ocorrer se hão írriplicar 
prescrição do referido direito. 

· CAPÍTULO IV 
Extinção do Crédito -Tributário 

. SEÇÂOT . . . 
Modalida~e.s_de_Extinç~ç . 

Art. 132. Extinguem o crédito tributário: 
1-o paganiento; · 
'II- a compensação;··· 
m-a transação; 
IV-a remissâO; 
V- a prescrição e a decadênciã.; 

_ 'VI- a conversão de depósito em renda; 
, __,VII- o pagamento antecipado e a homolo
gação do lançamento nos termoS do diSposto 
noart.126~S~!.IS§§l~e4";_ . . _ 

VJir-:-a c;onsignaçãÕ em paQ-amento, -nOs· 
, termos do dtsposto no § 2° do art. 140; 

IX- a decisão .administrativa irreformável, 
assim entendida a definitiva na órbita adminis
trativa, que não mais possa ser objeto de ação 
anulatória; -- _ __ 

>Ç.- a decisão judicial passada em julgado; 
só pode ser iniciada enquanto não extinto o caráter geral ou autorize sua concessão em_ . e 
direito da Fazenda Pública. -Caráter individUal especificará, sel)l prejuízo d~ • xi-outros_ a,tÔs P~(;~~toS em lei.:: 

Art. 126. O lançai"nen(o por homologa- outros requisitos: "Parágrafo único. A lei d_isporá, süplemeri-
ção, que ocorre quanto aos tributos cuja legis- 1-o prazo de duração do favor; ~rmente, quanto _aos efeitos aa extinção total 
lação atribua ao 'sUjeito passivO o- dever de , 11- a.s condições da çonces~ão do favor .. _O!J parcial do ·çrédito sobre a uiterlõr. •ierifica-
antedpar o pagamento sem pÍ'évio exarile da emcaráter individual; ção da irregufá:rtd.itd~-da-sua COnstituição. 
autoridade administratiVa; Op.êra-Sé pelO ato m- sendo caso; SEÇÃO n 
em que_ a referida autoridade, ioritend9.c6nhe- a) os tributos a que se aplica; . Pagamento 
cimento da atividade preparatória eX:ei"dda pe- b) o número de prestações e seus venci- _ . _ 
lo obrigado, expressamente a homologa. mentes, dentro do prazo a que se refere o . A[t. 13~f ~ Ífl'!ÇÍO~ição de penalidade não 

§ 19 O pagamento anteCipado pelo obri- inciso I, podendo atribuir a ftXação de uns e .. ~l~de o pagamel}to _ it:t~_~ral ~do crédito tribu-
gado nos termos des,te. artigo exttngue o crê- de outros ~ autoridade ~dministrativa, para ca- tá rio. _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 
dito, sob condição resolutória da ult~rior _ho- da c:_asO de s:onces_~p -~-cª-rátei individual; . Arl 134. O pagamento de um crédito não 
mologação do lançarnentp. c:) as garantias qu~ de>iem __ ser fomecida~ ·imporia em pt-e.S~J!ião-~dE~ pa·gamento: 

§ 29 Não influem sobre a obrigação tribu- pelo _beneficiado no cÇJso_ de conses~ão em · 1-quil.rido p·arctal, das prestações em que 
tária quaisquer ato_s anteriores à homologa- . ·çaráter inc;l,i_yiduaJ. _ _ _ _ -Se de_compoilha; · · · · -
ção, praticados pelo sujeito passivo ou por Art. 130. _ SalvodisposiçãÕdeleiemcon-- - 11-QuandoemU~a-.Sóvez,deo_utroscrédi:- __ _ 
terceiro, visando .à eJ4jnção total ou parcial trário, a moratória somente abrange os crédí- . tos referentes ao_ mesmo ou ~_9utros tiJbutOs. 
do crédito. tos. definitivamente constituídos à data da lei Art. 135. Quando a legislação tríbutârta 

§ 39 Os ates a que se refere o parágrafo ou do despacho que a conceder, ou cujo lan-. -. nãodispuSera-reSpeitó, opagan1efiro·é-efetua~ 
anterior serão, porém, considerados no lança- çamento já tenha sido iniciado àquela data , do na reparttção competente do domicílio do 
mente efetuado pela administração fiscal. por ato regularmente notificado ao sujetto pas- sujeito pasSivo. 

§ 49 Se a lei não fJXer prazo à homolo- sivo. .. _ Art. 136. Quando a legislação tributária 
gação, será ele de cinco .anos, a contar. da Parágr_afo único. A moratória não aprove[- não ftXar o terrfi5o do pagamento; o venci-
ocorrêm::ia d_Q fato gerador; ~pirado esse pra- ta aos_ c~os de dolo; fraude ou simulação mentõ -do crédito ocorre t(inta dias depois da 
zo sem que _a Fazenda Pública se tenha pro- do sujeito passivo ou de te(ceiro em beneficio (!.~t:9-__ em _que s~ _considera _o sujettõ passivo 
nunciado, considera-se homologado o lança- _daquele. notificado do lan_çarn~nto. ·-
mente e, se pago o tributo, definitivamente Art. 131. A conc~ssão da moratória em Parágrafo úniC_o. A legislação tributária pc-
extinto o crédito, salvo se comprç>Vada a ocor- __ caráter individual não g_era direito adquirido de conceder desconto pela antecij)ã:Çãõ do 
rência de dolo, fraude ou simulação. __ e será revogada de oficio, sempre que se apure pagarriento, nas Condições que estabeleça. 
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Arl 137. O crédito nào iritegralniente pa
go no vencimentO é citualizado e acrescido 
de juros de mora, seja qual for o motivo deter
minante da falta, sem prejuízo da imposição 
das penalidades cabíveis e da aplicação de 
quaisquer medidas de garantia previstas nestâ 
lei ou em lei tributária. 

§ 1 o Se a lei não dispuser de modo diver
so, os juros de mora são calculados à taxa 
de um por cento ao mês. 

§ 2~ _O disposto rieste 6rllgo não se aplica 
na pendência de consulta eficaz, relativamente 
ao periodo compreendido_ entre a data de sua 
forniulação pelo devedor e o final do prazo 
legal para cumprimento da respectiva dedsão. 

Art. 13H. . O pã'gafnento é efétuado: 
1- em moeda corrente, cheque ou __ \!'ale 

postal; 

1-de recusa de recebimento, ou subordi
nação deste ao pagamento de outro tributo 
ou de penalidade, ou ·ao c:umprimento de obri
gação acessói'ia:--sem fundamento legal; 
II- de 'subordinação do recebimento ?O 

cumpflmento de exigêndas administrativas 
sem fundamento legal; 

UI-de exigência, por mais de uma pessoa 
jurídica de direito público, de triblitõ idêntico 
sobre um mesmo-fato gerador. 

§ 1 ~ A consignação só pode versar sobre 
o crédito que o consignante se propõe a pagar. 

§ 2? Julgada procedente a consignação, 
o pagamento se reputa efetuado e a impor

-tãncia consignada é convertida em renda; jul
gada improcedente à consignação no todo 
9U_ em parte, cobra-se o crédito atualizado, 
acrescido de juros de mora, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. [(-nos casos previstos em lei, em estam

pilha, em papel s<?lado, ou por processo mecâ
nico. 

§ 19 A legislaçãÇ> tributária pÇ>de determi- SEÇÃO m 
nar as garantias exifiidas para 0 pagamento Pagamento lr:tdev:ido 
por cheque ou vale postal, desde que não o Art. 141. - O sujeitO passivo tem direito, in-
terne impossível ou mais oneroso que o paga- dependentemente de prévio protesto, à resti-
mento em moeda corrente. tuição total ou parcial do tributo, seja qual 

§ 29 O ·crêdito pago pOr cheque somente for a modalidade do seu pagamento, ressai-
se considera extinto com o resgate deste pelo vado 0 dispOsto no § 49 do art. 138, nos seguin~ 
sacado. tes caso~; -

§ 3o O crédito paQáVet em estampilha 1-cobrançaoupagamentoespontâneode 
considera-se extinto com a inutilização regular tributo_ indevídq_ ou maior que o devido em 
daquela, ressalvado o disposto no. art. 126. face da legtsiãção tributária aplicável, ou da 

§ 4? A perda ou destruição da estampilha, natureza ou circunstâncias materiais _do fato 
ou o erro·no pagamento por esta modalidade gerador efetivamente ocorrido; 
não dão direito à restituição, salvo nos casos 11 _ erro na identificação do sujeito passivo, 
expressamente previstos na legislação ti'ibu- _na ~terminação da alíquota aplicável, no cál-
tária, ou naqueles em que o erro seja imputável cu] o do montante do débito -ou na elaboração 
à autoridade administrativa. ou- conferênCia de qualquer documento rela-

§ 5? O pagamento em papel selado ou _!ivq-ao-p-agamento;- - , 
por processo mecânico equipara-se ao paga- DI- reforma, anulação, revogação ou resci-
mento em estampilha. são de decisão condenatória, administrativa 

Art. 139. -Existindo -siniWtane-amente dois ou judicial. 
ou mats débitos vencidos do mesmo sujeito Art. 142. A restituição de tributos que 
passivo para com a mesma pessoa jurídica comportem, por sua natureza, transferência 
de direito--público,- relativos ao mesmo ou a do respectivo encargo financeiro, somente se-
diferentes tributos; a autOridade administrativa râ feita a quem prove haver assumido referido 
competente para receber o pagamento deter- encarflo, ou,_ no ·caso de tê-lo transferido C! 
minará a respectiva imputação, obedecidas as terceiro, estar por este expresssamente autor}; 
seguintes regras, na ordem em que se acham zado a recebê-la .. 
enumeradas: Art. 143. A restituiç&o total ou pardal do 

I-aos débitos por obrigação própria, e, tributo dá lugar à restituição, na mesma pro-
em segundo lugar, aos decorrentes_de respon- porção, da correção monetária, dos juros de 
sabilidade tributária; mora e das penalidades pecuniárias, salvo as 

II- primeiramente, às contribuições de referentes alofLa_ç_Ô:~s de caráter formal não 
melhoria, depois, sucessivamente, às taxas, prejudicadas pela causa de restituição. 
aos impostos, às contribuições e por fim aos Pa_rW.3fo único. A restituição é corrigida 
empréstimos compulsórios; monetariamente e vence ju_ros não capitali-

UI- na ordem crescente dos pra2:os de záveis, a partir do trânsito em julgado da âeci-
prescrição; são defirUtiva que a determinar. 

!V-na ordem decrescente _dos montantes, Art. 144. O direito de pleitear a restituição 
computados os juros de mora, atualização e: ~ngue-secomo~decursodoprazode5(cin-
penalidades. co) anos, contados: 

Parágrafo único. Em relação a um mesmo I- nas hipóteseS dos incisos I e II do art. 
débito, a imputação será feita proporcional- l.it. 1, da data da extinção do crédito tributário; 
menteaotributo,jurosdemora,correçãomo- TI-na hipótese-do iilciso DI do art. 141, 
netária, penalidade e demais enCargOs legais. da data em que se tomar defmitiva a decisão 

Art _ 140. A importância do crédito tribu- administrativa ou passar em julgado a decisão 
tário pode ser consignada judicialmente pelo judidal que tenha reformado, anulado, revo-
sujeito paSsivo, ou pOi-qualquer interess.ado gado ou rescJDdido a decisão de que decorreu 
na solução da dívida, nos caso"s: - _-:_o pagamento indevido. 

M: 145. Prescreve em dois anos_a açã"o 
anulatória da decisão adnlín-iStrativa que dene
gar a restituição. 

Parágrafo único. O prazo de PrescriÇãO é 
interrompido pelo in{do da ação judicial, reco
meçando o seu cu-rso, por metade, _a partir 
da data da citação validamente feit<l ao repre
sentante judicial da Fazenda Pública interes-
sada. -

SEçAO lV 
Demais Modalidades de Extinção 

Art. 146. A lei pode, nas condiçõ_es e s_ob 
as garantias que estipular, ou _cuja estipulação 
em cada caso atribuir à autoridade adminis
trativa, autorizar a compensação de créditOs 
tributários com créditos líquidOs e certos, ven
cidos ou vincendos, do sujeito passivo contra 
a Fazenda Pública. 

Parágrafo único. S_endo vincendo o cré
dito d_o sujeito passivo, a lei determinará, para 
os efeitos deste artigo, __ o reajustamento do 
seu montante, não podendo, porém, cominar 
redução maior que a correspondente ao juro 
de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo 
a decorrer entre a data da compensação e 
a do vencimento, mais a correção monetária 
embutida no crédito do contribuinte, no mes
mo período, conforme respectivo contratO. 

Art. 147. A lei pode facultar, nas condi
ções que estabeleça, aos sujeitos ativO e pas
sivo da obrigação tributária, celebrar transação
que, mediante concessões mútuas, importe 
em terminação de litígio e conseqüente extin
ção de crédito tributário. 

Parágrafo único. A ler indicará a autorida
de competente para autorizar a transação em 
cada caso. 

Art. 148. Alei pode autorizar a autOridade 
administrativa a cOnceder, por despacho fun
damentado, remissão total ou parcial do cré
dito tributário, atendendo: 

1-à situação económica do sujeito pas
sivo; 

11-ao erro ou ignorância escusáveis do su
jeito passivo, quanto à matéria de fato; 

nr-: à diminuta importância do crédito tri
butário~ 

IV- a considerações de eqüidade, em rela
ção com as características pessoais ou mate
riais do caso; 
- V- a condições peculiares a determinada 

região do território da entidade tributante. 
Parágrafo único. O despacho referido" nes

te artigo -não gera direito adqüirido, aplican
do-se, quando cabfvel, o disposto no art. 13"1. 

Art. 149. O direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue~se após 
5 (cinco) anos, contados: 

I-do primeiro dia do exerdclo seguinte 
àquele em que a autoridade administrativa es
tiver habilitada a efetuar o lançamento; 
~-da data em que se tornar definitiva a 

decisão que houver anulado, por vicio formal, 
o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que Se refere 
_ este artigo e).tingue-se definitivãmerite cOm 

o decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciãda a constituição 
do crédito tributádo "pela notificação, ao sujeito 
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passivo, de qualquer medida preparatória in
dispensável ao lançamento. 

Art. 150. A ação para a cobrança do cré
dito tributário prescreve em cinco anos, conta

. dos da data da sua constituição definitiva. 
§ 1 ~ A prescrição se interrompe: 
1-pela citação pessoal feita ao _devedor; 
II- pelo protesto judicial; 
lii-por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; 
IV- por qualquer ato inequívoco, ainda que 

extrajudicial, que Importe em reConhecimento 
do débito pelo devedor. 

§ 2~ A prescrição se suspende: 
I-pela moratória; 
li-pelo ·depósito do montante integral do 

crédito tributário; · 
ll1- pela apresentação de reclamações e 

de recursos, nos termos das leis reguladoras 
do processo tributário administrativo; 

IV-pela concessão de medida liminar em 
mandado de segurança; 

V- pela hipótese prevista no" art. -131 e seu 
parágrafo único, no período entre a concessão 
do beneficio e sua revogação; 

VI- pela sustação da cobrança judicial de 
débitos inexeqüfveis e de reduzido :valor. 

CAPITULO V 
Exclusão do Crédito Tributário 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 151, Excluem o crédito tributário: 
1-a isenção; 
n-a anistiã. 
Parágrafo único. A exclusão do crédito tri

butário, não- dispensa o cumprimento das 
obrigrações acessórias dependentes da obri
gração principal cujo crédito seja excluído, ou 
dela conseqüentes. -

SEÇÃOII 
Isenção 

Art. 152. A isenção, ainda quando previs
ta em contrato, é sempre decorrente de lei 
que especifique as condiÇões e requisitos exi
gidos para a sua corrcessao, os tributos a que 
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua dura
ção. 

Parágrafo único. A isenção pode ser res
trita a detenninada região do território da enti
dade tributante, em função de condições a 
ela peculiares. 

Art. 153. Salvo disposição de lei em con
trário, isenção não é extensiva: 

1-às taxas, às contrit-uições de melhoria, 
às demais contribuições e aos empréstimos 
compulsórios; 

II- aos tributos instituídos posteriormente 
à sua concessão. 

Art. 154. A isenção, salvo se concedida 
por prazo certo e em função de determinadas 
condições, pode ser revogada ou modificada 
por lei a qualquer tempo, observado o disposto 
no inciso JIJ do art 79. 

Art. 155. A isenç-ão, quando não conce
dida em caráter geral, é efetivada, em cada 
cas_o, por despacho da autoridade admínis
trativa, em processo no qual o interessado faça 
prova do preenchimento das condições e do 

cumprimento dos requisitos previstos em lei 
ou contrato para sua conce~são. 

§ 1 o Tratando-se de tributos lançados por 
período certo de tempo, o despacho'referido 
neste artigo será renovado antes da expiração 
de cada período, cessando automaticamente 
os seus efeitos a partir do priineiro dia do 
período para o qual o interessado deixar de 
promover a continuidade do reconhecimento 
da isenção. 

§ 2° O despacho referido neste ·arugo não 
gera direito _adquirido, aplicando-se, quando 
cabível, o __ disposto no.art. 131, caput. 

SEÇÃOIII 
Anistia 

Art 156: A anistia aDrange exclusivamen
te as infrações cometidas anteriormente à vi
gência da lei que a concede não se aplicando: 

1-aos a tos qualificados em lei como cri· 
mes ou contravenções; 

11- salvo disposição em contrário, às infra
ções resultantes de conluio entre duas ou mais 
pessoas naturais oujurícl.icas, ou de dolo, frau
de ou simulação do_$ujeito passivo ou de ter
cerio em beneficio daquele. 

Art. 157. A anistia pode ser concedida: 
1- em caráter geral; 
II -limitadamente: 
a) às infrações da legislação relativa a deter

minado tributo; 
b) às infraçóes punidas com penalidades 

pecuniárias até determinado montante, conju
gadas ou não com penalidades de outra natu
reza; 

c r à âeterminãda região -dO território da eri
tidade tributante, em função de condições a 
ela peculiares; 

d) sob condição do pagamento de tributo 
no prazo fixado pela lei que a conceder,_ ou 
cuja fixação seja atribUída pela mesma lei à 
autoridade administrativa. 

Art. 158. Aanistia,,quando não concedida 
em caráter gera1, é ~fetivada. em cada caso, 
por despacho da autoridade administrativa, 
em processo no qual o interessado faça prova 
do preenchimento das condições e do cum~ 
primento dos requisitos previstos em lei para 
sua concessão. 

-ParágT.3f0 único. O desPacho rE:ferido nês
te artigo- não gera direito adquirido, aplican
do-se, quando ~abível, o disposto no art. 131, 
Cé!fJUf. 

CAPITULO VI 
Garantias e Privilégios do 

Crédito Tributário 

S.EÇÃO I ~. 
Disposições Gerais 

Art. 159. A enumeraçãO das garantias 
atribuídas neste Capítulo ao crédito tnbutário 
não exclui outras que sejam expressamente 
previstas em lei, em função da natureza ou 
das caracteristicas do tributo a que se refiram. 

Parágrafo único. A natureza das garantias 
atribuídas ao -crédito tributário não altera a na
tureza deste nem a da obrigação tributária à 
que corresponda. 

Art. 160. Sem prejuízo dos privilégios es
peciais sobre determinados bens, que sejam 

previstoS-e-m iel nacional, responde peJo paga
mento do crédito tributário a totalidade dos 
bens e das rendas, de _qualquer orige"m ou 
natureza, do sujeit~ passivo, seu espólio ou 
sua massa falida, inclusive os gravados por 
ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da 
constituição do ónus ou da cláusula, excetua~ 
dos unicamente os bens e rendas que a lei 
declare absolutamente impenhoráveis. 

Art. 161: Pre"súffie-se fraUdulenta a alie-
nação de bens ou rendas, ou seu começo; 
por sujeito passivo_em débito para com a Fa· 
ze!lda Pública por crédito tributário regular
mente inscrito como dívida ativa. 

Parágrafo únicO. O disposto neste artigO 
não se aplica na hipótese de terem sido reser~ 
vades pelo deverdor bens ou rendas suficien
tes ao total pagamento da dívida_. 

SEÇÃOII 
~erê:ncias 

Art. 162. O ctêdito tributái-io prefere a 
qualquer outro, seja qual for a natureza ou 
o tempo da constituição deste, ressalvados 
os créditos decorrentes da legislação do tra
balho. 

Art. 163. A cobrança judicial do crédito 
tributário não é sujeita a concurso de -credores
ou habilitação em falência, concordata, inv~n
tário ou arrolamento. 

Art 164. São encargos da massa falida, 
pagáveis preferencialmente, a quaisquer ou~ 
tros e às-dívidas_da massa, os créditos tnbutá
rios Vencidos e vincendos, exigíveis no decur
so do processo de falência. 

§ 1"' Contestado o crédito tnbutário, o juiz 
remeterá as partes aoproçesso competente, 
na via administrativa ou judicial, mandando 
reservar bens suficientes à extinção total do 
crédito e seus acrescidos, se a massa não 
puder efetuar a garantia da instância por outra 
forma, ouvido, quanto à natureza e o valor 
dos bens reservados, o representante da Fa
zenda Pública interessada. 

§ 2o O disposto neste artigo aplica~se aos 
processos de concordata. 

Art. 165. São pagos preferencialmente a 
- quaisquer ciéditos habilitados em inventáriO 

ou arrolamento, ou a outros encargos do mon~ 
te, os créditos tributários vencidos ou vincen
dos, a cargo do de cujus ou- de seu espólio, 
exigíveis no decurso do processo de inventário 
ou arrolamento. 

Parágrafo único. Contestado o crédito tri
butário, proceder-se-á na forma do disposto 
no § 1? do artigo anterior. 

Art. 166. São pagos preferencialmente a 
quaisquer outros os créditos tributários v_enci
dos ou vi_ncendos, a cargo de pessoas jurídicas 
de direito privado em liquidação judicial, extra
judicial, administrativa ou voluntária, exigíveis 
no decurso da liqufdação. 

Art. 167. Não será com:edida conc-ordata 
nem declarada a extinção--das obrigações_do 
falido, sem que o requerente faça prova da 

_quitação de todos os tributos relativos à sua 
atividade mercantil. 

Art, 168. Nehhuma sentença de julga
mento de partilha ou adjudicação será profe-
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rida sem prova da quitação de todos os tribu
tos relativos aos bens do espólio, ou às suas 
rendas. 

TírULO IV 
Administração Tributária 

CAPfTULO I 
Ascalização 

Art. 169. A legislação tnbutária, observa
do o disposto nesta lei, regulará, em caráter 
geral, ou especificament~ em função da natu
reza do tributo de que se tratar, a competência 
e os poderes das autoridades administrativas 
em matéria de fiscalga_ç.ãº' __ __ _ 

Parágrafo único. A legislação a que se re
fere este artigo apHcci-se __ às pessoas Daturais 
ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive 
às que gozem de imunidade tributária ou de 
isenção de caráter pessoal. -

Art 170. Para os efeitos da legislação tri- _ 
butária, não têm aplicação quaisquer dispo
sições legais, exdudentes ou limitativas do di
reito de examinar mercadorias, livros, arqui
vos, -documentos; papéis e efeitos comerciais 
ou fiscais dos cornerdªntes, industriais ou 
produtores, ou da_ obrigação destes de exi
bi-los. 

Parágrafo único. _Os liVroS oo-ngatótiO.s-de 
escrituraç_iio çomercial e fiscal e os compro
vantes dos lançamentos neles efetuados serão 
conservados até que ocorra a prescrição da 
ação de cobrança dos créditos tributários de
correntes das operações a que se refiramrwn 

servar segredo em razão de cargo, ofício, fun-
ção~ m_inistérío, atividade ou profissão. , . 
_Art. 1_73. Sem prejuízo do disposto na le

gislação criminal, é vedada a divulgação, para 
qualquer fim, por parte da Fazenda_ Pública 
ou de seus funcionários, de qualquer informa
ção, obtida em razão do ofício, sobre a situa
ção económica ou financetra dos sujeitos pas-
sivos ou de terceiros e sobre_a natureza_~ o 
esta"do dos seus negócioS-ou atividades. _ 

Parágrafo único. Excetuam_-se dp dispos
tO rieste artigo, unicamente, os casos previstos 
no artíg6 ség'ulnté e os de requiSição .regular 
de autoridad~judiciária no interesse: da justiça, 

-assrm como-aas ci:milsSões parlamentares de 
inquérito do_Poder __ Legislativo Federal. 

Art. 174. A Fazenda Pública da União e 
as dos EstadoS, âo Distrito Federal e dos Muni
Cípios prestar-se-ão mutuamente assisténcfa 
pata a fisCalização dos tributos respectivos e 
permuta de informações, na forma estabele
cida, em caráter geral ou específico, por lei 
ou convênio. _ _ 

Art. 175. As autoridades administrativas 
féderais poderão requisitar o awa1io da fOrça .. 
pública federal, estadual ou municipal, e reci
procamente, quando Vítimas de embaraço ou 
desacato no exercício de suas funções, ou 
quando necessário à efetivaçào de medida 
prevista na legislação tributária, ainda que não 

-se cohfíQure fato definido em lei como crime 
o~ a:ntrave':'ção. · · · - · 

CAPITULOU 
DMdaAtiva Art. 171. A autoridade administrativa que 

proceder ou presidir a _quaisquer diligências 
de frscalização lavrará os termos necessários Arl 176. COirstitui díViéfa ãtiva tributária a 
para que se docllmente o início do procedi~ proverUen:teâe-CredLto d~ssa Ocitureza, regular-
mente, na forma da legislação aplicável, que mente inscrita nã-repartição administrativa· 
fixará prazo máximo para a conclusão daque- competente, depois de esgotado o prazo ftxa-
las. do, para pagamento, pela lei ou por decisão 

Parágrafo único. Os termos a que Se refere final proferida em processo regular. 
este artigo serão lavrados, sempre que possí- Parágrafo único. A fluência de juros de 
vel, em um dos livro·s fiscais extbidos; quando mOra e_ col-reção monetária _n,ão exclui, para 
lavrados em separado, deles se entregará, à os-efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. 
pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada Art. 177. O termo de inscrição da dívida 
pela autoridade a_que se refere este artigo. ativa, autenticado_ pela autoridade competen-

Art. 172. Mediante intimação escrita, são te;TriêTiêará obrigãtóriãmente: 
obrigados a prestar à autoridade administra- 1 :-:-o nome do devedor e, sendo o caso, 
tiva todas as infoi1Tiações de que disponham o dos cc-responsáveis, bem como sempre 
com relação aos bens, negócios ou atividades que possível, o domicüio O_!l_ a resiàênc_ja de 
de terceiros; um .e.de outros; · - -
I- os tabeliães, escrivães e demais setv_en- J[ ,:__a quantia devida e a maneira de calCulai' 

tuários de oficio; - a correção monetária e os juros de mora 
D -os bancos, casas bancárias, caixas eco- - acrescidos; 

nômicas e demais instituições financeiras; UI -a oriQ"em e a na(ueúi de Crédito, men-
IH- as empresas de administração de __ clonada especificãmente a disposição da lei 

bens; em que seja fundado; 
IV- os corretores, leiloeiros e despachan- IV- a data em que foi inscrita; 

tes oficiais; V- sendo o caso, o número do processo 
"'V-os invehtariantes; administrativo de que se originar o·crédito. 
VI- os sfndlcos, comissários e Iiquidatá~ ~arâgrafo único. A certidão conterá, além 

rios; _çtos requisitos deste artigo, a indicaçã_o do livro 
VII- quaisquer outras entidades ou pes- de inscrição e respectiva folha. 

so~ que a lei designe, em razão d~ seu cargo, Art. 178. A omissão_de_ quaisquer dos re-
ofic:io, função, mfnistério, -ãfiVidade ou profis- quisitos previstos no artigo anterior ou o erro 
são.__ -" . a eles relativo são causas de nul_i_dacj_eda inseri-

Parágrafo únicO. A obrigação prevista no çâo e do processo de cobrança dela decor-
inciso VII deste artigo não abrande. a prestação rente, mas a nulidade poderá ser sanada até 
de informações quanto a fatos sobre os quais a decisão de primeira instância, mediante 
o informante esteja legalmente obrigado a ob~ substituição da certidão nu@_, d~~olvido ao su-

jeito passivo, acl,lSado ou interessadQ_,_o prazo 
para defesa, que somente poderá versar sobre 
a parte modificada. 

Art. 179. A divida regularmente inscrita 
goza da presunção de certeza e liquidez e tem 
o efeito de prova pré-constituída 

Parágrafo único. A presunção a que se re
fere este artigo é relativa e pode ·ser ilidida 
por prova inequívoca, a cargo do sujeito pas-
sivo ou do terceiro a que aproveite. 

CAPITULO III 
Certidões Negativas 

Art. 180. A lei poderá determinar que a 
prova da quitação de determinado tributo, 
quando exigível, seja feita por certidão nega
tiva, expedida à_ vista de requerimento do inte
ressado, que contenha_ todas as informações 
necessárias à identificação de sua peSsoa, do· 
micílio fis_cal e (amo de n~góçio ouatividade 
e _indique o período a qJJ.e se refere__o pedido. 

ParágrafO_ único. _ A ~~rtid~o n~gativa será 
- sempre expedida nos termos em que tenha 
sido requerida e será fornec.ida dentr_o _de 1 O 
(dezYdicis da data Qa en!r.,d8: do. requerimento 
na repartição. 

Arl. 1~1. Ter,n QS,mesmos_efe_itos preVis-
tos no artigo anterior~ certidão d~ que conste 
a existência_®,_cr~tqs,nã.o. vencidos, garan
tidos por penhora feita no curso de cobrança 
executiva qu, ~iD.da, com !!xigibilic!a9e suspen
sa. 

Art. 182. · -lilde:Pendentemerite de diSposi
ção legal permissiva, será dispensada a proVa 
de quitação de tributos, ou o seu suprimento, 
quando se_ tratar_ de_ prática. de_ ato indispen
sável para evitar a cadu'dciadé de dií-eito, res
PondendO, -pórérp, to~os os. partldçiantes no 
ato pelo tri~uto porventura devido, juros de 
mora, correÇão monetária e penalidades cabí
veis, exceto as reiativas a infrações cuja res
ponsabilidade sej_a _pessoal .ao infrator. 

Art. 183. A cerfidáé> fle9ativa expedida 
com. çlolo ou fraud~, ou que contenha erro 
contra a "Fazenda PÚblicã., implica responsa
bilidade_ pesoãl'do que a expedir, pelo crédito 
tributário, <:orreção monetária e juros_ de mora, 
acrescídos. - -

Parágrafo únicO. Ü disposto neste~ãrtigo 
não exdui a_ responsabilidade criminal e fim
cional_ que nó "caso c9uber. · · 

TITULO V 

Do Adicional ao Imposto de Renda, 
atribuído aos Estados e ao 

Dlsbito-Federal " 

Art. 184. Os Estados e o Distrito Federal 
poderão, exigir dos contribuintes_ do imposto 
de renda de que trata o _artigo 23, Lnddente 
sobre lucros, ganhos_ e fendimentos de caPital, 
um adicional de até 5% (cinco por cento). 

§ 1 o Aplicam-se ao adicional as normas 
relativas aos impostos, em ger_al, e ao impos_to 
de renda, em particular. 

§ 2~ O adicional compete à unidcide fede· 
rada o_nde ocorrer o fato gerador do imposto 
de renda a que ele se vincula, qualquer que 
seJa o lo_cal e o momentO de rec;olhim~nto. 
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TITULO VI 
Do Tratamento Tributário do 

Ato Cooperativo 

Art. _ 185. A entrega de bens ou o forneci
mento de serviços a sodedades cooperativas, 
_como parte de ato cooperativo far-se-ão com 
suspensão dos respectiVos tributos, na forma 
que dispuser a legislaçáo ordinária do Poder 
Público competente. 

§ 1 ~ A suspensão não prejudicará a recei
ta do sujeito atiVo ncis Casos em que o cumpri
mento da obrigação tributária venha a ocorrer 
noutra jurisdição. 

§ 2~ ·os Estados e o Distrito Federal, as
sim- coma os Municípios entre si, regularão 
em convênio a forma pela qual será repassado 
ao sujeito ativO de origem o valor do tributo 
suspenso. 

Ari. 186.' A entrega de prciâUiOs ou o for
i"ledrhento de serviços a co·operados, dlreta· 
mente por sociedade cooperativas, ou entre 
sociedades co-operativas, como parte de ato 
cooperativo, não implica nova tributação.-

§ 1,; A não-incidência referida neste artigo 
não poderá preJudicar a receita da unidade 
federada ou do Município onde for domiciliado 
o destinatáriO do produto ou seiViço. 

§ 29 Os EStados e o Distrito Federal, as
sim como os Municípios entre si, regularão 
em conVênio a forma pela qual será repassada 
a receita à unidade federada ou Município de 
que trata o § 1°. 

§ 3~ O disPõsto no caput deste artigo não 
se aplica ao imp?Sto Si?bre _ven~_as a varejo 
de combustiveis.líquídos e gasosos. 

Art. 187: OS lucros de<:orrentes das opeM 
raçóes próprias das sociedades cooperativas, 
nos termos da legislaÇão que as regula, não 
serão tnbutados como renda dessas pessoas 
jurídicas, mas ccimO r"eilda dos beneficiários 
a que forem distribuídos. 

§ 1 ~ Verificada a prática de operação não 
autorizada na legislação das cooperativas, res
pondem estas pelo imposto cOrrespondente, 
independentemente das sanções a que pos-
sam estar sujeitas. ___ _ 

§ 29 Os cooperaâOs são solidariamente 
responsâveís pelo imposto de que trata o pará· 
grafo anterior, sem prejuízo- do imposto que 
resultar de eventual distribuição de lucros. 

Art. 188. As transações que não configu· 
rarem o ato cooperativo, como tal definido 
na legislação própria, realizada entre socie
dades cooperativas ou entre estas e seus asso
ciados, submeter-se-ão à tributação normal. 

DISPOSIÇÓJõS FINAIS E TRANSfíÔRIAS 

Art. 189.__ A expressão "Fazenda Pública", 
quando empregada nesta Lei sem qualifica
Ção, abrange a Fazenda Pública da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 190. Os prazos fiXados nesta lei ou 
na legislação tributária s_erão contínuos, ex
cluindo-se na sua contagem o dia de início 
e incluindo-se o de vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam 
ou vencem em dia de expediente no~mal na 
repartição em que corra o processo ou deva 
ser praticado o ato. 

ArCT9L Esta lei entrará em vigor, em to
do o território nacional, na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

_ ~pedalmente o art. 4o dç:.AC n~ 36/67. 
Justificação 

O presente projeto ati.Jaliza o Código T ribu
táriO Nacional, como passou a denominar-se 
a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
ao mesmo tempo em que a conforma às dis
posições da nova Constituição Federal. 

No ~o ora proposto não foram· incluídas 
as norrn_as gerais cohStantes da própria Cons
tituição. A nosso ver. ess-a inclusão cabe à 
ComisSão de Redação, ap·ós a aprovação do 
projeto, porquanto se sabe que o teor _da 
Constituição-nao admíte discussão. 

As principais alterações introduzidas no pro
jeto são as tratadas nos-seguintes dispositivos: 

Art 1~ EspedffcaoàtnbitodoCódigoque 
já- ilão se destina à enunciação de normas 
gerais ·sobre Direito Tributârio mas, sim, a nar
inas 'gerais sObre legislaç-ãO tributária, nos ter
mos da nova Carta. 

M.- 5o Arrola as corltribuições e o em
préstimo compulsório como tributos, tendo 
em vista a autorização constitucional no sen
tido_ de que a lei complementar poderia definir 

_ tributos e suas várias espécies. A medida con-
tribui para melhorar a sistematização tributá
ria, dá_ maior garantia ao contribuinte e põe 
termo à tradicional fonte de litígios fiscais cen
trados na natureza jurídica das ·contribuiçõ"es 
e empréstimos compulsórios. 

Art. 13. 11. Flexibiliza a base de cálculo do 
impost:? d~ importaç:ão, ·deixando à_ legislação 
-ordinária a opção pelo valor c_omercial, valor 
normal, valor externo o~:~ valor aduaneiro o que 
mais favorável se apresentar ao comércio exte
rior do pafs e mais compatível se mostrar pe
rante os acordos internacionais celebrados. 

11- Define o conceito de "proventos de 
qualquer natureza",_ de forma a propiciar ope
racionalização precisa. · · · - · · 

Arts. 24 e 25~ Estabelecem bases de cálcu
lo autónomas p.:_~ra as pessoas fiSicas e para 
as pessoas jurídicas, com especificação mais 
precisa. 

Art. 26. Autoriza a tributação na fonte, 
sem prejufzo do abatimento mínimo de 25% 
assegurado aos assalariados. 

Art. 27. Obriga-_0 reciJiJsta_mento das tabe
las do imposto de renda sempre que houver 
variação no valor da moeda que motive atuali
zação dos salários. Evita-se, assim, o insidioso 
imposto inflacionário, embutido no imposto 
de renda, mês após mês. 

Art. 32.- Impõe prazo máximo para a re- ' 
tenção do lPI arrecadado dos consumidores 
ou compradores dos produtos. Impede-se, as
sim, a apropriação_ de recursos públicos por 
parte de meros intermediârios de sua arreca
dação, o que, ·em períodos inflacionários, im
portem indevida redução da receita tributária, 
dada a perda de seu valor real até sua entrega 
ao T escuro. - _ 

Arts. 36 a 3R Estabelecem parâmetros pa
ra instituição do imposto extraordinário. 

Arts. 39 a 41. Dão as normas para defini
ÇãO dó fato gerador, base de cálculo e contri-

buintes do nove! imposto sobre grande fortu
na, criando, assim can:dições para a sua insti
tuição imediata, através da legislaçãO ordiná~ 
ria. 

Arts. 42 a A4. _Jndícam parâffietros para 
a criação _de outros "iinpoSt6s, lUndados- na 
.competência residUal da União. 

Arts. 45a47. EsfabeleCemasnormaspa
ra definição do fatO gerador, base de câlc_ulo 
e contribuinte do imposto estadual sobre he
rança e doàção, propiciando sua imediata"iin-
plementqção. . _ _ _ _ __ _ _ _ . 

Arts. 48_ a, 50. Estabelecem as normas ne
cessárias à legislação or_dínárici doS._ EstadOs 
para impletT)entar o )mposto sobre operações 
relativas a circulação de mercadorias e sobre 

-prestaçãO _de serviços do transporte iiltei-es
tadual e in~errnunicipal e de comunicação. 

A inovaçao maior refere--se à não incluSão 
do piOÇirlo imposto na sua bãse de cálCulo. 
Embora os-contribuintes menos honestoS ten
tem utiliz_a~ ~ alteraçãq co,mo razão para ilegiti
mar aumentos de preço, o c:erto é que a nova 
base de c_álcul_o gu,arda confOJmidade com 

- a dos deniái.S Impostos indiretos (lPl, ISS, 11, 
!OF) e evita à artifícitllidade das alíquqtas_,Reãl
mente, quando se cobra o lCM de Cz$ .17 ,00 
numa venda de mercadoria por Cz~ 100,00, 
à alíquota de 17% (dezessete por cento), con
forme \egisçâo atual, o imposto está sendo 
exigido não a 17% (dezessete por cento), mas, 
sim, a alíquota bem maior, pois: 

a) o .Vaiar 'da· ffiercãdo.ria .é. igUal- ao total 
pago(~$- 1qo,OO, in~os_o_ valor do imposto 
exigido (Cz$ 17,00), portanto Cz$8"3,00; ,__ _ 

- b) para gerãr o irOpóstO de Cz~ 17,00 a 
partir do valor da mercadoria (Cz$ ~3~00) a 
alíquota a aplicar seria- s_uperior a 20%. (vinte 
por cento) e não apenas 17% (dezessete por 
cento). 

Art. 55. Permite, em relaÇão aos inlóveis 
locados, ~ortanto não ubliz;;_l~os par.a r~sidên
cia própria·,-seja o_impõSto lançado em função 
do aluguel percebido, mantendo, asSim, o seu 
valor atualizado. - · · 

Arts. 57. a· 59. Dispõe sobre as "normas 
que definem o fato gerador, a base dé cálculo 
e os contribuintes do imposto municipalsobr_e 
transmissão de Imóveis, propiciando sua ime
diata implementação. 

Art. 60. Deixa a cargo 4e lei complemenM 
tar específica a definição dos send.Ços -in_auí
dos na competência tributária dos municípios, 
sem obrigar, desde logo, a elaboração de lista, 
taxativa ou nào. 

Art. 67. Inova completamente a sistemá
tica de criação da contribuição de__melboria, 
na tentativa de viabilizai a·insfituição-do tributo 
como efetiVo instrumento de_melhoria das ci
dades e regiões sob superVisão estaduã.l e fe
deral. O tributo atualmente é inoperante, em 
face das.exigências da legislação complernen~ 
tar. Esta é revogada, porque a contribuíÇão 
dependerá tão-somente da legislação ordiná
ria comp-etente, que será implementada com 
a aqui_escênda prévia dos contribuintes envol
vidos. 

Art. 72. Dá expressão plena ao princípio 
da legalidade dos tnbutos, fazendo depender 
de lei toda e qualquer cobranç-a a esse titulo; 
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também dá soluçoSo definitiva ao problema da 
inclusão de correção monetária na base de 
cálculo dos impostos, ao esdarec~ que a me
ra atualização monetária de valor pode ser feita 
independentemente de lei. . 

Art. 73. Dá adequada posição aos trata
dos e convenções internacionais na hier<;~rquia 
das leis, ao determinar que em lugar de revo
garem a legislação interna simplesmente pre
valecerão sobre ela, sem retirar _sua vigência. 

Art. 75. Assegura garantias aos contri
buintes que obsery.:rrem os atas administra
tivos que complementam as leis, tratados e 
decretos, impedindo sejam onerados por ha
verem cumprido tais atas. 

Art. 114. Diz que a denúncia espontânea 
da infração -pode ser feita mesmo quando Já 
se tenha inJcLado a fiscalização do contribuinte, 
desde que esta não tenha por objetivo a apura~ 
ção específica da falta denunciada. 

Art. 118. Estabelece que o lançamento 
deve incluir, alérri dO tributo, taritb~m a multa, 
jwos e correção monetária cabíveis, a fun de 
que o contribuinte tenha conhecimento exato 
da extensão do débito decorrente da falta co· 
metida. 

Art. 126. Dispõe que o lançamento por 
homologação deixa de vincular~se à realização 
efetiva do pagamento_ do tributo, passando a 
depender tão~somente da atividade do cotl.tii· 
buinte tendente a; 

1) evidenciar a ocorrência do fato gerador; 
2) determinar a matéria tributável; 3) calcular 
o montante do tril:>uto devido; 4) identificá~lo 
como resp-onsável. Realmente, o pagamento 
como forma da extinção do crédito tributário 
é fato evidentemente posterior à çonstituição 
desse crédito, a qual se denomina lançamen~ 
to; logo, o lançamento de qualquer espécie, 
inclusive .o feito por homologação, não pode 
estar condicionado a pagamento. 

Art. 122. Eliininaacomj;>etênciadaUnião 
para decretar moratória de impostos estaduais 
e municipais, em consonâ_nc;iª com a restrição 
que a Constituição lhe faz relativamente à con· 
cessão de isenção para esses -mesmos im· 
postos. 

Art. 132. Permite que ala Ordinária tnsli,;--
tua, no âmbito competente, outras formas de 
extinção do crédito tributário, além das que 
são praticadas atualmente. ~ __ 

Art. 137. Autoriza a legislação ordinária a 
exigir a atualização monetária dos tributos não 
pagos no seu vencimento, exce_to nos casos 
em que houver consulta eficaz formulada pelo 
devedor, não resolvida até então. A exc~ão 
visa a evitar seja apenado o contribuinte por 
culpa da lentidão da burocracia fiscal. 

Art. 139.- Esclarece a foi1Tla de imputação 
do pagamento parcial de débitos, mandando 
apropriá~lo proporcionalmente ao tnb_uto, aos 
juros, à correção monetária, às penalidades 
e demais encargos. 

Art. 143. Assegura a correção monetária 
das importâncias indevidamente pagas a título 
de tributos, a partir da decisão que reconhecer 
o indébito. 

Art. 149. Inova o termo· inicial do prazo 
de decadência, determinando que este não 

- comece a correr enquanto não caracterizada 

a omiss_ão da_Fa:;:enda, isto é, enquanto não 
haja condições que demonstrem ter ela co~ 
nhecimentq da ocOrrência do fàiO _Qe~a;dor, 
ao menos em parte. 

Realmente, entendemos injusto que se exija 
o lçmçamento mesmo quando, sem culpa do 
Fisco, nã • ., haja condições materiais para o 
seu exercido; comprovado qUe a Fazenda es
tava habilitada a inidar"as providências pteli· 
minares ao lançamento, o prazo de decadên· 
da re_troage a essa data. 

_ Altera~se, p(..'rtéiõto, o ·sistem-a baseado em 
presunções que hoje vigora, pelo qual se su
põe estar a Fazenda habilitada a proceder ao 
lançamento no dia 1 ~de janeiro do ano seguin
te ao da ocorrência do fato gerador. -

Art. 150. Tnstit_ui Caúsas de suspensão da 
prescrição, de modo a evitar polémicas que 
vêm se arrastando ao longo do tempo, na 
área do direito tributário. 

Art. 191. Extingue exceção que a legisla
ção atual criou cOm relação ao fato gerador 
do lCM incidente sobrê o trigo importado. O 
fato gerador, segundo o novo código, é carac· 
terizado da me_srna ÍQIJilª que ocorre para os 
demais produtos. Tal orientação se harmoniza 
com a mosofia da n_oVa Constituição, que veda 
à União competência para criar isenções no 
âmbito do !CM. 
- Em face de todo o exposto, contamos com 

--O apoio dos ilustres Parlamentares para apro--
vação do presente-projeto, que traduz adequa· 
da e objetivamente liina -nova -realidade tribu
tária que decorre da Constituição recentemen· _ 
te ãprovada. · - · 

Sala das Sessões; 23. de junho de 1989. 
-Senador f'emando Henrique Oirdoso. 

LEGISLAÇÃO aTADA . 
. CONSTITUIÇÂO DA REPÚBLICA 

.. FEDERATIVA DO BRASIL_ 

··········-·-----·--·----~· 

TITULO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional 

SEÇÂOI 
Dos Princípios Gerais 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

III- estabelecer normas gerais em matéria 
de legislação tributária, especialmente sobie: 

a) definição de tributos e de suas espécies, 
bem c.omo, em relação aos impostos discrimi
nados nesta Constituição, a dos respectivos 
fatos geradores, bases de cálculo e contribuin-
tes· · ~ 

b; -obrigaç"tto, lançamento, crédito, prescri· 
ção -e ·decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato 
cooperativo praticado pelas sociedades coo~ 
perativas. 

.............. rxc;;;;;;;;~o de A~;;;;;;··e~~~e;;;;;_ 

cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os pfufélõs liã.ós ser ao publicados e- reme~ 
tidos "à-s COin"i.SSões corri"petentéS. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--A Presidência recebe.u, do Deputado Au~ 
gusta Carvalho, anteprojeto de lei que dispõe 
sobre- a Utilização das águas subterrâneas si~ 
tuadas nO Distrito Federal. 

Nos termos do. parágrafo único d:o artigo 
29 da Resolução n~ 157, de 1989, a_matéria 
será despachada à Cornis.são_ do Distrito Fe· 
dera!. 

É o seguinte o anteprojeto do Depu
tadõ Augusto Carval~C:· 

ANTEPROJETO DE LEI N• , DE 1989 

Dispõe sobre a utilizaÇão daS __ áj;pJBs 
subterrâneas situadas no Distrito Federal. 

Art. 1' Qualquer instalação de bomba(s) 
hidráulicã(s) que tenha Cómó fm a utilização 
de águas subterrâneas dentro da área geográ
fi_<;:a ·aoDislfitO Féderãl deve ter a liCença prévia 
por parte-do 6rgáo competente do Governo 
do DistritO Federal. 

§ 1 ~ Os p-rópfietãtióS dàs instalações Já 
efetiVadas que tenham como fiiri- õ definido 
no caput deste artigo terão prazo de l8Q ( cen
to e oitenta} âias para obter a licença de que 
trata esta lei. 

§ 2~ AS instalações para as quais OãO fO
rem obtidas a licença devida no praZO referido 
no parágrafo anterior deverão ser desativadas 
pelo órgão Competente do GDF: ·-·-·· - -

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

Art. 3~ -Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justific;:~ção_ 

A Constituição promulgada em 5-de outU:· 
bro de 1988, defme no artigo 26que·as águas 
Subterrâneas são um bem dos Estados. Essa 
lacuna fói preeri.Chida porque anteriormente 
todo o subsolo era bem da União, exCluindo--se 
as águas subterrâneas. 

Essa definição da propriedade dos Estados 
sobre as águas subterrâneas necessita dõ con~ 
seqüente disciplinamento sObre o "uso futuro 
e reordenamento do atual uso. 

As águas subterrâneas, sejam de aqüíferas 
freáticas ou aqüfferas artesianas têm suas 
áreas de recarga, regiões que abastecem os 
aqiííferas. · --- :_ -- -- -

Aqui em Brasilia não chove durante grandê 
parte do ano e os cursos de água superficiais 
sã._o perenes. Isso se deve às águas das chuva-s 
que se inffitra~_ atravéS- das áreas de recarga 
e mantêm depósitos subterrâneos que asse~ 
guram- a perenidade dos rios. __ 

"Gfãnde parte das áreas contíguas ao Plano 
Piloto de_ Bras!fii:i são comp-ostas de chapadas 
que sãó e&sSisfemaS extrem~eD-te Jrâgeis 
em que uma pequena ação predatória do ser 
humano causa grandes desequilíbrios, Tem os 
exemplos de deslizamentos de terra em Cel~ 
lândia, Gama e Samambaia por problemas 
graveS no uso das chapadas em função do 
conl!">le inadequado das águas. 
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Temos que disciplinar .o_ uso múltiplo das 
águas, pois elas têm usos conflitantes, quais 
sejam as do abastecimento doméstico, irriga
ção, lazer e uso industrial, entre o_utros. A retira
da indisciplinada de água do subterrâneo sem 
controle· da cpacidade de recuperação dos 
manariciais de recarga dos aqüíferos e a falta 
de contrOle da qualidade de água (proveniente 
de poços) consumida pela população pode 
trazer sérfos -riScos-à ecologia e à saúde da 
população. 

Não é possível separar o ciclo hidrológico 
pois as águas subterrâneas, superficiais e me
teóricas são diversos estados da mesma água 
e precisa de disciplinamento homogêneo. 

As licenças necessárias para o uso das 
águas superficiais precisam ser estendidas às 
águas subterrâneas, inclusive com a exigência 
de Rimas quando assim detenninarem condi
ções excepcionais. 

Este nosso anteprojeto de lei busCa dis_cí-" 
plinar à uso das águas subterrâneas do DF 
-o que não ocorre a contento hoje -levan
do em ·conta regos e rlos situados na área 
geográfica da Capital Federal e dos eSt.a"clos 
vizinhos. Se não for adotada riiedid<i ComO 
a que propomos, existirá o risco concreto de 
esgotamento _de cursos d'água e sendo assim, 
pela sua importância para a população do DF, 
pelo bem-estar de todos que aqui vivem e 
trabalham, solicitamos-aoS nobres pares a·sua 
atenção para o_ presente anteprojeto de lei 

Sala das Sessões, de de 1989. 
- Deputado Augusto Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun· 
cia o seguinte disCurso: Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, deseja
mos, nesta oportunidade, fazer um registro 
das atividades, previamente levadas ao conhe
cimento desta Casa do Congresso Nacional, 
do Fórum Ecológico Popular Alerta Brasil! 

COmO fá tivemOs op"ortunidade de registrar, 
nesta Casa, um grupo de pessoa-s interessadas 
na preservação da natureza se compôs e resol
veu criar uma oficina de trabalho, onde as 
várias pessoas interessadas pudessem discutir 
os problemas ambientais das várias regiões 
d!2 nosso País. 

Assim, dividimos a nossa ação, a nossa pre
tensa atuação a ser exercida nas váriãS-regiões 
do Brasil, e dividimos o nosso trabalho, que 
cobriria as regiões Sul-Sudeste, Celitr6-0este, 
Norte oriental e oddental e o Nordeste. 

Assim, nos dias 6 e 7 de maio, estiVemos 
reunidos em Volta Redonda, onde tivemos a 
oportunidade de debater vários assuntos rela
cionados com o meio ambiente daquela re
gião e Já ouvimos os debatedores e pales
trantes, entre os quais o Sr. José Carlos de 
Castro, da AssOciação Brasileira de EngenhaM 
ria Nuclear; o Sr. Pedro Vieira QuadrOs; das 
Indústrias Nucleares do Brasil S/ A; o Professor 
Rodolpho Kreter, da Asso-ciação Brasileira de 
Engenharia Nuclear; e os palestrantes Hélio 
Gouveia, da Associação Pró-Parque Nacional 

de ltatiaia; o Sr. André Vieira, do Projeto de 
F.codesenvolvimento do Maciço do ltatiaia; o 
Sr. Maurício Carn-eiro, da Fundação Brasileira 
para Con~ervaçãó da Natureza; o Professor 
Guilherme Camargo, da Associação Brasileira 
da Energia Nuclear; e Neirobis Kazuo, da SeM 
cretaria de Saúde de Angra dos Reis. 

Em Rio Branco, tivemos a oportunidade, 
também, de lá termos c-omo palestrante a pro
fessora Dra~Sôriia ReQ-lOa~- qu-e é Superinfen
dent:e era-Secretaria do Meio Ambiente do Mu· 
nicípio _çlo Rio de Janeiro, que proferiu üma 
palestra muito substanciosa sobre os grandes 
projetas e suas implicações ambientais na 
AmazôrUa~ TiVemOs também a oportunidade 
de ouvir lá na Capital do meu Estado, Rio 
Branco, uma conferência do amazonólogo 
professor Sarimel Benchimol, do Ui.stituto do 
Desenvolvimento Superior de Estudos da 
..ynazônia; e também o professor Erci de MoM 
rais, que é __ 1,1m técnico ela Ernbrapa, do Epatu, 
que falou sobre alternativas económicas para 
a Amazônia Ocidental. Esteve presente, a conK 
vite do Fórum Ecológico Popular Alerta Brasil, 
a Deputada Lúcia Arruda, do PT do Rio de 
Janeiro, que falou, também, sobre coisas da 
Amazônia relacionadas com a sociologia daw 
quela região tropical, especialmente do meu 
Estado, e sobre o Santo Daime e a região 
da floresta. 

Foi realizada, também, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, uma reunião aqui no centro-oeste, 
tendo como sede Brasília, onde tivemos a 
oportUniâade de ouvir, como p-alestrante, o 
PrOfessor e Reitor da Unive-rsidade-de Brasüia 
Cristóvam Buarque, que falou sobre a proble
mátiCa do cerrado; o- PrOfessOr Genebaldo 
Dias _que, também, fez uma ãriálise minuciosa 
sobre as coisas da região, principalmente, 
com _relação ao cerrado, com o título de Stress 
da Terra"; e a· Professor Dr. Adalberto-Eberu
had, de Mato Grosso, que nos trouxe grandes 
informações sobre o desenyqlvimento do 
meio ambiente na região centrowpeste; e ainda 
do centro-oeste, o Professor Silva Freire, que 
dissertou sobre a problemática ecológica, 
com viStaS à autonomia, e ao direito ambien
talista, propondo que se criasse um direito 
ambiental no Brasil, um código de direito am
biental com a instalação, também, da justiça 
e as delegacias de meio ambiente. 

Sr. Presidente, nós nos deslocam_os, a cada 
f!m~-~mana, para cada uma das regiões 
do País. Nos dias 1 O e 11 de junho estivemos 
em Belém do Pará, onde tivemos a oportu· 
nidade de discutir os problemas ambientais 
relacionados com a ecologia do estuário do 
Amazonas. Foi convidado para proferir pales
tras o Professor Volker Kiachoff, do Instituto 
Çe Pesquisas ESpaciais, o qual nos falou sobre 
a camada de ozónio, sObre a composição da 
atmosfera, o efeito estufa, -e esses problemas 
que estão sendo discutidos e debatidos, se 
a Amazônia é ou não o pulmão do mundo. 
Tivemos, também, cornO convidado especial 
o Antropólogo, Professor Darcy Ribeiro, que 
falou também com profundO- conhecimento 
da região, principalmente sobre tribos indíge· 
nas residuais naquela região, mostrando um 
profundo conhecimento, e vivência que teve 

durante vários anos com aqueles nossos ir
mãos primitivos, donos da terra, verdadeiros 
dOnos da terra. Tivemo:;,· a-inda; Cõfi?o paies
trante_ o Professor Camilo Viana, Vice-Reitor 
da Universidade do Pará, que falou sôbre as 
problemáticas regioriãis·, à. -FlOresta Arilai6i1i· 
ca, o seu desflorestamento _e todas as culturas 
regionais, como o que fazer para se ocupar 
de maneira racional e proveitosa a Amazônia. 
-o jornalista Lúcio Flávio falou sobre os gran· 
des projetas da Amazônia, como a Albrás, AI
coa, Carajás, FerroviaS, e fez üma ariáTi.S:eo-críti
ca do impacto desses grandes projetas da 
Amazônia, com questionamentos do seu 
aproveitamento para a região_ e suas popu
lações. 

Compareceram;· tãmbén1, a Professora Vi o· 
leta Loureiro, do lDESP .:.__Instituto do D_esen
volviment6 Soda! do Pará, -qUe nos prestou 
grandes informações, principalmente com 
respeito ao Projeto Carajás; a professora Oara 
Pandolfo, da Sudam, urria técnica antiga, co
nhecedora dos problemas da Amazônia, parti
cipou com grande manancial de inform_ações _ 
Sobre a problemática daquela região;-o profes
sor Nelson Ribeiro, ex-Ministro -d-a -Reforma 
Agrária, debateu conosc9levando proveitosas 
informações para o nosso foro; professor" Wil
mos Grunvald, da Eletronorte; _OswaldO Ka.Wa
kami, da Petrobrás, e os Deputados Geovani 
Queiroz e.Aidebar Klautau, do PDT, que foram 

_oS c~ordenador_es regionais desse Encontro. 

Por último, em Recife, como a quinta reu
nião-deste ford, durante quarenta dias de pereM 
grinação pelo Brasil afora, trazendo o povo 
para debater junto com os técnicos cieiitista, 
tivemos o Deputado Federal Artur da Lima 
Cavalcanti, nosso colega dO Congresso Nacio
nal que dissertou sobre a nova lei de Agrotó· 
xicos, de sua autoria, que acabou de ser apro
vada agora na Câmara dos Deputados e que, 
naturalmente, virá à apreciação do Senado. 

Twemos, tainbéiil~ o PrcimOtOr"Públko Ita
mar Fernando de Noronha", do MiniStério Pú
blico de Pernambuco, -que falou sobre vários 
problemas de direito ecológico e trouze _uma 
grande contribuição; o Professor Mendes Jú· 
nior, da Universidade Rural de Pernambuco, 
que falou sobre a desertificação do Nordeste, 
da destruição da mata litorânea e sobre a pesK 
ca predatória e a situação dos manguezais 
daquela região. 

lguçdmente, o professor Luiz Lyra falou so
bre os problemas_ ecológicos relativos ao con
tinente, bem como sobre a Ilha Fernando de 
Noronha, onde se polemizou a atitude da As
sembléia Nacional Constituinte, qüando reti
rou_ d_Clquele aglomerado, daquele arquipélago 
da costa brasileira, as prerrogativas de ser um 
Território, passando a um Distrito de Pernam
buco, sofrendo, atualmente, as conseqüências 
esperadas e que trazem grande preocupação 
ao povo de Pernambuco e a nós brasileiros. 
Na ocasião, manifestamo-nos c:ontra essa ati
tude da Assembléia Nacional Constituinte, que 
agiu, naquele momento, mais emocionalm€m
te para satisfazer parte da Bancada de Pernam
buco, do que verdadeiramente os interesses 
nactonais, infelizmente. 
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Falou o Professor Luiz Lyra sobre o movi
mento ecológico: ele é do Movimento Ecoló
gico Uma Terra· Só, e· falou também sobre 
os manguezais, a sua preservação_ e da impor
tânda dessa flora ciliar da borda atlântica para 
a conservação _do ecos_sistema, principalmen
te de crustáceos naquela região. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com esse 
registro, trazemos ao conhedmento da Casa 
nossas preocupações_ com o meio ambiente 
e comunicamos também, nesta oportunidade, 
que amanhã estaremos fazendo um resumo 
desse nosso trabalho _na ConvenÇão que o 
PDT fará, ocupando o ple~;Jário desta Casa do 
Senado FederaJ.e da Cª-_mélra do~ Deputados, 
quando escolhemos o candid_<)to à Presidência 
da República pelo Partido Democrático T raba
lhista; e, hesta ocaSião, a partir de amanhã 
estaremos nos reunindo em vários foros, 
abrangendo_ vátios assuntos de_direito,_ ensjno 
transporte, reforma agrári"a e os--prOblemas 
também ecológicos que colocaremos no_ rela
tório para o nosso Partido. 

Dess_e nosso trab_ªfho_.__faremos em cada se
de do foro _uma c . .:trta regional. Estamos de 
p-osse de cinco_ ~jl_rta_s, resumindo o que foi 
tratado em cada um desses foros e dessas 
cinco carta faremos um book, um conden
sado, para apresentar como sugestões aos 
candidatos, aos presidenciáveis, especifica
mente a partir deste nosso documento fare
mos também sugestõ~s~ao nossci l?artido para 
inserir não só no programa de campanha polí
tica, mas no programa de ação __ do nosso Parti
do, se chegarmos ao Governo, como um con
densado das preo-cupações nacionais. 

Assim, Sr. presidente, dou por encerrada 
a minha intervenção, agradecendo a atenção 
dos meus pares. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Anto
nio Luiz Maya. 

O SR. ANTONIO LUIZ MAYA (PDC ~ 
TO. Pronuncia o segUinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a Opinião pública vem 
cobrando de nós a definlÇão das leis que viabi
lizem a recém~promulgada Constituição brasi
leira. Esta_é uma-éobrança legítima e está em 
perfeita sintonia com o· extraordinário Clfma 
de esperança que acompanhou-os trabalhos 
da Assembléia Nacional Con'stituinfe. - · -

Estamos todos comprometidos com a efeti
va implantação das leis complementares e or
dinárias que darão à nossa Carta Magna sua_ 
plena c_apacidade_de vigência. J:: o que o povo 
quer, é o que a Nação reclama, é o que a 
sociedade civil e_xige e _a opinião pública nos 
cobra. 

Muitas foram as normqs, ern nossa expe
riência constitucional, deixadas à parte por fal
ta, precisamente, da regulamentação que as 
efetivasse e permaneceram no teXto como 
meras dedaraç_ões_ de intenção; Na prática, 
foram vítimas de um processo de "renovação 
branca", tornàdã~i 1etr:a morta, ou, como diz 
o povo, simplesmente "não pegaram!". 

Esta Casa veffifazendo um esforço extraorR 
dinário para que isto Jiãõ S.wceda Çl esta j_qvem 
Constituição, da qual tanto se espera ainda. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a cobrança 
que nos faz a imprensa, e através dela a própria 
sociedade, apesar de legitima, como já disse
mos, é, inuítas vezes, injusta. 
D~ fato, não é justo que se cobre do Con

gresso !""'acional a elaboração de leis comple
mentares cuja iniciativa a própria Constituição 
reserva ao Poder Execu~vo._ . .. 

ESte é o caso do regime único_p~ra c fundo
- nalisrno ciVIl da- União, até aqui dependendo 

da regulamentação que o Poder _Exec_utivo não 
providencia. _ _ __ _ 

- - É verdade qUe rec_onhe_c~mos, como todo 
-Q País igualmente reconhece, que um Gover-
no que não sabe até hoje quantos são os fun
cionários públicos no País, tenha dificuldades 
em fazer as adaptações necessârias à unifica
ç_ão do regime jurídico dessa massa de cida-
dã®,_ - - - --- --- - .• -· 

Todo o País é testemunha da incompetên
ciã, e rrlesmO âã leviandade com que, neste 
e noutros Governos, tem sido tratada a ques
tão dos recursos humanos a serviço do Es-
tado. . _ ·--· .. _ 

Ainda Ç~ssim, e até pOr isto mesmo, é que 
ocupamos hoje esta tribun_a, para fazer nossa 
a <;Qbrimça de todos, no sentido de o Poder 
Ex~cutivo _encaminhar ao __ Congresso, o pro
jeto de lei que regulamenta o art. 39 da nossa 
Constituição, implantando um único regime 
jurídico para todos os funcionários civis. da 
União. 

_tfãO é posSíVel que se deíxe passar quase 
um ~no sem que esta reivindicação nacional 
se torne realidade. 

Apesar da notória fncompetência governa~ 
mental em administrar o mais precioso dos 
seus recursos - os recursos humanos ,...-- o 
p~~ceito constitucional que estabelece o regi
me único_ para os servidores civis da União 
não se Pode transformar em letra morta. Sua 
.regulamentação está na dependência do Po
der Executivo a quem cabe, constitucional
mente (art. 61. § to, II, alínea c) a iniciátiva 
de apreSeritar projeto de lei neste sentido. 

AqtifViemos pãra acolher e dar ressonância 
aos reclamos desta mal-servida classe dos ser
vidores, obrigados hoje, como estamos pre
senciando, a sair às ruas todos os dias para 
forçar o Governo a reconhecer~lhe o valor. 

A Unificação dos regimes jurídicos de todos 
os servidores da União poderá ser a ocasião, 
há tanto desejada, para que funcionários públi~ 
c.os, professores de todos os níveis, ÁÕervidores 
de todas as categorias, possam ter o seu po
tei1Ciã1-preriarTiente utilizado e os seu~ esforços 
justamente remurierados. _ 

Efa ó que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDI::NTE (Pompeu de SoUsa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. -

O SR. LEITE CHAvES (PMDB ~PR. Pro· 
núncia o seguinte_discurso.) -Sr., Presi4ente, 
Srs. Senadores, haverá de chegar à discussão, 
em Plenário, um projeto, ontem, aprovado na 
<:omissão de Constituição, Justiç_a e Qdada
nia, visando à venda de imóveis em Brasília 
aos funcionários que os ocupam. 

Votei contra, Sr. Presidente, fazendo restri
ção de profunda suspeita, por dois motivos 
formaís: o primeiro ·é que, no art. 2~ .. § 21, 
insere~se a palavra "financiamento", quanqo 
deveria ser_ "pagamento". Esta palavra foi co
locada de sorte a vir ens_ejar dú_yidas frustra-
tórias da lei. _ 

O projeto inicial- qUe -levou a Coffii~Sâo ·a 
aceitá-lo em linhas gerais, é que o funCionário 
que adquirisSe o apartamento o fizesse para 
si mesmo; evitando que terceira pessoa foSse 
a beneficiária da venda. 

Naqu_ele dispositivo -diz que o pagamento 
do compromisso será feito no prazo mínimo 
de 1 O anos e máximo de 30 anos, o paga
mento do compromisso, repito, porque é a 
Nação que vende o apartamento_ mediante 
compromisso de compra e venda, que, deM 
pois, e·nsejará a escritura definitiva. Pego, mes
mo que a Nação se recuse ª outorgar a escri
tura definitiva, o interessado poderá obtê-la, 
mediante a,cijudicação compulsória, de acordo 
com a lei processual, especialmente o _Decre
to-Lei n~ 649, que o regulamenta. 

Então; Sr. Presidente, falando~se e_m fina_n
ciamento, permitir~se-á interpretação de que 
o funcionário que não recorrer ao financia
mento poderá pagar na totalidade e, de ime~ 
diato, tornar-se dono do apartamento. _t: nessa 
opOrtunidade que terceiro poderá financiar e 
a venda, ao invés d~ séria, como se çieseja, 
passa a ser uma simulação favorecec{ora de 
terceiros, não funcionários. De acordo com 
emenda que apresentamos, estabelecemos o 
conceito claro: pagamento. E a únlca pessoa 
que poderia adquirir o apartamento, se fosse 
o caso, à vista, é aquela que, de a:cordo com 
o próprio projeto, alcançasse 80 anos de idade 
antes que o prazo máximo defluísse. 

O segundo motivo é resultante de uma 
emenda. Ela é enganadora. Estabel~e-se no 
caput, que o imóvel será 'l.endido pelo preço 
atual, corrigido, dando a entender que, real
mente, é o preço de mercado. Mas não, há 
outro engodo. E que, na_avaliaç:ão, se levará 
em consideração o preço do custo, se levará 
em consideração o custo, enquanto que o cus
to, mesmo que seja corrigido, não levará em 
consideração a lei da procura e da oferta. lsto 
é, valor de mercado em Brasílta", o que toma 
os apartamentos objetos de procura incan-
sável. ~ .. _ __ . 

Então, Sr. Presidente, esses foram os dois 
pontos de ordem formÇtl ali coloc::ados. Há,· 
também, um de ordem constitudonal que um 
dos Procuradores da República levantou com 
certa pertinência. 

Diz a lei que os imóveis da União têm que 
ser vendidos em hasta pública. Logo, esse pro
felo, em princípio, ê inconstitucional. O que 
poderíamos assegurar aos funcionários? A 
preferência na compra, o que a lei <:hama pre
ferência ou perempção. Isso já existe na lei 
há muito tempo; Existia na lei civil, para ven
das, @ando instituíçia como cláusula conyen

. cionaL e na Lei do lnquilfnato, na Lei n? 1300, 
de 1950, e na lei que atualmente regulamenta 
a locação, i:?to é, o ,proprietário, para vender 
um imóvel, terá que notificar o inquilino, dizen
do quais as_ condições. e preço, para que o 
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inquilino o compre para si. E isso tem· um 
cunho social. Se ele está ocupando e tem con
dições de venda e o preço é aquele, por que 
não ser a ele ofertado, por que molestá-lo? 
Foi um avanço do Direito Gvil rio campo so
cial. Isso se chama preferência ou perernpção. 
Se o locador vende o imóvel sem consultá-lo, 
ele pode ir a juízo, depositar o preço e pedir 
adjudição. 

No caso, aqui, não se trata, sequer, de loca
ção, mas de ocupação, e, mesmd assim, seria 
possÍVel. Então, a conditio para que o fundo- _ 
nário comprasse o imóvel, de acordo com 
a lei, é que fosse fundõnário que tivesse ocu
pando o imóvel há três anos e que o quisesse 
comprar. 

Criamos até um direito que a Coristituição 
não prevê, criamos uma preferênciã, criamOs 
um direito especial. A proceder desta forma, 
é como se fizéssemos uma lei para vender 
determinada empresa a determinada pessoa. 
Esse personalismo cria dúvidas que nos levam 
a adotar uma maior reflexão sobre este projeto 
de Lei. E a questão da constitucionalidade não 
pode_ser_ afastada. Houve pessoas que passa
ram vinte_ anos nos apartamentos e saíram, 
outros passaram três_ anos e o adquirem. 

Então, Si-, PresidentE:, peço qu"e_ o Senado, 
que tem sido objeto de tantas coarctadas, tan
tas injustiças, deve examinar melhor, em Ple
nário, esse projeto. Ele foi feito sob a pressão 
de um grupo de interessados, pressão cons
tante, pressão perman-ente. 

Brasília, quando se contruiu, não tinha mo
radias. Isto foi a razãO pela qual o GOVerno 
federal terminou construindo alguns prédios, 
a fim de que a oferta aumentasse, fundoná
rios, até mesmo de níve1 graduado, pudessem 
acomodar-se. Hoje, a cidade cresceu muito 
e se pode até pensar em vender esses imóveis, 
porque, de resto, estão sendo objeto de cens__u
ras constantes: as administrações são muito 
caras, muitos problemas, muitos funcionários. 
Às vezes a União possui um imóvel na totali
dade, é mais fácil a administração~ Às vezes 
possui um ou dois apartamentos num prédio, 
com dificuldade de conservação. Então, acho 
que devemos tomar uma atitude a partir da 
Constituição. Acho que a venda tem- que ser 
genérica, quer dizer, o Governo vende em 
igualdade de condições, faz a oferta-, assegu~ 
rando que ninguém pode comprar mais de 
um, já que se destinam à moradia, para que 
não haja especuladores q•Je venham a com
prá-los na totalidade, assegurando-se ao ocu
pante o direito de preferência. Esta é a única 
maneira de viabilizar-mos a lei, porque, do 
contrário, ela não passará, a despeito da pres
são dos interessados, até certo ponto legitima. 
Mas a lei está fu1minada de comprometimen
to. Teremos que examinar isso com muito 
critério, com muito cuidado. A Casa não pre
cisa apenas fazer a coisa correta, precisa mos
ttar que a correção é clara, é transparente. 

Esse projeto foi aprovado ontem, e, já hou
ve, por parte do Senador João Menezes, um 
requerimento, pedindo a apreciaÇão pelo Ple
nário. Não [asse isso, ele iria, seguramente, 
à Câmara dos Deputados. 

-ASSinl, já-houVe diversos projetas neste sen
tido e eles não foram aprovados, mesmo por~ 
que, na última hora, tratando-_se de assuntos 
de interesS-eS-específicos, há emendas que 
comprometem no todo. Creio que esse pro;
jeto pod~ria sofrer uma reformulação para ser 
viabilizado, pOrque, da meneira em que se en
contra, dificilmente passará. E, se for aprovado 
desta forma, será fonte constante de suspeitas, 
com coarctadas, com condenação a esta Ca
sa. 

O Sr. J:ut.ahy Magalhães - Pertnite-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES -OuÇo, com pra
zer, o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Jut.ahy Magalhães-Senador Leite _ 
Chaves, V. Ex" traz ao Plenário a_ notícia da 
tramitação--deste projeto na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Como V. 
Ex" declarou, já há l.lma solicitação, assinada 
por todos os Senadores, para trazer o assunto 
a Plenário, com recurso para que não tenha 
uma· trami[açãõ defiJ'Utiva e conclusiva nessa 
CorriiSSã"o. Esse projeto precisa, realmente, ser 
aperfeiç-oado; algumas mOdificações preci
sam ser feitas. V. Ex" levantou a questão do 
financiamento. Esta é unia das questões que 
devemos tratar aqui, no plenário. Eu, pessoal
mente, tinha uma proposição que não foi do 
agrado daqueles que estavam assistindo às 
nossas reuniões, porque, -quando há interesse 
pessoal, nossas reuniões são muito concor
ridas, mMita gente de fora assistindo. Quando 
não há_ um interesse público geral; as comis
sões trabalham sem qualquer participação. 
Sou a favor do leilão dos imóveis e não da 
forma como está sendo feito, mas isso já é 
voto vencido. Há, ainda, outras questões, co
mo: por eXemplO, se há alguma lei, se há al
gum regulamento. Acredito que haja. Pelo que 
teriho OuVido falar, quem tem imóvel não pode 
ocupar, legitimamenfe, imóv~l funcional. Por
que, se houver, como acredito que haja, esta
riamos consagrando a ilegalidade com aquilo 
que consta do nosso projeto._ O nosso projeto 
permite a quem tem irrióVel venda esse imóvel 
num-prazo- máximo de 180 días e mantenha 
o seu direito de aquisição do Imóvel funcional. 
Então, estaríamõs conSaQrando um díreito 
que seria ilegítimo, porque, se a lei não permite 
que ocupe um imóvel funcional como é que 
ele está ocupando? Está ocupando-o ilegiti· 
mamerite. _Assim, temos que ver_ também a 
questão da avaliação do imóv:el, como fazer 
essa avali_ação sem criar favorecimentos, por
que não podemos ficar aqui fazendo favores 
com o Edíi'io. Temos que f<i:zér o que é justo, 
como já admiti na questão social, que existe 
o problema, mas também vamos fazer as 
adaptações necessárias para que o projeto 
não mereça as críticas que vem recebendo. 
Por isso, V. Ex- tem toda a razão quando levan
ta ·esta- ·qúeStao, para que haja uma reflexão 
maior do Plenário do Senado a respeito. 

O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado 
a V. Ex"' pelo aparte. 

V_ EX~ participou, realmente, apresentou 
urna emenda que não foi aceita, mas respon-

do a V. ~ o seguinte: ao que sei, não existe 
lei que impeça que alguém que tenha um 
apartamento possa deixar de comprar outro. 
O que há são portarias do ex-Ministro da Admi
nistração que estabelecem o seguinte. o pre
tendente compradOr que tenha casa não terá 
direito à casa:. Por que, realmente, qual é o 
pressuposto da entrega de um apartamento 
a alguém que seja "funcionário? É que ele não 
tenha um. Foi para issO -que se criou isso. 
No que diz respeito a essa lei à que ·me referi, 
da preferência de_ compra, da Lei Locaticia 
e do Código Civil, a pessoa; ainda que tenóa 
outro, não deixa __ de ter direito à prelação e 
à preferência, porque ela tem outro signifi
cado. Tanto na locação, como na questão de 
imóveis comüils, corria na: questão de venda 
a retro, essa preferência é assegurada por lei, 
ainda que a pessoa tenha um ou mais imóveis. 

Mas este caso aqui é um caso _específico, 
que nunca ocorreu no País. Não é nem sequer 
comparável ao caso do empregado a quem 
o patrão dá uma casa, porque quando ele 
deixa o emprego tem 30 dias para desocu
pá-la. Aqui se procuroa fazer a mesma coisa, 
mas nem _sempre se conseguiu. Há pessoas 
que ocupam de forma irregular esses aparta
mentos usando influências. Ninguém tira al
guém que entra num apartamento dessa natu· 
reza. A meu ver, não existe lei, não há lei, 
há portadas. Agora, o que temos é urna prefe
rência na compra. 

A ConstitUição estabelece- ·que os bens da 
União têm que ser _Vendidos de forma pública. 
É uma asseguração a todos, porque estamos 
criando uma preferência diferente. 

Com_o_::-digo a V. Ex", no caso aqui, o Brasil 
está vendendo, também, indústrias, vendendo 
empresas, aliás, vendas muito compromete
doras. O Banco Nacional do Desenvolvimento 
Económico e Social está conduzindo isso com 
interesses muito cultos, favorecendo grupos. 
Já pensou se ftzéssemos uma lei dizendo que 
as fábricas seriam vendidas a determinadas 
pessoas especificamente? Poderíamos até d.i
~er que seria vendida com preferência aos em~ 
pregados, quer dizer, eles c_omprariam as 
ações, era viável, mas estabelecer especifica
mente ... Diríamos que as fábricas tivessem 
que ser vendidas aos fornecedores, aos ban~ 
cos credores, evidentemente seria uma lei in
constitucional. Neste caso,_salvariamos usan
do esse projeto _seriamente, beneficiando os 
funcionários até_ por financiamento, desta for
ma: venda em hasta pública mediante avalia· 
ção, venda mediante oferta pública ou outro 
sistema de venda, assegurada a preferência. 
Neste caso, quem quisesse comprar se mani· 
festaria em 30 dias. Ai seria feita a avaliação. 
ou especificamente ou os imóveis avaliados 
por metro quadrado. Se o sujeito não usasse 
a preferência, a União poderia vender a ter
ceiros. 

Pela lei atual, como tivem9s a oportu!1id~1de 
de ver ontem. e o Senado todo já ouviu isso, 
se a pesSoa não quiser comprar e ainda que 
desocupe o imóvel, a Nação não pode vender, 

_ porque a venda é exclusiva para funcionários, 
quando, realrne11te, a Nação tem que se desfa
zer deles-por uma série de mOtivos: porque 
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está oneroso; porque está difici1 a admiriis: 
tração; porque Brasma já tein OuUas_opções;_ 
porque, digamos, esse tipo de mercado ficou 
muito dificil, pessoas que ficam elastecendo -
a sua permanência na função pública apenas 
na ilusão de comprá-lo. 

É esta a reflexãO Que desejo que esta Casa 
pass_e a fazer, a partir de hoJe, {:fofqUeparefe 
que, tenho sido longamente debatido, o pro
jeto seja de fácil aceitação, e que corresponda 
realmente à boa-fé de que possamos vendê
los da melhor forma 'POSsível, para que, ao 
invés de vir realizar um sentfrnEmto, uma ex
pressão de justiça, não venha a_. ser uma fonte 
de suspeita e de concessão de privilégios, o 
que é incompatível com a lei. · 

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

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 1'1' 342, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Na forma do que faculta o texto constitu

cional e tendo em Vista que aS resp-ostas forne
cidas pela Companhia Vale âo Rio Doce ao 
Requerimento nQ 204/89 ·es_tão manifestamen
te incompletas, solicito seja encaminhado o 
presente pedido de informações à entidade 
da administração indireta por intermédio do 
Gabinete Civil da PreSidêflCia da República: 

1 -Explicitar -todaS--as operações de venda 
de ouro realizadas na conformidade do Edital 
datado de 29/9/88~-deCllnanâo-os nomes dos 
adquirentes, o montante comprado por cada 
um, o valor pago· e o prazo de entrega. 

2-Justificar os preços de venda na con
formidade do preceituado il.o item de 4 do 
edital. 
3-ConsiderandO CjLié as -ope-raçõeS- fo_ram _ 

realizadas com base no art. 191 do Código 
COrilerdal, como se explica o privilégio cõnce
dido aos adquirentes de desistli'em da compra, 
se assim julgarem conveniente, recebendo o 
valor pago acrescido de juros e correção mo
netária? 
4- Enviar cópia dos estudos técnicos refe~ 

rentes a: 
a) projetas de engenharia relativos a instala

ções das minas de Ouro e seuS custos- esti
mados; 

b} levantamento do mercado de ouro, proje
ções futuras e razões determinantes do mo
mento ideal para lançar a operação. 
5- Quais as partes do pojeto de engenha

ria já implantadas e qUal o Custo_ dos mesmos? 
6-Eviar cópia dos certificadõs-cOmpro

batórios·do depósito aproximado deUS$ 280 
milhões, efetuado jurito ao Banco CentraL 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1989. 
-Senador Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento _lido será Submetido ao 
exame da Comissão D!retora. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência esdarece ao Plenário que, 

não tendo sido realizada. ontem, a sessão ordi
nária do Senado Feder_al, em razão da convo
cação da :;essão conjunta do Congresso Na
cional, constam ·da ·pauta de hoje as propo
sições designadas para aquela sessão e as 
matérias anunciadas, antecipadamente, no es
pelhO da Ordem do Dia, para a sessãO de 
hoje. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Presentes na Casa 34 Srs. Soenadores: 
Assim, os itens 1 e 2, em fase de votação, 

ficam adiados, por falta- de quorum. 
São- os seguintes os itens cuja apreciação 

- fica adiada: 

1 

Votação, em turno único, do ProjetQ 
de Lei do DF no 11, de 1988, de iniciatiVa 
do Governador do Distrito F~deral, que 
institui,-no Distrito Federal, o adicional 
do Imposto Sobre a Renda e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n' 87, de 1989, da Co
missão 
-do Distrito Federal, favorável, nos ter
mos de substituivo que oferece. 

2 

Votação_, errf turno único, do Projeto 
de Leide_Df n9 lO,_de 1989 .. de iniciativa 
do Govem.,dor do Distrito Federal, que 
Cria e extingue unidades orgânicas, n;;t 

- -Secretarra de Segurança Pública do Dis~ 
trito Federal, e dá outras providências, 

---tendo 

PARECER, 50b n' 84, de 1989, daCo
iTITssão 

-do Distrito Federal, favorável, com 
emerida que apresenta de- n9 1-DF. 

-O SR: PREsiDENTE (Pompeu de sousa) 
-Item 3: ··-

- Projeto de Lei da Câmara n9 235,_ de 
'1983 (n~ 4.141/80;na Casa de origem), 
_que altera dispositivos da Lei n9 5.507, 
de 10 de outubro de _1968, estendendo 

-- -seus berleficiós aoSTllhos menores de po
liciais mortos em serviç_o. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 

- n9 58, de 1989, da Comissão de Cosntituição, 
Justiça e Cidãdania, decJa-rã prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 235, de 1983. 
(Pãusa.) . , . 

Não havendo objeção do Plenáno, a matena 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item4: 

Projeto de Lei da Câmara n9 245, de 
1983 (n9 3.39878D;_na Casa ae origem)_, 

que acrescenta dispositivo à let_no ~.807, 
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica 
da Previdência Sodal, 

Ã PresúThnda, nos iei:mõS ao art. 369;annea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de -1989; da Comissão de tonstlfuiç:áo, 
Justiça e Cidadailia, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câinãra no 245, de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicaÇão 
à Câmara dos Deputados. 

- O SR.: PRESIDENTE (Pompeu de ·sousã) 
-Item 5: 

Projeto de Lei da Câmara n? 250, de 
1983 (no 1.833176, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao ait. 116- âa 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 o 
de maio de 1943, diSpondo sobre a proi~ 
bição de flxar valores diferenteS do salário 
mínimo em um mesmo· Estado, a partir 
de 1976. 

A Presidência;-hos termos do_a=-rt:369, alínea -
a, do Regime~;:tt9lnternO, e confõrrile o Parecei
no 58, de 1989, da Comissão de _Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei -da C'amaca no 25_0, __ de_ 19_83~. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Ple_n~.rio, a matérja 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 6: 

PrOjeto de Le'i do Senado n" 162, --de 
1983 - Complementar, de autoria do 
Senador Nelson Cáfneirô, que introduz 
alterações na Lei Complementar n9 11, 
de 25 de maio de 1971, que instituiu o 

- Prorual. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Jntemo, e confrome o Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão de Constituiç-ão; 
Justiça e Cidadania~_ declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 162. de 1983: 
-Complementar. (Pausa.) _ _ 

Não havendo objeção do plen~rio, a-matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa)_ 
-Item 7: 

~Ójeto de Lei da· Câm~rã' n9 '149; de 
1983 (ri9 4.506/81, na êasã:"de origem), 
que fixa em 6 (seis) horas a jornada diáriã 
de trabalho nos serviços de coqueira e 
bateria de fornos e determina outra-s pTo
vidên_cias. _ - --

A PreSidência, nos termos do art 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e confoiTne o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Cosntituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei_da Câmara no 149, de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
á Cãmarif dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 8: 

Projeto de Lei da Câmar;;:J n~ ?.53, de 
1983 _(n? 1.661175, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao art. 2° da Lei 
n• 5.668, de 23 de junhõ de 1971, que 
"dispõe sobre a filiação dos empregados 
das Bolsas de Valores no Sistema Orgâ-
ntco da Previdência Social e dá outras 
provfdêndas. 

A Presidência; nos termoS dõ att. 369; alínea 
a, do Regimenta interno, e conforme o Pare
cer n~ 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, dedara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n• 253, de 
1983. (Pausa.) 

Não havendo objeção do plenário, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à O!lmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 9: 

Projeto de Lei da Câmara n? 254, de 
1983 (nfl 905175, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao art._ 49 da Lei 
n? 5.757, de 3 de dezembro de 1971, que 
estabelece regime de gratificação ao pes
soal à disposição do Funrurat, dlspondo 
sobre a obrigatoriedade da apresentação 
do certificado de regularidade de situação 
e certificado de quitação, que serão exigí
veis a partir de 1~ de_janeiro de 1976. 

A Presidência, nos termos do art, 369, alínea 
a, do Regimento lntemo.~ _ço_nforme o Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão_ de Con:?ti1yição, _ 
Justiça e_ Cid<).daniã, declarã prejudiC-ado o 
Projeto de Lei da Câm-ara n" 254, de 1983. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao .Arquivo, feita a devida <:omunlc.ação 
à Câmara aos -Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item tO: 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 259, de 
1983 (N' 826/7~, na Casa d• origem), 
que acrescenta dispositivo à Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Le] n" 5.452, de to de maio de 
1943, proibindo a_dispensa da gestante 
nas condições que especifi<::a. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o pare
cer n" 58, de 1989, da Comi_ssão de Cosnti
tuição, Justiça, e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto_ de Lei da Cârriara--n"' 259, de 
1983. (Pausa.) _ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feito a devida comunicação 
à Câfnara dos Deputádos. 

O SR. PRESIDENTE (Pomyeul!é Sousa) 
-Item 11: 

Projeto de Let da Câmara n~ 2Q 1, de 1983 
(n~ 64Bn5, na Casa de oiigem), qUe altera 
a redação do art, -~ da l&i n" 3.807, de 26 
de agosto de 1960 -Lei Orgânica da Previ
dência Social, e dá o~tra_s providências, 

A Presidência, nos termos do art, 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o_Parec;er 
no 58, de 1969, ®Comissão. de Constituição 
e Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei n9 261, de 1983. (Pausa.) 

Não havendo objeção_do Plenário, maté:ria 
vai ao arquivo feita a devida comunicação à 
Câmara dOs Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 12: 

Projeto de Lei da Câmara n? 264, de 
1983 (n? 2.076fi6, na Casa' dê Origem), 
que dá nova redação ao inciso I do art. 
11 da lei no 3,807, de 2"6" de agosto de 
1960- Lei Orgânica da Previdência So
da)._ 

APresidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regiirúinto Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de_ 1989,_ da Comissão de Constitui~ão 
e _Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Cáfnara n" 264, de 1983. 
(Pausa.) 

"Nãú , iÕ_(;_ jeçâo do Plenário, ã matéria 
vai ao arquJYo, feita a devida comunicação 
à Câmai'~ dos Deputados. 

Arquivada. 

. o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....:.._Item 13: 

Projeto de Lei do Senado_n" 16_5, de 
1983-Complementar, de autoria do Se-_ 
nador Nelson Carneiro, que introduz alte
-rações na Lei Complementar n? 11, de 
25 de maio de 1971, que institui o Pro
rural. 

APresfdência, nos termos do art. 369, alínea 
â,-'do Regimento Interno e conforme O Parecer 
n~ 58 de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e __ dda~ania, declara prejudicado -o 
Projeto de Lei do Senado n'~ 165, de 
1983-Complementar. (Pausa.) 

Nãõ havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 14: -

_ Projeto de Lei do SenadO n? 252, de 
1983_-::- Complementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que introduz 
alteração na Lei Complementar n~ 11, de 
25 de maio de 1971, que instit~iu o Pro-

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a; do Regimento Interno; e çonfo~:m_e o Parecer 
n".58, de )989, âa Comissão de.Consti~uição 
e Justiçã- e-Cidadaniã, declara prejudicado o 
PrOJeto -de Lei do Senado n? 252, de' 
1983::-C"õmplementar." (Pausa.) 

Senado n~ _252,-de 1983-Complementar. 
(Paus_~.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
varao arquivo._ 

-O Sr. Pompeu de Sousa, .J" Secáitário, 
deixa a cadeira da Presidén_cia que é ocu-. 
padB pelo Si-. Antonio LuzMaya, Suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya) 
---:- Esgotada a matéria constante ,da Ord~ 
do Dia, volta-se à lista de ora_çlores. 

Concedo a palavra ao riobre Seriador Pom
peu de Sousa 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) ~sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna 
para, e"íii Primeiro lugar, dar ciência. a esta 
Casa da F~::ieração braslleira, ào projeto de 
lei que apresentei hoje à Mesa do Senado Fe
deral, estabelecendo piso salarial dos profis~ 
sionais das áreas de Educação e Saúde, com 
o s~guinte ~eor: 
_PROJETO DE: LE:l DO .SE:NADO N• /89 

Estabelece piso salarial dos profissio
nais das áreas de Educação e Saúde. 

- Q~ Ç:':o_ngresso _Nacional __ decreta:-
Art. 19 _ O piso Sé!larial de_ que trata o 

a_rt. 1~. inciso V, da Cof'!stituição Federal, 
no que se refere aos profiSSionais das 
áreas de Educação_ ~ Saúde, _não poderá 
ser inferior ao_ maior piso salarial, corres
pondente ao mesmo nível de formação, 
de _qualquer outra categoria profiSSional 
no âmbito, respectivam-ente; dã União, 
doS Estados, do Distrito Federal e dos 
MunicfPios . 

Parágrafo único. O disposto nesta l~i 
se apJka; indistintamente, aos trabalha

- dores urbanos e rurais, dos setores públi
co e privado. 

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

Art 3~ Revogam-se as disposições 
em c~fltiáii9: · · 

Como se_Yê, trata-se um projeto da maior 
simplicidade que, em um único- artigo e um 
único parágrafo, procura res-olver uma situa
ção de gravíssima injustiça salarial com os 
profissionais das duas áreas básicas da condi-
ção l)umana: ~ Educ~ção e a Saúde. _ 

Ajustificaç:ão desse projeto é também igual
mente concisa, de forma que passo a lê-la: 

"Justificação 
Não resta dúvida quanto à essencia

lidade da ,enorme tarefa social_ que com
pete aos trabáihadores das áreas de Edu
cação e Saúde. São, e~es dois setores, 
os instrumentos fundamentais de que a 
Nação dispõe em seu urgente compro
misso com a transformação social e com 
seu próprio.desenvolvimento econômico, 
cultural e, conseqüentemente, politico; 
pois, que de um alto nível de. higidez e 
de qualificação educacional de sua popu
lação dependem, necessária e funda
mentalmente, todas as formas de desen
volvimento de um país. 

Parcela considerável da crise por que 
passam ambos os setore_s pqçle.ser- atri~ 
b_uída aos baixos-safãrios e a toda- sorte 
de desestífnulos daí decorrentes, que têm 
determinado, inclusive, a evasão dos seus 
melhores profissionais." 

. Come[ito ~-qui, a propqSitO, qtie, n·est€-fno
mento, 38 universidades deste País estão para-
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das por um movimento de greve, dec-orrente 
dessa situação; ·e, no Distrito Federal, todo 
o sistema educacional, de 1 ~. 2", 3o e, conse
qüentemente, até 4~ grau, está interrompido 
por este motivo. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex' um aparte? · 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Encer· 
rado este parêntese, ouço o _aparte de V. Ex~ 

O Sr. Mauro Benevides - V. Ext' estava 
há pouco lendo a justificativa do seu projeto. 
Evidentemente se a justificatiya está ~scrita. 
V. Ex• permitirá que todos nós tomemos co
nhecimento do projeto, que V. EX• considerou 
singelo, porque possui apenas um artigo e 
um parágrafo, mas _é um projeto fcidado a 
ter intensa repercussão junto aos profissionais 
da área de Educação e Saúde. Trata-se de 
uma proposição que· se reveste de indiscutivel 
e>' "'~"~'unidade, ainda mais quando V. Ex' alega 
e,., prol da tese que defende a circunstância-
de se encontrarem em greve, no momento, 
38 universidades brãsileiras que gerarãm um 
quadro de inquietação nacional, atingindo o 
ensino de 3., grau. As reivindicações postas 
diante do /Vünistro Carlos_Sant'Anna, que ainda 
ontem se reuniu com o comando de greve, 
em sucessivos cantatas para o ·deslinde do 
momentoso impasse. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- E com 
vários Srs. Parlamentares, inclusive o orador 
que vos fala. 

O Sr. Mauro Benevides -Tenho rea1-
mente acompanhado as gestões e a partici
pação da classe politica através dos parlamen· 
tares, um dos quais V. Ex•, que sempre se 
dedicou à área educacional, sobretudo no _3"' 
grau, e pode sentir o calor, a justeza e a legiti
midade dessa luta reivindk:ãtória -erri que se 
empenham as _universidadeS do País. 

O SR. POMPEU DE SOUSA-Tal qual 
v. Ex-

o Sr. Mauro Benevides - E, acho que 
V. Ex• trazendo o seu projeto à consideração 
do Congresso Nacional neSfe momento; ofe
rece ao Governo e aos greViStas Um rumo, 
uma diretriz; um alento, para que, no menor 
espaço de tempo possível, consigamos solu
cionar essa questão. Com cf ·alegativa de que 
há, por força de uma defãSageffi- salarial, a 
evasão de profissionais competentes para as 
outras áreas que melhor remuneram seus ser
vidores, v~ Ex~ jogã o problema por um ângulo 
de extremo realismo, que precisa ser conside
rado pelas autoridades_ eduCádoriáís-do Pals. 
Entendo que o seu projeto repercutirá intensa
mente e haverá de encontrar guarida franca 
e entusiástica nesta-e na outra Casa do Can- -
gresso Nacional. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Muito 
obrigado a V. Ex', Senador Mauro Benevides, 
pelo seu aparte, que ilustra o meu discurso. 

Volto a insistir no que disse no princípio 
da justificação do projeto: um País cujo povo 
não tem um sistema educacional digno deste 
nome, nem um sistema de saúde do mesmo 

_ teQr, não tem condições de desenvolvimento 
de qualquer espécie: nem o desenvolvimento 
até da sua própria condição hUmana, -nem 
o desenvolvimehto econômico, nem o social, 
nem o político, nem mesmo a sua própria 
soberania. Sem um alto nível de ciência e tec
nologia, nenhum país hoje pode considerar-se 
realmente soberano. 

Depois- desse parêntese, com o qual V. Ex' 
tão brilhantemente colaborou, nobre Senador 
Mauro Benevides, continuo a leitura da minha 
justifiCaÇão, que,- como e ti diSse, é curta. -

Eu dizia: 

_ ~-~-~·A suce,ssão de greves a que têm sido 
levadas as duas categorias profissionais, 
na tentativa de reduzir crónicas e perma
nentes defasagens salariais, é demons
tração eloqüente desse quadro proble
mático. 

E-acre-scentava a seguir: 

"Com a presente proPosição, busca-se 
assegurar, sem qualquer privilégio corpo
rativiSta,"- e isto é iffiportamc, sem qual
quer privilégio corporativista "que os prO
fissionais de Educação e Saúde não se
jam prejudicados" -diante da relevância 
social, económica, cultural e política de 
suas profissões- "em relação às demais 
categorias que tenham conquistado pisos 
salariais". 

--O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
v.~ um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Termi· 
narei, só para a boa ordenação dos trabalhos, 
a justificação do meu projeto, porque, ·eu pró
prio, já o tumultuei bastante, fazendo um pa
rêntes_e. DePois, faremos o_utro parêntese, eu 
e V. Ex~. nobre Senador Jutahy Magalhães. 

''BuscamOS tilmbe·m ãsseQUrai que as 
comparações sa1ariais, para efeito de apli
cação de lei, ocorram relativamente a ca
da uma das ~sferas administrativas, autó
nomas, em respeito mesmo às suas pe
culiaridades econômicas, sociais e cultu-
rais. _ 

Trata_-se, portan-tO~ de medfdã de inteira 
justiça que esperamos venha a ser apro
vada por este Congresso NacionaL 

"Sala das Sessões, 22 de jUnhq de 
1989.'" .. . -- . 

COncedo, com muita satisfação, o aparte 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jlltahy Magalhães- Nobre Sena
dor POmpeu de Sousa, V. Ex• demonstra as 
preocupações que tem sempre demonstrado 
nesta Casa, a-respeito das questões referentes 
à Educação; mas, também, agora, na área 
da Saúde. Veja V. Ex" o preço que pagamos 
pelos erros que se vêm acumulando no decor
rer-dos tempos. Não se pode culpar esse ou 
aquele Governo. Vários foram os Governos 
que vieram acumulando erros durante a nossa 
História. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- A culpa 
é nossa e das gerações anteriores. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex' 
que temos, hoje, uma máquina adriiinlstr"ãtiVa 
altamente custosa, são altos os custos que 
O Governo tem com a sua máquina adminis
trativa, que não é eficiente como gostariamOs 
que fosse: Não pagam, não remuneram bem 
os profiSsiOilais, sejam os professores, sejam 
os médicos, sejam outros funcionários çl.e alto 
gabarito. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Penso 
que nenhum profissional é de mais alto gaba
rito do que o_ professor e o profissional de 
Saúde. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Assim tam
bém considero. Mas temos engenh~iros, te
mos procuradores, tantos outros. A remune
ração na Educação, por exemplo, os baixos 
salários que os professores recebem, como 
isso pode permitir tenhamos, no Brasil, a Edu
cação que o povo-merece, de que que o povo 
necessita? Porque, no instante em que não 
tilienTws a EdUcação atingindo toda a rioSSa 
população, não poderemos ter o desenvol
vimento de que necessitamos. Acredito no de
senvolvimento através da Educação, através 
do crescimento intelectual de uma-nação. E 
o que temos visto hoje? Temos visto que esta
mos continuando a regredir nessa área. _Q nú
mero de analfabetos cresce proporcionalmen
te, o· número de crianças sem escola aumenta 
a cada dia e buscamos o quê? Desenvolvi
mento nacional. Como conseguir -desEmvol-. 
vimento nacional sem educação? Qüafo cus
to? Quais as possibilidades de que o Goverrio 
dispõe para aumentar as suas despesas com 
essa máquina administrativa gigantesca qUe 
temos, desnecessária, em grande parte? Te
mos de fazer essa autocrítica. Essa máquina 
adminiStrattva- j::iOdería ser enxugada muito 
bem, tranqüilamente,_ sem prejuízo das suas 
funções, para que pudéssemos remunerar 
melhor aqueles que realmente trabalham, 
aqueles que realmente são necessários. e cria
mos esse circulo vicioso. Não podemos pagar 
melhor porque o número é grande, e há ne
cessidade de ·se pagar melhor para termos 
um serviço mais próximo da perfeição. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Sem a 
menor dúvida, nobre Senador Jutahy Maga-
lhe!es. - -

O Sr. Jutahy Magalhâes....:..:. Portanto, tein 
razão V. Ex' quando busca enc_ontrar soluções 
para esse piso salarial, mínimo_necessário, pa
ra chamar, para convocar pessoas que ainda 
têm. condições de dar a_sua partidpação-den· 
tro do interesse nacional no magistério, que 
é uma área de saCrifícios. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Permi· 
ta-me apartear o aparte de V. Ex'? 

O Sr. Jutahy Magalhães - Eu é que 
peço perdão a V. Ex• por ter-me alongado 
no aparte. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Real· 
mente, está um diálogo muito interessante, 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO~ (Seção II). .S.ábado 24 3.101 

sobretudo da parte_de V. Ex" V. Ex" assinalou 
um dos males históricos e cultufais deste País 
- e foi por isto que_ eu disse que a culpa 
é nossa e das gerações que nos precederam 
-, mal histórico que _é_ o ernpreguismo, que 
é o paternalismo. O paternallsmo, como o po
pulismo,-é a pior forma -de traição ao povo; 
porque o paternalismo cria o fdialismo_ e o 
filialismo cria o dependéntisri1o; e, então, o 
povo não adquire a consciência crítica, porque 
é deseducado, por uma educação deseduca
dora e não adquire assim a consciêm:::ia -de _ 
que tem direitos e de que direitos devem ser 
conquistados, e ele deve conquistá-los. Então, 
ao invés de direito, ele recebe~ do Poder, miga
lhas do seu direito, e ainda agradece, como 
favor. É este um dos grandes problemas na· 
cionais, nobre Senador Jutahy_Magalhães, um 
dos grandes problemas da nossa educação 
deseducadora e da nossa tralção ao povo, ao 
longo de 489 anos. 

Devolvo o aparte a V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Eu agradeço 
e concluirei, nobre Senador, até aproveitando 
este parêntese dentro de parênteses, para 
mostrar um exemplo do nosso paternaUsmo, 
a nossa preocupação paternalista. Não vou 
citar o nome-do município, porque Identificaria 
a situação local. No meu Estado há um muni· 
cípio - e esta situação_ e}o(l_ste no Nordeste, 
talvez encontremos outras semelhantes nas 
demais regiões- em que o prefeito convoca 
pessoas para dar emprego e não paga; dá 
apenas o direito de ser associado ao INPS, 
para ter os direitos da assistência médica. En
tão, veja V. Ex' o sentido paternalista dessa 
questão. A falta de educação de até saber de· 
fender os seus direitos e trabalhar sem salário. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- E é dai 
que nascem os mitos dos "pais dos pobres" 
- e, nós dizíamos, então, e "mãe dos ricos". 

- O Sr. Jutahy .Magalhães - Então, veja 
V. Ex" de como necessitamos de regulamen
tações e de limitações_de_distribulção pessoal 
do Erário. Temos que cuidar muito do dinhei
ro público, devemos aplicar melhor o pouco 
dinheiro que temos. No entanto, temos que 
atender a essas reivindicações justas, tambêm, 
para evitar o que tem acontecido no País~ que 
são as greves estourando a cada instante, nu
ma reivindicação legítima de melhores salá
rios, melhor remuneração, mas dentro, tam
bém, das limí'"..a~ões que o Estado e ~ Nação 
têm para poder remunerar melhor._ 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Aliás, 
sobre a remuneração e as deficiências de re
cursos no Estado, hoje justamente, recebe
mos na Mesa um projeto importantíssimo de 
autoria do eminente Uder do meu Partido, 
Senàdor Fernando Henrique Cardoso, sobre 
a taxação dos que possuem demais, para que 
os que possuem de menos sejam um pouco 
mats beneficiados, nao com paternalismos, 
mas com direitos. ---

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite V. EX" 
um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Com 
muito prazer, nobre Senador Carlos Patroci
nio. 

O Sr. Carlos PatrocíniO - Nobre Sena
dor Pompeu de Sousa, mais uma vez quero 
congratular-me com V. Ex~ pela sua luta ferre
nha em defesa dos direitos dos educadores 
do Brasil. Temos assistido, evidentemente, du
rante o passar dos anos, a deterioração do 
ensino nacional, principalmente do ensino pú
blico. Nós que, à época de criança, ainda estu
dantes, usávamos o _serviço público de ensino, 
porque era_o melhor, temos notado que houve 
uma inversão: o ensino privado passou a ofe. 
recer melhores condiçõ~s- aos s~us alunos, 
o que tem gerado uma ganância. Os colégios 
particulares, hoje, estão cobrando mensalida
des_ impraticáveis. Podemos _até afirmar que 
as maiores fortunas do País, hoje, são dos 
proprietários de escolas particulares. Está, aí, 
o Sr. Di Gênio, _dono_ do Colégio Objetivo, que 
possui grande fortuna. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- São os 
mercadores d~ educação, Sr. Senador. 

O Sr. Car1os Patrocínio- Perfeitamente. 
GostaríamOs de, mais uma vez, nos congra
tular por esse projeto de lei, pois teremos que 
acabar, de uma vez por todas, com o problema 
das greves no ensino público, uma vez que 
os estudantes, hoje, não têm aulas mais de 
três ou quatro meses durã.nte o ano. E se 
há uma classe que tem ó direito sagrado à 
greve-é o professorado brasileiro, porque é 
o mais mal pago. Até o homem do campo, 
O peão, O "bóla-fria", têm melhores salários 
do qUe o-proressor brasileiro. ConheCemos, 
e já temos visto, contracheque de inúmeros 
professores do Norte do Pais que não ganham 
nem 20 cr:uzados novos. Então, gostaríamos 
de dizer e também combater esse esbulho 
que se est:ãfazendo no ensino privado. O pro
fessor do ensino privado, noimalmente, não 
ganha muito mais do que o professor do ensi
no público_: 

O SR. POMPEU DE SOUSA- O meu 
projeto preVê ig'ual nível de remuneração para 
eles, não é s6 para o professor público. O 
mercador do_ ensino explora duplamente: o 
aluno e _o professor. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Há poucos 
dias, o colégio eni que minha filha estuda en
trou em greve, colég!o part[c_u!ar, ao qual pa
gamos uma _quantia significativa, equivalente 
a dois salários mínimos. E fomo verificar que 
os professores, de fato, não estão ganhando 
muito bem. E, agoi"a, o ConSielho Federal de 
Educação vem permitir aumentos no ensino 
privado: aumentou 30% no mês. passado, vai 
aumentar 30% neste mês e vai continuar au
mentando todos os meses. Segundo os crité
rios adotados, são de aumentos vigiados. Nós 
não confiamos nessa vigília do _aumento do 
enSinO PriVado. Então, gostaríamos de dizer 
que deveremos estar atentos, porque são pou
quíssinlas as pessoas quer têm acesso ao en
sino privado e, em contapartida, os alunos e 
o_s professores do ensino público se vêem ca
da vez mais danificados nos seus interesses. 

Cheguei a propor - isto está aconte_çendo 
em Brasília-, alguns colégios da rede pública 
fiZeram um acordo com os pais dos ãlunoS, 
que estão pagando os professores para que 
não entrem em greve; pagando quantias cor
respondentes a 1/10 do salário mínimo. Não 
sei se_ esta ser'iã a alternativa certa, porque 
-e está na ConstituiÇão -todos têm direito 
à educação gratuita. Eu me parabenizo com 
V. Ex•, e est;:re_i_ta,mbém _alert_a _<:! esse crime 
que se perpetra contra o estudantado brasi
leiro na rede privada, pelo excesso, pelo paga
mento escorchante, e também vamos estudar 
alguma forma de viabilizar novamente o ensi
no público neste País. Muito obrigado, nobre _ 
Senador. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Muito 
me satisfaz e rrOnfa o aparte de· v. Ex"- meu 
carO Colega, duplamente Colega, Senador 
Carlos Patrocinio, Colega bem mais jovem -
sobre!udo quando V. Ex" me qualifica como 
ferrenho defensor dos trabalhadores da Edu
cação, porque este seu velho colega, ferrenho 
batalhador desta _causa q__é desde os 18 anos 
de ida:de, _quando se tornOu professOr do Colé
gio Pedro n, erh 1934, no Rio de Janeiro, -e 
desde 1948, Se não me engano, professor uni
versitário. Tãda uma vidé) voltada para essa 
profissão. n a-parte de v_ Ex· gratifica muito 
este velho batalhador, nobre Senador, e seu 
colega mais velho. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoieS; ía tratar de -
dois assuntos; entretanto, os apartes, ricos e 
substar1ciosos com que os meus eminentes 
colegas me honraram até agora, vão-me Obri
gar a trat(!r rnuito surnarlame,nte do segundo 
assunto. O segundo assunto é ainda mais dra-
mático, porque é um retrato das conseqüên
cias do primeiro. t ã miSéria do nosso povo; 
que em todas as grandes cidades brasileiras 
se manifesta através do "cinturão" de-miséria 
que cerca a grande cidade, porque este País 
- cuja ocupaçâo fundiária, no campo, é, ao 
!oogo de 489 ÇJnos; baseada num r~gtriü:: que 
poderlamos c:ontinuar a chamar de sesmarias 
-acaba por expUlsar do campo, por absoluta 
condição de inviaôilidade vital, os camponeses 
sem terra e sem trÇtbalho, que assim se trans
formam em citadinos sem te to e sem trabalho. 

Este é um trime monstruoso, Sr. Presid_ente 
e Srs. Senadores. 

O "cinturãO" de favelas que cerCa as_I)ossas 
grandes cidades, inçlusive Brasília, é um ?!tes
tado clamoroso di-ªSQ, a gritar contra a hõssa 
culpa, a nossa culpa, a nossa máxima culpa; 
porque ainda ·não nos éonseguimos liberta-r 
desse problema. 

Sr. Presidente, neste moroento, estamos as
sistindo ao recrudescimento de um próC:ésSo 
que vem desde o Governo p8Ssado do Distrito 
Federal, qwiê o thã.mado movimeilto de ei"ra· 
dicaçâo das favelas. É preciso erradícar o que. 
aliás, chamam de invasões porque, aqui, real
mente, os grileiros podem ocupar os territó
rios, podem ocupar o solo, mas o povo não; 
porque o povo é "invasor", o grileiio oão o 
é; o grileiro tem dinheiro, o povo tem miséria. 
E, assim, assistimos· a eSse movimento. 

Por enquanto, o Sr. GOVernador confirmou 
a fixação de ctuas_d~ssas "invasões", que são: 
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Vila Paranoá, com 40 mil habitantes, e Vila 
Planalto, que tem 6 mil habitantes. Sobre as 
demais, começa ·a--aesenvolver, recrudesce~ 
dera e ameaçadamente, o processo de erradi
cação que teve inkio no Governo passado. 
Não, pois atribuo a S. Ex' o atual Governador 
a culpa inicial desse problema. Essa ameaça 
paira sobre a Vila Nova União, chamada tam
bém de Vila CEUB, nã Quadra 908-Norte, on
de há 20 mil habitantes; sobre a Vila Parafuso, 
com 12 mil habitantes, conhecida como a Vr.la 
CEB-SIA; sobre a Vila do Varjão, com 5 mil 
habitantes, no Lago Norte. Lembro-me de 
que, quanto a esta, quando passei pela Secre
taria de EducaÇáo e Cultura_, lá instalei uma 
bela escolinha, c_ujo projeto_ é_ de autoria de 
um dos grande arquitetos brasileiros -João 
da Gama FilgueirãS "Lima, que Const;uiu ãs 
suas escolas na base de um novo sistema~ 
de argamassa armada, que começou a ser 
por ele implantado no Rio de Janeiro, e, hoje, 
está-se diversificando peló País afora. Bom, 
isso é _apenas uma reminiscência,. porque me 
lembro da inauguração dessa escolinha, lá na 
Vila do Varjão, e isso m_e emqdona muito. , 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me prepa
rava até para lei, mas, neste caso, uma vez 
que abusei do tempo - não sei se abllsei, 
se ultrapassei o tempo, é bem capaz que tenha 
ultrapassado-, peço qae se incorpore a este 
meu pronunciamento o texto.deste jornalzinho 
chamado União & Luta. que se declara "in
formativo mensal do MDF do Varjâo - Movi
mento de Defesa da Favela do Va.rjão. Jomal
zinho que, aliás, de maneira muito gratificante 
para mim, está. escrito numa linguagem de 
bom vernáculo, que não é muito comum hoje, 
mesmo entre Ministros _de Estado, e isso me 
alegra muito, por ter implantado, lá, uma esco-
Iinha. -

Es_te Jórnãh:inho tr_az várias matérias; gosta
da de ler pelo menos a primeira delas: 

"Depois de tentar, por alguns meses, 
vender a imagem de transferência de to_da 
a população favelada do_Distrito Federal 
para Samambaia, o atual G_ovemo come
ça a falar agora-de outros locais de con
centração da pobreza, na Vila Paranoá, 
Sobradinho, Brazlãnd_ia _e Gama, todos 
bem longe do Plano Piloto onde a maior 
parte dos favelados trabalham. Isso tudo 
está sendo feito em gabinete sem a míni
ma participação das comunidades." 

Este c6inento eu .._-ê um dos grandeS ma
les deste PaEs; a comunidade não tem voz. .. 
mas tem voto, e esse voto, depois, é traído 
por aqueles que não sabem honrar o seu man
dato. Mas volto à leitura: 

Os trabalhadores estão sendo tratados 
como simples objeto que se leva de um 
lugar para outro, sem .serem consultados. 

··os moradores do LagO Norte presio
nar ainda o Governo para jogar os favela
dos para trás dos morros do Paranoá, 
alegando que o terreno onde está a Vila 
é pedregoso e não permitiria a constru
ção de uma rede de esgotos, o que é 
puro pretexto. Só para deixar aquela área 
(uma das mais belas de Brasflia) para as 

ricas Marisões do Lago Norte. Há muitas 
cidades, no Brasil construídas em cima 
de terreno bem mais pedregoso que o 
Paranàá. Fica, então, a dúvida_ qual é a 
maior: a má fé dos que inventaram essa 
história de terreno pedregoso ou a inge
nuidade dos que acreditam nela ... 

Em oUtras- matérias deste mesmo número, 
o jornal acentua que, na verdade, o que os 
privi1egiados da vida e os privilegiados da vida 
são- os- que ocupam o poder, os cargos de 
mando, os cargos de Governo e nós, inclusive, 
que somos pertencentes a um dos Poderes 
da República, e que temos culpa de até hoje 
não haver conseguido reverter esse processo 
de injustiça, esse processo de traição a.o POvo 
o que os privilegiados da vida querem é escon
der a miséria, porque a miséria é feia; a miséria 
·é (eia aos olhos dos "bem nascidos"! Mas, 
Sr, Presidente, o povo deste País precisa adqui
rir a consciência de que ele só_ se liberta da 
miséria no dia em que tiver consciência dos 
seus direitos; lutar por seus direitos e jamais 
abdicar deles, porque de direitos não se abdi
ca; direito conquista-se e não se recebe como 
favor. 

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

DOCaME/YTO A OOE SE REFERE O SR. 
POMPEU DE SOUSA EM SElf DJSCilRSO 

UNIÃO E LUTA 
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POR TRÁS DAS REMOÇÕES 

Os Fatos 

Depois de tentdr, por alguns meses, vender 
a imagem de transferência de toda a popu
lação favelada do _Distrito Federal para Sa
mambaia, o a tua! Governo começa a falar ago
ra de outros locais de concentração da pobre
za,- nã-Vila Paranoá, Sobradinho, Brazlândia 
e Gama, todos bem longe do Plano Piloto onde 
a -~·ú~ior ~;iarte dôs faveladoS trabalham. lsS_?, 
tudo está sendo feito em gabinete sem a mím
ma partkipação das comunidades. Os traba
UiadoreS estão sendo tratados como simples 
objeto que se leva de um lugar para outro, 
sem serem consultados. 

Os moradores do Lago Norte pressionam 
ainda o Governo para jogar os favelados para 
trás dos morros do Paranoá, alegando que 
o terreno ·onde está a Vtla é pedregoso e não 
permitida a construção de uma rede de esgo
tos, o .que é puro-pretexto. Só para deixar aque
la área (uma das mais belas de Brasília) para 
as ricas Mansões Qo Lago. Há muita cidade 
no Brasil construída em cima de terreno bem 
mais pedre_goso que o Paranoá. Fica então 
a dúvida qual é a maior: a má fé dos que 
inventaram essa história de terreno pedregoso 
ou a ingenuidade dos que acreditam nela 

Objetlvos do Governo 

O _objetivo principal do Governo, embora 
ele não confesse abertamente, é limpar o Pla
no Piloto do que chamam '1nvasões" e remo-

vê~las para bem longe, porque os barracos 
dos pobres enfeiam o cartão postal da cidade. 
É o mesmo filme de todos os outros Governos 
passados que combateram os efeitos sem re
solver as causas da pobreza e dos baixos salá
rios que continuarão provo_cando a existência 
de futuras favelas. 

A pressa do Governo em completar· as re
moçó'es·alé o final de outubro se deve às elei
çõ-es de 15 de novembro; quando será eleito 
um novo Presidente da Nação que, certamen
te indicará outro Gove_rnador até a_ eleição po
pular do próximo Governador, em novembro 
de 1990. Essã pressa poUtica está provocando 
a remoção de favelas para locais sem as míni
mas condições de vidª e moradia, sem água 
nos lotes, sem escolas suficientes e com servi
ço precário de ônibus. 

Pressão dQs Ri_ços 

Além dos objetivos do Governo, há também 
a pressão dos moradores, das classes média 
e rica que não toleram a vista ~-fi. vj_zinhança 
de favelas. Para isso, alegam a desvalorização 
de suas propriedades e o aumento da crimina
lidade, como se os ladrões, assaltante.s e. trafi
cantes só morassem em barracos, nas favelas. 
Quem conhece melhor as favelas, sabe que 
a maioria absoluta dos que moram ali são 
trabalhadores honesto_s e. honrados. Para_ s~ 
saber que o bandidos e ladrões, não moram 
só nas_-_fa\.'éláS, basta pesquisar o endereço 
deles, nas_ Delagacias especializadas e logo 
se çoncluirá que -eles mon~.m também em 
apartamentos e mansões. 

Objetivos Ocultos 
Por trás das remoções de favelas, existem 

ainda, não poucas vezes os objetivos nem 
sempre revelados do poderosos grupos _eco
nómicos que, alegando outras razões, ocultam 
os verdadeirOs interesses imobiliários e co
merciais sobre as áreas onde estão as favelas. 
Só depois -âe- efetuadas as remoçõeS é que 
aparecem os verdadeiros objetivos que tinham 
em vista. 

-Por tudo isso os moradores do Varjão, das 
Quadras 900 Norte, Minas d'Água e de outras 
ocupações protestam contra a politica de re
moções das favelas e transferência para locais 
ainda não urbanizados, sem as mínimas con
dições de vida humana. Não duvid'amOs da 
boa vontade do Governador Joaquim Roriz, 
mas queremos participar de qualquer plano · 
que envolva nossos interesses de cidadãos e 
trabalhadores, 

Resultados do Bingo 

O sorteiO do toca-discos realizado no. V~rjâo, 
dia 22 de abril, saiu para o jovem Renato San
tos Sou~-- A.l_ém do prêmio principal, foram 
sorteados ainda outros prêmios menores que 
fizeram a alegria de muita gente. O resultdo 
final da promoção ficou assim: -

Entradas: venda d~ convites NCz$ 95,00 
venda de salgadinhos .......................... -. _ 22,50 

Total ···········~····~···~~~~······-~·· .... ·~- 117,50 
Despesas: Compra--de refrigerantes __ e_ co-

pos ···--·~·······-·······~-····--~~ .... ·~---- 10,42. 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Sábado 24 3103 

c-ompra de material para salgadi
nhos. _ 11 ,26 
compra de tecido para faixas ................... 6,28 
compra de tintas ............ , ......... ~----. 14,00 
Total ............................... ----·~-·. 41,96 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE!'IADO· 
RES: 

Aureo Mello - Olavo Pire"s - Carlos Patro
cínio -Alexandre _Costa - Edison Lobão -
Hugo Napoleão -Mauro Benevides -José 
Agripirio - Lavoisier Maia ---:-::-~(condes Ga
delha - Humberto Lucena - Raimundo Lira 
- Marco Madel - _lj_ey_ ~ra.nhão--=-t:1an':__ 
sueto de Lavor -João Lyra- Louriv_aJ Bap
tista- Luiz Viana _;João Calmon- Afonso 
Arlnos - Nelson Carneiro _:_ !Wrnar Franco 
- Mauro Borges - lrapuan Costa Júnior -
Maurício Corrêa - Mendes Canale - Wilson 
Martins- Leite Chaves -Jorge Bomhausen 
-Nelson Wedekin -José Paulo Biso]. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 
MeU o. 

O SR. AOREO MELLO PROf'/0/'fC/A 
DISCURSO QOE; Ef'I7REGOEA REVI· 
.st~o· DO OR/IDOR,-SERA POBUCADO 
POSTER!ORMEI'/'TE. 

Durante o discurso do Sr. Áureo Mel/o, 
o Sr. Antonio Luiz Maya, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidêncía 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sou
sa, JP Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-V. Ex' acaba de pronunciar mais um poema 
do que um discurso, em que se revela_ o ho· 
mern de muita fé amazónica e de muita boa-fé 
brasiliense. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão- do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
após -o poema a que se refere o Sr. Presidente, 
venho eu na tentativa de abordar tema pare
cido com aquele a respeito do qual discorreu 
o eminente Senador do Amazonas Áureo Me
lia. 

A ingerência em assuntos ecológicos de ou
tros países, ao que parece, agora é moda inter
nacional. A principal vítima dessa nova moda 
tem sido a Amazônia, a maior floresta tropical 
do Planeta, para onde convergem as atenções 
das principais nações do mundo, especial
mente as maís desenvolvidas, que, ao longo 
dos séculos, construíram o se)..l progresso sem 
se preocupar com a possibilidade de exaustão 
dos seus recursos naturais. 

A mais recente investida contra o potencial 
da Região Amazônlca, como tem sido Qivul
gado pelos meios de comunic:ação, vem do 
Parlamento europeu, que propôs à Comuni
dade Económica Européia boicotar a impor
tação de minério de ferro da província mineral 
de Car_ajás. 

Invoca o Parlamento europeu, ao propor o 
boicote, a necessidade de se alterarem os pro-

jetos de produção de ferro gusa na região, 
.uma vez que os mesmos exigiriam o consumo 
de carvão vegetal, implicando, conSeqüente
mente, deva~tação da mata amazónica. 

A proposta acrescenta; efi"! tom paternalista, 
que os países prejudicados com o baleote po-
deriam ser indenizados dUrante a interrupção 
n~ _f~mecimento do minéiio, recomendandQ,_ 
inclUsive ã Concessão de _ajuda financeira ao_ 
Brcisil. D-essa (Orina, haveria uma compensa
çãO -ecõnõn:iic_a_ para o bloqueio das exporta
ções, até que os projetes fossem retomados 
posteriormente, sem riscos de de'llastação 
ecológica. 

· Apãrentemente, altruísta, a proposta dos 
parlamentares europeus revela, num segundo 
exame, bem mais do que uma tentativa de 
ingerência em nossos assuntos internos: reve
la desinformação, inépcia, autoritarismo e in· 
contestável má fé, como veremos a seguir. 

Antes, porém, v_ejamos as razões pelas quais 
a ocupação e o progresso da Amazônia provo
cam _!al}-t~ aço_d~'!lento, a ponto de nações 
e, organismos alienígenas apresentarem, su
ceSsiV-amente, mirabolantes e infalíveis planos
para salvar a região. 

Com 280 milhões de hectares de mata, a 
Amazônia representa nada menos que um ter
ço_ das reservas florestais latifoliadas do plane
ta. Sua flora e fauna, uma riqueza indesCritível, 
deixam assoberbados cientistas e estudiosos 
de todo o mundo. Praticamente intocad_a, essa 
enorme e exuberante reserva contém ainda 
em seus limites um quinto da água doce exis
tente em toda aTerra. Por inuito tempo consi
derada inóspita e bravia, a Amazônia~ já produ
ziu em grande escala a borracha, a ponto de 
o produto elevar significativamente nossas ex
portações e contribuir decisivamente, durante 
cj.êç_adas, para a geração de nossas_ riquezas. 
Hoje, sabemos que as terras da Amazônia são 
muito ma_is produtivas dO que pensávamos, 
permitindo, com excelentes resultados, o culti
vo:_d~ várias espécimes, bem como as ativida
des agropecuária e mineral. 

Essa riqueza e essa pujança há muito des
pertam a cobiça internacional, ·e a prova disso 
são os numerosos empreendimentos que ali 
se tem desenvolvido desde o século passa&l, 
com a participação maciça de órgãos e em
presas estrangeiras ou multinacionais. Assim, 
não é de_ se estranhar que as potências estran
geiras,_ que por muitos anos devastaram suas 
riquezas naturais e promoveram-verdadeirOs 
massacres __ das_ populações nativas, queiram 
ago_ra proteger em nosso País aquilo que não 
souberam proteger em seus próprios territó
rios. 

Esta é a Amazónia, alvo da cobiça interrla
-_cional. Sem Cclrajás, a Amazônia já represen
tava um potencial de riquezas digno da aten
ção mundial. com· a descoberta da prOvíncia 
mineral de Cã"rãjâs, a p8rtir- de 1968, o inte

re_S:?e peta região aumentou assuStadoramen~ 
te. Somente em carãjás, corno já se compro
vou, concentram~se nada menos que 18 bi
lhões de toneladas de minério de ferro de ex~ 
celente qualidade; um bilhão de toneladas de 
cobre, com teor entre O, 7 e 1%; -ÕO milhões 
de toneladas de manganês, numa reserva que, 

por sua localização, está sendo extraída. pela 
Companhia Vale dO Rio Dqç~ praticamente 
sem custos adicionais; pelo menos 45 milhões 
de toneladas de nique[; e ainda cassiterita (mi
nério que contém o ptécios-o eStanho), ouro, 
nas jazidas de Serrá Pelada e Cumaru, e bau
xita de onde se extrai o importantíssimo e es-
tratégico alumínio. - -

·sr. Presidente, srs. Senaàoi-es, as tentativas 
de ingerência em nossos a$sunto.s;_ internOs 
não são uma novidade. Felizmente já estamos 
preparados para repelir essas investidas e de
fender a soberania naCional. A NaÇão brasileira 
está consciente dos s_eus deveres e dos seus 
direitos, e o Presidente José Samey tem sido 
categórico, até mesmo intransigente, na defe
sa da nossa autodeterminªção. 

As nações que não souberem presei-viu 
suas riquezas naturais querem agora que a 
Amazônia seja o filtro do mundo. Es_trangefroS 
inescrupulosos chegam ao desplante de afir
mar que a Amazônia não-e propriedade braSi
leira, mas patrimôi"tio mundial. Esses já tive
ram a resposta merecida, com a postura firme, 
enérgica e decidida do Presidente Samey, do 
Ministro do Exército, Leónidas Pires Gonçal~ 
ves, e de várias outras autoridades brasileiras, 

Afirmei aqui, ainda há pouco, que a pro
posta do Parlamento europeu revela desinfor
mação no que se refere à Amazônia. Os pró
prios jornais, que noticiaram ac:juela proposta 
espúria, confirmaram o rato: sügefiram ds par
lamentares à Comunidade Econômka Euro
péia, no mês de abril, que fossem suspensos 
os financiamentos no valor de 600 milhões 
de dólares para o Projeto Carajás, sob a alega· 
ção de- que nã-o -estavam sendo respeitadas 
as cláusulas referentes ao controle ambiental; 
e, nó enfarito, não havia mais financiamentos 
a serem concedidos, C-onforme reconhece_u 
día.S depoiS- õ próprio Parlamento. 

_A desinformação não pára aí. Desconhe
cem os parlamentares outros aspectos do Pro· 
grama Grande Cárajás, como, por exemplo, 
a exigência imposta às ·empresas dele partici
pantes, de observarem a legislação florestal 
e ambiental; desconhecem que toda empresa, 
por ocasião da implantação do seu projeto, 
deve apresentar o R~latório de Impacto Am
biental e o Plano Integrado Floresta-Indústria, 
com a devida aprovação dos órgãos federais 
e estaduais; desconheçem que o carvão vege* 
tal utiliZado na- fabricação do ferro gusa será 
obtido, necessariamente, dos restos das in
dústri~ madeireir~ ou da expansão da fron
teira agrícola; e rOais, que as empresas deve~
rão repor 100% de toda a madeira consumida, 
sendo pelo menos 50%, iléc"esSariamente, em 
áreas de sua propriedade. 

Afirmei ainda, ao inid.:il:r este pronunciamen~ 
to, que ·a proposta do Parlamento é inepta. 
A inden~çâo que se pretende conceder ao 
BraSil, enquarito durar o bloqueio às exporta
çõês, não representa uma solução. A medida 
tanto pode levar o País a acomod1;1r-se, diante 
da atitude paternalista, como pode impedir 
indefinidamente o desenvolvimento da região, 
pois parte do presSup'oS_to de que progresso 
e preservação são inconciliáveis. 
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A nova investida contra a nossa soberania, 
entretanto, vai além e leva-nos a supor interes
ses outros, que se escondem por trás de uma 
pretendida preservação do meio ambiente. 
Curiosamente, as nãçõeJfque tritegram a Co
munidade Econômica Européia - e, portan
to, o Parlamento Europeu - integram tam
bém, basicamente~ a Comunidade Européia 
do Carvão e do Aço, Até mesmo por uma 
questão de escrúpulos, deveria o Parla-mento 
Europeu abster-se de sugerir a restrição de 
atividades econômicas num ·setpr competifivO 
e de interesses_ conflit.antes. 

Sr. Presidente, Srs. Seri{ldores, o Programa 
Grande Carajás exigiu investimentos de __ três 
bilhões de dólares~ Compreende, além do 
Co?nplexo de _exploração mineral, a ferrovia_ 
que liga Carajás ao Porto de ltaqui, com 900 
quilómetros de extensão, alêm do aparelha· 
menta do próprio porto, com capacidade de 
atendimento a navios de. grande porte. Tra~ 
ta-se de um dos melhores portos do mundo. 

O Programa começa, agora, a apresentar 
seus melhores resultados.._ A admiriistraçãó do 
Programa vem sendo conduzida <::om compe~ 
tência e seriedade, e a Companhia Vale do 
Rio Doce - considerada uma _empresa mo
delo pelo próprio Presid_ente__da ~pública -
vendeu, somente _este ano,. 12 milhões 645 
mil toneladas de_ minério de fei-ro, das quais 
12 milhões destinadas ao mercado externo ... 

Pode~se observar, ai, que a produção do 
ferro gusa não prejudicou o equilíbrio ecoló
gico, mesmo porque a quase _totalidade do 
minério de- ferro destina~se a;o mercado exter
no, Fica assim .demonstrado que os preserva
dores_ da ecologia em território alheio estão 
se antecipando em sua grave preocupação. 

Se a ingerênCia-âlieofgen.ã revela-.se-precipi--
tada e desnecessária, o mesmo não se pode 
dizer da nossa preocupação. Somente com 
a exportação do min.é_ti_o de ferro, que atingiu 
25 milhões de toneladas no ano passado, o 
Brasil conseguiria importantes divisas na sua 
balança comercial. A fabricação do ferro gusa 
e a exploração de outros _minérios deverão 
contribuir significativamente, em-cUrto- praza; 
para esse objetivo. No ano passado, Carajás 
produziu 665 mil tonela_das de manganes; a 
exploração de cobre, na_rn_ina do Salobo,_ exi
girá investimentos de 425 milhões de dólares~ 
até 1993, e permitirá uma produção de 225 
mil toneladas/ano daquele minério. 

Estes investírn-eritos precisam ter resposta 
em curto prazo. Um país que se debate com 
tantos problemas, como o Bra.síl, na atual con
juntura, não pode se dar ao· luxo de investir 
sem retorno. Os que o aqui desejam interferir 
não conhecem ª nossa realidade, como não 
conhecem sequer a _realidade: dos nossos pro~ 
jetós de iTwestiffiento:s. 

Sr. Presidente, Srs.- Senadores, a miséria, 
a fome e a doença são as piores formas de 
poluição. O Brasil precisa crescer. Precisa re~ 
duzír as desigualdades regionais. Precisa inte
grar a t\mazônia ao contexto nacionaL Precisa, 
por tudo isso, dizer nã---º _b_ ~tagnação econô:
mica, dizer não às tentativas de ingerência ex
tema, dizer nã.o a_o __ Earlamento Europeu, que 

pretende conhecer a realidade brasileira me
lhor do que os próprios brasileiros. 

A soberania nacional, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não está_àvenda. N.ão precisamos
de esmolas externas. Precisamos e exigimos, 
isto sim, o i-espeito Cla comUnidade européia 
e a do Mundo inteiro. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. PoinjJeu de Sousa, 3d SeCre
tfirfo, deixa a cadeira da presidência que 
é o_cupada pelO Sr. Nelson Carneiro, Pfe
sídente. 

--o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) _ 
-- Concedo a palavra ao nob"re Senador Ita-
mar Franco. -

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
P_rbnunda_o Seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senado_res, ao longo dos anos de 
exercício_ de ITlãiidaTo--ae ·senador da Repú
blica pelo Estado de Minas Gerais, tenho enfa
tizado a importância da função fiscalizadora 
e _çontroladora_atribuídá ao Congresso Nacio
nãl. Sonlente O"exerddê)diuturno e incessante 
desta fundamental competência legislativa é 
capar de assegurar a indispensável lisura no 
trato do interesse público. 

Tenho igualmente sido intransigente no 
exame detido e aprofundado das matérias le
gislativ::~s sujeitas a tramitação nesta CaS_a_:_ 
Desnecesário dizer que se o Parlamento deixar 
de éiOã.JiSáh de forma perfunctória, as propo
sições em curso,-p(úmtfiitCIO ã. reSpectiva 
tfan-sforih2iÇão- em lei sem a devida atenção 
para todos os deta1hes relevantes, além de 
entrar abriOdo maOâa maís r-elevante de suas 
füfiÇOeS TnStitUCIOriã.IS; estai-lã a expor toda a 
sociedade -a-gfãriâeSrTScos. 

Ein~Passado reCente;--COereiitemente com 
a postura política que sempre tive nesta Casa, 
envidei esforços no sentido de aprimorar o 
texto. de projeto de lei, oriundo do Executivo, 
pretendendo disciplinar o tratamento fiscal do 
ouro-como·ativo financeiro. 

Corno é do conhecimento geral, o § 5~ do 
arl 1,53 __ da Constituição determina qUe a let 
ordinária dê tratamento tributário _específicO 
às óperãções com-ouro quando o mental se 
destine a serYir de ativo- financeiro ou instru
mentO cambial. 

Entendi Que a iniciativa governamental ·era 
falha do ponto de vista técnico, pois con-cei
tuava de forma imprecisa a nova hipótese de 
incidência tributária._Seria esta razão suficiente 
para recomendar-üri1 exanle mais detido do 
assunto, inclusive qllantó às repercussões ft. 
na:nceiras e e<::onômicas. Lamentavelmente, a 
mãioOa qüe elpóiã O Governo inSiStiu em aj:iro
vai matéria de tamanha relevância em reginie 
de urgência, inviabilizando, desta forma, qual· 
quer exame no ámbito das Comissões técnicas 
C?paz de ·melhor ihsttLiir o assunto. 

De tudo o que contiilha o projeto, o mais 
grave, não só em razão da flagrante inconstitu
çionali_da;d~ do preceito, mas sobretudo pela 
óbvia imoralidade da beriesse que se pretendia 
outorgar, era o art. 5--:, facultando ao Banco 
Central do Brasil considerar como operações 
financeiras, sujeitas exclusivamente ao novo 

tributo, todos os negócios realizãdos com ouro 
até a data da publicação da lei. 

Norma tipicamente retroativa, altamente 
contrária ao interess.e. público, e cujos únicos 
beóefiCiárioS só poderiam ser pessoas que ti
vessem praticado operações il[citas cOm~ o 
metal ou houvessem fraudado o Fisco de al
guma forma. 

Argüiu-se, na época, que o indigitado pre· 
ceita havia sido inserido com o único "propó
sito de atender a relevante interesse da com
panhia Vale- dO Rio Doce. A fundamentação 
deduzida parece_u-nos completamente des
provida de sentido. Era_ difíCil imaginar que 
uma estatal do porte e da importância da Vale 
estiv~sg envolvido em transações ilícitas, ne
cessitando, portanto, de cobertura jurídica re-
troativa. _ 

Com o propósitO de eSclarecer ·definitiva· 
mente a questão, tomamos a iniciativa de soli
citar informações cüretamente da entiâa-de--_iri
teressada. -É precisamente_ sobre ·o conteúdo 
das resposas que iremos nos deter. 

É necessário antes lembrar que o a_ç:oda-
mento com que fol coriduzida a trafriifaÇâO 
legislativa levou as Lideranç&s a aprovar a ma
téria na forma COJJlO chegou a esta Casa, cõm 
a única resSalva de ter o Presidente, por inter
médio da bancada do seu partido, assumido 
o comprorrii:SSo de vetar o malsinadP artigo 
5~ do projeto. Passo a9ora à leitura do trecho 
da Mensagem n~ 195/89 onde são- cOmuni
cado ao Congresso Nacional as razões do ve
to: 

"O Congresso Nacional aprovou o pro
jefo de lei, de iniciativa do Exe<:utiVó; ad_
ma epigrafado. O art~- 5,-- do projeto de 
lei mend6iiiido não constou do texto pro
posto originalmente, tendo sido-inclUído
por sugestão dos Depütados lbsen Pi
nheiro e Gabriel Guerreiro, através da 
Errienda n~ 15, por eles subscritac 

O referido artigo da competência ao 
Banco Central do B(asil para reconhecer, 
como de natureza financeira, operações 
com ouro praticadas anteriormente à vi-
gência da feí. - -

O dispositivo, né.l forma colocada, elimi
na, inclusive, a incidência do Imposto de 
Renda sobre- o.s rendimentos e ganhos 
de capttal decorrentes das operações 
mencionadas, estabelecen_do, assim, um. . 
privilégio do qual não goza qualquer outro 
tipo de apltcaçãa financeira. 

Ademais, a -competência dada impli
caria, na prática, qUe õ reconhecimento 
d.a.ococrênda ou nâõ-die fatõ'gercidoi_de 
tributo seja atribuído oa órgão dO PÕder 
ExecutiVo. lStõ é- cOntráriO ao prfricfpio 
Constitucionalde só se cobrar tributo em 
virtude de lei, deixando, por conseguinte, 
vulnerável qUalquer açãb de cobrança de 
irripostos- nas operaÇõeS não re<:Onhed
. das como financeiras pelo BancO Central 
do Brasil." 

Continuo, Sr. _Presidente já agora -com as 
minhas observações· em face do Veto do Se
nhor Presidente da República. 
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O Sr. Jutahy Magalhães - Permit~me 
V. EX' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Concedo 
o aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Aquele art. 
59, que V. Ex' combateu, e eu também tive 
a oportunidade de combater, não fazia parte 
da mensagem remetida pelo Ex_ecutivo ao 
Congresso. Então, eles afirmam que isto foi 
uma proposta da Câmara, através de emenda. 
E1es dão como tendo sido sugerido por dois 
Deputados: um, o Líder do PMDB; outro, um 
Deputado, que não me lembro o nome, e que 
V. Ex" o dtou. Quer dizer que aquelas declara
ções de que a beneficiária do art. s~ seria a 
Companhia Vale do Rio Do_ce - escutamos 
isso, muitas vezes, nas discussões, e V. EX" 
tantas vezes afirmou, e tive também, oportu
nidade de declarar ___:_, se_ a Vale do Rio Doce 
fosse beneficiária desse artigo, também se
riam beneficiárias as multinacionais_ e outras 
empresas que teriam cometido atas ilícitos. 
Seria a consagração de uma anistia de todos 
os equívocos legais - aprendi qu_e_ há mais 
essa expressão "distorções econômicas" para 
explicar certos atas ilícitos -, seria, então, 
uma distorção econômica que estaríamos 
aqui a anistiar. Agora o próprio Executivo ma
nifesta que estava realmente o art. s~ enco
brindo esses a tos ilícito_s. É esta a interpretação 
correta das razões do veto? O ExecUtivo reco
nhece que o art. 5o estava encobrindo atas 
ilícitos? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Seriador JU:
tahy Magalhães, V. Ex•, à época, também se 
insurgiu contra esse malsinadO art. 5°, que 
o próprio Senhor Presidente da República diz 
nas razões de veto. 

Vou-me permitir reler o parágrafo: 

"Ademais, a competência dada impli
caria, na prática, que o reconhecfmento
da ocorrência ou não de fato gerador de 
tributo seria atribuído a órgão do Poder 
Executivo. Isto é contrário ao prindp!o 
constitucional de só se cobrar tributo em 
virtude de lei, deixand6, ·por conseguinte, 
vulnerável qualquer ação de cobrança de 
impostos nas operações não reconheci
das como financeiras pelo Banco Central 
do Brasil." 

É o Senhor Presiderite da República que 
reconhece no veto que não estava no projeto 
original, foi colocado, através de emenda, na 
Câmara dos Deputados. 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Edison Lobão- Fui o Relator desse 
projeto no Senado, e de fato, ele foi originado 
no Governo Federal, ela PresidênCia da Repú
blica, que enviou a mensagem à Câmara, vota
do com certa rapidez na Câmara, e enviado 
ao Senado Federal. Seguidamente, eu próprio 
declarei, e todos sabiam, que o art. 5o não 
constava da mensagem do Governo. Usei este _ 

argumento. aqui, até em favor do art. s~ Ele 
fOra íritroduzido na Càmata, não era nenhuma 
novidade. Disse também, assumindo as res
ponsabilidades pelo que dizia, que o Presi
dente da Coffipanfiia Vàfe do Rio Doce me 
havia declarado, por telefone, que o art. 5<> 
era do interesse dessa Companhia. Posterior
mente, recebi esses dois documentos: um, do 
Banco Central; outro,- da COmpanhia Vale do 
Rio Doce. O do Banco Centrãl, do dia 25 de 
março, começa assim: 

"A Cõmpai'lhia Vale do Rio Doce solici
tou autorização ao Banco Central do Bra
sil para vender parte do ouro que iria pro
duzir" - iria produzir- "em sua minera
ção própria, através de contratos para en
trega futura. A entrega ftSica do ouro ven
dido seria efetuada anualmente, em 
quantidades correspondentes a 25% do 
contrato nos anos de 89 a 92. -

O adquirente,- por ocasião da entrega, 
pbderia optar pela cláUsula de desfazi
tnento, arrependimento do negócio, rece
bendo o valor pago corrlgido, acrescido 

_.de 6% ao ano. A critério da Companhia 
Vale do Rio Doce, as entregas poderiam 
ser antedpadas." 

E segue o documento, que não vou ler por
qllee eXtenso. 

O outro documento, assinado pelo Diretor
Financeiro da Companhia Vale do Rio D_oce, 
o qual também é longo, trata da mesma maté
ria e explica que a operação foi feita, tratOu-se 
de uma operação que rendeu 280 milhões 
de dólares para uma entrega futura. Portanto, 
foi vendida, recebido o dinheiro e depositado 
no Banco Central, à entrega futura, nas seguin
tes quantidades: em 1989- Portanto, no ano 
em curso -,-entrega de 3 toneladas e 100 
quilos; em 1990, no próximo anO, 4 toneladas 
e 200 quilos; em 1991, quase 10 toneladas; 
e assim por diante. Mais adiante diz ....,.,... estou 
querendo ser rápido para não tomar o tempo 
de V. Ex> 

.. A operação efetuadã pela Companhiã 
Vale do Rio Doce foi a de uma venda 
mercantn de ouro para a entrega do metal 
no futuro." 

Ou seja, a Companhia Vale do Rio Doce 
recebeu_ os recus;:~gs ?lntecipadamente e se 
comprometeu a entregar o produto no futuro. 
A operação da Companhia se realizou-no pe
ríodo de31_de _Qutubro de 1988, p-ortanto-ano 
pãssado; a 21-10-88 __ para seus acionistas e 
empregados; e em 25-10-88 para o público, 
este mediante a realização de um leilão reali
zado na-Bolsa de Mercadorias de São Paulo. 
"Parece-nos correta"- diz a Vale do Rio Doce 
- ''a inclusão no ahteprojeto de lei, que se 
encontra em _trq._mitação no Senado, de um 
dispositivo, o art. 5°, transferido para o Banco 
Central do Brasil a faculdade de definir quais 
as operações passadas, antigas, que deveriam 
ser excluídas da incidência do ICMS, isto por
que existem operaç6es já contratadas, porém 
não finalizadas, que, por terem sido realizadas 
no mercado financeiro, não deveriam ser cU
cançadas pela incidência de um novo impos-

.to':. Por isto aqui, eu estava abasolutamente 
cOberto para a defesa do dispositivo que me 
parecia interessar basicamente, fundamental
mente, à Corrtpanhia Vale do Rio Doce. Toda
via, em nome do Governo, assumi aqui -
e V. Ex" se recorda- o compromisso de que 
a Presidência da República vetaria, como ve
tou, o art. 5~, para que o assunto fosse poste
riormente melhor examinado, melhor estuda
do. ConfessO que- as objeções de V. Ex"" me 
preocuparam também; fiquei preoCupado e 
achei que o assunto deveria ser realmente me
lhor examinado. V. EX' apresentou um requeri
mento de informações, no que procedeu mui
to bem. Et.i próprio pedi ao Gabinete Qvil fizes
se com que a resposta fosse acelerada, para 
que esta Casa conhecesse prontamente as in
formações oficiais da Companhia Vale do Rio 
Doce sobre esta matérla, e as do Governo, 
de modo geral. Congratulo-me com V. EX' 
pelo debate que motivou naquela ocasião, pe
lo requerimento que apresentou, e por voltar 
a tratar do assunto, neste momento. Estou 

·apenas--dando as explicações sobre minha 
cipação nesta matérla. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Sena· 
dor Edison Lobão, sabe V. _Ex' o respeito q'ue 
lhe tenho. 

Veja V. EX', nobre Senador Jutahy Maga
lhães, o Senado ia ser induzido a votar um 
projeto de_ lei inconstituciohal, com informa
ções contraditórias da Companhia Vale do Rio 
Doce- e daqui a pouco vou mostrar. Quando 
V. Ex~. Senador Edison Lobão, nos diz que 
tem esse documento da Companhia Vale do 
Rio Doce, no pedido de informações a n-ós 
respondido, a CVRD afirma que não foi venda 
de mercado futuro- já há afuma contradição 
no que__V. EX' leu e o que diz a resposta do 
pedido de informaÇão. 

AJiás, nobre Senador Edison Lobão, e __ abrin
do aqui um parêntese, a resposta não foi tão 
rápida, chegou no último dia _de prazo. A Com
panhia Vale do Rio Doce levou exatamente 
30 dias para responder ao nosso pedido de 
informações. De qualquer forma, respondeu 
dentro· do prazo constitucional. 

O Sr. Edison Lobão - O que é lamen
tável. Deveria ter respondido mais cedO. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Infelizmente, 
quando se começa a dizer que o LegisJativo 
tem força com a nova Constituiç_ão, querem 
até impor, agora, o parlamentarismo. De re
pehte, aqueles que não defendiam o parla~ 
mentarismo; não sei por que razões, não é 
o casO- da nossa discussão, a-gora o fazem. 
Já temos funções específicas na Constituição 
e não sabemos cumpri-:as. O Executivo, às 
vezes, não rerSpõnde aos pedidos de informa
ções, esquece-se de que há um Poder Legis
lativo. A verdade é que somos os culpados, 
porque não _aplicamos no Legislativo as prer
rogativas constitucionais que lhe são cab[veis. 

O Sr. Edison Lobão- Lamentavelmente. 
Os nossos requerimentos de ioformaÇãõ, tan
to os do Senado como os da Câmara, não 
têm sido respondidos dentro do prazo. Este, 
pelo menos, o foi. 
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O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• foi 
o Relator, e, em determinado instante, chegou 
a admitir a Constltucinalidade do art. s~, mas, 
com a inteligência que Deus lhe_ deu, perce· 
beu, no decorrer dos debates, que se tra~va 
realmente de um artigo inconstitucional. E 
realmente aconteceu o veto do Senhor Pre,s,i_-_ 
dente da República. Essa matéria, contudo, 
não foi devidar>1ente estudada, e é importante 
para o PiitS, e vou demonstrá-lo daqui a pouco.-

Há instantes, ouvi V. EX falando de Carajás. 
Srs. Senadores, vamos entregar- é a própria 
Companhia que diz-, de 3 toheladas de ouro 
que ela pretende obter até 1992/]_9_93, 15 to
m::ladas, para pagar, entre outras. coisas, a dívi-. 
da de C'arajás. Por quê? Porque estamos_ sub
jugados a juros internacionais e moedas fo_[· 
tes. 

Não é o Senador de Minas Gerais quem 
diz isso é a própria Companhia Vale do Rio 
Doce. Proposito, no final do meu discurso vou 
entrar com um novo requerimento de infor· 
mações. É a própria CURD que confessa que 
terá de pagar a dívida de Carajá.s, um projeto 
que escutávamos di?:er_- náo no Senago da 
República, mas no_País todo:-=- seria auto-su
fiC::len.te: No entanto, além das minas que deve
rão ser exploradas pela Conipanhia Vale do 
Rio Doce, teremos que entregar o nosso ouro, 
para pagar o endividamento internacional a 
que o Brasil está submetido. -- -

Continuo a minh<fãf~fumentação, e V. Ex'. 
Senador Edison Lobão, estudioso que é tam
bém da matéria, terá oportunidade de verificar 
as contradições com que se depara o Senado 
da República, quando, através de regime de 
urgência, não estud~mos tecnicamente maté
rias da maior impOrtãncta. 

Continuo, e agora já não ê-mars o S~nhor 
Presidente da República que fala. 

A fundamentação transcrita resulta de estu
dos levados a termo _no âmbito do Ministério 
da Fazenda. 

Verifica-se _desta forma que as informações 
chegadas às Lideranças partidárias nesta Ca
sa, sobre o interesse da Vale na inclus~o do 
indigitado preceito, eram rigorosamente ine
xatas. De fato, os intereSses eram outros, Cuja 
identificação, no momento, não é passivei fa
zer. Aliás, identificar certas_ coisas neste País 
é muito difícil, realmente. 

Ademais, é o próprio Presidente da empresa 
que, na parte final do Ofício-resposta, afuma: 

"Uma vez respondidas, julgamos -opor
tuno esclarecer que, quando a Compa
nhia realizou a operação objeto de ques
tionamento, a tributação do ouro era al
cançada pelo Imposto Único_ sobre Mine
rais na alíquota de 1% sobre_ovalor indus
tri.al ... 

Assim, nenhum interesse poderia ter a enti
dade da Administração Indireta_ com a inclu
são de normP- retroativa beneficiando-lhe com 
a alíquota privilegiada de 1% (um por cento) 
pois à época das operações de venda, o tributo 
incidente era em montante idêntico. Este é 
um aspecto importante. 

É importante reiterar este aspecto, Sr. Presi
dente, Srs Senador~ porquanto, como disse-

ni_oS 00 início do n_osso pronunciamento, toda 
matéria legislat;_íVa -merece cuidado'so exani.e _ 
e detida análise. Não fora a insistência em 
questionar a legitimidade do artigo em pauta, 
e possivelmente te?íaffios hoje, Senador Juta
hy Magalhães, em plenct vigência, preceito le
gal altamente pernicioso ao interesse público. 
E V. Ex' fez parte, porque sentiu _que o art. 
59 era ínconstitucional. 

Visto este aspecto da questão, adentremos 
a análise das informações recebidas. 

A primeira constatação que se impõe diz 
respeito, maiS uma·vez, àlnexatidão das infor
mações passadas às Uderanças. Foi dito e 
reiterado que a Vale do Rio Doce havia reali
zado operaÇões de venda futura de ouro na 
Bolsa de Mercadorias. V. Ex• acabou de ler 
o documento nesse sentido. Os ilustres pares, 
portaniõ, p-rocederãm à anállse da matéria 
COm base em tais pressupostos, presumindo 
serem verdadeira as ínformações trazidas a 
público e ao Senado da República. 

Eilfretanto, para a surpresa geral, afirma o 
Presidente da Companhia, em expedlente ofi· 
dal encaminhado à Casa: - -

"Cabe acentuar, neste ponto, que a ope
ração realizada pela CVRD não foi uma 
venda futura de ouro, conforme definida 

. na prática do mercado; tampouc_o vendeu 
""ouro que-não possuta. Vendeu parte do 
_ouro que ·possui, que será extraído no 
período_ pactuado_ para a entrega e cuja 
produção vai se __ desenvolven4o indepen

- cientemente da conclusão plena dos pro
jetas." 

-Senador Edison Lobão, as informações são-
b8stante-contraditórias. 

OSr.Edlson Lobão- V. &poderia repe
tir só esse parágrafo? ''Vendeu parte do ouro 
que possui. .. " 

- O SR. ITAMAR FRANCO- Vou ler para 
v. Ex': 

"Vendeu parte do ouro que possui que 
será extraído no período pactuado para 
a entrega ... " 

_ O Sr. Edison Lobão- Quer dizer, o ouro 
não existe ainda. 

0 SR. ITAMAR FRA.tiCà- Só que vou 
dizer: no mercado futuro. Vou continuar e V. 
Ex" terá oportunidade de ver que as informa
ções que prestaram a V. EX não correspon

__ dem às ínformações que S. S• presta oficial
mente à Casa. 

Vejam, Srs. Senadores, o perigo de se sub
meter à votação matéria insuficientemente 
analisada, instruída ou informada. Corre-se o 
risco, como na· hipótese presente, de formar 
um juízo, de emitir um pronunciamento, de 
proferir um voto com base em dados rigorosa
mente inexatos. 

Entretanto, o mais importante neste mo-_ 
menta é a fato de que, na tentativa de escla
recer uma supoSta situação, hoje revelada ine
xistente. a Companhia Vale do Rio Do:ce acaba 
por lançar mais dúvidas sobre a natureza de 
suas operações. 

Afirma-se que a entidade está empenhada 
"_.nã implantação de vários Projetas de rriírie
raçào de ouro, de forma a se tornar, a partir 
de 1 992, uma g-rande produtora 4-este metal, 
com uma produção estimada em 11 tonela
das/ano". Estima-se que as reservas globais 
montem a um total de 195 toneladas, sen
do previsto um custo de implantação, para 
todos os projetas, até 1992, da ordem de 
()$ $ 275 mllhóes. 

Até aí, tudo bem, é natural que uma empre
sa pretenda ampliar suas operações, aden~ _ 
trando mercados que se revelam promissores. 

-Também é compreensível que se torne im
prescindível " .. .levantar os recursos necessâ
rios à implantação dos projetas de Ouro .. :· 
A questão, entretanto, começa a se complicai
quando se afirma que o produto da venda 
".~no montante aproximãâo deU$$ 281:fmi
lhões foi depositado no Banco-Central doBra· 
sil, nos certíficéidos de effipréstiffios contraí
dos e outras moedas diferentes do dólar ame
ricano ... " 

Esta ·afirmativa é do própriO P"iesidente da 
Companhia. 
- Ora, $r_P.residente,..Srs.$enadõres, ou bem 

o dinheiro era necessário para realizar os in
vestimentos programados de sorte a viabilizar 
o projeto ou então ele ficou depositado no 
Banco Central para assegurar à empresa "pro
teçã~ sobre quaisquer solicitações desta moe· 
da .. 

Ninguém poae -ihiãginar nem acreditar 'que 
uma mesma importância tenha servido a dois 
fins diversos e entre si incompatíveis: adquirir 
bens e ser imobilizado em certificados de em
préstimo. Ainda não foi inventado o dinheiro 
que tenha o dom da ubigüidade. 

Outro. aspecto que merece a devida atenção 
desta Casa é a informação de_ que nos próxi
mos exercidos a CVRD" ... deverá estar empe
nhada em amortizar significativas parcelas -
e aqui, chamaria a cttenç-ão dos Srs. Senadores 
e de V. Ex", com muito respeito, Sr. Senador 
Edison Lobão- de sua divida contraída para 
a execução do Projeto Ferro Carajás, dívida 
esta indexada em várias moedas e que está 
sujeita a oscilações em rãzão do_ comporta
mento da economia internacional, fato que 
expõe a Companhia a rtscos de aumento do 
.endividamento, por fatores que fogem ao seu 
controle". 

Recorde-se que à época da implanta.ção do 
Projeto Carajás, era alardeada aos quatro ven
tos a excelência de um programa financeira
mente auto-sustentado na medida em que os 
empréstimos contraído_s seriam saldados com 
o produto das exportações. 

Srs. S_enad_ores, a dUra realidade é .bem di
versa Hoje somos forçados a cOmprOmeter 
a metade, Sr. Presidente, a metade dã-produ
ção de ouro prevista para os quatro anos se
guintes, de sorte a fazer face à alta dos juros 
internacionais. Metade, Sr. Presiçle_nte, tomo 
a repetir, para fazer face aos juros interna
cionais. 

Finalmente, dois aspectos estãq a exigir ex· 
plicação devida. Em_ primeiro lugar, por que 
rq_zão tnseriu-se a exdrúxula cláusula facultan
do aos compradores do ouro desistir cto reçe-
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bimento do metal, caso em_ que fazem jus 
" .. .à quantia inicial paga, Corrigida monetaria
mente e acrescicla de: juros"? 

Quer isto dizer que se procurou, de forma 
deliberada e consciente, proteger o adquirente 
contra qualquer risco de desvalorização do 
metal, assumindo a empresa e por via de con
seqüência o Estado todos os ônu_s das _even
tuais perdas? Perguntamos nós: Será este 
mais um caso onde Qs lucros estã.o adrede_
mente privatizados e as perdas socialtzq.das? 

O segundo aspecto diz respeito ao momen
to escolhido para lançar a operação no merca
do. É nOtório que o mêS -de outubro de 1988 
marcou uma das maiores baixas do valor do 
ouro nos últimos tempos. Por que razão foi 
precisamente esta a época e_scolblda? 

Pretendo, Sr. Presic{l;mt~. Srs. Senadores, 
reiterar pedido de informações_à; Companhia 
Vale do Rio Doce, não só para esclarecer a 
opinião pública sobre operações de _t.,.manho 
vulto mas, também, para no momento opor
tuno deflagrar o competente processo de ftS· 
calização, que cabe ao Congresso Nacional 
e, particularmente, ao Senado da República. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
~um- aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, 
Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães- Queria deixar 
bem claro, no pronunciamento de V. Ex~. que 
o Executivo, na justificação do se_u veto, faz 
uma alusão um pou_cQ perversa ao Líder do 
PMDB na Câmara e a J.U11 Deputado. Não te
nho aproximação maior com o Líder lbsen 
Pinheiro, mas, peta que conheço do ~ráter 
de S. Ex", estou certo de que, se patrocinou 
qualquer modificação do arL5?,_deve tê-lo feito 
através de solicitação em nome da Compa
nhia Vale do _Rio Doce, como foi trazido para 
o Legislativo este assunto, que aqui sempre 
se procurou _colocar como uma necessidade, 
não era só um interesse. rnas n~essldade 
de a Vale do Rio Doce ter a garantia desse 
art. 5o Eu nã_o queria deixar passar em branco 
essa-_ não s_ei se mal-intencionada- alusão 
que o Executivo fez, _ Oa justificação do s~u 
veto, à figura do Deputado lbsen Pinheiro, que 
merece todo o nosso respeito, a nossa consi· 
deração. Tenho certeza de que S. Ex• jamais 
patrocinaria qua1qUer"inedida ilegal, tendo co
nhecimento de_ causa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Sena· 
dor Jutahy Magalhães, gostaria de somar, nes· 
te instante, a minha voz à de V. Ex• Conhe
cendo, como conhecemos, a atividade parla
mentar do Líder lbsen Pinheiro, não temos 
dúvida em afirmar que S. Ex.• deve_ ter sido 
induzido, a pedido de alguêm da própria Com
panhia, porque, como disse o Senador Edison 
Lobão, era desejo d~ CURD dela o art. 5o O 
Uder do PMDB na Câmara dos Deputados 
não teve nenhuma atitude _que pudesse mq_c:u
Iar a sua atividade parlamentar,_ a sua <;~.ç'ªo 
de homem público. Temos urn_grande_res· 
peito pelo Uder do PMDS lbsen Pinheiro. Ape
nas li aquilo que chegou ao Governo_ em rela
ção ao veto. Está provado, hoje, e as contra-

dições aí estão, que iríamos induzir a um erro 
gravíssimo, :se o próprio Sena9or Edison Lo
bão_ não fíVesse re-Ci.iado da sua posição inic::ial 
do--Veto do Senhor .Pre_s,idente _da Repúblic_a. 
Esse -art. 5o no meu entendimento, não tenho 
dúma_~- hoje eles negam -, foi iÕduzido 
pela Coinpanhia Vale do Rio DOce, confo-rme 
declaré!.ção, em plenárlo, do Senador Edison 
Lobão, salvo melhor interpretação. 

O Sr. E;disQn Lobão - Permite V. Ex" ou
tro aparte? 

_ O S:R.ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Edison Lobão - Creio que não 
necessitaria, mã:s veriho, ao lado dO Senador 
Jutahy Magalhães e de V. Be, em defesa da 
posição do Deputado lbsen Pinheiro e de seu 
Colega mencionado. o- Deputado lbsen Pi
nheiro é uma das melhores figuras que temos 
hoje, bem como- o Deputado Gabriel Guer
reiro. O Deputado lbsen Pinheiro e o Deputado 
Gabriel Guerreiro ___ são homens públicos da 
melhor categoria, Sérios, austeros, decentes, 
honestos, ~ não patrocinariam uma atitude 
menos digna, Como essa, em relação à qual_ 
se imagina poss-a haver alguma suspeita. 
G:Uã"ridõ- examu1ero art.-- ~" - repito, não é 
de minha autoria, não acrescentei sequer uma 
linha ao projeto, ao contrário •.. contribuí para 
qáe -se retirasse este dispoSitlvô, como conhe
ce e sabe o Senado -, quando emiti meu 
parecer;inclUSíVe pela constitucionalidade, de
vo dizer a V. Ex" que eu estava, como ainda 
estou, conVencido à e_ que esse artigo não é 
incons_tLtudQnal. Na ocasiã_o, me recordo, li, 
aqui, trechos ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex" é de 
opinião de que ele o art. 59 não é inconsti
tucional? 

O Sr:Edlsoil Lobão- No meu entender 
não é inconstitucional. -

O SR. ITAMAR FRANCO -A despeito 
do veto do Senhor Presidente da República? 

O Sr. Edison Lobão - Exatamente. En
tendo que não ·é inconstitucional. E se V. Ex' 
-se-fetôrda, e.U li, aqui, trechos da ConstituiçZiO 
--dã República e da lei complementar que com· 
põe o art. 5o 0-art. 5o é um- composto de 
artfgos da ConstituiÇão e de uma lei comple
mentar. Neiri Õ1ais nem menos. Não tem, tal
vez, nenhuma expressão além disso. Em todo 
caso, j:>rossfgo entendendo que esse art. 59, 

não é inconstitucional, não obstante ter assu
mido - repito - o compromisso, em nome 
do Presidente da República, de que ele seria 
vetado, ~ razão das dúvidas. Nobre Senador 
lta,_mél:r Franco, !\aquele momento V. Ex,• criou 
dúvidas no meu ~spírito, e, na_ dúvida, -prefef-i 
trabalhar para que o artigo fosse vetado, con- _ 
tra, portanto; o· meu pensamento em relação 
.à sua constitucionalidade,. ~_ão estou jnsi*n· 
do que ele é constitucional; ~ntendo qu~ é. 
Mas, quem sabe, o entendimento jurídico de 
Y. Ex~ e de tantos_ outros Senadores, e até 
mesmo do Presidente dg República, que deve 
ter sido assessorado por s-Ua -Pfocuradoriã Ge
ral, pela Consultaria, é possível que o art. 59 
seja inconstitucional. Entr~tanto,.quando o 

examinei, tive o cuidado _de_ ve_rific<:lr que repe
_tia a Constituição em vigor e uma lei comple
mentar em vigor. Ora, não é ·possível que a 
Constituição:_seja inc-onstitUcional e que uma 
lei complementar eifl vi!;Jclf"·seja: também in-
constitucional. ' 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador 
Edison Lobão, ainda bem que V. Ex' tem espí
rito bastante lúcido, para gáudio de todos_ nós, 
e pãra que se levasse ao exame da Assessoria. 
do Senhor P_res,idente da_Repúbllca e vetaSSe 
a imoralidade, no nosso entendimento, do art. 
59 previsto no projeto. -

Srs. senadõre·s, vou encerrar metrp-ronun
ciamento· encaminhando ao Presidente do Se·
nado o seguinte requerimento -de informa.
ções: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES 
No , DE 1989 

Sr. Presidente: _ 
Na forma do que faculta o texto consti

tucional e tendo em vista que as_ respostas 
fornecidas pela COrripánhici Vale do Rio 
DoCe ao Requerimento n? 204/89 'estão 
manifestamente incompletas, solicito se
ja encaminhado o presente pedido de in· 
formações à entidade da administração 
indireta, por intermédio do Gabinete Civil 
da Presidência da República: 

1 -EXplicitar todas as operações de 
venda de ouro realizadas na conformi· 

-dade ciO edital datado de 29-9-88. dedi· 
nando os nomes dos_a_dquirentes, o mon
tante _comprado por cada um, o valor pa
go e o prazo de entrega; 

2 -Justificar os preços de venda na 
conforÍnidade do preCeituado no il_em 4 
do edital; 
3-Considerando que as operações 

foram realizadas com base no art. 191 
do Código Comercial, __ c;o_mo se explica 
_o privHégio concedido aos adquirentes de 
desistirerri da compra, se assim julgarem 
conveniente, recebendo o valor pago 
acrescido de juros e correção monetária? 
4- Enviar cópia dos estudos técnicos 

referentes a; 
a) projetes_ de engenharia relativos a 

instalações das minas de Ouro e Seus cus
tos estimados; 

b) levantamento do mercado de ouro, 
j:>rojeçôes_ futuras e razões de_terminantes 
do momento ideal para lançar a opera
ção; 

5 ~.Quais as partes do projeto de en· 
genharia já implantadas e qual o custo 
dos mesmos? -
6- Enviar cópia dos certificados com

probatórios do. depósito aproximado de 
US$ 280 milhões, efetuado junto ao Ban
co Central. 

_ Sr. Pre~denl:e, encaminho;) este rei::I.Uerimen
- to_ 't.V· _ _Ex•, ~a expectativ~ d_e __ que ? defira, 

porque uma op-é-fáç-ãõ -a~f tal vulto obriga o 
Senàdo da Repúbfica a ter conhecimento mais 
profundo do _que hoje se passa na Companhia 
Vale do Rio __ Doce. 
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Muito obrigado a V. Ex", Sr. PfeSidenfe. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C.rneiro) 
- Presidência recebe o requerimento de V. 
Ex" e o encaminhará à Mesa na reunião da 
próxima quarta-feira. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. · 

ex ví do disposto no § 2~ do art. 192 da- Lei 
FundãinentaJ em vigor, assim redirlido: 

"ArL I 92. :_ ............................................ _ .... .. 

§ 2~ Os recursos financeiros relativos a 
programas e projeto de caráter regional, de 
responsabilidade da União, serão depositados 
em suas instituições regionais de crédito e 
por elas aplicados. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB _ . Srs. Senadores, a questão regional, no âm-
CE. Proriunda 0 Sefii.iinte díscurso.} _Sr. Pre- bit o da Assembléia Nacional Constituinte, foi 
sidente, Srs. Senadores,_ trago ao conhecimen- centro de preocupação dos Senadores· e De-
to desta Casa, para comentar desfavoravel- putados das duas àreas geográficas, desejo-
mente, a publicação do Dêcreto Presidenç[aJ sos de ver atenuadas as disparidades entre 
n9 97.850, de 20 de junho de 1989, que altera as várias faixas terrtitoriais do País. 
decreto anterior, dispondo sobre a execução A nova realidade, conseqüente do sistema 
financeira do PIN e do Proterra, Programas tributário, a institucionalização da planejamen-
estimuladores da agroindústria do Norte ~ no to regional, os fundos de financiamentos para 
Nordeste brasileiro. o _Norte, Nordeste e Centro-Oeste, aléin da 

Recordo que as recursos de tais Programas regionalização orçamentária e da preservaçáo 
vinham sendo repassados por prazo determi- dos inc_etívos fiscais, tudo isso representou 
nado ao Banco da Amazônia e ao Banco do um~ luta indoiTT'Jida, transpl?ntada, agora, em 
Nordeste do Brasil, que deles dispunham para dispositivos claros e explicitas para o texto 
o-cump-rimento de alguma de suas metas ope- constitucional. 
radonais, beneficiando as duas Regiões. Até a transferência das dotações originárias 

Diz 0 Decreto 0~ _97 .850, divulgado na edi- - do fundo decorrente do art. 159 somente se 
ção de 21 do corrente, do Diário Oficial da efetivou após sucessivos pronunciamentos, 
anião: - nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, 

tendo cabido a mim a tarefa de postular, com 

DECRETO N" 97.850, DE 20 DE JUNHO DE 
!989 

Altera o Decreto n 9 91237. de_ 8 de 
maio de 1985, qUe dispõe sobre a progra
mação e a execução flminCelrãS do Pro
grama de Integração Nacional - P!N e 
do Programa de Redistribuição de Terras 
e de Estímulo à Agroindústria do Norte 
e do Nordeste - Proterra e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, item 
N, da Constituição, deCreta: 

Art.. 1 o O parâgráfo único do art. 3° 
do Decreto n"-91.237, de 8 de maio de 
1985, passa" a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 3" .............................. : ......... ~ ............. __ 
Parágrafo único. Os-croliogramas de 

desembolso dos recursos relativos aos 
planos de aplicação de que trata o caput 
deste artigo serão aprovados pela Seplan. 
com base em estimativas de arrecadação 
elaboradas pelo Ministério da Fazenda." 

Art 2" Os r_ecursos_já transferidos ao 
BNB e ao BASA serão restituídos ao Ban
co do Brasil S. A., no prazo de noventa 
dias, conforme cronograma a ser estabe
lecido pela Seplan. 

Art 3o Ficam revogados -os arts. 19 

e 2o do Decreto n" 91.237,_de 1985. 
Art. 49 Este- Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 
Brasilia, 20 de junho de 1 989; 1689 da 

Independência e 1 O 1 ~ da República. JO
SÉ SARNfY- /11aDson Ferreira da N6-
brega -João Batista-de Abreu. 

Chamo a atençãO, incluSiVe ·paraa flãQi"ante 
inconstitucionalidade do Decreto n~ 97.850, 

o apoio dos eminentes Senadores nordesti
nos, aos Ministros MaUson da Nóbrega e João 
Batista de Abreu, o repasse das quantias com
prometidas com o BNB, o BASA e, no que 
tange ao Centro-Oeste, o Banco do Brasil. 

O Sr. Áureo Mello - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAGRO BENEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Senador Aureo Mello. 

O Sr. Áureo MeDo_- Quero, desde já, hi
potecar inteira solidariedade às informações 
de V. Ex•, porque essa medida constituirá uma 
fÇ)rm_a_qua~e ~e-de abreviação da existêl')cia 
do BASA e do Banco do Nordeste. Esses ban
co~ •. que durante 45 dias têm a oportunidade 
de usar e repassar os recursos do PIN e do 
Proterra, uma vez cerceados nessa atribuiç~, 
sem dúvida que estarão d_e máos atadas p-ara 
o seu desenvolvimento. Principalmente o Ban
co da Amazônia, que é um Banco que esteve 
às portas da falência, dominado por uma ver
dadeira equipe de quadrilheiros que ali domi
nou e ali estadeou. De maneira que o conteú· 
do do discurso de V. Ex•, _a inforr:nação que 
vem trazendo em primeira mão a este Plenário 
são pontos de vista e infoiTT'lações das mais 
importantes e das m~is úteis para a noss_a 
região, tanto do Norte quanto do Nordest~. 
V. EX" receba os aplausos sinceros da repre
sentação _do Estatlo_ do ~azonas. 

O SR. MAQRO BENEVIDES - Muito 
grato- a V. Ex~, nobre Senador Aureo Me!Jo, _ 
que vem juntar ci seu protesto à minha voz 
no momento em que trago- ao conhecimento 
do Senado Federal o texto do Decreto no 
97.850, de 20 de junho de 1989, publicado 
no dia segUiflte no DiárfCf Oficial da União que 
atinge frontalmente, os interesses do Norte 
e do Nordeste, porque retii'a dos seus dois 

inStrumentoS de aÇão financeira - no ç_aso 
da sua região, o Basa, e da minha região, 
o Banco do Nordeste - recursos oriundos 
de .dois Programas governam_entais, exata~ 
mente o PIN e o Proterra. 

Muito grato a V. Ex•, e que a nossa voz possa 
chegar aos ouvidos do Senhor Presidente da 
República, conduzindo Sua Excelência a rever 
essa inoportuna decisão que merece, o quanto 
antes, ser atingida pela sua imediata m,J.lifica~_ 
Ção, com o apoio -de V. E$, para deSfaZê-la 
com a possível celeridade. 

O Sr. Monso Sancho - Permite V. Ex" 
um aparte, Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAGRO BENEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Monso Sancho - Esse problema 
que V. Ex" está levantando agora é muito im~ 
portarite, porque é até uma espécie de denún
cia Parece que existe um trabalho organizado 
no sentido de esvaz.iar o Banco do Nordeste. 
Quando o Banco do Nordeste começa agora 
a respirar melhor, com os meios do art. 159 
da Constituição, eles começam a retirar outros 
meios que estimulavam, como-este, pelo es
paço mínimo de 45 dias. Nobre Senador Mau~ 
ro Benevides, congratulo-me com V. Ex" Nós, 
do Nordeste, precisamos estar muito atentos, 
porque parece que existe um grupo, não sei 
de que procedência, que está mais interessado 
em esvaziar uma instituição, a única instituição 
que temos no Nordeste que pode prestar um 
grande serviço aos produtores, aos empre
sários, de __ -modo Qeral. Procura-se- cada vez 
mais, desfalcá-la dos meios de que necessita 
para poder continuar a ser aquela grande fnsti
tuição que o Banco do Nordeste é. Além disso, 
é uma espécie de universidade. O funcionário 
do Banco do Nordeste recebe treinamento es~ 
pecial que o capacíra a ir para toda e qualquer 
instituição; A propósito, certa vez, numa via~ 
gem ao Caribe, encontrei um funcionário do 
Banco do Nordeste na Jamaica, requisitado 
pelo BlRD, para fazer um trabalho. Eu iildaguei 
daquele funcionário: ''Por que logo você,- do 
Banco do Nordesté?" Ele respondeu: - "É 
porque o BfRD só encontrou no Banco do 
Nordeste nós que temos capacidade para fa
zer esse trabalho". De forma que é lamentável, 
profundamente lamentável, que o Presidente 
José Samey, sendo nordestino, esteja assinan
do decreto dessa espécie, ·que nunca deveria 
ser apresentado, porque é uma maneira de 
esvaziar o Banco do Nordeste. É este o meU 
aparte;- nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAQRO BENEVIDES - Expres' 
so, nobre Senador Afonso Sancho, o meu 

-agradecimento por esse posicionamento, 
mais uma vez assumido por V. Ex• Neste casa: 
defendendo não apenas o Nordeste como um 
todo, com-o- defendendo especificamente o 
B"anco do Nordeste, que, de qualquer forma, 
é a própria defesa da região, já que, como 
instrumento acelerador do desencolvimento 
regional, ele seria fayOfecido Ut.!lizando duran~ 
te 45 dias - um prazo diminuto,_ portanto 
- esses recursos -pára propiciar a micro, pe
quenos, médios e até grandes produtores ru-
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rais. enfim, a todos que buscarem o Ba_nço 
do Nordeste naquelas operações a curto pra
zo, Aí teria mos_ esses recursos alocados serviD
do de sustentação fiilanceíra às quantias 
oriundas do PIN e do Pr'oterra. 

Portanto. V. Ex', qualificando, também, co
mo reconhecidamente competentes os servi
dores do Banco do Nordeste, fazj~stiça àque
les quase sete mil funcionãrios que, com des
velo e abnegação, servindo ao BNB, servem 
a toda Região do polígono das secas. 

O Sr; Humberto Lucena - Permite V. 
Ex" um _aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo 
a V. Ex•, nobre Senador Hur:nberto Lucena, 
o aparte. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre .Sena
dor Mauro Benevides, desejo juntar também 
a minha voz às dos que já o apartearam, para 
congratular-me com a feli~. iniciativ.,. de fazE;r 
essa denúncia. Na verdade, nós, do Nordeste, 
não podemos assistir, sem uma palavra de 
protesto, à assinatura e à publicação desse 
decreto a que se refere V. Ex", ainda mais quan
do- sabemos que os recursos- do Proterra e 
do PiN foram retirados, no tempo do Goverrto 
Méd.ici, dos incentivos fiscai_s criados para o 
desenvolvimento regional do Nordeste, sob o 
pretexto· de desenvolver, O. e um lado, a Amazô
nia, através do custeio da célebfe-Tran-sama
zônica, que nunca foi concluída e, de outro, 
acelerar a própria redistribuição d~ _terrª, .atra· 
vés do Proterra. Sabe V. Ex• que, Jri.cTUsiv_e, 
esses recursos foram retirados por um prazo 
que vem sendo prorrado sempre, cada vez 
que termina. E agora, o golpe final, Como bem 
alude V. Ex", isto é, a suspensão, pOr algum 
tempo, da aplicação desses recursos. Tal me
dida vai agravar ainda mais a situação, sobre
tudo dos pequenos e mé_dios prodUtores agrl
colas do Nordeste, que, como estã informado 
V. Ex", já não dlspóem, este ano, dos recursos 
do Banco do Brasil para sequer fazer o custeio 
agrícola. Portanto, não há muita 10gica nessa 
politica do Governo, notadamente quando se 
sabe que a vocação do Brasil é, ainda, uma 
vocação muito agricola, sobretudo em certas 
Regiões, como a nossa, onde há uma super· 
população, que, por isso mesmo, predsa do 
desenvolvimento da área rural para não pros
perar o-êxodo. V. Ex" tem a minha solidarie
dade. Estou ao se:u lado,_ no apelo ao Senhor 
Presidente da República, que como muito 
bem disse o Senador Atonso Sancho, é nor
destino. S. Ex•, esta na obrigação moral e polí» 
tica de revogar esse decreto. 

Aproveito a oportunidade para dizer a V. Ex' 
que soube, ontem no Plenário do Congresso, 
que já se prepara talvez, uma medida proviM 
sória, suspendendo também, temporariamen
te, por um prazo bastante razoável, a aplicação 
dos recursos do F'mor e o Pman, o que ·signi
fica retirar da Sudene e da _5udam o seu pró
prio caixa. Como é que essas duas Agências 
de desenvolvimento regional vãO :custe_ar, não_ 
apenas os projetes que já estão em fase de 
implantação na agropecuâria, na indústria e 
mesmo no setor de sel"\-'iços, se se chegar 
a esse desplante? Acredito que temos que fa-

zer uma política de austeridade fiscal, para 
combater o déficit público, mas não há de 
ser com o sacrifício dos investimentos do Nor· 
deste que vamos chegar lá Por exemplo, pre
firo que o GOVerno se volte para gravar, mais 
ainda, a refuuneração__do __ capital, os lucros 
dos. hanquefros e -aas -multinacfohãis, que es
tão auferindo lucros fabulOSos: 

Desses é que tertt que ser retirada alguma 
coisa para melhorar a situação do T escuro, 
no combate_ao déficit público, e não do Nor
deste, a nossa sofrida Região, cujo sacrifício 
já atiilQTu o seu limite máximo. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Teste~ 
munho também a V. Ex•, riobre Senador Hum
berto Lucena, o reconhecimento por essa bri
lhante e _ _opOrturiã interve':lç_ão que, se pOr um 
lado, traz a solidariedade a .~te posicionamen
to que agora a-ssumimos, por outro, nos leva 
a um comportamento de expectativa, diante 
da possibiltaade da viabilização de outra me
dida governamental, desta feita relacionada 
com a sustação dos incentivos fiscais com 
os quais se favorecem o Nordeste, através do __ 
FitiOr,ea Região Amazôn_ica!- a~avés do Fi
nam. 

EStou, ãqUi, tOmando uma posição, assu· 
mlndo uma postura de luta em defesa das 
nossas RegiõeS diante desse decreto,_ que já 
é um ato concreto, e dever.ei também me posi
cionar, de forma idêntica, se for 'efetivado esse 
fato agora denunciado-pelo ilUStre Repre-sen-
tante da Paraíba. · 

Corítfrlli6; sr: PresideittE:, as-cOitside-rações 
inicíais-, ififefrompidas pelos sucessivos e bri
lhantes apartes dos meus nobres Colegas: 

A pr6pria regulamentação do Fundo deverá 
ser apreciada em regime de urgência pelo Pie· 
nário do Senado, se o requerimento ~spec· 
tive, já firmado pelas Uderanças, ·Vier a ser 
votado, naquela oportunidade. -

Eni mefO a tUdo isso, o Governo Federal, 
numa decisão que cOmeça a·repercUtir negati
variieil(e no Nordeste e no Norte, vã"i divulgar 
esse _eecreto n~ 97.850, contra o qual nOs 
insurgimõs_ ãgora, com _a- maior veemência, 
na expeciã:tiva de que ·o President~ _José ~ar
ney dilígencie a sua imediata revogação. 

Sr. Pres1i:lente, Srs. Senadores, o BNB e o 
BASA são importantes_ instrumentos do res· 
peçtivo desenvolvimento regional, e muito 
mais do_ que eles, as comunidades ali situadas, 
no Nordeste e no Norte, serão atingidas pela 
despropoSitada-me-di_~a, qu~ __ l!le_r~ce o nosso 
repúdio--incisivo, peremptório, indignado mes· 
mo, repúdio que não é apenas meu, represen
tante do Ceará, maS também dOs meuS cOle
gas de Bancada, Senadores Afonso Sancho, 
Aul'éOMeUo, Humberto Lucena, enfim, daque
les que, identificados com as duas regiões -
inclusive V. Ex<, que, por representar Brasilia, 

_jamais se desvinculou das suas origens e, cer
tamente, n_o exercício da Presidência desta Ca· 
sa, não se: ÍJegafá a târribém oferecer o teste
ml.t.nbo d~ rejejção a essa medida governa
mental - esperam, sem mais tardança, sem 
qualquer procrastinação, com o reexame ime
diato do Senhor Presidente da República, a 
sua revoga~ãb, em nome de- duas instituições 
creditfcias- que, cumprindo cabalmente os 

seus objetivos institucionais, 6 BNB e o BASA. 
haverão de continuar com esses recursos e, 

. através d~les, favorecer o mini, o pequeno e 
os médios produtores rurais daquelas duaS! 
importantes faixas geográficas do País. 

Fica aqui consignado, portanto, o meu pro-
testo, Sr. Presidente._ - -

O Sr. Aureo Mello - Permite V. Ex' urn 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVlDES - Cóm 
imenso prazer, nobre Senador Áureo· Mello. 

O Sr. Áureo -Mello- Nobre Senador Mauro 
Benevides, realmente o pronundmanto de V. 
Ex• é oportuno. Acredito mesmo que o Presí· 
dente José Samey, e é a _imPreSsão que_ ter~h_o,_ 
vive cercado por um time em que cad~_ um 
veste camisa-díferente. Si.ra Excelência tr_âÇa · 
as diretrizes, traça o rumo, mas, infelizmente, 
parece que seus auxiliares fazem um trabalho 
de verdadeira sabotagem à sua Administra
ção. Sou daqueles que, desde __ o principio. 
.acreditaram e acreditam na sinceridade de 
proQósitos do Presidente Josê-~~mey;-na sUa 
b9<cvontade. no idealismo, no seu desejO de 
servir ao Bras1l:1Sso·-sua-5Ce1êndã tefn evi
denciado, inclusive quandO lem alteradiY cer- -
tas medidas, deveramente abalroativas, -que 
têm sido praticadas contra a Região Amazô
nica. Mas sua Excelência tem que confiar ·na_
queles que o cercam e, infelizmente, quando 
menos se apercebe, assinou um _ato que vem 
prejudicar certas áreas do Brasil. AcreditO que 
o apelo de V. Ex'~ o nosso_ apelo, -o nosso 
pronunciamento, vai encontrar aco!hida e eco 
no espírito do Presidente José Samey, acredito 
que o Presidente_Jo_sé Samey, e continuarei 
acreditando, é um homem bem intenciOnaâo 
com relação ao Brasil. No entanto, parece que 
as pessoas qúe a Sua EXCelência se aproxfin~ 
representam tributários, caudais difereotes. 
Cada, um, parece - como já disse -, veste 
uma camisa que não é a de Sua Excelência. 
É preciso no Executivo que os auXIliares· dõ
Presidente vistam a sua dmíS:a, fá chega dessa 
dissociação, dessa disparidade. Acretido que 
Sua Excelência toniará a m·eSma decisão qUe -
sustentou em relação ao caso da privatização 
das empresas amazônicas, prorrogando por 
180 dias _o prazo que veio causar um ver da~ 
dei_ro trauma __ _naquela região. Este é mais um 
adminículo que tomo a Iibe-fdade de fazer ão 
brilhante e oportuno pronunciamento de V. Ex' ~ ·~~ 

O SR. MAURO BENEVlDES ~ ['lobJJõ_~ 
Senador Áureo Mello, acredito nessa.Jntenção 
do Presidente da República-a que V. Ex" alude. 
agora tão exuberantemente reiterada dufante 
a visita que Sua Excelência fez à Usina de 
Xingó, quando uma nova profissão de fé nor
destina foi tomada pública pelo Chefe da r~a
ção. 

. O Sr.:_. _t:"tey ~ranhão - · Perolite V. Ex' 
um ap?rte~ emine_nte Senador? - --

0 SR. MA ORO BENEVIDES- Esta i11a· ~ 
nifestação não é apenas min~a, pessoal. mas 
também de V. Ex' Senador Aureo Mello, que 
representa o Ar'naz.oriàs; -do Senador Afonso 
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Sancho; do Senador Humberto Lucena e do 
Senador Ney MarÇtnhão, que representa o Nor
deste _e_ o Estadó de Peinambuco e que, neste 
instante, se apresta para trazer a sua voz a 
este _apelo. 

Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador 
Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Mauro Benevides, todos sabemos aqui, no Se
nado, que V. ~ é um 'missiOnário em defesa 
dos interesses do Nordeste. Eu também fui 
surpreendido por essa grave denúncia que V. 
EJC!' Iãz, neste momento, perante seus pares, 
concemente_ao decreto do Presidente da Re
pública sobre o esva.Zíáti1.entó do nosso Banco 
do Nordeste, um Banco eminentemente social 
e leva grandes benefícios ao desenvolvimento 
da nossa Região. CoTnddentemente, sou Rela
tor de um Projeto do Senador Ronaldo Aragão, 
justamente o que fala sobre esse problema 
dessas verbas que vão para o Banco do Brasil 
e o Banco do Nordeste passam, pelo menos 
15 dias no Banco do Nordeste e, no BASA, 
45 dias, para serem aplicadas em beneffdos 
naquela área. Senador Mauro Benevides, _eu, 
toda vez que defendo o Nordeste, a nossa 
terra, lembro~me daquele grande brasileiro, 
para mim -o- maior Ministro do Nordeste, o 
noss-o- grande Jos_é Américo ·de Almeida. 
Aquele homem que tinha visâo do ano 2000, 
defendia o Nordeste e dizia que o Nordeste 
nunca precisou e não precisará nunca de es~ 
molas. O Nordeste precisaria apenas a viabili
zação-de molhar as suas terras secas, através 
do rio São FrancisCo, para se tomar a grande 
Califórnia da América do Sul, onde o abast&i
mento do País seria garantido e ainda teríamos 
condições para eXportar. Infelizmente, Sena
dor Mauro Benevides, existe uma verdadeira 
sabotagem, invisível, contra aquela Região. V. 
Ex", como a maioria dos nobres Senadores 
-temos o Senador Juthay Magalhães à nossa 
frente, que é também um dos batalhadoi-es 
intransigentes -, a maioria dos Senadores 
sabe das dificuldades por que passamos, em 
especial V. Ex", como Relator aa Comissã-o 
de Assuntos EconOmJcos, pela luta que V. Ex' 
teve, e estamos tendo, para a viabilização da
queles 3% do Imposto de Renda e do !PJ para 
benefício dessa Região. Sabeffios dessa luta 
e das dificuldades na votação, muitas vezes 
com o voto de Minerva em defesa do Nordeste. 
Portanto, nobre Senador, V. Ex" tem o apoio, 
tem a solidariedade do povo nordestino atra
vés de seus Representantes no Seriado da Re
pública. 

O SR. MAaRO BENEVIDES-Muito grato 
a V. Ex~. Senador Ney Maranhão. Ao me consi~ 
derar generosamente um missionário em de
fesa do Nordeste, faço' votos- no sentido de 
que a minha pregação; na manhã de hoje, 
possa surtir efeito, cair em terreno sáfaro e 
essa semente de protesto, que germina no 
Plenário do Senado Fedefa1, possa realmente 
ser conhecida por Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, pelos Ministros do 
Planejamento e da Faz._enda, e encontremos, 
na próxima segunda-feira, quem sabe, nas fa
lhas do da União;.- um novo- ato revogando -

esse famigerado--Decreto n·' 97.850, de 20 de 
junho de 1989, que é re_conheddamente c:tten
talórjo aos interesses legítimos do BNB e do 
Basa, conseqüentemente do Nordeste e da 
Amazônia. 

Q_ Sr._ Juthay Magalhães - Pe_rmite V. 
EX' um aparte, nobre SeriaOOr? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Dou o 
aparte ao eminente Líder Jutahy Magalhães. 

OSr.Jutahy Magalhães- Senador Mau
ro Benevides, fui outro dia acusado pelo Sena
dor Rachid Saldanha Derzi de não ser suficien
temente diplomata e tratar os assuntos com 
objetividade demasiada. Realmente, gosto de 
tratar objetivamente as questões e me esque
ço de antecipar as minhas opiniões com os 
elogtos costumeiros e merecidos pelos meus 
Colegas. Gostaria até de p_edir à Taquigrafia 
que, sempre quando me esquecesse de faZer 
esses elogios, os fizesse por mim. V. Ex" é 
um constante batalhador pelas questões do 
Nordeste. V. Ex•, aqui, nesta Casa, tem de .. 
monstrado O_ãosósero·ínteressado pe"Ios pro
blemas como, principalmente, é um conhe
Cedor profundo das questões nordestinas e 
do Banco do Nordeste, mais ainda, das suas 
necessidades, das suas possibilidades, de tUdo 
que pode faZer Pelo desenvOlvimento da Re
gião. V. EX", hoje, faz um pronunciamento 
mostrando o prejuízo que o Nordeste poderá 
ter com a aplicação desse decreto. Então, veja 
V. Ex:" várias vezes, aqui, tenho manifestado 
o ponto de vista de que, infelizmente, o Gover
no de um nordestino, com vários ministros 
nordestinos,_ não. tem_ Jevado para a região 
mais do que os governo_s anteriores. Pelo con~ 
trário, já tive a oportunidade -de demonstrar, 
com números, de que temos aplicado, neste 
Governo, menos, relativamente, do que foi 
aplicado em Governos anteriores nessa re
gião. Aproveito uma cOnversa que estava ten
do com o Presidente Pompeu de Sousa, para 
dizer _que isto já é do conhecimento, já foi 
dito por alguém que o Presidente José Samey· 
tem boas intenções, quer acertar, mas é leva
do, em momentos de distração, a assinar de
cretos como este. Então, distraidamente, Sua 
Excelência assina e as conseqüências são pés
simas para o País e para as regiões Norte 
e Nordeste. Temos que fazer com que haja 
mais atenção por parte do Presidente naquilo 
que assina. Esperamos que a distraç:ão não 
persista e que, tomando conhecimento real 
da situação, modifique o mal que está sem 
querer, cometendo. ~ 

O SR. MAURO BENEVIDES - É esta, 
nobre Senador Jutahy Magalhães, a minha es
perança de que o Senhor Presidente_dp RepúR 
blica, advertido das repercussões que serão 
altamente negativas para as duas Regiões do 
País, para. a Amazônia e para o Nordeste, Sua 
Excelência, com a sensibilídade de homem 
público, convoque os SrS. Ministros da FazenR 
da e o do Planejamento para que esse decreto 
seja imediatamente reformulado e tenhamos, 
então, condições de assegurar, tanto ao BNB 
como _ao Basa, a utilização, mesmo por prazo 
limitado de 45 dias, desses recursos referentes 
ao PIN e ao Proterra. 

b Sr. Edisoli Lobão- Perrnlte V,_~ Um 
_aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Comes
sa intenção, portanto, é que ocupo a tribuna 

-do Senado Federal e, diante de todas essas 
manifestaçõe~~ e agq_r:a, ç~rtamente, da do no
bre Senador Edison- Lobão, Vice-Uder do Go
verno nesta Casa, que já me solicita aparte, 
espero qtle, ·com ·seu.apoio e solidariedade, 
bem assim com o seu compromisso que ante
cipadamente já reclamamos, S. Ex• leve ao 
Senhor Presidente da República esse nosso 
pleito, o pleito em nome de duas Regiões, 
para que nem -o Norte, nem o Nordeste, nem 
o Basa, nem o BNB fiquem desfalcados dos 
recursos, que, se não são tão apreciáveis, pelo 
menos pennitem a esses dois agentes finan
ceiros de desenvolvimento regional acelerar 
o crescimento de duas sofridas faixas territo
riais do País. 

Concedo o aparte a V. Ex", eminente Líder 
EdiSon Lobão. 

O Sr. Edison Lobão- Confesso, Senador 
Mauro Benevides, que na·o conheço as razões 
que levaram o Presidente da República a editar 
esse decreto. Tanto quanto V. Ex? e.os demais 
Companheiros, tenho preocupação com o 
que pode acontecer ao Nordeste, mais basica
mente ao Banco do Nordeste e ao Basa. Pode 
significar, de fatO, o inicio de um esvaziamento 
pernicioso a essas duas instituições que não 
sabemos aonde pode parar. O Banco do Nor
deste tem sido uma poderosa alavanca do 
desenvolvimento da nossa Re9ião, assim co
mo também para a Região Norte, o Basa. 
Conij:jrometoRme com V. Ex~, e com o Senado, 
na condição de Líder do Governo, de levar 
ao Presidente as suas preocupações e a de 
diversos Companheiros - estou quase con~ 
vencjdo de que essas são preocupações do 
Senado inteiro -, na expectativa de que o 
Presidente possa reexaminar o assunto e alte
rar esse decreto. Estou, por outro lado, con
vencido de que o Presidente não faria cons
cientemente nenhum gesta_ em prejuízo do 
Nordeste. Ao contrário, Sua Excelência tem 
feito declarações enfáticas de que o Nordeste 
precisa ser protegido, precisa participar com 
um quinhão substancial da renda nadonal, 
até como compensação do sofrimento bíblico 
por que tem passado ao longo dos anos. 

O SR. MAURO BENEVIDES - A inter
venção-de V. Ex.•, nobre Senador Edison Lo
bão, não _apenas como senador brilhante que 
é, mas com as responsabilidades de Vice-Líder 
do Governo nesta <:a.sa, traz a todos nós mais 
tranqüiUdade naquilo que será indispensável 
neste momento: o reexame, por parte do Presi
dente_ da República, do decreto-lei que, con
tendo a sua assinatura, vai alcançar, compre
juízos significativos, dual) instituições incum
bidas do desenvolvimento regional, no caso 
o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco 
da Amazônia 

Fica, portanto, aqui, Sr. Presidente, com a 
manifestação de tantos Srs. Senadores pre
sentes. neste quase final de sessão, a certeza 
de que o Senhor Presidente da República, 
cientificado dos danos decorrentes da edição 
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do Decreto n~ 97.850, adotará as providências 
cabíveis, recomendando aos Ministros da Fa~ 
z.enda .e_ do_Planejamento e reestudo e, mais 
do _que isso, outro decre_to revogando essa 
malsinada iniciativa governam-ental, que, neste 
instante, mereçe__o nosso protesto veemente 
e incisivo. E _c;pm e&se protesto, segue a refte~ 
ração da nossa c;:onfiança de que o Presidente 
reveja esse seu ato, esse seu decreto, garan
tindo tanto ao BNB, como ao Basa, os.recur
sos originários do PIN e do Proterra. 

Era o que tinha a di,z:êr, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

Durijnte o disi:ufso âõ Si:J1auro Rene
vides o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, Tercei
ro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra a nobre Se_nador Ney 
Maranhão,_ 

O SR. NEY MARANHÃO PRONUNCIA 
DISCURSO Q(JE, ENTREGf.IE À REVI
.s;.íO DO ORADOR. SER;Í P.UBUCADO, 
POS7ERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Frªn
dsco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores gostaria de 
fazer um breve registro de minha recente via
gem a Sergipe, no dia 15 do corrente_a convite 
da Presidência da República. 

Embora desenvolvida no pequeno espaço 
de_um dia, visita da comitiva presidencial co
briu diferentes lugares e caracterizou-se por 
marcantes eventos econômicQ:soçiais para o 
Nordeste. 

O primeiro alvo da_ comitiva nessa visita foi 
a Hidroelétrica de Xingó, situada entre Sergipe 
e Alagoas para a qual garantiu o Presidente 
os recur~us necessários ao prosseguimento 
dessa importante obra. 

Ela está orçada em 2,3 bilhões de dólares 
e foi projetada para fornecer cinc;.o mil me
gawis de energia eJétrica, o que representa 
50 por cento da demao_d_a da região nordestina 
para a próxima década. 

A conclusão dessa usina, como acentou o 
governador do Estado, é fundamental impor
tância para o Estado, pois ajudará a manter 
o Porto e as indústrias que Se localizarão no 
Pólo Ooroquímico. 

A inauguração da ponte Delmiro Gouveia 
constitui-se em outro significatiVO marco·nes
se conjunto de medidas econ6mlco-sociais 
com que o Presidente manifestou seu apoio 
àregião. _ __ _ 

A ponte com exteos~o de 306 inetros, ligan
do Sergipe a Alagoas através das ddades de 
Canindé em Sergipe e Piranhas em Alagoas, 
sobre o São Francisco, servirá basicamente 
de suporte logístico das obras que possuem 
canteiros nos dois Estados e abre novas pers
pectivas para a região. 

A terceira meta_ da visita presidencial foi a 
inauguração do Porto de Sergipe, antiga asPi-
ração do povo sergipano. -

Com 60% de suas obras-ftsdas conduídas, 
o terminal portuário de Sergipe já é uma reali
dade. 

foi lançada também pelo Presidente a per
daJundamental de implantaç:?o do Pólo Cloro
químico que inegavelmente marcará uma no
va fase" na_ecoriomia sergipana. 

Nele serão _empregados investim~otos da 
ordem-ue um bilhão de dólares durante os 
pr6x:imos cinco anos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é minha 
intenção fazer descrição exaustiva de todos 
os eventos da visita ou de sua_s importantes 
conseqllências. 
- Há, porém, em último aspecto, decorrente 
ainda deSsa visit:ã que não posso abstrair, pois 
o seu registro vem confirmar a antiga tradição 
sergipana de unir todos os seus partidos e 
políticos nas causas que representam as mais 
lídlmas aspirações de nosso_ povo. 

Todos os Senadores e os deputados da ban
cada sergipana acompanharam a visita presi
dencial e f6rãrri" testemunhas incontestes des
se moiTientõ -de auspiciosos perspectivas que 
se abrem para nossa região. 

Resta-nos, por último, Sr. Presidente, exter
nar os agradecimentos do povo sergipano ao 
Presidente da República por sua sensibilidade 
e apoio ao desenvolvimento do nosso Estado. 

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

O -SR. PRESIDENTE {Pqmpeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao Nobre Senador Ju-:. 
thaY Magalhães: 

OSR. JUlHAY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-· 
sidente,- srs:-senadores, o noticiário da im
prensa nacional tem s~ reportado, com bas
tante freqüêri.Cia; aos desmandados e irreS~ 
pónsabilidades c_om __ que se têm havido o~ 
conselhOs fiscais e a·afnrnistfativos, r"epresen- · 
tantes do Governo nas assembléias das esta
tais, prOblema eSte assaz grave que vem gras
sando no setor das instituições financeiras pú
blicas, notadamente no que diz respeito aos 
bancos estaduais. 

Srs. Senadores, dá-nos alento a notícia da 
aprovação de parecer inédito do Ministro Lu
ciano Brandão, acolhido por unanimidade pe
lo Tribunal de "Contas da União, há poucos 
dias, na âpuração de irr~guii:l:ridades_na Síder
brás, órgão vinculado ao Ministério do_des_en
volyimento da Indústria e do Comércio. O refe- _ 
rido _Qarecer _e_sta_beleçe: o princípio da aplica
ção da responsabilidade solidária ao controle 
interno, aos conselhos fiscais e administrativos
e aos representantes ao -Governo nas a_ssem
bléias das estatais. Os __ conSelhos, çom9 já é 
de conhecimento de todos, são, de mod_o ge
ral, formado_s_não por pessoas realmente habi
litadas a exercer as funções fiscaii~dora e ad
ministrativa inerentes aõ cargo, mas por prote
gidos da política goverhamentãl, verdadeiros 
"testas-cfe:..rerro"_ que se permitem--Ser mani
pulados tais como marionetes a dizer o 
"a'Tlém", quando instados a isto. 

A r~presentação do Governo nas assem
bléias estatais, _5rs. Senadores, está rec[uzida 
hoje a mera formalidade que carece de qual
quer importância, quarido nos -defrontamos 
com o faU)de que nenhum mercanismo legal 
regulamenta a atuação dos representantes 
dos conselhos, no sentido específico- de co
brar-lhes responsabilidade, quando se çoncreM 
tiza -umà iliOtude. ConfiguraMse, ipso factõ, ver-_
dadeira omissão legal no que concerne a este 
aspecto. Esta const&ta.ção reduz o papel de 
tais representantes a um verdadeiro niilismo. 
inconsequente_ e inaceitável, que deverrlos 
combater. · -

J;.fetiv~~nte, Srs, Sén'ad~res, já. n·ã~; ~* :~~· 
mo, mormente face ao te>Çto d~ n9va.Con,stj:
tuição, m_anter-se comQ xepresentante do_Go-. 
verno nos conselhos fiscais .e.adminisb:C~.tivos 
pessoas que não exerçam suas funç_ões corn 
a devida_responsabilidade. 

Srs. Senadores. neste momento devemos 
trazer à_ sua lemb(ança que a LeU:t~_7.492, 
de 1986 - famosa e conhecida comp a. "lei 
dos crimes de colarinho branco"-- obrigato
riamente inseria no roL dos penalmente res
ponsáveis por crimes contra_ o sistema finan
ceiro "os membros de GOoselhos estatt,~tá':' 
rios". Em má hora, _entretanto, foram eles ex
cluídos do texto, através do veto pre"Sidendal; 
que se fundamentou no argumento de que 
se estava instituindo "uma espécie de responM 
sabilidade solidária, inadimissfvel em matéria 
penal" (Menasagem n9 69, de 1987 ª-O Con
gresso Nacional). 

Ora,_ ilustres Pares, tal juízo, manifestadó 
através de tal veto:prescinde de qualquer SüS
tentação e justific-ativa, e$pécialrilente agora 
que estamos todos os bra_silei(os sob a égide 
da nova Constitutção e a ison_omia entre os 
Três Poderes "foi riealmente restabelecido. As
sim, já n_~_oJJ.á como, face a estef1 novos _tem
pos que vivemos, continuar superprotegendo 
o Poder Executivo, através de mecanismos 
que o isen_ta_rn de chamar_ às conta$ _O$ seus 
representantes· nos- conselhos fiScais e admi-
nistrativos. _ · . ______ _ 

Nessas drCusntâncias, Srs. Senadores, ga
nha força o parecer do Ministro do Tribunal 
de Contas da- União, que, ·cnam-etialmente 
oposto_ao veto presidencial supra-referido, exi
ge que se aplique o princípio da responsa
bilidade solidária aos detentores de cargos nas 
assembléias das estatais e nos conselhos ftS-
cais e administrativosJ _ 

Êfetivamente, pai-ece iriacreditável que iÕsti
tuiÇões financeiras estataiS apresentam ·resul
tados negativos, exatamente em urna attvída
de que, quando de inicfat1va -privada, ao i6ngo 
do tempo, rrlostia-Se alliin1erite rentável Uma 
das_ causas deste baixo e mau desempe:11ho 
podê ser creditado, numa análise mais àriipla, 
à inexistência de um dispositivo legal que en
seja também_a irnputação de responsabilidade 
aos cc-responsáveis pela administraÇão des
sas instituições. 

Os presidentes e membrOS dos conselhos 
de administração, estão isentos, pOr lei; de 
responsabilidade pelos atas ãitamente lesivos 
aos interesses das instituições fmanceiras que 
dirigem, adotados pelos administradores que 
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deveriam fiscalizar. A conseqüência disto é 
que quando gerem ma! as instituições finan~ 
ceiras, nunca arcam_ com o ânus pelo qual 
deveriam ser solidariamente responsabiliza
dos, juntamente com os-dirigentes dessas ins
tituições. 

Entendemos que_a co~respoflsabilidade im--
põe-se como imperativo comezinho: tanto res· 
ponde o titular do cargo como aqueles que 
deveriam fiscalizá-lo. Tal medida corrigiria_dis
torções absurda de que é exemplo bem mar
cante o número altíssimo de bancos estaduais 
atua1mente sob intervenção do Banco Central, 
verdadeira anomalia que poderia ser sanada 
P.ela exigência da responsabilidade solidária. 
E inadimissível, sob pena de sermos conside
rados ingênuo e irrealista, que operações de 
grande vulto, algumas vezes envolvendo mi-
lhões de dólares, efetivem-se à margem do 
conhecimento dos Conselhos de Administra
ção. Na verdade, como bem o sabemos, tais 
operações são caracterizadas por forte com
ponente político. Inclusive, espedficarnente no 
que _diz respeito aos bancos estaduais. Em 
alguns estados, por força de lei, é o próprio 
Secretário d_e Finanças ou da Fazenda que 
o_cupa a presidência do conselho de adminis
tração do banco estadual, tendo _conhecimen
to e interesse em tudo o que se passa. Ora, 
os cargos de direção dos conselhos fiscais 
e administrativOs não podem limitar-se a Um 
comportamento passivo e mesmo abúlico de 
seus titulares, no que concerne aos fatos que 
pertencem ao seu domínio de ação. 

Há de se_combater a apatia ínaCe1tável, es
perando-se que os membros dos conselhos 
estaduais exerçam efetiv6fuente sua função 
fiscalizadora e administrativa, com probidade 
e independência, características que devem 
acompanhar o desempenho de todos que li
dam com a causa pública. 

Senhores, é pertinente ainda que façamos 
referência ao art. 142, incisos I a lfJ, da Lei 
n~ 6.404176 (Lei dãs Sociedades por Ações) 
que estabelece que os conselhos de adminis
tração compete não apenas "fiXar a oriehtaÇão 
geral dos negócios da companhia", mas tam
bém "eleger e destituir" OS seus diretores, fi. 
xar-Jhes as atnbuições e, ainda, fiscalizar-lhes 
os_atos de gestão, podendo, inclusive, exami
nar, a qualquer tempo, livros e papéis e soli
citar informações sobre contratos celebrados 
ou em vias de celebração ou quaisquer outros 
ates. Assim, diante de tamanha sorna de pode
res, parece-nos salutar, justo e oportuno que 
aos membros dos conselhos de administra
ção impute-se também a responsabilidade pe
los ates praticados em detrimento dos interes
ses das instituições financeiras que adminis
tram. 

Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
tenho em mente, através da exposição sucinta 
que propus a V. E:x>S estribado nas razões.apos~ 
tas, especialmente no parecer do Ministro Lu
ciano Brandão a que me referi, estabelecer 
a responsabilidade solidária como princípio 
de moralidade que se impõe, de forma a coibir, 
pela sua instituição, os abusog; e as omissões 
que têm sido a característica marcante do 

com-pOrtamen-to dos representantes das esta
tais nos seus conselhos e assembléias, 

E, desta forma, conscientizando cada um 
dos Srs. sobre essa matéria, sensibilizando o 
Senado Federal para assunto que considero 
relevante e grave, tenho a certeza de estar con
tribuindo para que a nação brasileira, neste 
seu perfodo ainda de transiçáo rumo à plena 
democracia, possa ser amParada por meca
nismos ---como esse da responsabilidade soli
dária - que a ponham -ã guarda de aventu
reiros políticos e propiciem condição de credi
bilidade de nossa g_ente nos titulares do Poder 
ExecutiVo, bem como nos seus nomea-dos 
junto àS estatais. 

tra·oque li !'lha a dizer Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) __ _ 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Sr. Esperidião Amin. 
finalmente, tomou um decisão: fica no PDS, 
·embora ainda permaneça crucial dúvida, so
bre quem ele vai apoiar para a Presidência. 
Isto ele só divulga daqui a 15 dias. 

Deve ser decisão penosa para quem só 
acredita em si mesmo: o único candidato no 
qual ele confia é no Sr. Amiri, tal qual a única 
pessoa de quem o Sr. Amin verdadeiramente 
gosta é o próprio Sr. Amin. De um ano para 
cá, esse personagem singularíssimo afirmou 
que não seria candidato, de jeito algum, à Pre~ 
feitura da Capital. Foi. 

ÇancUdato, assegurou que cumpriria inte
gralmei'ite o seu mandato na municipalidade. 
Três meses depois de sua posse, estava dispu
tando a candidatura presidencial dentro do 
PDS. Só não deixou a Prefeitura porque per
deu a Convenção. 

- -Reiterou, inúmeras vezes, sua sfmpatia com _ 
a candidatura Brizola à Presidência. Foi à dis
puta com .Maluf e garantiu que, se perdesse, 
apoiaria O notório ex-Governador paulista. Per
deu,_ e uma semana depois, esqueceu o com
promisso firmado. 

'~Colloriu" em seguida, insinuou que deixa
ria o PDS: mas tal qual mudou o vento, mudou 
ele_ de opinião. Agora - grande dedsão -, 
diz que permane-ce no PDS, mas está em pro
funda reflexão sobre o candidato que irá apoiar 
para Presidente. 

Se estivéssemos na Inglaterra, creio que a 
d~cisão do singular personagem seria objeto 
de mania nacional das apOstas naquele País. 
Quem será o candidato do Sr. Amin?- Brizo
Ja?- Collor?- Maluf?- Outro que ãte a9ora 
não foi coQ"itado? Aguardemos, com paciên
cia, a esperada escolha. 
- Mas o que mais chama a atençao nessa 

indefectível figura é o atrevimento. Ele não 
se petde diante de tantas mentiras, contra
dições, mistificações. Segundo o Sr. Amin, ele 
permanece no PDS em nome da "União por -
SC"; e pàrà ·melhor combater o que ele chama 
de "desgoverno" do PMDB no Estado. 

_Que o governo do PMDB tem problemas, 
ninguém negará. Mas desgoverno- é o que o 

Sr. Amin produziu em Santa Catarina, na últi:
ma administração. 

Ou não ê desgoverno levar praticamente 
à falência o Besc, a Casãn, a Celesc, as fina_n
ças públicas do Estado de Santa Catarína? 
Ou não é desgoverno não ter construido nem 
300 ctlsãs populares em 4 anos de adminis
tração? Ou não é desgoverno ter, nO Seu perío
do, aumentada a evasão escolar e diminuído 
o número de matriculas em todos os-graus? 

Não terá sido desgoverno ter deixado todas 
as contas das úhimas ações de sua adminis
tração para o Governo- Pedro Ivo. - Cacildo 
pagar? Não terá sido desovemo ter atrasado 
o repasse da cota do ICM para os municípios? 
Não terá sido desgoverno ter deixado em atra
so todas as contas do FGTS, da Previdência, 
do PIS·PASEP? -

Desgoverno é quando se "governa" leviana
mente, irresponsavelmente, quando se atro
pela as finanças públicas, quando se "incha" 
a máquina quando se destinam todas as ações 
da administração pública para amigos políti
cos e apadrinhados: é quando se gastam mi
lhões do dinheiro da sociedade para promover 
a própria imagem. 

Tudo isso fez nosso -personagem, depois 
de "ganhar" uma eleição cOm a pressão da 
máquina estatal, com o abuso do poder eco
nômico com a coação do fundonalismo, corri 
a fraude. 

Desgoverno é o que o Sr. Amin-está produ
zindo na Prefeitura Municipal, porque desgo
verno também é fazer nada, como nada está 
fazendo o atual Prefeito Municipal. 

Sr. Amin: uma boa parte da opinião catari
nense já sabe qual é a sua tática, de tanto 
usá-la: ataca o "desgoverno" dos outros para 
que se esqueçam do seu (este sim, real e 
autêntico) desgoverno, no Estado, de 1982 
a 1986; e, agora, na Prefeitura da Céipital. 

Até quando a mentira, a mistificação, a ma
nobra, a farsa? (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJODICADA 

Projeto de Lei da Cãmara n~ 13 de 1984, 
(n"2.716n6, na Casa de origem); que dá nova 
redação ao § 29 do art. 224 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de 1~ de maio de 1943, com 
as modificações da legislação posterlor. 

2 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA . 

Pojeto de Lei da Câmara n9 14, de 1984 
(n9 2.867n6, na Casa de origem), que introduz 
modificação na Consolidação das leis do Tra- -
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nç 5.452, de 
1" de maio de 1943. para o fim de asssegurar 
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estabilidade próviSória-ã mulher trabalhadora 
que contrair núpdas. · 

3 

MA TÉRJA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Çâ_tnar~-n~ _ 15, de 1984 
(n~ 2.760n6, na Casa de o!jgem), que dá nova 
redação ao § 3o çl.o_ art. 8" da L~i n" 5~890, 
de 8 de junho de J 973, qüe alterou a legislação 
previdenctária. 

4 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da. Çarnara n~ 67, d~ 1984 
(n" 818179, ·naCasã-_dê_origem), que estabe~ 
Ieee medidas de proteção ao trabalhador rural 
exposto _a substânc~as_ químicas nocivas. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 2.?9,.d_e_1_963. 
-Complementar, de autoria.d.o Senado_r _{'let· . 
son Carneiro, ~que introduz alterações na __ Lei 
Complementar n" _7-J.-.d_e ~ de s~tembro. de 
1970, que instituiu p PIS. 

6 

MATÉRIA A SERDECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do S~nado n9 226, de 1986 
-Complementar, de autoria do Senador Cai7 

los Chiarem, que acrescenta alínea ao § 1 ~ 
do art. 3? da Lei Cpinplementar n9 11, de 25 
de maio de 1971 e altera a redação do § 29-

do mesmo artigo, para assegurar à esposa 
ou companheira do trabalhador rural a condiw 
ção de titular de direitos previdenciários. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a Sessão. 

(Levantawse a sessão à~ 12 horas e 45 
minutos.) _ 

PORTARIA N• 26, DE 1989 

O Primefró SeCretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais resolve 
designar Nísio Edmundo Tostes, Técnico Lew 
gislativo, João Domingos Wolff da Silva, Asw 
sessor Legislativo, Nelson Ribeiro Mendes, Asw 
sessor Legislativo, e Geliivaldo FernandeS 
Mendonça, Técnico_ Legislativo, para, sob a 
presidência do primeiro, integrarem Comissão 
incumbida de estudar e propor sugestões no 
sentido de aprimorar o funcionamento do Serw 
viço de Transportes do Senado Federal. 

Senado Federal, 2Q de junho de 1989 -
Senador M_endes Canale. 

PORTARIA N• 24, DE 1989 

O DiretorwGeral do Senado Federal, no uso 
das atribuições regulamentares e tendo em 
vista os fatos constantes do Processo n~ 
002.888/89-0. 

Resolve repreender o servidor Raimundo 
Santos, Motorista, do Quadro de Pessoal CLT 

do senado Federal, COf"')- base n9S artigos 463, 
item I, e 466, ítém I, da_ Resoluç_ã_o SF n~ 58, 
de 1972, por falta de cumprimento dos dew 
veres. 

SenadO Federal, 22 de junho de 19!39. -
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. - -

PORTARIA N• 25, DE 1989 

O Dir_etor-Geral çlo Senado Federal, no uso 
das ãtribuições que lhe confere o artigo 21,5 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e tendo em vista o diSpOsto no artigO 
482, parágraro-1°, do mesmo Regulamento, 

Resolve desig-r'l"ar Afrâlifõ Ca'valcanti Melo 
Júnior, Técnico Legislativo, Julíano Laura da 
Escóssia Nogueira, Técnico Legislativo e Au
reliano Pinto de Meneses, Técnico Legislativo 
para, sob a presidência do primeiro, Integra
rem a Comissão de SiridiC:ânda incUmbida 
de apurar os fatos cons~ntes do Processg 
n'009021/89-2. 

Senado Fede~l.-22 -de junh~ de 1989. José 
PassoS Pôrto, Diretor~Geral. 

PORTARIA N~ 26, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe confere o .;~rtigo 215 ~ 
do Regulamento Administrativq do Sena.Qo 
Federal e, tendo em vista o disposto no artigo 
482, parágrafo 1 o, do mesmo Regulamento, 

Resolve, d~S:ignar Antonio Carlos Simões, 
Assessor LegiSlativo, Robirto Velloso, AsseS~ 
sor Legislativo e Tereza de J.esus Torres, As~ 
sess_or Legislativo_ para, sob a presidência do 
primeiro; integrarem a Comissão de Sindicân
da in~umbida de apurar Os fatos constantés· 
nd PfõCe5SOcno 008696/89~6. . -

8enªdo. Federal, 22 de -junho de 1989. 
José PEJssos Pôrto, Diretor-Geral. -

18~ Reunião Ordinária 
da Comissão Diretora 

Realizada eni 21 de junho de 1989 

"As orize-horas do dia _vinte e-_h~m de junho_· 
de hum mil novecentos o oitenta e nove, na . 
Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se a 
Comissão_ Direk,ra do SenadO Federal, com 
a presença, iniCialmente, dos Excelentíssimos 
Senhores Sena-dores Iram Saraiva, Ptimeiro
Vice-Presidente, Alexandre Costa, Segundo~ _ 
Vice-Presidente, Mendes Canale, Primeiro~Se
cretário, Pompeu de Sousa, T erceiro-Secre'=-
tário, Lourernberg Nunes Rocha, Quarto-Se-. 
cretár_io~Antôriio_Lui_z_Maia e Áureo Mello, Su
plente, e, no decorrer da reunião, Nelson Car-
nefro;PresídEmte. _ ·- -

Deixa de comparecer, por motivo justifiCá-~ 
do, o Excelentíssimo Senhor Senador Divaldo 
SUruag)r~-Sef;jiindo-Secretário. -

O Senhor Primeiro Vice-Presidente assume 
a Presidência, declara iniciada a reunião e de: 
signa o Senhor Primeiro-Secretário para rela
tar anteprojeto de resolução que "dispõe sobre 
transformações de funções gratificadas em 
cargos--do Grupo-Direçáo e Assessoramento 
Superiores do Senado Federal". 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presideni:.e: 
que apresenta à deliberação dos presenteS os 
seguintes ~ssuntos; _ 

a) Proposta, de autoria do Senador Ronan 
Títo, no-sentido de-ser alterãdo o atuã.T sistema 
de transportes colocadO à dispOsição dos -se~
nadores. - - -

Os preSentes, após examinarem a matéria~ 
indeferem _a sugeStão; - _ · _ · ·-

b) Parecer favorável à aprovaÇão tia Presta~ 
ção de Contas do Prodasen e do Fundasen; 
relativa.ao quarto trimestre de 1988 (Processo_ 
n• PD-0075/89-2). 

Os presentes discutem a matéria e aprovam 
o parecer; 

c) Parecer favorável à aprovaç:ãD do Balan~ 
ço Anual do Cegraf, incluindo o F uncegraf, 

_relativo ao exerdç_io de 1988 (Proçesso n" 
000746789-4). 

Os preSentes debatem a matéria e aprovam 
o parecer. 

Em -seqüência, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor P_rimeiro Seçre~rio, 
que submete aos presentes os seguintes as
suntos: _ _ 

a) ReJª,tório da Comissão de Inquérito in
cumbida de apurar a ausênda ao serviço, sem 
causa justificada, do s-ervidOr FranCiscO de As
sis de Souza, concluindo pela demissão por 
justa causa (Processos n~s 007639/88-0, 
012220/88-4, 013857/88-6, 016349/88-1, 
016350/88-0 e005717/89-2). 

A Comissão Diretora examina a matéria e 
aprova o Relatório, determinando, em cons~
qüênCia, a demissão-do servidor por justa cau
sa· 

b)_ Representação formulada pela servidora 
Elga Jaggerfeld de Barros (Processos n.,~ 
014'248186-7, 014249/86.-3 e 014448[86-6) .. 
. A c&n__is-~ão Diretora, após debater a maté

riã, decide pelo seu acquivamento; 
c) Processo n9 0_07350/89-9, em que Ed

valdo Lima de Albuquerque solicita reViSão do 
processo adminsitr_ativo que culminou por sua 
demissão do Senado Fedecal. 

É designado o Senador Áureo I'Vleilo para 
relatar a matéri.ã__ -- -

Em contipuãçãO;-O SenhOr Presidente con
ç:ede a p'aiavra _ao senhói Terceiro Se,cretário, 
q_l!e submete à Comissão Diretora os -Seguin-
tes assuntos: _ __ -
- a) Parecer ao Pró cesSo h" 005022/89-4, ein 

que AuJo Sanford de VaSconceloS requer suS.: 
pensão de seu contrato de trabalho. 

Antes -de ser discu"tida a rilatéria, o -SenhQr 
Primeiro Secretário soliCita, e lhe é conceâida, 
vista do processo; · · · - .- · 

b) Parecer favorável à assinatura 'cte ConVê~ 
ni() entre o Senado e a Fundação Nadonal 
Pl-ó-Ieitúf_ci pãia intercârilbio de rriaterial he
merográfico e de ~ícrofilffies e _assistênci~ 
técnica. 

Os presentes discutem a ma~éria e aprovam 
o parecer; 

c) Parecer favorável ao pedido de ressarci
mento de despesas médicas formuladas por 
José Francisco da Silva (Processo _n9 

005407/89-3). . 
A Comissão Díretora, após debater a maté~ 

ria, aprova o parecer. - -- -- _ 
N~ste momento, comparece o- Excelentís

simo Senhor Pre~idente, Senador Nelson Carw 
nei~, ql}e assume- a_ -d!re.ção dos trabalhos 
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e concede a palavra ao Senhor Senador Anto
nio Luiz Maya, Suplente da Comissão Diretora, 
que submete à deliberação dos presentes os 
seguintes assuntos: 

a) Parecer favOráVel à aprovação da Presta
ção de Contas do Cegraf e do Funcegraf, rela
tivos ao quarto trimestre de 1 98_8_ -(Processo 
n• 000281!89-1 ). ·· · 
· Os presentes debatem a matéria e aprovam 

o parecer; 
b) Parecer favoráv_el, "desde que a entidade 

interessada pague os custos", a e.xpediente 
da Associação de...DJabé.th::os de Brasília, solid· 
tando seja autorizada a impr~ssão, pelo C~ 
graf, de cartas educativas para diabéticos. 

A Comissão Diretora, após diScutir a maté
ria, aprova o parecer. 

Dando continuidade aos trabalhos de reu· 
nião, o Senhor Presiderite -concede a palavra 
ao Diretor-Geral que traz ao" cOnhecimento e 
deliberação dos p-resentes solicitação do Presi
dente da Cooperativa do Congresso no sen
tido de ser adotado, em relação àquela entida
de, procedimento idêntico ao concedido à As
sefe pela Comlssã_b_ Diretora, em sua reunião 
de 16-9-88 {Processo n• 0080016/89-5). . 

A matéria é distribufda ao Senador Áureo 
Mello, Suplente da Comissão Diretora, para 
relatar a proposta. 

Por fun, o Senhor Presidente designa o Se
nhor 49-Secretârio para relatar a proposta para 
rescisão de Termo Mtivo de que trata o Proto
coJo de Intenções formulado entre o Senado 
Federal e a UNB (Pra.cesso nQ 001156/89-6). 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a reunião, às treze horas, Pelo 
que eu, José Passos Porto, Diretor~Geral e Se· 
cretário da Comissão Diretora, lavrei a pre· 
sente Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 21 de junho de 
1989 . ..,......Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

12' Reunião. em 27 de Junho de 1989 

PAillA 

Item 1 - Requerimento do SeDador Meira 
Filho solicitando sejam ouvidos órgãos e enti· 
dades a respeito da realidade urbana e rural 
do Distn1o Federal, para melhor intrumenta
lizar os membros dest.ÇI Comissão, sobre o 
PrOjeto de Lei do Distfito Federal n? 02, de 
1989. . 

Item 2 -Requerimento do Senador Pom
peU de Sousa solfcitando sejam_ convidadas 
diversas entidades, para presta,_r çlepoimento 
nã reunião extraordinária da comissão, desti
nada à apreciação do Projeto de Lei do Distrito 
Federal n9 02 de 1989. 

[terp. 3-Requerimentdo do Senador Põm
peu de :SQU_sa solicitando depoimento de di
versos cidadãos e autoridades, face às denún
ct_as de eventuais irregularidades na gestão da 
política de arrendamento de terra.s públicas 
no Distr{to Federal. 

Item 4-PROJETO DE LEI DO DISTRITO 
FEDERAL N' 24, DE 1989 

Oficio "S" tí9 10, de J9_$9-

(Mensagem n~ 001-P, de 2~6-89, na._ origem) 

Dispõe sobre a,revisãQ q.qs v~ncimentos bá~ 
- sicos dos Coliselheiros-e 7\uâitores do T ribu

nal de Contas "do Dist_ri~o Fede:ral e dos mem~ 
bras- do Ministério Público juntq ao mesmo 
Tribunal e dá outras p_rÕVidênciás. 
·Autor~ Tribunã! de Contas do Distrito Fe

deral 
Relator: Senador João Lobo. 
Parecer: Favorável ao Projeto, por constitu

dona! e jurídko. 

Item 5 -PROJETO DE LEI DO D!STRITO 
FEDERAL N• 19, DE 1989 

EstabeTece a eleição direta dos Administra
dores Regionais no Distrito Federa!, fixa suas 
atribuições. e dá outras providências. 

Autor: Senador Pompeu de Sousa. 
Relator: Senador FrancisCo RoDember._q. 
Parecer: Contrário ao Projetq. 

Item 6-ANTEPROJETO DE LEI DO DIS
TRITO FEDERAL 

Detennina a ~li_~naç~o dos imóveis residen
ciais funcionais do Goveffio_do Dístrito Federal 

_ e a ut.mzação dos recursos dela oriundos na 
recuperação das escolas da rede oficial de 
ensino_e_ determitta outras providências. 

Autor: Q~putado Augusto Carvafáo. 
Relator: Senador Meira FUho. 
Parecer: Favorável à ii-amitacão. ··-

Item 7 :_:Solicitação de professores e espe
cialistas em educação requisitados de outras 

- unidades da feaeração pelo Governo do Dis
tritO Federal, no sentido de sua efetivação nos 
respectivos quadros de magistério. (Encami
nhado com base na Resolução 157/88 art. 
6.- V) 

Relator: Senador Áureo Mel/o. 
Parecer: Por dHigê"ncia ão Executivo local. 

t3• ~eunião, em 28 de Junho de 1989 

PAillA 

Item l - MENSAGEM N' 132, DE 1989 
Do Senhor Presidente dª República, subme

tendo à consideração do Senado Federal o 
iiome ·dô"-Doutor Wande(iey Yªlllm da Silva, 
para e.xercer o cargo de vice·Governador do 
Distrito FederaL . 

Rela~r: Senador Áureo MeDo. _ . 
Parecer: Apreciado em reunião sec_reta. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 84• SESSÃO, EM 26 
DE JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12-'-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do SenhOI' Pre. 
aldente da República 

-W 127 a 129/89 (n• 284 a 286/89, 
na origem), restituindo_aut6grafos de pro
jetes de lei sancionados. 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nomes indicados para funçlio 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N• 130/89 (ri' 288/89, na origem), re
ferente à escolha do Sr. Afonso Mnos. de 
Mello Franco, Ministro de Primetra Oass~. 
da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino dos Países Baixos. 
-N' 131/89 (11'<89/89, na origem), re

ferente à escolha do Sr. Marco César Meira 
Naslausky, Ministro de Primeira Oasse, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasll junto ao Rei
no da Bélgica. 

-N• 132/89 (n'287/89, na origem), re
ferente à escolha do nome do Dr. Wan~ 
derley Vallim da Silva para exercer o cargo 
de Vice~Govemador do Distrito Federal. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO M4L'\ -"Parlamen
tarismo em alta"- matéria publicada no 

SUMÁRIO 

Joma/ de Brasflia. Convenção Nacional do 
PDT, em Brasília. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Programa- mfnimo de emergência contra 
o perigo de hiperinflação. 

SE/YADOR CARLOS CH/AREW- ln
constltudonalidade de decr$) baixado pe~ 
lo Presidente José Samey, fixando piso na~ 
dona! de salário, inferior ao salário míni~ 
mo. 

SENADOR RONAN TITO (Como Líder) 
-Apelo em "favor da agilização dos traba~ 
lhos do Senado Federal. 

1.2.3 - Leitura de Projetas 

- -Projeto de Lei do Senado nç 174/89 
::_ Complementar, de autoria do Senador 
Ronan Tito, que estabelece nomias sobre 

_ --ª pãlticipação dos Estados e do Distrito Fe
-~deral no produto da arrecadação do lm~ 
posto sobre Produtos Industrializados, rela-
tivã-mente às exportações. - -

-Projeto de Lei do Senado nç 175/89, 
de autoria do Senador Jorge Bomhausen, 
que cHspõe sobre o salário-educação, pre
visto no § 5ç do art. 212 da Constituição 
e dá outras providências. 

1.2.4 -Requerimento 

- N~ 343/89, de autoria do Senador 
Louremberg Nunes Rocha, solicitando ao 
Poder Executivo informações que mencio
na. 

1.2.5- Comunicação 

-Do Presidente da Comissão de Edu
cação, !=omunicando a aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n' 77/88. 

1.2.6- Comunicações da Presidên
cia 

-Prazo para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Sénãâó nç 
77/88, seja subffietido ao Plenário. _ 

-Recebimento do anteprojeto de lei, ~ 
de autoria do Deputado Valmir Campélo, 
·que autorizã o Governo do Distrito Federal . 
a instituir a Fundação Universidade_ Regio
nal do Distrito Federal, e adota outras pro-
viC:fénc185.- - -- -- -

- Recebin:tent9 ~e três anteprojetos de 
lei, de autoria -dõ Deputado Francisco Car
neiro, que dispõem sobre a-Criação de -Es~ 
colas Técnicas Regionais do Gama, de Cei
lândia e de Taguatinga (Regiões Adminis
trativas n e Til). 

13-0RDEMDODIA 

Projeto de Lei da Câ_mara n~ 13 Cle 1984, 
(n9 2.716n6, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao § 2ç do art. 224 da Conso
lidação daS-Leis do frabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei nç 5.452, de lç de maio de 
1943, com as modificações da legislação 
posterior. Dedarado prejudicado. Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei da Câmaran914, de 1984 
(n~ 2.867/76, na Casa de origem), que in~ 
troctuz modificação na_ ConSolidação das 
Leis d() Trabalho, al?r<?vada pelo _Decr~-



3116 Terça-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) _ Junho de 1989 

' PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 

_AGACIEl DA Sll VA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto_ 

to-Lei n9 5A52, de }9 de maio de 1943, 
para o fim de assegurar estabilidade provi
sória à mulher trabalhadora que contrair 
núpcias. De.daro prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei da Câmaran? 15, de 1984 
(n9 2.760/76,--na Cãsa de origem), que dá 
nova redação ao § 3» do art. 81 da Lei 
n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que alte
rou a legisJação previdenciária. Declarado 
prejudicado~ Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Cârnaran9 67, de 1984 
(n" 81Bn9, na Casa de origem), quE:_esta
belece medidas de proteção ao trabalha
dor rural exposto a substâncias qufmlcas 
nocivas. _Declarado prejudicado. Ao Arqui
vo. 

Projeto de Lei do Senado n9 256, Q_e, 
1983 ........ Complementar, de _autoria do Se
nador Nelson Carneiro, queTnfroduz altera
ções na Lei Complementar n~ 7, de 7 de 
setembro de 1970, que instituiu o PI$. De
darado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado nç 226, de 
1986- Compleinentar, de autoria do Se
nador Carlos Chiarem, que acrescenta alí
nea ao § 1" do art. 3"_ da Lei Complementar 
n9 11, de 25 _de maio de 1971 e altera 

·a redação do § 29 do mesmo artigo, para 
assegurar à esposa ou companheira do 
trabalhador rural a condição de titular de 
direitos previdenciários. Declarado prejudi
cado. Ao arquivo. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIAIIIO DO CONGRESSO NAQONAL 
Impresso Sob a responsab•l•dade da Meu do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral NCz$ 9.32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
T~ragem: 2.200-exemplares. 

-1.3.1-:...__ Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Si
tuação da Companhia Siderúrgica Nacio
nal. 

SEf'IADOR JOÃO .MENEZES- Suces· 
são presidencial. A atual crise brasileira. 

SENADOR LEftE OiA ffS- Resposta 
de Ainaldo Jabour a Paulo Francis, sobre 
o cinem·a nacional. Dívida externa. 

SENADOR JORGE BORNHAUSEN 
-Projeto de lei de sua autoria, que apri
mora e agiliza o salário-educação. 

SEIYADOR AFONSO SANCHO - Do 
cumento dos empresários entregue ao 
Pre$!d_ente do Congresso Naci9nal, com 

- SI,Igestões sobre a qise brasileira. 
SENADOR .MAI'1SUETO DE LAVOR

Novos planos do governo para reordenar 
;;t econpmia. Renúncia do Presidente José 
Sarpey. Crise econômica do Pais. = 

SENADOR FRAI'iCISCO ROLLE.M
BERO- Migração no Brasil. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
"Oestmação -"de recursos ao setor habita
clrutal peló Presidente José Samey. 

SENADOR .MA(JfiO BENEVIDES- Ho
menagem de pesar ao ex-Deputado cea
rense Francisco Felizola. 

SENADOR .MARCO MAGEL - Cente
nário de morte de Tobias Barreto de Me
nezes. 

SENADOR JUTAHY .MAGALHÃES 
-Trabalho produzido pela Associação Co
mercial de São Paulo sob o titulo "Perfil 
políticá-ideológlco e conjuntura". 

SENADORCARLOSDE'CARI..I-Acul
tutã. de fibras vegeta_is na região Amazó
nica. 

SENADOR JOÃO CAlftiON- Criação, 
pelo Conselho de Reitores das Universi
dades Brasileiras, do grupo suprapartidádo 
em defesa da educação brasileira. 

1.3.2- Comunicação da Presidên
da 

- ReméSsa à Câniara dos Deputados 
dós Projetas .de Lei do Senado n"' 49 e 
87/89,_aprovados pela Comissão de Corls
tituição, Justiça e Cidadania. 

1.3.;i_~Deslgnação da_Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2--'- PORTARIAS DO DIRETOR-GE-
RAL DO SENADO FEDERAL 

- N"' 27 e 28/89 

3--ATAS DE COMiSSÃO 

4- MESA DIREI'ORA 

5-LÍDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 84~ Ses~ão, em 26 de Junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Áureo Mel/o 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ;\CHAM'SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . . 

Aluízio Bezerra- Nabor Jónior- Leopoldo 
Peres - João Menezes - Alexandre Costa 

- Edison Lobão -Chagas Rodrigues -José João Calmon - Nelson Carneiro -Iram Sa
Agi'ipinO -LaVoiSier Maia-.:.:._ Marcondes Ga- raiva- Pompeu de Sousa- Mauricio Corrêa 
delha" - Humbertô Lucena· - Marco Maciel - Meira Filho - Rachid Saldanha Derzi -
- Ney Maranhão --.-- Francisco Rollernberg Leite Chaves - Jorge Bomhausen - -José 
- Lourival Baptista - Gerson Camata - Paulo Biso]. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousá) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 25 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. )9 Secretário irá procede_r à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de Projetos de 
Lei sancionados: 

N• 127/89 (n• 284/89, na origem), de 22 
do corrente, referente ao .Projeto de Lei n" 3, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito especial de NCz$ 59371.805,00 
(cinqUenta e nove milhões, trezentos e setenta 
e um mil, oitocentos e cinco cruzados novos) 
em favor do Ministério da Educação, e dá ou
tras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .778, 
de 22 de junho de 1989.) 

N• 128/89 (n• 285/89, na ortgem), de 22 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 4, 
de 1989-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito especial no valor de N_Çz $ 
8.000.000,00 (oito milhõ_es de cruzados no
vos) em favor do Ministério do Interior, e dá 
outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n? 7 .779, 
de 22 de junho de 1989.) 

N• 129/89 (n• 286/B9, na origem), de 22 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 4, de 1989 (n? 1.515/89, na Casa 
de origem), que introduz alterações nos arts. 
325 e 581 do Código de ProCessO Penal. 

(Projeto que se transformou na Lei n? 7 .780, 
de 22_de junho de 1989.) 

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

MENSAGEM 1'!•130, DE 1989 
Jrf' 288/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o art. 52_ (item M 
da Constituição, tenho a honra de Submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a esc~Jh~, 
que desejo fazer, do Senhor Affon~o _Arinos 
de Mello-Franco, Ministro de Primeira Class~. 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do _Brasil junto ao Reino 
dos Países Baixos, nos termos dos art. _5t:i e 
58 do -Regulamento· de Pessoal do SE:JY{ç_o 
Exterior, baixado pelo Decreto n9 93325, de 
1? de outubro de 1986.. . , .. -. 

2. Os méritos do Embaixador Affonso Ari
nos de Mello-Franco, que me induziram a es
colhê-lo para o desempenho dessa elevada 

fuilção; COnstam da anexa informaç_ão do Mi
nistério das Relações Exteriores. 

ªrasília, 22_ de junho 4e __ 1:989. ~_José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae: 

Embaixador Affonso Arinos de M_ello-Fran-
co - -

Belo Horizonte/MG, 11 de novembro_ de 
1930. ___ - -- ~ -

Filho de Affonso Arinos de Mello-Franco e 
Anna Quilherminª Pereira de Mello-Franco. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplo-
mata, lRBr. , 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
Faculdade Nacional de Direito,.UBJRJ. · 

Estagiário na Divisão de Questões Juríqicas 
Gerais do Departamento J1,1rídico 4a ONU, 
Nova Iorque. _ _ 

Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 
IRBr. 

Curso de Doutorado emDireito Público, Fa
culdade Nacional de Direito, UBJRJ. 

Curso do [nstituto Superior de Estudos Bra-
sileiros do MEC. -. 

Curso de_Espedalização em Política e Direi
to Internacional da Universidade Internacional 
de Estudos Sociais, "Pro Deo", Roma. 

Curso de Promoção Comercial do Centro 
de Comércio Internacional (UNCTAD/GATI), 
Gen~ra. 
_ Curso de Econorrifa-T eórica e Aplicada, Es
cola de Pós-Graduação em Economia, [nsti
tuto Brasileiro de Economia, FGV. 

Curso_Superior de Guerra ESG. 
Curso de Atualização da ESG. 
Oficial do Gabinete Civil da Presidênci~ da 

República, 1954/55. . .. _ 
~~ehlbléia Constituinte e Legislativa doEs

tado da Guanabara, 1960/62 (deputado esta
dual). 

Deputado Federal, 1964/66. 
ProfessOr de _Civilização -Càntemporânea no 

Departamento de Jornalismo do Instituto Cen
tral de Letras da Universidade de Brasilia, 
1984/65. 

Cônsul de Terceira CJãsse, 6 de outubro 
de 1952. 

Segundo SecretáriO, merecimento, 14 de 
outubro de 1955. 

Primeiro Secretário, merecimento, 24 de 
outubro de 1961. 

Conselheiro, titulo, 8 de maio de 196_7. 
Ministro de Segunda aãsse, merecimento, 

10 de agosto de 1971. 
Ministro de _Primeira OasSe, merecimento, 

21 de junho de 1979. 
Assistente do Chefe da Divisão de Atas, 

Congressos e Conferências Internacionais, 
1952/53. 

-Assistente do Chefe da Divisão Política._ 
1953/54. 

Auxiliar ,do Chefe do _Departamento Político 
e Cultural, 1956. -

Roma, Segun~o Secretário, 1956/59. 
Viena, Segundo Secretário, 1959/60. 
Bruxelas, Primeiro SecretáriO, 1963/64. 
Bruxelas, EnCarregado de Negócios, 1963. 

Haia, Primeiro Secretário, 1964. 
H.;iia, Chefe d() Serviço de Propaganda e 

Expansão -c-omeÍ"cial,·1964. 
Genebra, Cônsul, 1966/69. 
Washington, Con_selhe(ro, 1969n1._ 
Washington, MinistrÇ>-Conselheiro;. _ 

1971(74. 
Porto, Cônsul-Geral, 1977/80. 
La Paz. Embaixador, 1980/82. 
Caracas, Embaixador, 1983/85. 
Vaticano,_E_mbaixador, 1986/89. 
Ordem Soberana e Militar de Malta, Embai

xador, cumulativamente, 1986/89. 
VIII Seçã.o daAssembléia G_~{al da OEA, Wa-

shington, 1953 (Assessor). _ -· , 
Comissão de E_studos do Programa da X 

Coriferen.cta lnteramericana, 1954 (asse._ssor). 
X Conferência lnteramerica,na, Caracas, 

1954 (Secretório). _ 
I ReUó.iãO do COn.selflo ~ecutivo da União 

Latina, Roma, 1958 (asseSSQr}. 
n Seminário Internacional para Diplomatas, 

Salzburg, 1959 (participante). 
De1egaçâo junto ZtAIEA. Viena, 1959 (asses

sor). 
Comissão de Coqstitllição e Justi91 da As

setnbléia Legislativa do Estado da Gu~abara, 
1961 (membrO efetivo). 

·comtssão de Educação da_Assembléia Le
gislativa do Estado da Guanabara, 1962 (presi
dente). 

Comissão de Relações Exterior~s da Câma
ra dos Deputados, 1965/66 (membro efetiv~). 

Instituto Histórico e Geográfico Br~sileiro 
(sócio _c_orrespondente). __ . 

Grupo Brasileiro da Associação lnterparla
mentar de Turismo à XIX Assembléia Geral 
da UIOOT, México, 1965 ( deieg'ado parlamen-
tar). . 

I Simpósio Intémacional de Turismo,_ Rio 
de janeiro, 1965 (secretário-Geral). 

XXI Sessão dá ~sernbléia Geral da ONU, 
Nova Iorque, 1966 (observador parlamentar.) 

II Simpósio lntemaclonal de Turismo, Porto 
Alegre, 1966 (secretário-Geral.) 

Conferência Diplomática de Washington 
sobre a ''Forma de um Testamento lnterna
cionOJ", Washington, 1973 (chefe). 

I Reunião_de Ministros -das Relações Exte
riores do Trabalho de Coopetação-Amazônica, 

_Belém, Brasil,l980 (delegado). 

XII Reunião Ordinária de Ministros das Rela
ções Exteriores dos Países da, __ Bacia do Prata._ 
Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, 1981 (dele
gado). 

Representante do Brasil n_as cerimônias de 
posse do Presidente da. Bqlívia, Lã: Paz, 1982.._ 

III ReuniãO Extraordinária dO ConseLho Lati-. 
no-Americano do SELA, Caracas, 1983 (presi
dente)._ 

Conferência Regional Latino-Americana pa
ra AçãO _contra o Apartheid, Caracas, 1983 
(chefe). _ . . . . . _ 

IX Reunião" Ordinária do Cons_e!W !,.atino-A
mericano do SELA. Caracas, 1983 (subGhefe). 

Cerimônia,s de posse do Presidente da Re
pública da Venezuela, Caracas, 1984 (repre
sentante do BraSil). 
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IV Reunião Extraordinária do Consefho Lati~ 
no-Americano do SElA, Caracas, 1984 ( che
fe). 

Reunião de Coordena-ção Latino-Am,erlca~ 
no de Alto Nível sabre Serviços do SELA, Cara-
cas, 1984 (chefe). ' 

X Reunião Ordinária do Conselho Latino-A
mericano do SEI...A. Caracas; 1984 (chefe). 

V Reunião Extraordinária do Conselho Lati
no-Americano do SELA, Caracas, 1985 ( che
fe). 

XI Reunião Ord!nária __ dQ C:on_Sefho Latino-A
mericano do SEL.A. Caracas, 19B5 (subcbefe). 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Côndor Qos .Anqes, Grã-Quz, Bo

lívia. 
Ordem FranCiScO de Miranda, Primeira 

aasse, Venezuela. 
O Embaixador _A.ffon_so Arinos de Jl.4ello

Franco se encontra- nesta data no exercício 
de suas funções de Embaixador do Brasil jun
to ao Estado da Cidade do Vaticano. 

Secretaria de Estado das relações EKterio- . 
res, 26 de junho de 1989. -Sérgio'BarbOSê! 
Serra, Chefe do Departamento do Serviço .Ex
terior. 

(À ComiSSáài:Je Relações Extedores e 
Defesa Nacional.} 

MEI'ISAGEM N• 131, DE 1989 
(N• 289/89, na origem) 

Excelentfssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o art. 52 (item IV) 
da Constituição, tenho a honra de sumbeter 
à aprovaçao de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Marco Cesar Meira 
Naslausky, Ministro de Primeira Oasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgi
ca, nos termos dos arts. 56 e 58 do Regula
mento de Pessoal do Se[Vlço Exterior, baixado 
pelo Decreto n9 93.325, de 19 de outUbro de 
1986. . 

2. Os méritos do Embaixador Marco Ce
sar Meira Naslausky, 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, 22 de junho de 1989 .. -JO$é Sar
ney. 

INF'ORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 

Embaixador Marco Cesar Meira Naslausky 
RiodeJaneiroiRJ, 18_dedezembrode 1940. 
Filho de Jayme Naslausky e Dinayá .. Meira 

Naslausky. 
Bacharel em C:i!:n_cjas .Ju_ríclic:ªs e Sociaís, 

FD!(JRJ. 
Curso de _Preparação à Carreira de Diplo

mas~ IRBr. 
Curso de Treinar::nento em Qrupo sobre As

sistência Técnica, ONU. 
O Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento 

para Chefes de Setares de Promoção Comer
cial, Brasília. -- - - -- -

Diretor Secretário da Fundação Visconde 
de Cabo Frio. 

Professor de Ofganlzação e Administração 
de Chancelaria, Cwso de Prática Diplomática 
e Consular, lRBr. _ · _ 

TerceirO SeçretárlO, "07 de novembro de 
1963. 

- segundo Secretário, antigüldade, 22 de no
vembro de 1966~ 

_Primeiro Secretário, merecimento, 1~ de ja-
neirO de 1973. ' 

Conselheiro, meredmento, 20 de maio de 
1975. 

___ Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
12 dejunho de 1978. . .... 

_Ministro _de Primeir_a Classe, merecimento, 
17 de dezembro de 1986. · 

Assistente do Chefe da Divisão de Política 
Financeira,-~963.- _ _ -· · 

Assistente do Secretário-Geral-Adjunto pãra 
As_sqntos Ecqn6.micos. 1964/65. 

Assistente do Chefe do Departamento Gerai 
de Administração, 1965/67. 

Chefe do Gabinete do Departamento Geral 
de_Administração, 1974n6. 

Coordenador de PlaDejamento Administra
tivo e de Programação Financeira, 197608. 

Coordenador de Assuntos Diplomáticos da 
Secretaria_ Geral das Relações Extei::iores, 
197Il/79. 

Chefe do Departamento de Cooperação 
Oentífica, Té<:nica e Tecnológica, 1984/87. 

Chefe dq Departamento do Pessoal, 1987. 
SubSeCretário-Geral de- AdministraçãO e de 

Comunicações, 1987/89. --
Paris, Segundo Secretário, 1967no. 
Paris, Encarregado dos Assuntos relativos 

à CEE, 1969. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 

1970173. . 
- Buenos Aires, Priineiro Secretário, 1974. 

Washington, OEA, MinistrO-Conselheiro, 
1979/84. 

Washington, ói::A, Encarregado de Negá
dos, 197_9. 

Washington, OEA, Encarregado de N~gó-
clos, 1980. - -

Washington, OEA, Encarregado de Negó· 
cios, 1981. 

:_Washington, OEA, Encarregado de Negó
cios, 2982. 

Washington, OEA, Encarregado de Negó
cios, 1983. 
___ Qrupo Técnico de Trabalbo para a primeira 
UNCTAD. 1963 (membro). · · 

Seminário da CEPAL de Peritos Governa
mentajs em Política Comercial, Brasília, 1964 

_(membro). 
Negociações de Acordo de Bitributação 

com a Suécia, Rio de Janeiro, 1964 (membro). 
Negociações de Acordos de Bitributação 

c::om países da Europa Ocidental e com os 
Estados Unidos da América, 1965 e 1966 (As
se$sor). 
~itiva do Ministro de Estado das Rela

ções Exteriores às Exéquias do Primeiro-Mi
nistrada Inglaterra, Londres, 1965 (membro). 

Negociações com o .Japão do Acordo de 
Bitributaçáo, Tóquio, 1966 (n1embro}. 

Grupo de Trabalho sobre '-'Sistema de Se
gurança Coletiva'~, 1967 (membros). 

Conferência Geral de Pesos e Medidas, Pa
ris, 1967 (representante). 
Subcornis~o de __ c_oOperação Técnica do 

CIAP, Buenos Aires, 1971 (representante). 
Reunião do Grupo de PeritÇJs do Projeto A-4 

(navegação), Buenos Aires, 1972 (delegado), 
IV Conferência Interarnericana de Ministros 

do Trabalho, Buenos Aires, 1972 (assessor). 
V e VI Reuniões de Chanceleres da Bacia 

do Prata, Punta dei Este, 1972, Buenos Aires, 
1974; Cochaóamba, 1975 (assessOr). 

VI Reunião de Chaceleres da Bacia do prata, 
Buenos Aires, 1974 (assesSor). 

arupo de trabalho Interministerial para a 
eld;i_nÇão _da Delegacia do Tesouro Brasileiro 

_e!Tl Nova York, 1974 (representante d9 MRE). 
V, VI e VU Grupos de lns~ção Administra

tiva, Financeira, Orçamentária e de COntabi
lidade ao E,xteri_or,l974 e 1975 (representante 
do Dep~mento-Geral de Administração). 
. Vl1I Conferência de Chanceleres da Bacia 

do Prata, Brasília, 1976 (secretário-Geral-Ad-
junto}. - -

Comitiva. não-Oficial" das VisitaS" de-'EStado 
do PreSidente Erneto Geisel à França, JnQléi
terra, Japão, México e Uruguai, 1976/78 
(membro). -

XXXIII Assembléia Geral da ONU, Nova 
York, 1978 (representante alterno). 

XXVI Reunião do Conselhci-Dfre_tor dti Orga
nização Pan-AmeriCana da Saúde (OPAS) e 
na XXXI Reunião do Corrlitê Regiona!.da OMS, 
Washington, 1979 (delegado). 

IX Período Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral da OEA, La Paz, 1979 {delegado). 
· VII PeríodO eXtraOrdinário de Sessões da As
s_embléia geral da OEA, Washington, 1979 
(delegado). 
--- XVII Reunrao de Consulta de Ministros das 
Relações EXteriores, Washington, 1979 (dele
gado). . .. 

IX Reunião Ordináda da _C:econ, WashinQ-* 
ton, 1979 (delegado). 

XIII Reunião de C:onsulta de Ministros das 
Relações Exteriores:Wq.s.hington, 1980 (dele
gado). 

X Periodo Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral da OEA , Washinton, 1980 (dele
gado). 

XI Período Ordinário de Sessões da Assem: 
bléia Geral da organização dos Estados Ameri
canos (OEA), Castries, Saint Lucia, 1981 (de
legado). 

X Período Ordinário" de SeSsões da Assem
bléia Geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos, 1981 (chefe). ·· 

XXl Conferência Sanitária Pan-Amerícana e 
XXXIV Reunião do Comitê Regional da Organi
zação Myndial de Saúde .(OMS), Washington, 
1982 (delegado). 

XII Período Ordinário de Sessõe"s da Assem
bléia Geial da-ófganização dos Estagos Ame
ritanõs (OE:A), Wash!ngton, 1982 (delegado). 

Vflf e LX Períodos Extraordinários de Sessões 
,da Assembléia Geral Ordinária da OEA, Wa
shington, 1982 (chefe). 

XX Reunião de Consulta de Ministros das 
Relações Exteriores da Organização dos Esta-
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dos Americanos, Washington, 1982 (delega
do). 

ComlssãQ Execl.ltiva Permanente do Conse
lho lnteramericano Econômico e Social 
(CIES), 1982 (representante-suplente). 

XIV Reunião Ordinária Anual do Conselho 
Interamericano de Educação, Ciências e Cul
tura da Organizaçã;o dos Estados Americanos, 
Kinsgton, 1963 (chefe). 

XVIII Reunião Ordinária Anual do Conselho 
lnteramericano Econômico e Socic:il (CIES), 
da Oranização dos Estados Americanos, As
sunção, 1983 (delegado). 

VIII e IX Reuniões Extraordinárias da Comis
são Especial de Consulta e Negociação (CE
CON) Washington, 1963 (chefe). 

XX Reunião Extraordinária do Conselho In
teramericano Econômico e Social (CIES), Wa
shington, 1963 (chefe). 

Reunião Ténica da Comissão Executiva Per
manente do CIES sobre _Sistema Generalizado 
de Preferências dos Estados Unidos da Amé
rica, Panamá, 1983 (chefe). 

XII Período Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral Ordinária da OEA, Washington, 
1963 (delegado). 

Comissão Especial de Financiamento e Co
mércio do CIES, Washington 1983 (represeri-
tante). 

XIX Período Ordinário de Sessões_dª AS-
sembléia Geral da OEA, Brasília, 1984 (dele
gado). 

XIX Pertodo Ministerial do ConselhO lntera
mericano Econômico e Social (CIES), Santia
go, 1984 (delegado). 

Reunião Técnica da CEPC1ES_sobr~ usos 
ahemativos de cana-de-_açúcar, S~o Domih
,gos, 1984 (Vice-Presidente da comissão). 

Reuniões de Comissão Espedal de F"man
ciamento e Comércio da PEA. Washington 
e Lima, 1984 (chefe da delegação e delegado). 

XIV Reunião Ordinária Anual da CECON, 
Washington, 1984 (representante). 

XIV Reunião da Comissão Mi_sta Teuto-Bra
sileira de Cooperação Gen_tífiç_a. e Tec;:noléj
gica, Brasília, 1985 (de~gado). 

{ Reunião da Comissão Brasil-Japão de 
Cooperaçao.Oenb1ica e Tecnológica, Brasilia, 
1965 (delegado). 

II Reunião de Ministros_ Encarregados de 
Aplicação da Oência e Tecnologia no Desen
volvimento da América Latina e do Caribe 
(CASTAlAC-11), arasilia, 1965 (delegado). 

Sessão Preparatória do Conselho de Admi
nistração do Programa das Nações Unidas pa
ra o Desenvolvimento (PNUD), Nova Yorque, 
1965 (chefe da delegação). 

XXXII Sessão do Conselho de Administra
ção do PNUD, Nova Yorque, 1985 (chefe). 

V Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, 
Bagdad, 1965 (delegado). 

VI Reunião do Grupo de Trabalho Brasil
França de Cooperação Científica, Paris, 1985 
(delegado). 

Seminário sobre Elaboração de Programas 
e Projetas de Cooperaçao TêChica entre países 
em Desenvolvimento, São Paulo, 1986. 

Ill Reunião Ordinária do Comitê de Ação 
de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e 

Social da América Central (CADESCA), Pana
. rOá, 1986 (chefe da delegação). 

Representante -do"" MlnisEério das Relações 
_Exteriores-no Conselho de.Ciência e Tecrto
logia do CNPq, 1975. 

Representante do Ministério das Relações 
E:lgeriol"es no Conselho Consultivo da Legião 
Brasileira de Assistência, 1986. 

Con1.itiva não-oficial da visita de Estado do 
Pi-e~idente José Sarney -aos Estados Unidos~· 
1986, . . . . 

Reunião de Cóorden~ão de Embaixadores 
na África Austral (Harare, 1986), e na Europa 
Ocidental (Qenébra, 1987), na América Cen~ 
trai (Carácas, 1988) e na Europa Oriental (Vie~ 
na, 1969)- Participante. 

Inspeções administrativas a postos da Euro~ 
pa Ocidental, América Latina, Oriente Médio 
e Arnélica do Norte J 1988-69). 

Orâem__ do Mérito Naval, Br~il. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeroná_utico. Brasil. 
Ordem elas Forças Anna_das, Grande Ofi-

cial, Brasil 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito do Trabalho, Brasil. 
Medalha Rio Branco, Luro Müller, Taman-

daré e-S<m.fus _Dumont.. Brasil. 
Ordem do Mérito Civil, França. 

- Ord_em-de São Miguel e São Jorge, Ingla-
terra. ·- -

Ordem do [nfante Dom HetÍrique, Portugal. 
Qi:_çie__rn _Mili@r de Cristo, Po~gal. 
Legíão de Honra, França. 
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata, 

CPCDIIRBr. 
-O EÍnbaixador Marco Cesar Meira- Naslaus

ky se encQntra nesta data no exerddo de suas 
funções de_Subsecretário-Geral de _Aqrninis
tração e de Com~m[cações do Ministério das 
Relações.Exteriãres, -· _ _ _ . 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, 26 de junho de 1989. -Sergio Barbosa 
Serra t Chefe d9 Departamento do Serviço Ç:X
terior. 

(À ComissãO de Relações Exteriores e 
DefeSit Nadonal.) 

MENSAGEM 1'1• 132, DE 1989 
(1'1• 287189, na origem) 

ExCeJeritíssimos S_ennores Membros do Se-
nado Fe~eral: · __ . 

Tenho a honra de submeter-a Vossas Exce
I~ncias, ria forma do_art. 16-doAtQ das Dispo
siÇões Ç_oruj,titucionais Transitórias, para exei~ 
cer o_ cargo de Vice-Govemador do Distrito 
Federal, o nome dp Doutor Wanderley Vallim 
da Silva. 

As razões que me levarani a indicar o nome 
do Doutor Wanderley Vallim da Silva constam 
do Curriculum Wtae anexo. _ 

Brasilia, 22 de junho de 1989 . ...:..:..José Sar-: 
ney. 

Cuniculum Vitae: 

INFORMAÇÃO 
1 -Dados Pessoais 
Nome: Wanderley Vallim da Silva 
ProfissãO: Engenheiro_ Metalurgista/Civil 

Nascimento: i2 de agosto de 1936 
Naturalidade: ltuverava ~ SP 
Estado C"M1: casado 
Esposa: Regina Célia Raye -ae Aguiar VaiJim 
Filhas: Luciene Raye Vallim e Eliane Rãye 

_ _Vallim 
F!liaç:ãci: Jos_é _Ciri1lo _da Silva e Anésio Rosa 

"de Jesus · - - - - · --

2-DocUmentos 
C!'F: 002 655 351-15 
Carteiro de Identidade: 399.987 -SE!> !DF 

·· ·Passaporte: CC 602 652 . 
Título de Elettor: 168 709 20/36- I' Zona 

-Brasília - DF 
Crea: 129/D- 15>R 

:3-Domicílio 
SHVSul: QL 06, Conjunto 02, Casa 07 -

CEP 71 600 - Fone: 248-0442 - ara,snta 
-DF. . 

4-Tempo de Residência em BrasDia: Des
de 1968 

5-Cursos Regulares _ 
Primário: Grupo Escolar Attu_r 6elémJúnior, 

Pedregulho- SP ~ 1947 a 1949 
AdmisSão ao Ginásio: Ateneu D. Bosco, 

Goiània - GO -=-1950 
Ginasial: Ateneu D. Basco, G_qiânia - GO 

-1951 a 1954 
Oentífic_o: _Colégio Estadual de Goiás, Goiã

nia-G0-1955 a 1957 
Preparatório: Anglo-Latino, São Paulo -

SP-1958 
Superior: Escola de Engenharia da UFRJ, 

Rio de Janeiro - RJ - 1959 a 1963. 

9.-_EspedaUzações _ 
Controle Te~nológico de Solos e Concreto 

- lnst(tuto de Pesquisas Tecnológicas -IPT 
-Em São Paulo - 1964 
J~studos de Reforço de Fundações- Insti

tuto de Pesquisas Tecnológicas -IPT- Em 
São Paulo - 1964 

Segutança e_ DesenvoMmento 01 O do de 
Estudos) - AssOciação dos Diplomados da 
Escola, Superior de Guerra - ADESG-DF, 
Brasília - DF - 1976 -

?-Estágios 
Metalur_gia: Companhia Siderúrgica Nacio

nal - CSN, Votta Redonda ~ RJ - ) 962 
a1963 

8-Atividadcs PrOfissionaiS 
ConstrUção Ci:vn: 
S.OOOToitO- mil metros lineares) de ·ponte-s 

em concreto ;mnado e pretendido, nos Esta
dos de São Paulo, Goiás e Distrito Federa] 

180.000 rrf (cento e oitenta mil metros qua
drados) de obras e concretp armado _e preten
dido ou esttuturas metálicas (GO, SP, DF) 
__Edificações Residências - Habi~_s:ões Iso

ladas ou Coletivas (GO e DF) 
Obras de Saneamento (GO e DF} 
Edificações Comerciais e Mistas (GO, SP, 

MG,DF) 

9-Qrgos 0cl1plldOS 
Sindicato da Indústria da Construção c:-tvil 

- DF: Diretor de 1977 a 1986; Presidente 
de 1966 a 1969 
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Conselho de Administração da Câmara Bra
sileira da Indústria da Construção: Conselheiro 

Conselho de Arquitetura, Urbanlsmo e Meio 
Ambiente - DF: Membro Nato 

Conselho de Administração-da Cia. Urbani
zadora da Nova Capital _do Brasil- Novacap 

Conselho de Administração da Cia. lmobi
üária de Brasília (CONAD) --Terracap 

Conselho Rodoviário do Distrito Federal: 
Membro Nato e Presidente 

10-Conâecoi8ÇOeS--
Medalha Alferes Joaquim José da Silva Xa

vier: Por relevantes serviços prestados em prol 
do desenvolvimento e engrandecimento dã 
PMDF 

Ordem do Rio Branco- Grau de OfiCiãr-
Ordern deMérito-Brasília-Grau de Gráride 

Oficial 
Mérito Industrial do Distrito Federal; Insti

tuída pelo Conselho de Representantes da Fe
deração das Indústrias do Distrito Federal -
R ::mhedmento por serviços prestadOs ao 
desenvolvimento da lnd_ústria. 

11 - Cargo Atua/ 
Secretário de Viação e Obras do Governo 

do Distrfto Federar- - -
Brasília, 26 de junho de 1989.--wandeitey 

Va/Jim da Silva. 
(À Comssão do Distrito F"ederal.) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--0 Expediente lido vai à publicação. 

Hâ oradores ins_critos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 

Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na se
mana passada, em -virtude de um artigo do 
Sr. Jânio Quadros analisando o momento po
lítico naciOnal, e, no qual defende a imediata 
implantação do parlamentarismo no Brasil, 
houve como que uma corrida aos meios de 
comunicação; -corrida essa que se estendeu 
também às Casas Legislativas do Congresso 
Nacional, aqui no Senado e na Câmara e, pro-_ 
vavelmente também nas Ass_embléias Legisla
tivas e nas Câmaras de Vereadores, uma espé
cie de um "assanhamento" ~desculpem-me 
o termo vulgar, mas acho que é o mais apro
priado --. porque, de repente, começou-se 
a falar sobre parlamentarismo: quando a 
Constituição Já estabeleceu que só se deve 
falar em mudança de regime nesta Nação a 
partir de 1993, quando se tenha passado pel~ 
experiência da nova Constituição Federal, que 
estabeleceu normas_ para dirigir os destinos 
desta Nação. 

Temos, aqui, por exemplo, o Jornal deBra
sDia da semana passada, datado de ~ de ju
nho, que traz uma matéria intitulada "P~rla
mentarismo em Alta"; e, após lermos a maté
ria, ficamos a imaginar que, qüahfo mais apoio 
o parlamentarismo tiver nesta fase_da política 
brasileira, e quanto mais a1to ele se elevar aqui 
no Congresso Nacional, pelas vo~s daqueles 
açodados, que querem implantá-lo e agora, 
já, antes das eleições de 15 de novembro, . 

acreditamos Si'. Presidente - e_ queira Deus 
que estejamos errados- que mais baixa. esta
rá a credibilidade dos políticos perante o con
ceito do povo. Nós ternos que fazer uma auto
critica e reconhecer, em virtude das circuns
tâncias históricas,_as quais nós não vamos 
arrazoá-Ias aqui, porque o tempo é curto para 
fazê-las, que as pessoas responsáveis pelos 
destinos políticos deste País, quer na área do 
_Executivo, quer -na área -do Legislativo e -

_ permitam-me, também, com todo o respeito, 
crê-se, na área do judiciário, também,_ devido 
certos julgamentos da coisa pública do inte
resse público, a credibmdade de todos nós 
está em baixa perante a opinião pública nacio
nal. A nossa presença nas vias públicas, nas 
praças, nas reuniões, em conversas com os 
amigos evidenciam este fato e nós não pode
mos negá-lo. De modo que seria mais um 
agravamento _da situação se nós, depois de 
termos feito, há oito meses, uma Constituição, 
prometendo que ela teria uma experiência de, 
pelo menos, 5 anos_, já, agora, nos apressás
semos em emendá-la para reve1 aquilo que 
foi dedatdo, que o parlamentarismo, a monar
quia, ou outra qua1quer forma de governo fos
se ana1isada aqui. 

De modo que eu acho muito inoportuno, 
acho que é_ um casuísrno imediatista, acho 
que as pessoas responsáveis desta Casa não 
deviam nem permitir, e o Presidente do Con- _ 
gresso Nacional, na sua majestade, da posição 
que encerra como Chefe de um dos Três Po
deres da República não devia sequer permitir 
que esta matéria fosse ventilada, embora não 
seja proibida, mas pelo menos não concor
resse p"ãta que ela fosse estimulada a ser apre
sentada à discussão no Congresso Nacional 
e em qualquer uma das duas Casas que o 
compõem. 

Sr. Presidente, feitas essas observações, 
consideramos que se insistirem no assunto 
ocorrerá um ''golpe branco" que se preten
derá impor à Nação, e será lamentável que 
isso ocorra, um golpe por parte do Congresso 
Naçiona1; nós que combatemos tanto a dita
du_rª' os regimes autoritários, não poderíamos 
jamais nos _acumpliciar com uma atitude que 
viesse macular a Constituição que consagra
mos há poucos meses. 

Mas, Sr. Presidente, o nosso propósito prtn
dpa1, neste momento, é registrar, com toda 
ênfase, com todo o entusiasmo e patriotismo 
a apoteótica festa que realizamos ontem aqui, 
nas dependências do Congresso Nacional. 
Aliás, não somente ontem, mas este fim de 
semana, com a cooperação da direção máxi
ma do Congresso Nacloni!l, do Pre~idente da 
Câmarã dos Deputados e do Presidente do 
Senado Fedetal que, patrioticamente, nos ce
deram Várias -dependências da Casa como o 
plenário do Senad_o, o plenário de várias co
missões do Congresso Nacional, as depen
dências das Comissões Permanentes, como 
também na Câmara dos Deputados, as depen
dências das Comissões Permanentes, o audi
tório Nereu Ramos e o plenário da Câmara 
dos Deputados, onde, durante o fim de sema
na, rea1izamos os nossos trabalhos partidários, 

visando culminá-los com a Convenção Nacio
nal para a escolha do nosso candidato, que 
desejamos seja - e o povo brasileiro certa
mente o escolherá- Presidente da República. 

Assim, Sr. Presidente, sexta-feira e sábado, 
reunimo-nos em traba1hos de CorrUssões Te
máticas, abordando os vários aspectos da no_s
sa campanha, visando extrair um programa 
não só de campanha, mas de governo, e ao 
mesmo tempo, identificar quais os valores de 
que dispomos para compor um Governo, por
que estamos, em determinados momentos, 
sendo acusados de não termos programas 
de Governo, de não termos quadros para ad
ministrar o Bra:;;il. E n6s, então, nesses dias, 
ficamos tranqüilos, satisfeitos, gratificados em 
verificar que, neste enContro _eyidenc:iaram-se 
pessoas pertencentes aos quadros do PDT, 
do mais alto valor, da mais alta capacidade 
em todos os campos da atividade humana, 
e, através de uma moção de nosso Partido, 
constituímo-nos num fórum permanente de 
debates temáticos, para que, através dele pu
déssemos discutir a problemática nacional e, 
ao mesmo tempo, colocar em_ evidência as 
personalidades e os valores de brasileiros que 
são capacitados para, dentro do nosso Partido, 
dentro da sigla do PDT, dirigir o futuro de 
nossa Pátria. 

Sr. Presidente, deixamos registrada a alegria 
que nós, pessoalmente, tivemos e estãmos 
possuídos em ver qu_e _o nosso Partido _tem 
uma pujança e um signific~do abrangente na
cional. De todas as paragens do Br.:lsn vieram 

- representantes dos diretórios que já induem 
toda a ma1ha das Unidades Federativas para 
que aqui em Brasília em caravanas de comis
sões representativas e após discutir vários as
pectos da nõSsa composição e do nosso des~ 
tino político, finaJmente, no dia de ontem, pro
movermos a nossa convenção através e sob 
o império da lei eleitoral vigente, escolhendo, 
definitivamente, para candidato à sucessão 
presidencia1 na eleição de 15 de novembro 
os nossos patrícios, de reconhecida capaci
dade, honradez, lisura e patriotismo para com 
a coisas públicas, que são o nosso patrfdo 
Dr. Leonel de Moura Brizola, candidato à,Presi
dência da República pelo PDT, e o nosso Com
panheiro, patrício nordestino, Ferriando Lyra, 
para Vice-Presidente da República. 

Não vou me aprofundar no assunto, porQue 
o tempo Já está quase a se esgotar, mas queria 
deixar registradO, Sr. Presidente e nobres Srs. 
Senadores, que o candidato escOlhidQ é um 
homem polêrnico, não restam dúvidas. Sabe
mos que é um homem polêmico na vida n?t
cional, é um homem que provoca várias e 
apaixonadas discussões, a favor e contra. Mas 
nenhum de nós, brasileiros, quer sejamos par
tidário~ ou advei'sârioS de Leonel Brizola, tere
mos adjetivos que possam condená-lo; adjeti
vos que posSam dizer que ele é um brasileiro 
inconseqüente. É um homem sofrido, é um 
homem que trabaJhou duramente, que tem 
uma vida de experiências desde a sua infância~ 
quando, pequeriino ainda, transitava pelas es
tações rodoviárias carregando uma caixa de 
engraxate para fazer traba1hos avu1sos, e desde 
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de vida. sobretudo pela grande resistência que 
sempre fez a todos os atos_do autoów-ismo, 
juntos, eu, ele e outros cQmpanheiros,lutamos 
tenazmente pel~ ~edemocratização, que hoje 
saudamos no Pais com ~_nova Constituição, 
que foi o grande feito da Assembléia Nacional 

então, ter a independência de sustento da sua 
própria vida. Desde jovem foi esforçado, su
portou trabalhos duros, trabalhos pesados, o 
que lhe deu uma experiência de vida fecunda. 
Muito jovem ainda, ao entrar na Faculdade, 
com muito sacrifício, para estudar Engenha
ria, sua tendência para a política emergiu na 
sua alma e na sua inteligência, e ·ames mesmo 
que se formasse em Engenharia já era Depu
tado Estadual pelo seu Estado, o Rio Grande 

_ ÇOnStifUiilte. _ 

lho da República, para que todos os seus 
-membros tomassem conhedmento da grave 
si_tuação _naCional, Anteriqrm_ente, ~ua Exce
lência afirmara que não pretendia dar um novo · 
choque na economia, a nãa: _ser se contasse 
com_ o total apóio do Congresso Nacional. As 
declarações de Sua Bççe_l_ênda, ·sob o títulO, 
"Presidente desiste de deter if!flação ~zinhot" 
foram publicadas no Correio Brazi/íens~, na 
sua edição de 19 do corrente mês. 

do Sul. Depois foi Vrefeito da Capital do Rio 
Grande do Sul, Porto AJegre; foi Governador 
do Rio Grande do Sul; foi Deputado Federal 
pelo Rio de Janeiro; foi Governador do Rio 
de Janeiro, depois de passar 14 anos no exílio, 
procurado, cassado, com "s" dobrado e caça
do com "ç:", sendo obrigado, em determinado 
momento, a sair do País de uma maneira dan~ 
destina, porque queriam Bri~ol~:~ vivo ou morto. 
Daí ele ser cassado, com "s" dobrado e caça~ 
do com "ç", porque cassaram-lhe o mandato 
e queriam caçá-lo como se [osse uma fera 
acuada. 

Essa a vida que Brizola teve, sofreU muito. 
Ficou nO Uruguai não apenas como um exila
do, mas como um e~ilªdo confinado durante 
vários anos, porque o U~guai aceltou a condi
ção de exilado, mas, na época, como havia 
um entendimento diplomático de sistema mi
litarista para sistema militarista, ele ficou na 
condição de exilado, porém confinado. Depois 
teve de viajar para os Estados Unidos; morou 
em Portugal, até que pôde voltar ao seu País 
com a abertura democrática. 

Hoje, ó povo brasileiro, seus _a~igos, seus 
correlegionários e seus adversários, também, 
se acham gratificados com a presença alta
neira, diria até heróica, porque a sua vida é 
de lutas, de tenacidade_ e de obstin~ção, Diri_;;~._ 
até que a sua trilha __ é_-ª dos predestinados, 
porque a trilha dos predestinados não é feita 
de rosas, de plumas de algodão, a trilha dos 
homens, vultos da História, do- Mundo, que 
povoam seus Anais, é feita_ de cardos e espi
nhos, sofrimentos, angústias e renúncias. 

Nós, como brasileiros, podemos ter ou não 
a figura de Leonel Brizola como homem polê
rnico, mais não podemos negar que seja S. 
EX' tenaz, forte, obstinado, trabalhador, um 
grande patriota e um grande nacionalista. 

Por isso, sentimo-nos amplamente gratifi
cados em termos, ·ontem, em convenção me
morável, escolhido o nome_ do Dr. Leonel de 
Moura_ Brizola para candidato_ à Pre_sidência 
da República pelo nosso Partido. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. 
EX- um aparte, nobre SenaâOYMâriO Maia? 

O SR. MÁRIO MAJA-Ou~o. com muita 
sa~sfação, o nobre Senador Humberto Luce
na. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Sena
dor Mário Maia, no mor:nento em que V. Ex' 
fala sobre o candidato do se.u Partidó à Presi
dência da República, eu só tenho a dizer que, 
mesmo que não vote em Leonel Brizola, pelo 
menos no primeiro turno, não posso deixar 
de reconhece[, que ele mer_ece o respeito da 
Na_ção, porque, realmente, tem uma história 

-o-SR:-MARIO-MAIA::.... Nobre Senador 
Humberto Lucena, acolho, com grande satis
fação, o _aparte de V. Ex', porque sou testemu~ 
nho da presença e dO cOffipanheirlsmo" que 
V. Ex', juntamente com os Srs. Ulysses Guima
rães, Franco Montoro, Luiz Inácio Lu1a da Silva, 
o nosso-Iris -Rezende, eX~G6Vemador de Goiâs, 
Mário Covas, todos_juntos Percorremos este_ 
Brasil de braços dados, cantando o Hino Na
dona! e o Hino da Liberdade, fazendo a grande 
pregação, durante a campanha p~las "Diretas 
já", pela redemocratização do Brasil. E depois, 
em uma outra fase, também juntos com _o 

Sr. Leonel Brizola, o memorável comício da 
Candelária; lá, V. EX', se não me falha a memó
ria, jutamente com Ulysses Guimarães, Leonel 
Brizola reuniu no Rio de Janeiro aquelas 1 
milhão e 200 mil pessoas para ouvir o canto 
da liberdade. 

Na continuação da luta pela normalidade 
democrática, estamos satisfeitos em registrar, 
aqui, a escolha de Leonel Brizola, que, durante 
a sua vida, tem demonstrado, sobejamente, 
que todos os cargos políticos que o_cupou foi 
através do voto livre_, direto e secreto do povo 
brasileiro. E, se não fez muita coisa, se não 
fez mais, nos seus governos como prefeito 
de Porto Alegre, c-omo· governador do Rio 
Grande âo Sul e Como governador do Rio 
de Janeiro, se não foi o ideal, se não foi ótimo 
-no absoluto, que é impossível, mas no rela
tivo, comparando as suas atividades adminis~ 
trativas nessas unidades da Federação, com 
as anteriores e as posteriores, podemos regis
trar, com tranqüilidade e isenção, que ele fez, 
pelo menos, uma boa administração na sua 
cidade, no seu Estado e _no Estado que ainda 
é a capital cultural do Brasil, o Rio de Janeiro. 

Era o que tínhamoS a dizer, Sr. Presidente 
e Srs. Senado_r~$. (_Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

-É que, até agora, todas as chamadas medi
das heterodoxas não resolyeram _o_problema 
da inflação no Brasil. Tivemos o Plano Cruza
do, o Plano Bresser e o Plano Verão. Os índices 
caem, durante alguns meses, e, depois, voltam 
a subir. 

Evidentemente, só há um caminho, di!3nte 
de tantas difkuldades e cre.scentes apreen
sões, é um giande acordo nacional, para evitar 
que a hiperinflação ponha em risco, como 
já disse várias vezes, o n:ovo projeto demo-
crático b:rasüeiro. _ _ _ _ _ _ 

Está na hora de todos Presidentes QePa,rtido 
se unirem, acima de divergências poHticas e 
ideológicas, pensando alto no Brasil, com pa
triotismo e- eSpírito público, na busca de um 
programa mínimo de emergêncfa qUe possa 
combater, efic_azmente, a, inflação. Claro que_ 
esse programa seria elaborado, em caráter de 
wgência, de comum acordo com o Senhor 
Presidente da República e as lideranças sindi~ 
cais e empresariais. Cada um em particular 
e todos, de um modo geral, terão de dar a 
sua parcela de sacrifício, para que possamos 
vencer a crise, que aí está, a qual, como já 
afirmei, nesta tn'buna, tem raízes profundas 
na dívida externa de mais de cento- ·e_ vinte 
bilhões de dólares, na dívida interna de mais 
de cem bilhões de cruzados novos, contraídas, 
ao longo das últimas décadas e, _que, por sua 
vez, geraram uma dívida social injusta e per
versa que nos leva, cada dia que passa, a um 
empobrecimento crescente da imensa !)laia
ria de nossa gente. Claro, também, que um 
programa mínimo de emergência, contem
plando soluções de unidade nacional, para a 
dívida extema e a clív!da inte~a e, bem assim, 
para os problemas do s_alá_rio e do nível de 
emprego, seria de curto prazo, possivelmente, 
até o final do mandato do Presidt;!:nte _José 
Samey. 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o País vive momentos 
de perplexidade e de inquietação diante do 
res;:rudescim~nto dos altos índices me_osai$, de 
inflação. A julgar pelas declarações do Ministro 
Maílson da Nóbrega, a inflação de junho será 
da ordem _de vinte e dois a vinte e dr.co por 
cento. Se a inflação oficial é reprimida, ~sse 
percentual de junho poderá ser de trinta por 
cento_(3_0%). Ora, se c_ontinuarmos nessa as
cenção vertiginosa, claro que, em setembro, 
entraremos m.1m processo de hiperinflação, 
cõm todas as suas funestas conseqüências · 
na ordem econômica, na ordem social e na 
ordem política. _ -

O Presidente José Samey convocou, há 
pouC'os dias, uma reunião infof!llal do Cpnse-

Somente_ assim, Sr. Presidente e SrS. Sena
doTes, pOderemos cumprir, sem maiores aba
fos, o calendário eleitoral. 

Aliás, recebi do Presidente da Fiesp, Mário 
Amato, o seguinte telex: 

"Exm~·-sr. Sén-adOf HUrTibérto- LuCena. 
DD. Presidente da_ Cofl!i_ssão dé Relações 
Exteriores e Defesa NaCional. Cumpro o
deyer de_ comunicar a V. EX' que em reu
nião havida ontem,_ dia 14 do corrente, 
em São Paulo, 80 empresários, l_ideran

. ças nacionais representativas de todOs os 
segmentos da nossa economia, resolve
ram por cOnsenso apoiar a iniciativa nas

~ ~.i~ no Congresso Nacional de e:staóele
cer-se um programa mínimo de política 

_ econômic<l que garanta a nec_etssária tranw 
qüilidade social e política até ·a posse do 
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novo_ Governo; que Se dará em 15 de 
março de 1990: -

A idéia que se defende é de um progra
ma mínimo que não vise ril.etas utópicas. 

Trata-se de atacar de forma urgente 
o deficit público,' abortar-se o_ processo 
de consumismo histérico, apaziguar-se o 
temor dos poupadores das expropriações 
patrimoniais e Partilhar-se o ónus deste 
programa com os credores externos. 

É necessário uma tomada de posição 
conjunta e consderite quanto aos desde-_ 
bramentos devastadores para a socieda
de de uma hiperinflação. 

o fato da inidãtiVa -de uma: união nacio
nal, desta feita ter se origincido no Con
gresso Nacional, representa um avanço 
na prática da democracia entre nós, pois 
os senadores e os deputados eleitos pela 
vontade do povo, representam a totali
dade da Nação, não a vontade unilateral 
deste_ ou daquele segmento da nossa so
ciedade. 

Nesse momento delicado por que pas
sa o nosso Pais, o empresariado nacional 
coloca-se à disposição do poder legisla
tivo, para colaborar no que for necessário 
visando a viabilização dessa iniciativa." 

Por sua vez, as lideranças sindicais, segundo 
me revelou o nobre Senador Ronan Tito, Líder 
do PMDB nesta Casa, têm-no procurado, co
mo a outras üderanças do Congresso Nacio
nal, por se mostrarem também preocupados 
com a situação nacional. 

Há quem pregue, porém, a antecipação do 
plebiscito sobre o sistema de governo ou, até 
mesmo, a implantação imediata do Parlamen
tarismo no País, como uma solução politica 
para a crise. 

A propósito, leio, para que conste dos nos
sos Anais, o editorial do jornalista Roberto Ma
rinho, pub~cado na primeira página, da edição 

, de O Globo, de 23 de junho de 1989: 

'TRÉGUA PARA A TRANSIÇÃO 

A antecipação do plebiscito previsto 
para 1993, SU.!Jelida por Jânio Quadros, 
serviu para evidenciar o absurdo das pro
postas de emendas constitucionais ora 
em estudo no Congresso Nacional à im
plantação imediata do Parlamentarismo. 

Como bem observou o _ex-Presidente, 
a ambigüidade do regime estabelecido 
pela nova Carta não deverá ser corrlgidci 
por conchaves entre partidos, mas s6 po
derá ser decidida pelo povo. 

Quaisquer tentativas de mudança do 
sistema de governo, empreendidas no 
âmbito do Congresso, cinco meses antes 
das eleições presidenciais, serão interpre
tadas como manobras para se fugir ao 
pronunciamento inexorável das umas. 

Nesse sentido, a mais lúcida análise 
do art. deJânio foi a do Jornalista Castello 
Branco, esclarecendo dúvidas desperta
das na confusa atmosfera de Brasília, pela 
enérgica advertência contida na argu
mentação em que se fundamentou a pro
posta. 

São irrespondíveis os raciocínios ex
postOs pelo ex-Presidente, demonstrando 
que confrontos estéreis entre o Executivo 
e o Legislativo têm sido a causa primor
dial do fracasso das sucessivas políticas 
adotadas para se estancar a série de cri
Ses que vêm afligindo o País, nos últimos 

__ trinta anos. Estão na origem da desagre
gação social e e_conômica que redundou 

__ no regime de 64. E tomaram inócuos 
todos os pacotes e pactos surgidos a par
tir de 85. Faltou apenas o esclarecimento 
de que debates e divergências- normaiS 
e indispensáveis em qualquer democra
cia - tomaram-se. perniciosos, porque 
não se travaram em tomo de programas 
e sim, basicamente, de dispustas por van
tagens na partilha de verbas ou de cargos. 

Cabe acrescentar que, na proposta for
mulada por Jânio, o aspecto mais impor
tante é o que destaca a necessidade de 
se "assegurar, a qualquer custo, a realiza-

1çâo da ida às unias -marcada para novem
bro", alertando_ para os riscos que hoJe 
despontam para a estabilização da ordem 
pública, em- conseqüência do agrava
mento da crise económica e social do 
País. 

Impõe-se, por conseqüência, uma tré
gua no confronto entre Poderes e na dis
puta _em que se empenham os partidos 
políticos, da situação ou da oposição,_ no 
sentido de se criarem condições para um 
reajustamento do Governo, no epi1ogo da 
transição democrática. 

Os obstáculos que se delineiam para 
a- Nação revestem-se de extrema gravi
dade._ Temos de superá-los. 

O centenário da Proclamação da Repú
blica merece e exige _uma comemoração 
autêntica: a realização de eleições diretas 
e tranqüilas para a Presidência, num cli
ma de fé em que a pãrtir de agora nada 
deterá a marcha do País para uma era 

-- --- de democracia, desenvoMmento e jus
tiça." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pessoal

cos e os diversos candidatos à Presidên
cia. 

E mais adiante: 

Todavia, nesses encontros, não se po
de_ desmerecer a demonstração do espí
rito público que vêm de evidenciar os re
presentantes das agremiações partidárias 
e das entidades de çlasse. 

Aatitu(ie de procurar uma solução para 
a crise mediante diálogo entre responá
veis pelas instituições civis mostra que 
estamos distanciados da época em que 
somente se ia em bu§Ca da _tranqUilidade 
social no âmbito da segurança. 

Trata-se, portanto, de um elogio à iniciativa 
do Congresso Nacional, no momento tam
bém em que um homem da autoridade-moral 
e intelectual do ex-Mirllstro Octávio Gouvêa 
de Bulhões declara, também, hoje, através de 
entrevista, publicada pelo Correio BrMiliense, 
o seguinte; 

"Se tudo coiltinuaf- como está, sem 
reação ou providênciãs, não vejo corno 
evitar no Brasil a hiperinflação. Essas pa
lavras",- diz o noticiário- "que não 
escondem um tom de desânimo, são da
quele que foi considerado o principal 
"conselheiro" na elaboração do Plano Ve
ráo: Octávio Gouvêa de Bulhões, Ministro 
da Fazenda do Governo Castello Branco, 
Presidente do Instituto Brasileiro de Eco
nomia (Ibre), da Fundação Getúlio Var
gas, e um dos maiores defensores da aus
teriedade Nos gastos do setor público." 

Sr. Presidente Nelson Carneiro, por isso 
mesmo, cumprimento V. Ex" pelo esforço que 
iniciou junto às principais lideranças poUticas 
e dos demais segmentos da sociedade, no 
sentido desse grande acordo nacional, como 
única forma de C_onsolidar as nossas institui
ções livres, numa posição corajOsa, firme e 
altiva do Congresso Nacional, no momento 
sob a patriótica direção de V. Ex", nesta hora 
difícil que a Nação atravessa. 

O Sr. Mádo Mala - Permite V. Ex• um 
mente, não concordo também com a anteci- aparte, nobre Senador? 
pação do plebiscito, nem com o parlamen
tarismo já, que, se não chega a ser golpe, 
é pelo menos um casuísmo. 

O SR. HUMBERTO UICENA - Ouço v. Ex' . ·-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao contrário O Sr. Mário Mala-Nobre Senador Hum--
da opinião de muita gente, a mim me parece, berto Lucena, o nosso Partido está também, 
obstinadamente, que a nossa crise fundamen- como o de V. ~. como agora através de sua 

• tal é de caráter económico-financeiro. _ palavra, profundamente preocupado com a 
Se não para venc-ê-la -pois essa é uma crise que_ atravessamos. Principalmente como 

tarefa de médio e longo ptazos....:... pelo menos ~· só i acontecer sempre,. crise que S: agrava to
para atenuá-la_e para controlá-la, não há outra da~ ~s vezes que se V~I ~udar,.vQI h~ver _uma 
via, fora do entendimento nacional. ele1çao e agora a eletsao prestdenctal dtreta, 

Voltando ainda. rapidamente ao risco da hipe- ~~e ~á três d~adas não tínhamos a e~e-
rinflação, vejo, também na edição de hoje de nen~ta de reahzá:la. Fomos, ~orno ~artido, 
O Globo, em sua primeira página, um novo conVJdados a parti~lpar dessa discussao, des
editorial assinado pelo Dr. Roberto Marinho, se paC:X~ que ~evenamos fazer para sustenta: 
o qual começa aftrrpando: as eletçoes. O Importante é_ chegarmos às_eieJ

O agravamento da crise econôm!ca ad
quiriu urna súbita aceleração, inquietan
do dirigentes empresariais e sindicais, 
presidentes dos partidos, analistas políti-

ções de 15 de novembro. Mas confessamos, 
como Partido lá representado por nós, em de
terminado momento, sentimos certo cons
trangimento na discussão desse problema 
quando foi colocada, por elementos conhe-
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cidos, com todo respeito que temos por eles, 
a tese do parlamentarismo como uma panaw· 
céia para resolver esses problemas. Então, nos 
declaramos imepedidos de continuar partici
pando dessas negociações, uma vez que en
tendemos que era impróprio, era extempo
râneo se achar uma saída da crise incluindo 
a discussão do parlamentarismo, principal
mente um parlamentarismo, para já ou para 
imediatamente, ser composto no bojo da elei
ção presidencial. Por isto, em nome d9 nosso 
Partido, afirmamos que estamos dispõstos a 
voltar à discussão, desde que se estabeleçam 
aqui, certas normas prévias, certos assuntos, 
como o parlamentarismo que já está defmido 
na Constituição, como chamamos a atenção, 
ainda agora, em pronunciamento que flzernos, 
como sendo marcado para ser realizado em 
1993 e que ele não seja objeto de discussão, 
neste momento, para resolver a cri&e. Este 
o depoimento que deixamos registrado, para 
ressalvar a_ nossa alta e patriótica intenção de 
continuar discutindo esse problema da crise 
nacional que atravessamos, 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre 
Senador Mário Maia, agradeço a V. ~ pela 
intervenção. Parece~me óbvio que, se -todos 
os Partidos, pensando, como disse há pouco, 
mais no Brasil do que em si próprios, se assen~ 
tam, numa mesa, através de seus Presidentes 
e das suas principais Uderanças, para tentar 
costurar- o que não é fácil ~ um_ programa 
mfi1imo de emergênda, essas questões polê
micas a que se refere V. Ex~ devem ser coloca
das de lado, porque só poderá haver acordo 
em tomo daquilo que é consensual. Entendo 
que, no momento, o problema é muito mais 
de se resolver, urgentemente, a melhor forma, 
senão de se extinguir, mas pelo menos de 
se atenuar ou de se cont,rolar a inflação, para 
se evitar a; hiperinflação, do que se discutir 
problemas políticos que poderão ser tratados, 
oportunamente no àmbito do Congresso Na
cional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o próprio 
Presidente José Samey saudou com euforia, 
a idéia desse pacto e está pronto a prestigiá-lo, 
segundo noticia a imprensa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos agir, 
enquanto é tempo. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o dis_CJJI'$0 do Sr. Hum/:Jerto 
Lucena o Sr. Pompeu de Sousa, 3' Set:re
tário, deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los ChiarreUi. 

O SR. CARLOS CHIAREW (PFL- RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
trago, Sr. Presidente, à consideração de V. Ex" 
e da Mesa Diretora dos trabalhos desta Casa, 
e creio que, nesta oportunidade, pelo caminho 
mais expedito e recomendável, matéria que 
me parece de extrema urgência e total perti
nência; matéria, que acredito, deva ocupar a 

preocupação e deva ser de prioridade nesta 
Casa. 

Sr. Presidente, V. Ex', há de estar lembrado 
que, no dia 19 de junho, portantO, há pouc:os 
dias, o Poder Executivo baixou mais um dec:re~ 
to, o s_ext:o decreto, o de n9 97.842, fixando 
o piso naclonal de salário em NCz$ 112,20 
e, ao fazê-lo, incorreu em tríplice inconstitucio
nalidade. Primeiro, porque editou, por meio 
de decreto_, aquilo que o art 7"', inciso IV da 
constituição e~~lece que se deve fazer ne
cessariamente por lei; segurido, por óbvia de
corrência, porque assumiu uma competência 
que não é mais sua, isto é, ao editar o decreto, 
esteve o _f)tecutivo á legislar, e se a Consti
tuição estabelece que será por lei, necessa
riamente a competência é exclusiva do Legis
lativo;~. terceiro, Sr, Presidente, por um frontal 
erro técnico,_ rna!i que vai além do aspecto 
técnico jurídico. O Poder Executivo, ao baixar 
o sexto decreto nos últimos duzentos e oitenta 
dias, em matéria de salário- é crime conti
nuado1 ch?ffiÇ a aten_çªo d9s_ Srs. ~e"n_~dores 
-, ao baixar o sexto decreto, depois da nova 

· Constituição - e hoje é o ducentésimo, sep
tuagésimo nono dià da nova Constituição, 
nesta data e neste dia - vemo-nos enfren
tando esta situaçãO que, de resto, implica ou
tro problema: o Governo_ baixa por decreto, 
pela sexta vez, o Piso Nacional de S~áriO$. 

Sr. Presidente, não existe mais Piso Nacional 
de Salários. Pela_ Constituição que votamos, 
basta que se leia o art. 79, in<;iso V, onde há 
de se ver que, ali, como manda a Organização 
Intemaciciiiaf do Trabalho, como é elementar 
em todas as convenções, fala:-se em piso sala
rial proporcional à extensão e complexidade 
do trabalho. Restaurou a atual Constituiç~o 
o conceito de piso categorial e classista: o 
piso salarial dos jornalistas, o piso salarial dos 
médicos, o piso salarial, enfim, daquelas ativi
dades que têm um tratamento por razões do 
tipo da prestação de serviço, pela sua penosi
dade, insalubridade, especificidade de forma
ção tê<:: nica muito peculiar. É isso que a Cons
tituição fez, aliás, como se faz no mundo intei
ro. E, com isto, a Constituição restaurou aquilo 
que valeu para o Direito do Trabalho e pela 
legislação trabalhista brasileira, no curso dos 
últimos 40 anos, e que fora produto de um 
abalroamento. Em 1987, quando o Poder Exe
cutivo, baixou um decreto-lei, estabelecendo 
que se criaya um Piso Nacional_de Salários, 
que era_ um artífi_ciQ, 1.,1ma fórmula postiça e 
enganadora, além de enganosa, para subs
tituir o salário mÚlimo e tirar deste os elemen
tos referenciais que, à época, eram utilizados. 

Criou-se, então, um Piso Nacional de Salá
rio, que a· ConstitWção acabou ao restal!ra_r 
a competência do salário mínimo, de um lado, 
e ao fJXa:H> que é piso de salário, isto é, instru
mento de fJXação normativa de valor mÚllmo 
remuneratório çie ganho corporativo, dasststa 
ou Cã.tegorial. 

Pois bem1 Sr. Presidente, aqui estamos às 
voltas com essa usurpação legislativa do E;xe
cutivo. Ressuscita o que não existe mais, utiliza 
urna competência legislativa que a Constitui
ção lhe retirou e baixa, por decreto, aquilo 

que só pode ser feito por lei. E a pergtmta, 
Sr. Presidente, é eSta:: para que -esse livrinho, 
para que um ano- e dez meses de trabalho, 
para que a decisão explícita e expressa de 
quem é quem, de quem tem competência 
para quê? E da finalidade, prerrogativa e am· 
paro que-deVem ter as normas e· os sujeitps 
ativos para editá-las? E aqui estamos nós com
o sexto decre:to,_Sr. Presidente, em 279 dias, 
com _a sextaJnfraçãõ corlstitudonal, com á 
se>:;ta usurpação de çompetência legislativa. 

Sr. P(esidente, em razão disso, aprofundo
me um pouco mais. E V. Ex~ é um estud{o_so 
dos temas sociais e das qüestões trabalhiStas. 
Basta ver-se o repertório, o patrimônio e o 
currículo de V .. Ex", com -seUs pi'ojetos tanfas 
vezes transformados em leis sobre matéria la
boral e previdenciária. Por isso, além da com
petência pessoal, da sua especificidade profis· 
sional, pondero a V. Ex" ma_{$ uns detalhes: 
esse_ decreto, Sr. Presidnete, estabelece um 
salário mínimo com vistas ao mês de julho 
-mas não um salário mínimo, um piso -

- e põe um apêndice a que se dá o nome impro-
priamente dito de abono. t lamentável que 
não haja quem seja capaz de, sendo consuhor 
competente, esclarecer o_ Senhõr Presic;lente 
da República, inclusive da terminologia técni
ca em matéria trabalhista Chama-se de abonO 
esse elemento, eis~ apêndice, essa cauda do 
cometa._Pois bem,_9-que acç:t_ntece? Falou~se 
mu_ito aquf ne.sta"t:aw que esse tipo de mecâ
nica, que foi criad~ para desVincular os bene
fícios com vistas ao çálculo das aposentado
ria& e pensões, é um artificio, ch_amando-se 
I=]_so Nacional dE;- Sal'ªriós,_ 9 _que seria salário 
mínimo para, de c_erta-forma, frãudar aposen
~dos e pet_1sionistas ~ ~ -'"essa a _fin_alidade 
-, para agredir os arts. 58-e _59 das Dispo
sições CoristttuciOiiãlslransitórias, Sf:"Piesi
dente. Mas se dizia que o trabalhador da ativa 
não teria nenhum prejufzo. Mentfra, Sr. Presi
dente. M_entira deslavada. PrejudicaMse o apo
s~ntado~ prejudica-se o pensionista, mas pre
judica-se o trabalhador da ativa. E por que 
se prejudica? Porque sobre esse valor, Sr. Pre
sidente, que é praticamente 20% do sa]árlo" 
mínimo real, não há contribuição previden
ciária. E o trabalhador na ativa que vier a se 
acidentar, num infortúnio laboral, aSsim que 
entrar vigência esse sistemà, terá Õ cálc_ulo 
da sua indenizaçâo por acidente sem essa par
cela. Acidentado_ ele ainda é mais prejudicado, 
ele é vítima do tr-abalho dUas v-ezes: pelª f~aucfe 
governamental e pelo acidente que venha so
frer. Mais, Sr. Presidente. Se ele tiver que re
querer um auxílio-doença não se lhe calculará 
com base no abono, _que não é computado 
para essé flffi. Se ele estiver sendo despedido 
injustamente- e for bUScar a sua índenização 
no Fundo de Garantia. terá sldo usurpado em 
20%, porque sobre esse valor não se re<::olhe 
Fundo de Garantia. Se ele inven:tar de casa( 
nessa ocasião, Sr. Presiden~, e quiser arreca
dar os recolhimentos do PI_S!PASEP. virão sem 
eSses 20%. porqUe também sObre_ el~s _não 
há recolhimento. 

Então, não é verdade, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que ness_e particular sejam preju-: 



3124 Terça-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1989 

clicados apenas os aposentados e pensionis
tas, como se Isso fosse pouco. Como se ess_a 
igncmínia fosse limitada e aceitável. Mas é 
muito mais do qlie iSso. Prejudicam-Se os traR 
balhadores da ativa que ganham o menor salá
rio. E mais prejudicados se adoecerem.~ maiS 
prejudicados se acidentarem. Mas há mais, 
Sr. Presidente. Há um erro- técnico lastimável 
nesse de<:reto. Fala-s_e num abono de 38 cru
zados para quem ganha 112. E a pergunta 
que se faz é a seguinte: e os que estão na 
faixa entre os 150queseráo resultado da. soma 
do piso - inconstitucfohal, mas existente -
e mais 38, isto é, quem ganhar mais do que 
112 e menos do_ que 150, ganha quanto de 
abono? Ganha o _que falta para 150? Não ga
nha nada? Ou ganha os· 38 iiÍtegrais? Qual 
é a resposta? 

Posso garantir, Sr. Presidente, Srs~Sénado
res, que não_há_nenhwna referência no texto_ 
do decreto. se- alguém que estivef na faiXa 
dos 112aos 150 tiver direito ao abono integral, 
alguém que ganha 140, por exemplo, recebe 
os _38 e vai para 178;- inVerteKse, quebfa-se 
todo o princípio da hierarquia salarial, deses
trutura-se qualquer empresa organizada e der
ruba-se qualquer quadro de carreira ou pro
moção. Se o _cida®_o que ganhar entre 112 
e 150 não tiver direito aos 38 integraiS, íStõ 
é, se só quem tiver direito aos 38 é quem 
ganha 112, então, a situação é lamentável, 
porque quem ganha 112 ganha 38 de abono; 
quem ganhar 113 não ganha nada. O que 
será o ridículo, além do lado impiedoso, para 
não dizer injurídica e insustentável económiCa 
e moraJmente. Se de resto~ O Critério _é queni 
ganha 120, Por exemplo, ganha o que falta 
até 150, que seria lógico, só falta uma coisa, 
que o decreto diga isso, porque em nenhum 
momento se estabelece esse fato. 
· Sr. Presidente, por essa impredsão, por essa 
pertubação, por essa ignomínia, por essa fa1ta 
de consistência técnica, por esse·desreSpeito 
ao art. 79 da Constituiçãõ, pOr éssa reitei:ação 
do delito constitucional, não vejo outra ma
neira, não entendo que possa existir outra mà
neira para que se possa corrigir essa situação 
a não ser através de um expediente_que faço 
chegar às mãos de V. Ex", Sr. Presidente. não 
mais aquele projeto de resolução para que 
não tenha toda aquela tramitação da medida 
provisória, mas urrf,_mero requerimento com 
as assinaturas, que,' aliás, valorizam, presti
giam e dão a real sustentação ao requerimento 
com mals de 29 Srs. senadores de diferentes 
partidos, de diferentes posições doutrinário
ideológicas, mas todos animados pela mesma 
convicação de que estamos perante um !tine~ 
rário permanente de usurpação legislativa, de 
agressão_ à Constituição, que acabamos de 
elaborar e que tem sido violada constante
mente._ 

Sr. Presidente, por isso, com base nos arts. 
102 e 103, encaminho a V. Ex\' e à Mesa, reque
rimento solicitando que reúna a Mesa, com 
a maior presteza, para que possamos e aí apre
sento a justificativa fmal - ilidir de vez sit~a_
ções como_ essa_._ Alguém haverá de dizer: 
"Mais fácil do que Isso é derrubar o veto do -

salário mínimo"- e vamo_s_ derrubar! -·~e_ 
corri isso estará sanado o problema". Não! 
Não estará, Sr. Presidente! Porque se perma
necennos aceitando, de braços cruzados, se 
contiimannos fazendo ouvidos de mercador 
~esSa atríbuição usurpada do Poder Executivo 
de_ criar Piso Nacional de Salários, o Congres
so Nacional_ reiterará a aprovação através da 
derrubada do veto, enquanto o Governo baixa
rá mais um decreto com piso nacional de saJá
rio inferior ao salário mínimo continuaremos 
com wna gjtuação atípica, sui generis, _anó
mala, mas real. - -

Para evitar que voltemos a ter um 7°, um 
89, um 9? decreto para fazer com que os nosK 
sos projetas sejam respeitados, como estabe
lece a Constituição, para que o veto, uma vez 
derrubado, produza efeitos da sua derrubada, 
Sr. Presidente, aqui fica o apelo, a conclama
çao para que V. Ex!', ao receber esse requeri
mento, convoque a Mesa e possa~ nos termos 
dos arts. 102 e 103, submeter ao Supremo 
Trlbun~ Feder.al a ação direta de inconstitu
cionalidade._ A única maneira, Sr. Presidente, 
que temos de elucidar de vez- no meu pontO 
de vista, a matéria é clara e transparente -
de quem acompetência, neste eventual cho
que de atnbtiições LegislatiVo Executivo, é in
vocando quem tem direito direito fazê-lo. _E 
diz a Constituição que quem tem direito é o 
Poder Judiciário e, dentro do Poder Judiciário, 
o Supr'emo_-TribunaT Federãl, a maneira de 
chamá-lo a colocação é através da ação direta 
de inconstitUc10naJidade, -

A questão está posta, o tema tem abranK 
gêftC:ia, a matéria é de sensibilidade e requer 
urgência, Sr. Presidente. É por isso que faço 
este apelo a V. Exl' pela presteza como costu
ma caracterizar as suas ações e, ademais, com 
o exame apfõfundado e a certeza do respaldo 
de V. EX- à petição que me parece fundamen
tada no melhor Direito e, sobretudo, no mais 
absoluto bom senso. 

É só, Sr: Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ 
-A Mesa aguarda o requerimento de V. Ex', 
e, como a ComisSão Diretora se reunirá na 
quarta-feira, examinará o pedido, a petição 
que V. Ex' ora forma-. 

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-
nan Tito, -como Lídei-, -para uma &reve comu
ntcação. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
breve comunicação. Sem revisão do orador) 
-Sr~ Presidente, Srs. Senadores, uso a pala
vra para fazer um apelo a toda a Bancada 
do PMDB e, também, aos colegas Senadores 
de outras bancadas. 

Teremos uma sessão bastante carregada 
com uma pauta muito rica, de muitos assunK 
tos, e, principalmente, alguns empréstimos. 
Assim, solicitaria não só à Mesa mas também 
aos Senadores que, nestes clias, as comuni
cações sejam feitas por escrito e, consideradas 
lidas, a Mesa, evidentemente, mandará publi
cá-las no Diário Oficial e também fazêKlas 
constar da "Voz do Brasil". Desta forma os 

Senadores n.Jo terão prejudicado o seu tempo 
e poderemos ter ensejo d~ votar a quantidade 
enorme de matéria que teremos, algumé)s ur
gências de COmpanheiros trazidaS Cie seus Es::
tados, como empréstimos; muitas indicações 
de embaixadores que estão ai para serem 
apreciados por todos nós, e outraS matérias, 
se é que estamos querel1do o recesso_. TainK 
bém temos a Lei de Diretriz Orçamentária, 
que deve ser a última a ser votada. De maneira 
que eu queria pedir, primeiro, qu_e_ os Sena
dores trouxessem os seus pronunciamentos 
escritos a-serem dados c_omo lid_os e, também, 
déssemos _quOrum nestes dias s.ubseqUentes, 
para discutir- e votar as_ matérias .d.a _rnáior im· 
portância qUe temos aí a comporem a pauta. 

Era só isso, Sr. Presidente. - ---

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa agradece a colaboração de V._EX' 
e está certa de que os Srs. Senadores compa
recerão às seSsões ·desta semana, não .só no 
Senado, como no Congresso, de tal sorte, que 
se possa tentar encerrar os trabalhos no dia 
30 do corrente, sem_ neç:essidade de prolon
garmos_ os trabalhos_ pelo mês de julho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa projetas de lei que vão ser 
lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

. PROJETO DE l-EI DO SENAI)O 
N• 174, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Estabelece normt;Js sobre a participa
ção dos Estados e do Distrito Federal no 
produto da arrecadação do _Imposto so
bre Produtos Industrializados, relativa
mente às exportações. 

O COngresso Nãcfona1 decreta: 

Art. _1_9 A União entregará, do produto de 
arrecadação do Imposto sobre Produtos In
dustrializados (IPI), 10% (dez por centO) aos 
Estados e ao DistritO Federal proporcional
mente ao valai das respectivas exportações 
de produtos -industriaJizados, nos termos do 
Inciso li e §§'2o e 3? do art. 159 da ConstituiÇão 
Federal. 

§ 1 o Para efeito de cálculo das parcelas 
pertencentes a cada unidade federada, consl
derar-seKão: 

1-as origens indicadas nas respectivas 
guias de exportação ou em outros documen
tos que identifiquem a unidade fedeiada ex-
portadora: - -

J(- o conceito de produtos industrializados 
adotado pela legislação federal referente ao 
!PI. 

§ 29 Para os fins do inciso I do parágrafo 
19 na hipótese_ de a operação interestadual 
anterior à de exportação ter sido realizada ao 
abrigo de isenção, total ou parcial, do imposto
de que trata a alínea b do inciso I do art 155 
da Constituição Federal, será considerada a 
unidade federada de origem, ou seja, aquela 
onde teve início a referida operação interes
tadual. 
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§ 3<:> Os coeficienteS de rateiO Serão 'cal cu R 

lados para aplicação no ano-calen_dário, to
mando-se como base o valor ~::m d61ar norte
americano das exportações ocorridas nos do
ze meses antecedentes ª- primeiro de jUlho 
do ano imediatamente anterior. 

§ 4<:> Sempre que a particípação de qual
quer unklade federada ultrapassar o limite de_ 
20% (vinte por ·cento) do mon4mte_ a que se 
refere o caput, o eventual exc.edente será distri-_ 
buído entre as demais_, n~ proporção de su_as 
respectivas participações relativas. 

§ 59 ·o órgão encarregado do controle 
das exportações forneceTá ao Tribunal de 
Contas da União, de forma COilSQlidqda, até 
o dia 25 do mês de julho de cada ano, o 
valor total em_ dólares das exportações do pe
ríodo a que se refere o parágrafo terceirO, 

Art. 2ç OS_ coefi~_ientes~ individu~s de par
ticipação, calculadas na forma do artigo ante
rior, deverão ser apurados e publicados no 
Diário Oficial da União pelo Tribunal de Con
tas da União até o último dia útil. do mês de 
julho de cada ano. 

§ 1? As unidades federadas disporão de 
30_ (trinta) dias a partir da publicação referida 
no caput, para apresentar .contestação, juntan
do desde logo as provas em que se funda
mentar. 

§ 29 O Tribunal d~ ÇQri.tas çia União, no 
prazo de 30 (trinta) di_~ _con_tados do recebi
mento da contestação mencionada no pará
grafo anterior, deverá- manifestar-se sobre a 
mesma. 

Art. 39 As quotas das Unidades da Fede
ração serão determinadas de acordo com os 
coeficientes· individuais de participação a que 
se refere o·artigo anteríor. 

§ 1 o Ati! o quinto dia útil do mês subse
qüente ao da arrecadação do !PI, as quotas 
deverão ser creditadas em contas especiais 
abertas pelas Unidade.s; d.a_fecleração em seus 
respe-cltvos bancos ofi.<;iais, na falta destes, em 
estabelecimento bancário por elas indicado. 

§ 29 Q_ cuniprirnento do disposto neste 
artigo_será comunlcado pelo Ministério-da Fa
zenda ao Tribunal de Contas da União, discri
minadamente por unidade federada, até_o últi
mo dia útil do mês em que o __ crédito_ tiver 
sido lançado. 

Art. 4~ O Min~ério da Fazenda publicará, 
até o ú1timo dia do mês subseqüente ao da 
arrecadação, o montante do I~ arrecadado, 
bem como as parcelas distribuídas a cada Uni
dade da Federação. 

Parágrafo único. Cãda uni®Qe federada 
p·oderá contestar os valo~s º!!.>~!?uídos, de
vendo tal contestação ser objet9 de mal"!ifes- ~-, 
tação pelo órgão competente, no prazo de 
30 (trinta) dias. ·· ~ ----

Art. 59 Os Estados entregarão aos seus 
respectivos munlçípios 25% (vinte e cinco por 
cento)" dos recursos que nos termos desta I~ 
receberam, observando~se, para tanto, os 
mesmos critérios, forma e prazos es_tabeJe:
ciddos para o repasse da parcela· cfo". jCMs·· 
que a Constituição Federal assegura às muni
cipalidades. 

Art. _6" Para efeitos de apuração dos coefi
cientes. a serem aplicados no período de 19 
d~ mar~o a 31 de dezembro de 1989, adotar
se~Q _QS _critérios previstos nesta I é i. 

Art 79- - os recursOS já eXistentes relativos 
à arrecadação do IPI no período compreen· 
di do entre }9 de março e ·o mês ·de publicação 
desta Ie_i, s_erão _creditados nos 30 (trinta) dias 
subseqüentes, em uma única parcela moneta
riamente atUalizada, em favor de cada unidade 
fed.é.rãda beneficiária. - ----

Art. a~ Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 19·de março de 1989. _ 
_ Art .. 9? Ficam. revç:>gadas é!S disposições 

em contrário. 

Justificação 

Visando compensar Estados e Municípios 
pela perda da Receita OCMS) decorrente da 
exportação de produtos indus_trializados imJJ.
nes,_ a .Ass_embléia __ NC1_cional Constituinte insfi~ 
tuiu o "_chamado_fundo de comp~nia"ç:ão" es--_ 
tampado no lriciso n e §§ 29 e 3~ -do arti_go 
159 da nova Constituição Federal 

Como o noVo-Sistema_ Iribu~do Nc1_ci~~mal 
entrou em vigor em 19 de março do ano cor
rente, Est:ldos e Munidpios têm reitel-a,damen
te sollcit.ru;IQ:_à Ul:tiãq P..Çepass~ d~sse _Furido
Especial- e a resposta, correta __ do ponto' de 
vlstajurídíco_ •. tem.siP.o de_ que, em face_p dis--_ 
posto_ no·att, l6i da Coristituição Federa1, a 
matéria depende da Lei Complementar espe
cifica. 

Portanto, o presente projeto é Um pleito de 
todas .,s Uhià;;:u;l_es federad~s e de todos os. 
muriicípio:S brãsileiros, visando a cOncretiza
ção- dq_ instrumental jJ..Uidico para o repasse 
de recursos que a Constitúição lhes assegura. 
Eís sua razãO de ser! Eís por que ele se reveste 
da maior urgência e relevância! 

Atesta o interesse _nadoha_l pela matéria a 
solicitação_ da quase totalidade dos Secretários 
de Finanças ou Fazenda dos Estados, Territ9-
rios e Dístn'to Federal (Anexo J). . _ _ 

Sala das Sessões, 26 de junho-de 1989. 
-Senador Ronan Tito 

ANEXO! 
Anteprojto de Lei Complementar que esta

belece normas sobre a participação dos Esta
dos e do Distrito Federal no produto da arreca
dação cio !PI ( 10%) relativamente às expor-
tações....,.._: _ _ ~- .-., _ . 

Ministro da Fazenda- MaUson Ferreira da 
Nól?r:cga; Acre - Carlos :ascar Abra_nies NO
gueira Guedes; Alago~s - Luiz Dantas Lima; 
Amazonas -Alfredo Pereira do Nascimento; 
BM!i_a- Sérgio Maurício Brito Gand.em.i; Cea-_ 
r~ .. ~ .FrlJIJciscq José Lima Matos; Distrito 
Federal- Ozias Mont~iro Rodrigues; Espirita 
Santo -JOsé Teófilo Qfjii(!J"ra; Goiás-tyy1son 
Tebleira; Maranhão-Pedro.NoVais Lima; Ma
to Grosso -Fausto_ de Souza Faria; Mato 
GrossO do Sui-FlávioAugustõ Cõ(:lhõ De!Zí; 
Roraima- Stemó Nascimento da Silva; Ama
pá -Augusto Duarte da Costa; Minas Gerais 
- Luiz Fernando Gusmao Wellisch; Pará -
Fr~etico Aníbal da Costa Monteiro;_ Paraíba 
- Otadllo Silva da SOVe/ia;- P8ianá _.:__ Luiz ·-

Carlos Hauly, Pernambuco:-_ Tânia· Bacelar 
de_ Araújg; Piauf - Romüdo Rodrigues No~ 
_gueira;_Rio de Janeiro -Jorge HJ7án"o Gouvêa 
l1eli"a; Rio Grande .dO Norte - Frandsco de 
AssiS Miranda Pinheiro; Rio Grande do -Sul -
Jo$_é Einesto Azzolifl~ f?asquottq; R;Õndânla -
Adéiiiton BarrOs Bittencourt; Santa Catãrina
Paulo Afonso E__v;;Jngelista \1eir_~; São P<l.uio - -
José"l!'/i)çhado de Camp0S.-Fi1ho,; Sergipe -
André M.esffw"ta Medeiros; Jocantins- Renê 
Porripeu de ·Pina: ' · - -

(À Comissão· de Assuntos_ Ecori6mi
Cos.) 

PROJETO DE LEI DO SEÍ'IADO 
N' 175, DE 1989 

Dispãe sobre_ o s_Q/ário-educação, pre
visto no§ 5P do art. 212 da Constituição 
e dá outras providências. 

O CóriQfessO Nadonal decreta: 
Art 19- O salá:r'io-educação é Lima contri

buição soda! devida pelas empresas vincu
ladas à Previ_dénci.a Social, Urbªtta ~ Rural, 
cOnstitui recefta-do Fvndo Nacional de Deseil
volvimento da Educação- FNDE .e. Se desti
na, como fonte adicional, ao financiamento 
do ensino fUridamental. 

Parágrafo único. COnsidera-Se_ e111presa, 
para os efeitoS -desta -lé{ O empregadofCOrriO 
tal definido na legislação previdenciária, indu
~~- oS· equiPa,raaos. - -~- ----- - -

Arl 21- O salário-educação sérá re~ol_h_ido 
ao Fundo Nacional.de Desenvolvimento da 
l::ducação :....._ _ END~ e _creditado en1.. c.onta 
bancária mantida no Banco do Brasil S/ A. .fi
xando-se em 2,5% (dois e meio por cento) 
a aH-qUota- iÓ.éid.el1té sobi_e a sarDa dos_ salários 
de contiibuiçã6;-definidos na legislação previ
denciária. 

§--19 Irítegram a ·recéita"dci-saiário-educa-__ 
ção as rendas financeiras oriundas Qe. aplica
ções desta contriQujção e os açrésc;imqs legais. 
a _qu~ estão sujeitó.S_os c9~tr}buiqte~ ~llJ atra
so .. -

.. 

· § 2~ A contriPuição. da empre~ 'obede
cerá aos mesmos prazos de recolhimeiltõ e 
estará sujeita às mesmas sanções adminis~ 
trativas, penais e demals nonnas relativas às 
contribuições destinadas à Previdênci_ÇI;_ Social, 
ressalvada a competência do FNDE sobre a 
matéria. 

§ 39 _ O ~ária-educação não teffi carát~ç 
remuneratório na r~lação -de emprego e não 
se 0ncula, para nenhum efeito, ao salário ou 
à remuneração- percebida pelos empregados 
das .empresas compe_endidas por esta lei. 

Art. .'?~ ES~o"lSentas do recolhimento d~ 
contribuição do salário~educação: - _ · 

1-a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios; 
_ Ii- as instituições_ públicas de ensino de .. 

quãiquer grau. · 

Art. 49 As empresas p"Ciderão optar pela 
aplicação através do Sistema de Manutenção 
do Ensino FundamentaJ --SME, da c:ontri
buição do saJárío:.:educação em favor de seus 
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empregados e dependentes destes, em esco~ 
las por elas mantidas ou em programas de 
assistência ao educando, obedecidas as nor-

mas que forem estabelecidas em regulamen~ 
to. 

Art. so Será destinado ao FNDE o percen
tual de até 2,5% (dois e meio por cento) da 
receita do salário-educação, a título de taxa 
de administração, com a finalidade de cobrir 
os custos de sua arrecadação, controle, fiScali
zação e acompanhamento. 

Art. & Os recurse5s do salário-educação, 
deduzidos o valor estabelecido para a manu
tenção do SME e a taxa de administraçtio, 
previstos nos arts. 49 e 5~_ respectivamente, 
terão a seguinte destinação: _ 

1-60% (sessenta por cento) ao~ respec
tivos Estados e Distrito FederaJ para progra
mas de ensina fundamental, desenvolvidos de 
acordo com planos de aplicação aprovados 
pelos respectivos ConseJhos de Educação e 
em conformidade com o Plano Nacional de 
Educação;_ - -

H-30 (trinta poor cento) para programas 
municipais de ensino funda_mental, obedec:j_
dos os critérios básicos: 

a) demanda potencial de alunos; 
b) matrícula na rede municipal; e 
c) déficit de escolarização. 
DI-10 (dez por cento) para correção de 

distorções regionais em programas do ensino 
fundamentaL 

Parágrafo únido. O repasse de qUe trata 
este artigo, se fará no prazo máximo de 30 
(binta) dias após creditados os recursos do 
FNDE. 

Art 7? Os recursos -do salário~educação 
distribuídos aos Estados, Distrito Feder~ e 
Municípios, serão creditados à conta das_res
pectivas Secretarias de Educação, no Banco 
do Brasil S/A ou em banccis estaduais e movi
mentados exclusivamente com a finalidade de 
alcançar os objetivos desta lei. _ 

Art. & Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, e será regulamentada pelo 
Poder Executivo, no piazo de ãté 60 (sessenta} 
dias. 

Art. g~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A nova Constituição Federal velo introduzir 
significantes alterações nos objetivos que ali
cerçam as bases de toda a educação _em nos
so País. Em decorrência disso, a legislação 
pertinente ao salário-educação, contribuição 
social das empresas, destinada até o momen
to a custear os estudos de seus empregados 
e filhos destes no ensino de_ J 9 grau, deve 
necessariamente ser revista, aperfeiçoada e 
ampliada. 

O presente projeto de lei determin!!!. profun
das modificações na dinâmica da aplicação 
dos recursos do salário-educação e nas suas 
normas, estabelecendo: 

a) que toda a re.ceita será creditada ao FN~ 
DE, evitando-se o trâmite burocrático atual, 
permitindo que os recursos sejam aplicados, 

no máximo, 30 dias após S1,1a _arrecadação, 
corrigindo-se a atual defasagem que é mais 
de 120 dias; 

b) que as rendas financeiras farão parte da 
-iecejta do Salário-Educação, beneficiando-se 
os Estados, e Municípios, que terão suas quo
tas mensais substancialmente acrescidas. Em 
1988 foram repassados aos Estados um total 
de NO:$ 120J 73.679. As receitas financeiras 
do FNDE naquele ano m~mtaram em_ NC;$_ 
71.618.47_6, sem que tivessem sido incorpo
radas à rubrica do salário-educação; 

c) que as isenções da contribuição do salá
rio-educaç.ão serão substançialmente elimina
das, acarretando, por vias de COJ)Seqüência, 
o aumento no volume dos recursos; 

d) que será ampliado o universo dos benefi
ciários, uma vez que passarão a ser atendidos 
alunos a partir de 6 anos, sem qualquer outro 
limite de idade; 

<li que o FNDE passa a ser o 6Igão arreca
dador, controlador e fiscalizador do salário-e
ducação, sem qualquel- ônus para a Gnião, 
uma vez que a taxa de administraçãO será 
n:ti_rad_a _da própia receita e o percentual para 
aârriíniStraçãO ora·fixado em até 2.5%, é fruto 
de estudos calcados na necessidade de rees
truturação do 6rgão, para adequá-lo ao bom 
desempenho de suas novas atribuições; 

f) que a nova distribuição estabelecida não 
acarretará prejuízos para os EstadOS, um vez 
que a suPstituição dos atuais 2/3 por 60% 
_é compeilsado pela diminuição nos prazos 
de retomo e pela incorporação legal das apli
cações financeiras. Quanto aos Municípios 
que ãtualmente_ percebem por lei apenas 
8,34%, serão altamente beneficiados c_om a 
fixação do percentual de 30%, constituindo 
o primeiro grande passo para a municipali~ 
zação do ensino fundamental. Como critérios 
básicos para o repasse dos recursos foram 
estabelecidos na proposição, demanda poten~ 
dai de alunos, matrícula na rede municipal 
e déficit de escolarização. Ainda foram destina
dos 10% da arrecadação para a indispensável 
-Correção de distorções regionais existentes no 
Pais; 

g) que os recursos serão creclitados em 
c6ntas específicas no Banco do Brasil ou nos 
bancos estaduais em nome das respectivas 
Secretarias de Educação, visando direcionar 
o emprego dos-meSinos recursos, estritamen
te, na área de ensino fundamental, sem o des~ 
vio )1'ara os chamados "caixas únicos". 
- Fmalmente deve ser ressaltado que todo 

o esforço no aprimorarrienl:O -da Lei Salário-E
ducação se fez sem qualquer al.l'mento na alí
quota para os contribuintes. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1989.
-Senador Jorge Bomhausen. 

(À ComtssDo de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE, (Nelson Carneiro) 
-Os prOjetas qU:€ vê!Tl de ser -lidos_ serão 
publicados e remetido$ às comissões compe
tentes. 

Sobre_ a mesma requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. ]9 Secretário. 

_ ÉJido o s_eguinte 

REQCIERIMEI'ITO ri• 343, DE 1989 

Serihor Presidente, 
Nos termos. do item I do art. 239 do 'Requeri

mento lntemo do Senado Federal, requeiro 
a V.~ as nec_essárias providências no sentido 
de serem solicitadas ao Senhor Ministro da 
fazend~ as informações e_doc_umentos, abai
xo _e_specificados, para esclarecimentos da 
Men~gem n9 113, de 1989 (Me_nsag,em n9_ 
227, de 1989, na origem) do Senhor Presi
dente da República, em tramitação nesta Casa. 

1-Cópia do Protocolo Financeiro fumado 
pela República FederatiVa_ do Brasil, firmado 
em 16-F19á7; · · 
2-Quais as auioridades que firmam o re-

ferido protoCOlo em nome da Uniãq; _. 
3-Quais as coÕdiçõeS-financeiras de ope

ração relativamente aos fF 148.800.000,00, 
a ser fmanciada por bancos franceses; 

4-Qual a taxa de seguro do crédito e de
mais comissões; 
5-Qual é a justificativa para a União con

tratar os créditos e repassar ao Estado de São 
Paulo?; . . . 
6-Quais os outro-s Estados que estão ou 

poderão se beneficiar com o referido Prato~ 
colo. 

Sala das Sessõ.es, 21 de junho de 1989. 
- Senador Louremberg Nunes RochtJ. 

(À CorroSsão Diretora.) 

O SR. PRESIDE1'11E (Nelson CarneirO!". 
-O requerimentO que acaba de ser lido será 
publicado e remetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser 
lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 
OF/~/005/89 . 

Brasília, 23 de junho de- I9ã9 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3~ do art. 95-B do Regi~ 

mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n? 18, de 1989, comunico a Vossa Exce
lência que esta Comissão aprovou o PLS it9 
77188, na reunião d~ 14-6#89, por 12 (doze) 
votos. -

Na oportunidade renovo a V. Ex~ rrieUs pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador João Calmon, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)"· 
- Com referência ao bcpediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 95, b. § 3? a 69 do 
Regimento Interno, depois de publicada a de
cisão da Comissão, no Diário do Congresso, 
Nacional, dar~se-á o prazo de 72 horas para 
interposição de recursos, por um décimo da 
composição da Casa, para que o ProjEiio de 
Lei do Senãdo n~ 77/88 seja apreciado só pelo 
Plenário. -

Esgotado este prazo sem interposição de 
recurso, o projeto será remetido à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência recebeu, do Deputado Valmir 
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Campelo, anteprojeto de lei que "autoriza o 
Governo do Distrito Federal a_instituir a Funda
ção Universidade Regional do Distrito Féderal, 
e adota outras providências". 

Nos termos do parágrafo único do art. 2? 
da Resolução n9 157, de 1988, a matéria será 
despachada à ComisSão do Distrito Federal. 

É o seguinte o anteprojeto rec_ebido. 

ANTEPROJETO DE LEI 
DO DISTRITO FEDERAL 

N• , DE 1989 

Autoriza o Ootieiiio do Distrito FeC!etal 
a instituir a Fundação (Jnfversidadt! Re
gíonal do Distrito Federal, e adota outras 
providências. - -- -

O Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere a R~~olução n" 157, da Casa, 
nos termos ·do que dispõe o § _1 9 do art. 16 
do Ato das DisposiÇões_ConstitUc:loóais Tran-
sitórias decreta: _ _ __ 

Art 19 Fica _o GoVerno-do Distiito Fec:!eral 
autorizado a instituir, na Região Administrativa 
lll- Taguatinga, fundação pública, sob a de
nominação de Fundaç~o Universidade 8_egio
na1 do Distrito Federal. . 

Art. 2<> A Fundação Universidade Regio
na1 do Distrito Federal, com personalidadeju
ódica de direito privado, terá duração indeter
minada e integrará a administração descentra
lizada do Distrito Federal, vinculando-se à Se
cretaria de EducaçãO para efeito de super
visão, nos termos d<!. legislação aplicável. 

§ }9 Serão partes integrantes dos atas de 
constituição da entid,_<:~_de o estatuto e o d~cr_etç. 
que o aprovar e os que se fizerem necessárlõs 
à incorporação, ao seu património; dos bens 
e direitos referidos no art. 5<> 

§ 2~ OGovemadordoDistritoFederal_d~

signará representante do Distrito Federal noS 
atos de instituição_da FLindaçã.o. 

Art. 39 A Fundação O:oiversidade Regio
nal do Distrito Federal será administrada por 
um Conselho Diretor, constituído por nove 
membros, com mandatos .de até três anos, 
na forma do seu estatuto, sendo: 
I- dnco escolhidos entre pessoas de iliba

da reputação- e notório saber e competência, 
de livre nomeação do Governador QQ. Distrito 
Federal; 

II- um representante da comunidade, indi
cado em sistema de t_oçllzio p~las enydades 
de classe o_u instituições de relevante papel 
no· Distrito Federal, a convite do Presidente 
da Fundação; 

ill- três representantes eleitos, respectiva
mente, pelas comunidades docente;, dJscente 
e dos servidores técnico-administrativos da 
Universidade Regional. 

' 

Parágrafo único. O Conselho Direto""r ele
gerá, dentre os membros referidos no item 
l, o Presidente da Fundação, a quem compete 
representar a entidade judicial ou extrajudi-
cialmente. _ _ _ 

Art. 49 Ao Conselho Diretor cabe elaborar 
o Estatuto da Fundação Universidade Regio
nal do Distrito Federal, a ser homologado pelo 
Governador do Distrito Federal, bem como 

submeter à aprovação do Conselho Federal 
de Educação·o.Estatuto da Univ_ersidade, na 
forma das disposições em yigor. 

Art. 59 O patrimônio da Fundação Univer
sidadeRegiohal do Distrito Federal é formada 
pelos bens e valores especificados na escritura 
de constltLiiS:ão e transferidos ao selJ d9mínio, 
e será acrescido de: 

1-bens e direitos que lhe forem incorpo
rados em virtude de ato dos Poderes PóbHcos., 
e .os que vier a adquirir; 

· lí ..:.:...-dOàÇõeS, hi!-gaãos, _auxHios e subven
ções recebidos de pessoas flSicas ou jurídicas, 
de direito públicõ o ti-privado, nacionais ou 
estrangeiras; - · · · 
. lU- saldos dos exercícios financeiros en

cerrados. 
Art. 6~ São reCursos financeiros d~ Fun

dação Universidade Regioftal do Distrito Fe
deral: 
-1- .dotação, sob forma globà.l, que lhe for 

anualmenfe consigtiada_no Orçamento do 
DistritO Federal; - -

][-do~ções, auxílios e_supvenções que lhe 
-venham a ser feitoS ou concedidos por quais
quer entidades públicas ou privadas; 

lU -rendas produzidas por seus bens patri
moniais; 

IV- remuneração de serviços prestados. 
de qualquer natureza; 
V- resultado das operações de crédito ou 

fmanciamentos contratados~ 
· V'l- receitas evenfuais. 

Art. 79 Os bens e direitos ou recursos da 
Fundaç~o Universidade Regiona1 do Distrito 
Fed-eral serão ub1izados ou aplicados exclusi
vamente para a ConsecuÇão de seus objetivos, 
nãO podendo- ser alienados os imóveis e os 
bens que forem gravados de inalienabilidade 
sem prévia-autorização legal, obededdas as 
disposições da legislação específica .. 
'--- ParáQrafo único. -_No caso_ de extinguir-se 
--a FundàÇãO Universiáade Regional do Distrito 
Federal, seus bens e- direitos serão incorpo
rados ao patrimônio do Distrito Federal. 

Art. &' A Universidade Regional do Dis-
1rito- Federal terâ por objetivos a_ realização e 
o desenvolvimento da educação de nível supe
rior, em todos os ramos do saber e campos 
profissiõilais, em especial nas áreas· relacio
nadas c:Oni. á ãgricultura, a pecuária, a geolo
gia, a ilidóstría e os serviços compatíveis com 
as necessidades do Qistrito FeQeral e sua r~~ 
gião geoe·cônomica, atendido o princípio __ de 

-indissociabilicta:çle e-ntre en!;;inq, pesquisa e ex
tensão; 

Parágrafo ónico. _A Univ_ersidade Regional 
do Distrito Federal se voltará, ainda, para a 
ampliação das oportunidades educacionais" e 
aprimoramento do ensino das classes traba
lhaQ.OI_·~. localizadas_ nas Regi_ões Administra-._ 
tivas e Cieoeconômica do Distrito Federal. 

Art. g~ A Universidade Regional do Dis
trito Federal será uinª- unid~de orgânica [n_te
grada por institutos_ centrais de _ensino_ e pes
quisa e por departamentos, faculdades ou es
colas de"stinadaS à forma_çãó profissional. 

§ 1? A estrutura da IJniversidade e das 
· soas tmidades de _ensino, as relações entr:e 

estas e as respectivas áreas de competência 
serão _organizaqas e_ definid~ no e_St!ituto. _ .. 

§ 29 A universidade goi:arà de ãutonomia 
didático-cientílica, administrativa e de gestão 
fii"úuic_eira e patrimonial, nos ·termos do ESta: 
tuto da Fundação Universidade RegiCm,al do 
DiStrito Federal e de seu próprio Estatuto,_ob
se_rvada a legislação de ensino eril Vigor: : 

§ 39 Por deliberação e aprovação do Coo-:. 
selho D_i_rtor da Fundação Univ~rsidade_ Regia· 
nal do Distrito Federal, a universidade poderá 
promover a incorporação, desmembramento, 
fusão ou transformação de: unidades e a cria~ 
ção de_"outr.às, respeitado o disposto na legis-
lação. - __ 

Art. 10. O Reífcir· e OS Vice-Reitor~s da 
Uniyersidacle Regional do Distrito Fea~ar; 
_ohedecTda a legisiação aplicável, serão no
i:neadÓs pelo govemàdor do J?istrito F ede""fal, 
dentre os nomes indicadOs én -listas tríplices 
fOrmadas m~diante· elE:iç~p Junto às comuni
dades -doçentes, discen~es e dos_ servidores 
tecniC:a-adminis4~tivos da Universidade".-

Parágrafo único. O estatuto da uoiversi~ 
da de defmirá ~ competências do ReitQr ~ dos 
Vic_e-Reitores. _ 

Art. 11. O regime jurídico do pessoal da 
Fundação Universidade Regional do Distrito 
Federal será o das fundaçõE;!s públicas do Dis
trito Federal, obedecidas as peculiaridades do 
seu sistema de ensino, as relativas aos &ervi
dore_s das._insUtulções ed.ucacionais e.oª 9Uto
nomia universitária. 
· Parágrafo único. A universidade orgaoiza
rá o Plano de Classificação e Retribuição __ de 
CargoS e Empregos para o pessoal_ do_cente 
e para os s_ervidores técnicos e admtnistrativos, 
em conformidade com_ a:Jegislação em vigor. 

Art. 12. Fka autorizada a destinação de 
uma área mínima _de 1.000.000 rrf (um mi
lbão de metros quadrados) no perímetro da 
Região AdministratiVa ffi-Tagüâ.tinQa, áu em 
sua~ adjacências, para compor o patrimônio 
-dã Fundação Untversidade Regionãl do Dis

, trito Federal, servir como sede da entidade 
·e_-_êampus unfvérsitário, devenpo o Governo 
do Distrito Federal e a Companhia Imobiliárja 
de Brasília - TerraCap, promover -a _escolha 

_e _delimitação do terreno e praticar tod.os os 
atos necessários à, s~a incorporação ao patri
mônio da Fundação. 

Parágrafo único. Fica, também, autoriza
da a des.tinação de uma _área mínima_ de 
250.000 m2 (duzentos e cinqüenta mil metros 
ciuadrados), no perímetro da Região Adminis
trativa_ II- Gama, õride a Universidade Reglo
·nal do Distrito Federal farainstalar !,lm CãmPus 
avançado, nos termos do parágrafo único do 
art. 60 das Disposições Transitórias da-CoriSti
tuição Federal. 

M 13. Fica o Governo do Distrito Fede
ral responsável pela elaboraç-ão e imPlantação 
d_o projeto-Plloto, devendo os recursos sereJJ"l 
originários_de sua receita própria e de outJ:as 
·rOntes, de acordo com programação de traba
lho a ser definida e aprovada em lei própria. 

Art. 14. O Conselho Dire.to~: da fll.ndação 
Universidade Regioilal do Distrito Federa1 terá, 

· no priJT\eiro período de funcionamento, a du-
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ração dos mandatos de seus membros esta- de implantar e manter a tão esperada Clniver-
belecida da seguinte forma: sidade Regional. 
1-dois dos membros no inciso I e o repre- Sala das Sessões, 26 -de junho de 1989.-

sentante referido no inciso II, ambos do art. - Deputado Valmlr Campelo. 
31' desta lei, terão mandatos de dois anos; o SR. PReSIDENTE (NeJson carneiro) 

IT-os demais membros terão mandatos · -,-. A_. Presidência recebeu, do Deputado Fi'ãnde três anos. cisco Carneiro, três anteprojetos-de lei que 
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data cljspõem sobre a criação de Escolas Técnicas 

de sua publi<:ação. ___ Regionais do_ Gama, Cei1ândia, e de T.igua-
Art. 16. Revogam-se- as diSPosições· ein tinga (Regiões Administrativas _11 e III}. 

contrário. Nos termos do parágrafo único do art. 2~ 

Justificação 

A criação da Universidade Regional constitui 
antiga reivindicação da cOmunidade do Dis
trito Federal. 

Centrada na cidade-satélite de Taguatinga, 
como se pretende, terá em tomo de si a região 
de maior densidade populacional do Distrito 
Federal, devendo projetar-se sobre as locali
dades de Ceilândia·, Nova Samambaia, Bras
Iândia, Guatá I- II, Núcleo Bandeirante e 
Gama. 

Poderá, ainda, estender seu campo de atua
ção às numerosas cidade_s e loteamentos que 
formam o encontro do Distrito Federat e se 
colocam na .§.Ua área de influência. --

Muito embora a Capital da República conte 
com várias instituições educacional~> de nível 
süperior, desde o excepcional campus da Uni
versidade de Brasília, entidade federal, às ini
ciativas particulares, não se desçonheçe a lo
ca1ização altamente concentradora desses es
tabelecimentos, que se distribuem pelo cha
mado Plano PllOto Q._e: Br~sília e atenderri pri
macialmente à população de maior renda, re
flexo ·da elitização do ensino. 

Das cidades-satélites que compõem ó pla
no de ocupação territorial do Distrito Fe<;leral, 
apenas a própria Taguatinga logrou sediar 
uma experiência semelhante, a cargo da 
Ubec , que lá fez implantar o campus da Cató
lica 

Todavia, o ensino público de nível superior 
não foi além da UnB, ficando as lOcalidades 
periféricas totalmente desassistidas nesse se
tor a despeito de exibirem dados estatísticos 
impressionantes e reunirem amplas condi
ções para assegurar a viabilidade e o sucesso 
da presença de um campus universitário ofi
cfal. 

Os informes económicos e educacionais 
disponfveis sobre o entorno de Brasília _e suas 
cidades-satélites demonstram, seja em terrQos 
de concentração d<)S ativíd~es ind1,1striajs, co
merciais e de s_erviços, seja em relação ao 
desempenho do sistema de ensino local, ou 
ao perfil de escolaridade _das diferentes faixas 
etárias, que tudo converge no sentido da ne
cessidade inadiável de o Poder Público local 
se comprometer com o projeto de realização 
da Universidade Regional, com a dimensão 
e o alcance que merecem os aglomerados 
urbanos circunvizinhos à Capital Federal. 

Este o propósito "que almejamos através do 
presente projeto de lei, que instrumentaliza a 
criação de uma entidade funçlacional 01paz 

da Resolução n~ 157, de 1988, as m-atérias 
ser§o despachadas à ComiSsão do Distrito Fe
deral 

' São os seguintes os anteprojetos rece
bidos 

ANTEPROJETO DE LEI 
DO DISTRITO FEDERAL 

N' , DE 1989 

DiS'}me sobre ª cn'ação de Escola Téc
nfca Regional dO Gam<;J (Região Adminis
trativa 11). 

_ O Senddo Feder11J decreta: 
Art. _l ~ Fica o Governo do Distrito Federal 

autorizado a cri~_r: ~1 _E$cola Técnica Regio11al 
do Gama, situada na Região Administrativa 
U, destinada a ministrar cursos de formação 
profissional para habilitação de técnicos de 
29 Grau dos setores s_ecl!ndário e terciário, 
além de outros cursos de capacitação profis
sional de interesse comunitário. 

§ }9 Os Cursos serão realizados, quanto 
possível, em regime de cooperação ·com as 
-empresas de comércio, indústria e servi_ç.:os 
locais, para atendimento_às ativída_de_s currlcu

·lares relativas a estágio e ao objetivo de inte_
gração escola-empresa. 

§ 29 Na fase inic:ial de implantação do es
tabelecimento de ensino, serão oferecidas 
prioritária e progressivamente habilitações 
profissionais isoladas ou conjunto de h;;l'\:)ilita
ções afins conc_eme_ntes a: 
1-administração, contabilidade, estatística 

e publicidade; 
II- edificações, _esttadas, saneamento, 

agrimensura; 
ill-qtÚmica; 
IV-agroindústria; 
V- mecânica, eletromecânica, eletrot.é<:ni

ca,. eletrônica, telecomunicações, instrumen
tação; 

.. Vl- processamento de dados; 
VII- artes gráficas; 
VJ(J- economia doméstica; 
~-enfermagem; 
X- prótese. _ 
Art. 29 Fica autorizada a destinação_de 

uma área mínima de 30.000 ~m2 (trinta mil 
metros quadrados) no perimetro da Região 
Administrativa II (Gama1 para sediar a Escola 
T~cnk_a Regional e permitir o desenvolvimen
to de atividades ou práticas educativas relacio
nadas às diferentes habilitações profission~s. 

Parágrafo único. O Governo do Distrito 
Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília 
- T erracap, deverão promover a escolha e 
delimitação do terreno e praticar todos os atas 

necessários à sua ocupação pelo estabeleci
mento escolar. 

Art. 39 Para a cons.ecução ·do que prevê 
esta lei, fica estabelecida a dotação d_e NCz$ 
100.000.000,00 (cem milhões de cruzados 
novos), Cortr espefifica destinação à- implan
tação da Escola Técnica Regional do Gai'na. 

§ 1 Q A dotação mencionada no c.aput será 
incluída na proposta orçamentária do Distrito 
Federal referente ao exercício financ-eiro sub
seqüente ao da aprovação desta lei, cujo valor 
será para esse fun atualizado de acordo com _ 
os índices oficiais. 

§ 29 A lei que fJXar anualmente a despesa 
do Distrito Federal-consignará uma dotação~
global destinada à cobertura dos encargos de 
manutenção e desenvolvimento da Escola a 
que se refere o art. }9 

Art. 4~ A Escola Técriica Regional do Ga
ma poderá receber, na_ fOrma que dispuser 
o regulamento, além dos recursos orçamen
tários Previstos no artigo anterior, aUXI1ios e 
subyenções dos Poderes Públicos ou doações 
e contrib_ulções de pessoas físicas e jurídicas 
privadas, constitUindo ~s rendas fundo espe
cial de natureza contáb~ do estabelecimento 
e por ele próprio administrado. 

Art. s~ Os bens patrimoniais da escola, 
que constituem os imóveis por ela ocupadOs, 
suas instalações e_benfeitorias, e demais bens 
móveis ou valores pertencentes ao estabele
cimento continuarão sob o domínio ou titulari
dade do Distrito Federal, assim como __ os_que 
vierem a ser adquiridos. 

Art. 6° O ato que criar a esCola disporá 
sobre a aprovação _do __ respectivo regimento, 
sua administração, regime juridico pessoal e 
vinculação à Secreta_ria de Estado competen
te. 

Art. 7~ O Governo do Distrito Fedexal re
gulamentará o prescrito nesta_ lei, no prazo 
de cento e vinte_dias, definindo a participàção 
dos órgãos ou entidades da administração lo
cal incumbidos d<!. execução elo que nela se 
contém, bem como estabelecerá prazo para 
conclusão dos estudos e providências neces
sários à implantação e funcionamento da es
cola. 

Art. & Esta lei entra ern vigor na data de 
sua publicação. _

0 

Art. 99 Revogam-se_ as disposição em 
contrário. 

Justificação 

A fértil experiência das escolas técnicas e 
colégios profissionalizantes mantidos pela 
União, sedimentada ao longo de décadas de 
trabalho construtivo na disseminação de co
nhecimentos especializados e qualificação de 
mão-de-obra, em todo o .território nacional, 
justifica de per se o transplante do sistema 
para o âmbito da Administração Pública do 
Distrito Federal. 

Verdade que a Capital da República e suas 
comWlidades circunvizinhas_ já contam_com 
exemplos promissores dess_a presença de es
tabelecimentos de ensino voltados primacial
mehte-à capa citação profissional de seus alu-
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nos, sejam as unidades do Senai e Senac _e 
algumas outras. _ 

Importa, contudo, em face da dimensão das 
necessidades gerais da população, dinamizar 
e multiplicar as oportunidades abertas aos jo
vens que aspiram associar a formação escolar 
tradicional com os conhecimentos práticos de 
cunho profissionalizante, que lhes abram as 
portas à realização pessoal. 

Essa ambivalência proveitosa representa, 
com toda certeza, uma contribuição inestimá
vel ao futuro das novas gerações, ao permitir 
que o rapat ou a moça possa ter mais facili
tado o acesso ao mercac!.o de_ b:abalho, através 
de ocupações variadas no cornércío, na indús~ 
bia e nas empresas de serviços em geral. 

de coiocação satisfatória junto às empresas 
dos setores secundário e terciário. 

' Urge, pois, uma ação decidida do Poder 
Público .da Capital Federal no sentido de con~ 
cretiZar medida de largo alcance social, com 
inumerâveis benefícios à população que aqui 
se congrega. 

Brasüia, ·de junho de f989. - Depu-
tado Francisco Carneiro. 

ANTEPROJETO DE LEI 
DO DISTRITO FEDERAL 

':!' . , DE 1989 

Dispõe sobre a criação de Escola Téc
nica Regional de CeUândia (Região Admi
nistrativa III). Justifica-se a escolha da progressista cida

de-satélite_ para sediar iniciativa de tamanho 
porte e largos efeitos multiplicadores, uma vez 
que o Gama já conta com numerosa popula- O .Senado Federal decreta: .. 
ção, majoritariamente jovem, e que, sem su- Art. 19 Fica o Governo do Distrito Federal 
bestimar as potencialidades do setor hortikuti- autorizado a criar a Escola Técnicâ Regional 
granjeiro e pastoril, também fez opção pelo de Ceilândia, situada na Região Administrativa 
esforço no sentido da inct.ustri!'llização, na linha lll, destin: ~ a ministrar cursos de formação 
do Proin - Programa de Desenvolvimento profissional para ha~ilitação de técnicos de 
Industrial do Distrito Federal. - 2~ grau dos setores secundário e terciário, 

Trata-se de programa de governo inteira-- ~ém I ~e ~u~os cUrsos de -~~acitação profis
mente vcx:adonadq ao sucesso_._ o qual se con- Slona 9 e tn _eresse com:'nl n~. 
solidou através da L~i n9 6, de_29 de dezembro § : Os curs_os s~o realrzad~s, quanto 
último, aprovada pelo Senado Federal e san- posStVel, em regame ~e :oo~er~çao co~ as 
clonada pelo Governador do DF, que também empresas de co~ércao, md~bia e se~ços 
expediu 0 Decreto Regulam-e~tar n9 11 568, locais. pa~a atendime~to às atM~a~es cur:acu
de 16demalop.p., a fundepermitirsuaimple- lar~s ~relati~s a estágto e ao objetivo de mte-
mentação. graça~ escol~-en:p.n:sa. . ~ 

Com 0 Proin, elevado número de indústrias § 2 , Na fase amcaal,de xmpl~ntaçao de_> es-
deverá surgir em todo 0 território local, esten- ta~el~cn:nento de e~mo, ~erao _ of~~ec1~as 
dendo seu raio de ação à cidade.-satélite do pnon~rxa e progresswame?te _ habxhtaç_~es 
Gama, que já possui apreciáVel parque indus~ p~ofiSSxonals asoladas ou conJunto de habihta-
trial. Por conseguinte, toma~se imperiosa a çoes afins _c~nce~entes a: . . 
criação de escola profissionalizante com a en- 1-"?-~rmnistraçao, contabilidade, estatistica 
vergadura e abrangência pretendida no pre- e pubhc:ad~de; ~ 
sente projeto, porque haverá certamente, na II_- edxficaçoes, estradas, saneamento, 
esteira do processo de industriaUzaçãb indu-• a~ens~ri . 
zida, uma concomitante expansão das ativida- - qw~ ca;, . 
des comerciais inclusive de expOrtação e no IV~ agromdustria; _ _ 
setor de S~ç~, trazendo em seu bojo ~alo r V- m~e~ânka, eletrc:mec:_~mc~, eletrotécru-
demanda de mão-de-obra qua1ificada. c~, eletromca, teleconacaçoes, mstrumenta-

Se a cidade não dispuser de meios de capa- çao; d . 
citação profissional, provavelmente haverá ne- VIVI!-pr~cess~en~ de ados, 
cessidade de ir buscar alhures trabalhadores -a es gr _lcas, ,. . 
recrutados em outras praças, encarecendo o VIII- econorrna d~mestic::a; 
produto e deixando a população local em si- xlX- enófermagem, 
tuaç-o d des p o d ubempre - pr tese. -a e em rego u e 5 go. Art. 29 Fica autorizada a destinação de 

Diante disso, por lntermédío do projeto que uma área mínima de 30~000 rn'l (trinta mil 
ora levo à apreciação dos ill!stres membros metros quadrados) n'? perimetro da Região 
do Senac{o_Federai, ouso propor a criação de Administrativa II1 (Ceilândia), para sediar a Es-
Es<:ola Técni<!a na Região Admirtistrat!va do cQ],_ __ Técnica Regional e permitir o d~senvol-
Gama, dotando-a dos meios.necessáriQS.,para vimento de atividades ou práticas educatiVas 
cumprir tão importante desiderato. . . _r~l_açjaw_d_as à$ diferentes habilitações proflS-

A tanto, a proposição contempla as provi- sionais.. 
dências legislativas e administrativas capazes Parágrafo único. _ O Oove_rno do Distrito 
de viabilizar a iniciativa, que se afigura inegável Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília 
aspiração da comunid~de local.~ - Terracap deverão pronlOVer a es<::olha e 

De fato, é bastante: atentar:-s~ para os gran~ delimitação do terreno e j:liaticar todos os atos 
des contingentes_d_e_jovens que aguardam neCessários à sua ocupação pelo estabeleci~ 
oportunfdade de aprendízado regl.llar na refe-- menio escolar. r 

rida cidade--satélite, a que corresponde outro Art. 39 Para a consecus-ão do que prevê 
tanto de trabalhadores que assomam to-dos esta lei, fica estabelecida a dotação de 
os anos ao mercado de trabalho em busca NCz~lOO.OOO.OOO,OO (cen:i IDilhões de cruza-

dos novos), com específica destinação à im
plantação da Escola Técnica Regional de Cei
lfuldia. 

§ 1~ Adotaçãomencionaàanocapvtserá 
incluída na proposta orçamentária do Distrito 
Feder;;U referente ao exerdc:lo financeiro_ sub
seqüente ao da aprovação desta leí, cujo valor 
será para esse fun atualizado de acordo com 
os índices ofidais. 

§ ~ A lei que fixar anualmente a despesa 
do Distrito Federal consignará uma dotação 
global destinada à cobertura dos encargos de 
manutenç4o e desenvolvimento da_ Escol~ a 
'n.J~ se _refere._ o~ 1 ~ 
-Art. 49 A Escola Técnica Regional de Cei

lândia poderá receber, na forma que dispuser 
o regulamento, além dos recuros orçarmm
táríos previstos no artigo anterior, auxilies. e 
subvenções dos Poderes Públicos ou doações 
e contribuições de pessoas fasicas e jurídicas 
privadas, constitulndo tais rendas fundo espe
c:ial de natureza contábil do estabeleril"'" ., 
e por ele próprio administrado. 

Art. 5~ Os bens Patrimoniais da EscOla, 
que-constituem os imóveis por ela ocupados, 
suas instalações e benfe_itorjas, e demais bens 
imóveis ou valores pertencentes ao estabele
cimento continuarão sob o.dornínio ou titulari
dade_ do Distrito Federal, assim como os que 
vierem a ser adquiridos. 

Art. 6? O ato que criar a Escola disporá 
sobre a aprovação do respectivo regimento, 
sua administração, regime juódico do pessoal 
e vinculação à Secre@ria d~ Estado compe
tente. - c__ - - ---- - - --

Art. 79 O .Oovemo do Distrito Federal re
guJamentará o prescrito nesta lei, _no prazo 
de cento e vinte dias, defmindo_a participação 
dos órgãoS ou entidades da administração lo
cal lncumbidos da execução do que nela se 
contém, bem_ como estabelecerá prazo para 
conclusão dos estudoS e providências neces
sários à implantação e funcionamento da Es
cola 

Arl _a~ Esta lei entra em _vigor na data de 
sua publícação. 

Art. gç Revogam-se as disposições em 
-eoritrário. 

Justificação 

A fértil experiência das Escolas Técnjcas e 
· C9légios profissionalizante$- mantldo_s pela 
União, sedimentada ao lorago de cj.é_r.;ad~ _de 
trabalho construtivo na diSserninação de co
nbecinie"nto_s· espedaliléldOs e qualificação de 
mão-de-obra, e.m. todo_ o território _nacional, 
justifica de per si o transplante do~ sistelna 
para o âmbito da Administração PüPlica do 
Distrito Federal, 

Verdade que a capital da República e suas 
çom~nid?d~es __ circunviziohasjá contam c_o~ 
exemplos promissores dessa presença de es
tabeledmentq_s de _ensino vol~d~ primadal
mente.-à capacita;çãO prOfisSiorial de seus aJu~ 
boS, sejam __ as unidades do Senai e Senac e 
algumas outras. 

hnporta, contudo, em face da dimensão das 
necessidades gerais da populaç:ão, dinamizar 
e multiplicar as oportunidades abertas aos jo-



3130 Terça-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seçâo 11) Junho âe f989 

vens que aspiram a associar a forrrlação esco
lar tradicional com os cOnhecimentos práticos 
de cunho profissionalizante, que lhes abram 
as portas à rea1ização pessoal. 

Essa ambivalência representa, com toda 
certeza, uma contribuição inestimável ao futu~ 
rodas novas gerações, ao permitir que o rapaz 
ou a moça possa ter mais facilitado o acesso 
ao mercado de trabalho, através de ocupações 
variadas no comércio, na indústria e nas em
presas de serviços em geral. 

Justifica-se a escolha da populosa ddade
satélite para sediar iniciativa de tamanho porte 
e largos efeitos multiplicadores, uma vez que 
a Cei1ândia também será alcançada pela op
ção no sentido da -in_d_u_strialização do Distrito 
Federal, na linha do Proin -- programa de 
Desenvolvimento lndustrial do DF. 

Trata-se de programa de governo inteira· 
mente fadado ao sucesso, o _qual se conso
lidou através- da Lei n9 6, de 29 de dezembro 

:provada pelo Senado Federal e san
ciOJJdda pelo GovemãdOr do DF, que tainbém 
expediu o Decreto Regulamentar no 11.568, 
de 16 de maio p:p-., alim de permitir sua imple
mentação. 

Com o Proin, elevado número de indústrias 
deverá surgir em todo o_território local, esten
dendo seu raio de ação à cidade-satélite de 
Ceilândia, para wna nova fase de prog-resso 
e desenvolvimento daquela comunidade, que 
se conta dentre as de mais baixa renda atual
menteno DF. 

Torna-se imperiosa:, por Cánseguinte, a'.dià
ção de escola profiSsionalizante Com a enver
gadura e abrangência pretendida no presente 
projeto, porque haverá certamente, na esteira 
do processo de industrialização induzida, uma 
e;oncomitante expansão das atividades comer
ciais, até de exportação, e no setor de serviços, 
trazendo em seu bojo maior demanda de 
mão-de_-obra qualificada. . _ 

Se a cidade não se aparelhar em tennos 
de oportunidades de capacitação profissional, 
provavelmente haverá necessidade de ir bus
car trabalhadores em outras_ praças, encare
cendo o produto ·e agravando o quadro de 
desemprego ou subemprego- da população 
local. 

Diante disso, por intermédio do projeto_que 
ora levo à apreciação dos ilustres membros 
do Senado Federal, ouso propor a criação de 
Escola Técnica na Região Administrativa de 
Ceilândia, dotando-a dos meios necessários 
para cumprir tão importante desiderato. 

A tanto, a proposição- contempla as provi
dências legis1ativas e administrativas capazes 
de viabilizar a iniciativa, que se afigura inegável 
aspiração da comunidade local. 

De fato, é bastante_atentar-se para os gran· 
des contingentes de jovens que aguardam 
oportunidade de aprendizado regular na refe~ 
rida cidade-satélite, a que corresponde outro 
tanto de trabalhadores que assomam todos 
os anos ao mercado de trabalho em bLJsca 
de colocação satisfatória juritO às empresas 
dos setores secundário e tercíário. 

Urge, pois, uma ação decidida do Poder 
Público da Capital no sentido de- concretizar 

medida de largo alcance social. com inume
ráv.eis benefícios à _popula_çã.o que aqu~ se con
grega. 

BrasJ1ia, de junho de 1989. - D_epu-
tado Frl!JlJcisco Carneiro. · 

ANTEPROJETO DE LEI . 
DO DISTRITO FEDERAL 

Ne , DEI989 

Dispõe sobre a cn"ação de Escola TéC
nica Regional de Taguatfnga (Região Ad-
ministratJ"va III). -- -

O Seriado Federal decreta: 
Art. 19 Fica o GoVerriO-=cJo DiStrito Federal 

autoriZado a criai- a EscÕJã. T é<:nica Regional 
de Taguatinga, situada na Região Adminis
trativa III, destinada a ministrar cursos de for
mação profissional para habilitação de técni
cos de 2~ Grau dos setores séC-l.indário e terciá
rio, além de outros cursos de capacitação pro
fissional de interesse comunitário. 

§ 1 o Qs_ cursos serª-o realizados, quanto 
possível, em regime de cooperação com as 
empresas de ·comércio, indústria e serviços 
locais, para atendimento às atívidades curricu
lares relativas a estágio e ao objetivo de int~ 
gração escola_-empresa. 

§ 29 Na fase inicial de implantação do es
tabelecimento de ensino,_ s_eráo oferecidas 
prióritária e progressivamente habilitações 
profissiohais isoladas ou conjunto de habilita
ções afins concernentes a: 

1-adminiStração, cOD.tabilidade, estatíscia 
e publicidade; 

li- edificações,. _estradas, saneamente, 
agrimensura; 

lll-quimica; 
IV-agroindústria; 
V-mecânica, eletromecânica, eletrotécni

ca, eletrônica, telecumunicações, instrumen
tação; 

VI- processamento de dados; 
VII- artes gráficas; 
VIl!- economia doméstica; 
IX- enfermagem; 

--X-prótese. 
Art. 29 Fica autoriZada a destinação de 

uma área mín"írria ·ae .30.bbú -nis2 (trinta mil 
metros quadrados) no perímetro da Região 
Administrativa III (Taguatinga), para sediar a 
EscoJa Técnica Regional e p~rmitir o desen
vOlvimento de atividades ou práticas educa
tivas _relacionad&s às diferentes habilitações 
-profissionaiS. - · -- --· · --

Parágrafo único. O Governo do Distrito 
Federal e a Companhia Imobiliária de Brasílía 
- rerrªcap;- deverão promover a escolha e 
delimitã_~ão do terreno e praticar todos os atos 
necessários à sua ocupação pelo estabeleci
mento escolar. 

Art. 39 Para a consecução do que prevê 
esta lei~ fie~_ estabelecida a dotação de NCz$ 
lOO,OCtO:QOO;OO {Cem milhõeS ile CrUzados 
novos_),- com específica destinação à impla· 
tação da Escola Técnica RegiOiiat de Tagua-
tínga. · .... 
- -§- 19 Adotaçãomendonadanocaputserá 
inclulda na proposta orçamentária do Distrito 
Federal refeiente ao exerdcio financeiro sub-

seqüente ao da aprovação desta lei, cujo valor 
será pata esse fim atualizado de acOrdo com 
os-índices oficiais. 

§ 29 A lei que fixar anuâ.lmente a despesa 
do Distrito Federal-consignará umã dotação 
global destinada à cobertura dos encargos de 
manutenção e desenvolvimento da Escola a 
que se refere o art. 1 <-. 

Art. 49 A Escola Técnica Regional de Ta· 
gUatirlga-Poderá receber, na forma que dispu~ 
ser o r_egulamento, além dos recursos orça
mentários previstos no artigo anterior, auxílios 
e subvenções dos Poderes Públicos ou doa
ções e contribuições de pessoas físicas e jurí
dicas privadas, constituindo tais rendas fundO 
especial de natureza contábil do estabeleci
mento e por ele próprio administrado. 

Art. 5o Os bens patrimoniais da Escalá, 
que constituem os imóveis por ela ocupados, 
suas instalações e benfeitorias, e demais bens 
móveis ou valores pertencentes ao estabele
clmeilto continuarão sob o domínio 'ou titulari
dade do Distrito Federal, aSSim como-os ·que 
vierem a ser adquiridos. 

Art 6~ O atO que criar a Escola disporá 
sobre a aprovação do respectivo regimento, 
sua_ administração, regimejuridico do pessoal 
e vinculação à Secretaria de Estado compe
tente. 

Art. 7~ O GOverno do Distrito Federal re
gulamentará o prescrito nesta lei, no prazo 
de cento e vinte dias, definirido_ a participação 
dos órgãos ou entidades da administração lo
cal incumbidos da execução do que nela se 
contém, bem como estabelecerá prazo para 
conclusão dos estudos e providênCias neces
sárias à implantação e funcionamento da Es
cola. 

Art 8° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em 
.contrário. 

Justificação 

A fértil experiência das escolas técnicas e 
colégiOs prOfissionalizantes mantidos pela 

_ União, sec;limentada ao longo de decadas de 
trabalho consVUtivo na cliss_eminação de co
nheciritentos especializados e qualificação de 
mão-de-obra, em todo o território nacional, 
justifica de per si o transplante do sistema 
para o Jimbito da Administração Pública do 
DiStrito Federal. 

Verdade que a Capital -da R€PúblTC-a e stias 
comunidades circunvizinhas já contêm com 
exemplos promissores dessa presença de es
tabelecimentos de ensino ·voltados primada:J
mente à capadtação profisSional de seus alu
nos, sejam as unidades o Senai e Senac e 
a1gumas outras. 

Importa, contudo, em face da dimensão das 
necessidades gerais da população, dinamizar 
e multiplicar as oproturiiâades abertas aos jq
vens que aspiram a asSociar a formação escO
lar tradicional com os conhecimentos práticos 
de cunho profissionalizante, que lhes abram 
as portas à realização pessoal. 

Essa ambivalência proveitosa representa, 
com Jdda certeza, uma contribuição inestimá
vel ao futuro daS novas gerações, ao permitir 
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que o rapaz ou a moça_ possa ter mais facili
tado o acesso ao mercado de trabalho, através 
de ocupações variadas no comércio, na indús-
tria e nas empresas de serviços em gerai. 

Justiti<::a-se a escolha da cida4e-satélite de 
Taguantiga para sediar iniciativa de tamanho 
porte e largos efeitos_rnul_tplicadores, urna vez 
que já conta com cerca de 500.000 habita[ltes 
e deverá ser especialmente contemplada den
tro dos objetivos do Pr_oim - Progral)la de 
Desenvolvimento Industrial do_ Distrito Fede
ral. 

Trata-se o Programa em tela de uma ação 
de governo intel.rarhei1fe- vocaciõn-ãda ao su
cesso, que se consolidou através da Lei n~ 
6, de 29 de dezembro último; aprovada pelo 
Senado Federal e sancionada pelo Governa
dor do DF;~ qúe tambêm expediu o Decreto 
Regulamentar n" 11.568, de 16 de maio p.p., 
a fim de permitir sua implementação. 

Com o Proin, elevado número de indústrias 
deverá surgir, mormente em Tag\mtinga,- que 
já possui o maior parque industrial do Distrito 
Federal. Por conseguinte, toma-se imperiosa 
a criação :de _es<:ola profissionalizante com a 
envergadura e abrangência pretendida no pre-
~nte projeto, porque haverá "certamente, na· 
esteira do processo de industrialização indu
zida, uma concomitante __ expansão das ativida
des comerciais, inclusive de exportação, e no 
setor de seMços, trazendo em seu bojo maior 
demanda de mão-d~obra qualificada. 

Se a cidade não dispuser de meios de capa
citação profissional, fatalmente haverá neces
sidade de ir buscar alhures trabalhadores re
crutados em outras praças, encarecendo o 
produto e deixando a população local em si
tuação de desemprego ou de subemprego. 

Diante disso, pOr intermédio do projeto que 
ora levo à apreciação dosJ.lYstres membros 
do Sen_ado Federal, ouso propor a criação de 
Escola _Técnica na Região Administrativa de 
Taguatinga, dotando-a dos meios necessários 
para cumprir tão importante desiderato. 

A tanto, a proposição contempla as provi
dências legislativas e administrativas capazes 
de viabilizar a iniciativa, que se afigura inegável 
aspiração da comunidade local. 

De fato, é bastante atent.,.r-se para os gran
des contingentes de jove11s que aguardam 
oportunidade de aprendizado regular na refe
rida cidade-satélite, a que corresponde outro 
tanto de trabalhadores que assomam todos 
os anos ao mercado de trabalho em busca 
de colocação satisfatPria junto às empresas 
dos setores secundário e terciário. 

Urge, pois, uma a_ção dedQ.jda do Poder 
Público da Capital Federal no sentido de Con
cretizar medida de largo a1cance social, com 
inumeráveis benefícios à população que aqui 
se congrega. 

Brasília, de junho de 1989. - Depu-
tado Frcmcisco Cafne_iro~ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES' 

Mário Maia- Carlos De'Carli -Áureo Me
llo - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho -
Moisês Abrão -Carlos Patrocínio -Antonio 
Luiz Maya -João CaStelo- Hugo Napoleão 

-Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho 
- Mauro BeneVides - Mansueto de Lavor 
-Jutahy Magalhães- Afonso Arinos ~ lta~ 
mar Franco- Ronan Tito..;.... Fernando Henri
que Cardoso - Meira Filho - Louremberg 
Nunes Rocha - Mendes Canal e - -Affonso 
Camargo· ·...;.... Dirceu Carneiro - Carlos Chia
rem. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Está fmda a Hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
~Iteml: ~ 

_ Projeto de Lei da Câmara n9 13 de 
1984, (n' 2.716!76, na Casa de origem), 
:que arnoYa -redaÇáo ao § 29 do art. 224 
da Consolidação das Leis .do Trabalho, 
aprOvada pelO Decreto-Lei n9 5.452, de 
}9 de maio de 1943, com as modificações 
da legislação" posterior. 

A PresidênCià, 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 prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 13, de 1984. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do_ Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câ~ara dos Dep~dos.. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
--ltem2: 

Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 
1984, (n9 2.867n6; na Casa de- origem), 
que introduz modificação Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De~ 
.creto-:LeLn~ ,5.4_52, de 19 de maio de 1943, 
para o fim de assegurar estabilidade pro
visória,_ à mulher trabalhadora que contrair 
núpcias. 

A Presidência, nos termos do art.. 369, alfnea 
a, do Regiinento Interno, e conforme o P~recer 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Çonstituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Le_i da Câmara n~ 14, de 1984. (Pau~ 
sa) ~ . ~ 

Na:O havendo objeção do Plenário, a matéria 
·ira ao-Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) ~ 
-ltem3: 

Projeto de Lei da Câmara n>? T5,_ de 
1984 (n' 2.760{16, ria Casa d~ oJigem), 
que dá nova rec;fação aç § ;3? art 89 da 
Lei_n<>__~.a~. de 8 dejunhÇJ de 1973, que 
aJterou a legislação previdênciária. 

APresidênc:;ia, nos tennos.do art. 369, alínea 
·a do Regimentei Iittemo, e confoiTne o Pãre.Cer 
_ rt'. 5_8_,_de 1989, da Com_isSao de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n' 15,de 1984. (Pau-sa) • ~ . . 

Não havende>_ objeção do Plenário, a_maté_ria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmara n<;> 67: d~ 
1984 (n9 818(19, na Casa de oriQem), 
que estabelece medidas de proteção ao 
trabalhador rural exposto a substâncias 
químicas nocivas. 

A Presidência, nos termos do arl369;._ã1íriea 
c, do Regimento Interno, e conforme _o P~recer 
W 58. de 1969, da Comissão c;Ie ÇonstifuiÇão, 
JuStiça e Qdada}iia, declara prejudiCado o 
Projeto de Lei da Câmãt"a n9 õl, de 1984. (Pau
sa) 

Não havendo obJeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo f~ta a devida comunicação à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRES1DEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Projeto de_ Lei do Senado" n" 256 de 
1983" ~ Cõrilplémerltar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que introduz 
alterações na Lei Complementar n" 7, de 
7 de setembro de 1970, dque institui o 
P!S. 

A Presidência, nos termos do art 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o parecer 
n• 58, de 1989, da Comissão de ConstituiÇão, 
e Ju_s_tiça e .a~dania, declara prejudicado o 
projeto de Lei do Senado n_9 256, de 1983 
- Complementar. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenârio, a matéria 
vai ao Arquivo. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item&: 

ProjetO de Lei do Senado n? 226, de 
1986 - -Complementar, de autoria do 
Senador Carlos Chiarelli, que acrescenta 

· alínea ao § _1? do art. 39 da Lei Comple
mentar n9 11, de 25 de rilaio de 1971 
e altera a redação do § 29 do mesmo 
artigo, para assegurar à esposa ou com
panheira do trabalhador rural a condição 
de tltu1ar de direitos previdenciários. . 

A Presidência, nos termos do art. 369, alfnê"ã 
a, do Regimento Ir_tterno, e conforme o PareCe_r 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado _ n<? ?26~ de 1986 
-Complementar. (Pausa) --

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O Sr. Sena(Jor /'lelson Carneiro, PreSi
dente deixa a cadeira da PreSidência que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa 
Jf Secretátio. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria constante da ordem 
do Dia. 

Çonçedo a palavra, para breve comunica
ção, ao Presidente da Casa, o nobre senador 
Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Para breve comunicaÇão. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, -há 
poucos dias, ocupei esta tribuna para descre
ver a grave situação em qüe se encõntiava 
e se encontra o Município de Volta Redonda, 
no Rio de Janeiro, com repercussões em todo 
o sul fluminens.e, conseqüência da gravíssima 
situação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

Registro, neste momento, que as medidas 
solidtadas estão sendo atendidas. Hoje, nessa 
cidade, o Ministro do Desenvolvimento da In
dústria e do Comércio reúne-se cOm o Gover
nador do Estado e demais autoridades locais, 
para encontrar meios a fim de soludonar a 
grave crise em que se debate a Cómpanhia 
Siderúrgica Nacional e, em conseqüência, d~
volver ao sul fluminense os dias de tranqüi
lidade, de esperança e de progresso. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao -nobre sena.dor João 
Menezes, que fa1ará pela Liderança do PFL. 

O SR. JOÃO"MENEZES PRONUNOA 
DISCURSO OOE,.EI'IIRE.OUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERÁ PGBLJCADO 
PQSTERIOR/1ENTE 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Obrigado a V . .EXl' 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O .SR. LEITE CHAVES PRONGNCIA 
DISCGRSO QGE, ENTREGUE Â REW
SÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMENTE- . - -

Dur;:mte o ch'sclirso--dá sr.--D~íte-cHa
ves, o Sr. Pompeu de Sousa JP Secretário, 
deixa a cadeirli da Presidência que-é ocu
pada pelo Sr. Áureo Mel/o, Suplente de 
Secretário. · 

Durante o discurso do Sr. Leíte Cha· 
veS, o Sr. Áureo Mel/o, Suplente de Secre
t.drio deixa a cadeira _da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 
3? Secretán'o. __ 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bornhausen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL
SC. Pronuncia o seguinte discurso~)-Sr:Pre~
sidente, Srs. SenadOres, estou dando entrada, 
hoje, em um projeto de lei que visa a aprimorar 
e a agilizar o sa1ârio-educação, que nasceu 
pela Lei n" 4.44U, de ~7 de outubro de 1964, 
assinada pelo Presidente- tastello Branco e 
que, na atua1 Constituição, está -previsto no 
§ 59 do art 212. - -

Devo dizer que, quando estive à frente do 
Ministério da Educaç~o. era minha intenÇão 
fazer com que o Congresso Nac:ional já, na
quela época, aprecisasse modificações da 
atuallegtslação: Todavia, em face da coinci
dência com a Assembléia Nacional Consti
tuinte, deixei para que, consâgrado o princípio 
e o preceito, pudéssemos sobre ele trabalhar, 
agora, nesta nova fase legislâtiva. 

O salário-educação visa, sobretudo, à apli
cação de recursos no ensino fundamental, co
mo fonte adicional. Mas é evidente que consta
tando os números atuais, verificarnos __ qu-e_ess-e 
salário-educação tem sido superior mesmo 
à própria fonte do Tesouro, razão pela qual 
a sua _destinação tem que ser bem estudada 
e a sua aplicação deve seguir prioridades den
tro da realidade educacional brasileira. 

A atual alíquota de- 2,5_% , assim como a 
opção da aplicação, em favor de em~regados 
e dependentes em escolas próprias ou em 
programas de assitência ao educando, foram 
mantidos sem qualquer acréscimo para as 
empresas. - · 

O projeto apresenta, como novidades salu
tares, a reduç~o do prazo de repasse dos re
cursos do salário-educaçáo p·ara os Estados, 
Distrito F.ederal e Municípios,_ fazendo com 
que esse iiãQ Ultrapasse -a 30 dias da própria 
arrecadação, além do que, _agrega todas as 
suas rendas financeiras aos beneficiários, evi
tando que a moeda, sem correção, seja co
rooida no seu ·caminho para os EStados e Mu-
nicípios. --

Para exémplificaf, ná ano de 1988, 6s Esta
doS fecitieram cento e vinte milhões, cento 

--e setenta e tiês rriil, seiscentos e noverita e 
-se_te cruzados novos, a título de salário-edu-
cação. Mas os juros desses mesmos recursos, 
que nao foiarri repassados para os Estados, 
somaram setenta e um milhões, seiscentos 
e-dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis 
cruzados novos. 

Também o projeto reduz as isenções, visan
do aumentar a arrecadação do salário-edu
cação. Mas a grande inovação está exatamen
te na CliStribuição dos recursos. Hoje, ternos 
os-rec.ursOs_ãsSim distribUídos: 2/3_ para os 
Estados e 1/3 para a chamada cota federal. 
Pelª proposta, os Estados passarão a ter 60% 

-dos-recursos. Pode, à primeira vista, parecer 
que haVerá uma_ diminuiÇão, mas a redução 
do prazo, acrescida· da agregação das rendas 
financeiras, irá,--s-éffi dúvida algwTia, réssarcir 
essa diminuição de percentual, rom· larga 
tnai-gem-de lucro. 

_F_or outro lado, os munidpios que hoje se-· 
benefici_am-com apemisde-8.34% do salárlo
edi.JCa'"!;ãO, se aprovada--a proposta apresen
tada ao Senado, terão 30% desses recursos, 
e§l_ra que possam~s_ efe~vamente começar 
Com o que todos desejam, que é a municipa
üzação do ensino _fu_!)damen_tal. É claro que 
é preciso que se tenham regras básicas para 
a distribuição desses 30%. Por isso; _o projeto 
prevê, corno critérios obrigatórios, a demanda 
po~encial çle~_alunos, __ a matricula na rede muni
cipal, e o détiçif da eSC:olarizãção. 
~- É- preciso que se dig~ aqui que em alguns 
Estados, como o dé São Paulo, o ensino funa
hieiital é, praticamente, miniStrado só pelo Es
tado, _enquanto a cidade do Rio de Janeiro 
tem todo o ensino fundamental municipali
zado, arcando conl ónus agora amparado na 
nova distnbu[ção proposta. 

Da mesma forma, o projeto diminui o poder 
da União, que fica apenas com 10% do va1or 
arrecadado, e para uma destinação especifica: 

a de corrigir as distorções regionais. N§l: educa
ção, especialmente existentes nas Regiões 
Norte e Nordeste. 

Finalmente, devo dizer que a l~i gue propo
mos exige que o salário--educação se"ja credi
tado em conta própria, para as Secretarias 
Estaduais e Municipais, evitando-se, desta for
ma, que os seus recursos sigam para um caixa 
único, o que muitas vezes seiVe para desviá-los 
de suas finalidades. 

Quero, nesta oportunidade, registrar a cora
boração recebida dos eficientes técnicos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu
cação, tendo à frente o seu ex-Presidente Dr. 
Hélio Guerreiro, que muito contnbuii-arn para 
a elaboração desse projeto de lei que, tenho 
c_ertel;a, poderá spr o início de uma desburo
cratização tão necessária e indispensável para 
o setor educacional. 

O Sr. João Calmon- Permite V. EX" um 
apa(te? -

- O SR. JORGE BORNHAUSEN - Con
_ç:e~o o aparte ao nobre Senador João Ca1mon. 

O Sr. João Calmon - Nobre Senador -
Jorge Bomhausen, deiejo felicitá-lo efusiva
mente pela sua iniciativa de apresentar esse 
projeto de lei regulamentando o artigo da 
Constituição--qUe se refere ao salário-educa
ção; V. ~. que foi um notável ministro da 
Educação-;-que tomou iniciativa do lançamen
to, com o apoio- do Presídente José Sarriey, 
de duzentas novas Escolas Técnicas Fe-derais 
e Agrotécnicas, credencia-se ainda mais- à ad
miração de todos nós por sua iriiciativa de 
hoje. Realmente, o salário-educação tem de· 
sempenhado um papel de enorme importân
cia no universo do engjno bragjJeiro, um dos 
seus aspectos -mais sedutores é a possibili
dade da utilização do ·dinheiro do salário-e- · 
ducação pela própria empresa, na instalação 
e_ manutenção de estabelecimentos de ensino. 
O exemplO nlais significativo, nesta área, é, 
sem ;dúvida, a série de escolas mantidas pela 
Fundação Bradesco, com recursos do salário
educação. Ainda há pouco, comentávamos 
essa iniciativa do eminente banqueiro Amador 
Aguiar, e V. Ex" lembrava que, hoje, mais de 
35 mil estudantes, em tOdo o Brasil, freqüen· 
tam as escolas da Fundação Bradesco, man
tidas com recursos do salário-educ_açã.Q. Creio 
que, se houver uma ampla publicidade em 
tomo dessa poSSibilidade, vão~se multiplicar 
os exemplos de partidpaçã-o da iniciativa pri
vada na criação e na manutenção de urna 
rede particular capaz de prestar serviços tão 
relevan~s à edllcação quanto as das escolas 
da Fundação Bradesco·. Eu estimaria muito, 
se fosse possfvel, no decorrer do debate_ sobre 
-a sua feliz iriidativa, exaniinarmos a idéia de 
utilizannos parte do dinheiro do salário-edu
cação para impedir a continuação de um dos 
aspectos mais nefandos da educação brasi
leira nos dias de hoje. Há profess-oras de 1 ~ 
grau, a mãioria, naturalmente professoras Lei
gas, que ganham, no interior do Norte e do 
Nordeste, e mesmo no interior de a1guns Esta
dos do Centro do Brasil, não um salário míni
mo, mas a metade ou um terço do salário 
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mínimo. Há casos de professoras que ganham 
20 cruzados novos por mês. E, recentemente, 
o Jornal da Tarde, vespertino da organização 
do Estado de S. Paulo, revelou que uma pro
fessora primária leiga, do interior do Nordeste, 
ganha, por mês, a metade do que ganha por 
hora um operário da Mercede Benz. Tenho 
repetido exaustivamente esse_ exemplo, mas 
até agora não consegui sensibilizar nenhuma 
entidade que congrega os professores do )9 

grau em todo o Brasil. Se pudéssemos apro
veitar o exemplo inspirador da Fundação Bra
desco e de algumas outras, inclusive uma do 
Estado que V. ~ representa aqui cãm tanto 
brilho, poderíamos dar uma complementação 
desse salário de fome, das professoras primá
rias, em numerosos Estados brasileiros. Seria 
mais uma co.nqufsta na área de Educação, 
na qual pontifica V. Br' com relevo singular. 
Muito obrigado. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN -Agra· 
deço a V. EJc!' O sé,.t aparte, o que muito me 
honra, por se tratar da pessoa que, nesta Casa 
e no Congresso Nacional, mais sendços tem 
prestado à Educação brasileira na sua luta 
constante, tendo conseguido a vincu1ação de 
recursos e que merecidamente é lembrada 
sempre corno a "Emenda Calmon". 

Agradeço ao ilustre Senador e amigo as 
generosas considerações, e devo concotdar 
que realmente deve haver. um esforço no sen
tido de haver uma propagação de iniciativa, 
como a Fundação Bradesc:o, com resultados 
tão benéficos à Educação brasileira. 

O Sr. Monso Arinos - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- C:om 
a maior honra, Senador Afo_nso Arinos. 

· O Sr. Afonso Arinos - Eminente Senaw 
dor Jorge Bomhausen, quero manifes_~r _ 9 
meu agradecimento_e a minha admiração pefa 
proposta de V. Ex', da qual não tinha conheci
mento prévio. Quero também me solidarizar 
com V. Ex'! pelas expressões usadas para com 
o Senador João Calmon, por quem tenho 
grande admiração,_ que sempre manifesto to
dos os anos, quando constatamos nos_ Orça
mentos brasileiros as verbas que foram incluí
das por S. EJc!', há alguns anos, na Constituição 
Federal. V. Elr' também é credor de todo o 
respeito e de toda a gratidão- daqueles que, 
como eu, foram professores durante muitos 
anos. A minha vida foi também de professor 
universitário em uma Universidade Federal e 
em uma Universidade Estadual. De maneira 
que me rejubilo e apenas peçO que V. Ex" 
tome as medidas necessárias para que o seu 
projeto seja rapidamente encaminhado e rapi
damente aprovado pelo Senado. O serviço 
que acaba de delinear e de nos ilustrar çom 
a sua exposição supera todas e quaisquer ini
dativas que neste momento estejam em trâ_n
slto aqui. Fico muito esperançoso de que v. 
Ex" Se inspke para quenssõ-ãnde com a matar 
rapidez, a fim de qué possa ser prestado por 
esta sessão do Senado federal o maior serviço 
que ela pode dispensar ao Brasil. Muito obri
gado. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Sou 
eu que agradeço a V~ Ex'!, Senador Afonso 
Arinos, cuja presença nesta casa já por si só 
engrandece o Senado Federal. e cujo aparte 
muito me honra. 

Devo dizer que concordo integralmente 
com as obserVações do S~ador João Cal
mon, no que diz respeito aos salários pagos 
ao magistério especialmente o municipal, 
muitas vezes inferiores aO salário mínimo. 

Pcir isSO rTiesmo, quando estive no Minls
tério da EducaÇão, Cl!ffipri um decreto que 
veio do Ministro Marco Maciel, não permitindo 
a transferência de recursos a municfpios que 
não tiv_essem o EStatuto do Magistério, para 
que houvesse um piso mínimo em relação 
ao· ·pagámeflto dos professOres. Da mesma 
forma, e tenho a certeza de que o apelo do 
Senador Afonso Arinos será inteiramente acei
to pelo eminente Presidente da nossa Comis
são de Educação, Senado_r J_oão Cah:non, que, 
por certo, colocará logo em pauta o projeto, 
para podermos dar a agilização indispensável. 

A nieU_ ver, devemo-nos preocupar, neste 
momento, com os problemas da Educação, 
numa época em que não só atravessamos 
dificuldades muito grandes no setor, mas que 
estamos vendo uma seqüênda de greves in
desejáveis, inclusive no setor fundamental. 

Devo dizer que, recentemente, pronunciei
meTãvorável a uma emenda do Deputado An
tôhio -carias Konder Reis, que desejava consi
derar o ensino fundamental como serviço es
sencial. 

A meu ver, efetivamentedeveríamos ter aco
lhido aquela sugestão, porque, na realidade, 
a interrupção constante a que estamos assis
tindo no ensino fundamental é gravemente 
prejudkial a uma geração e de recuperação 
muito difícil. _ 

Quero, pois, Sr. Presidente, nesta oportu
nidade, ao agradecer aos eminentes Senado
res João Calmon e Manso Arinos os apa~s. 
dizer que confio que esta Casa ainda há de 
melhorar com emendas e sugestões o projeto 
que agora apresento à sua conSideração. (Mui
to bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Jorge Bor
nhauseii, --o Sr. Pompeu de Sousa, 3r> Se

- cretário deixa a cadeira da Presidência 
que é ocupada peJo Sr. Áureo Mel/o, Su
plente -de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Me li o) ~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O SR. AFONS6 SANCHO (PD_S_- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senãdor_e$, o ~mpresariado brasi
leiro, cierite_ ·e -conSCiente da grave crise que 
.o país atravessa, proporcionou ·às lideranças 
partidárias um rol de medidas que, embora 
não muito rígidas, são aceitáveis para o mo
mento, com a finalidade de oferecer uma con
tribuição amenizadora do quadro que se apre
senta tempestuoso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, QS comen
tários .sobre o documento entregue ao presi
dente Nelson Camelrõ; _d_çi Congresso Nado-

nal, se dividiram; uns achando que foi tímida 
a proposta do empresariado, outros avaliando 
razoavelmente boa. 

Os que entendem que aquele documento 
deveria ser mais detalhado e afirrna,tivo, neces
sitam compreender que sua vontade pode ser 
explicitada na firmeza e definição do legisla
tiVO, qúe, -põssuindo-oS rumos-dás medida~ 
de emergência propostas pelo empresariado, 
poderá desdobrá-las conforme seus desejõ~ 
para que- salvadoras providências obtenham 
em -cheio a solução tão almejada pela Nação 
brasileira, o refluXo da inflação galopante que 
destrói tudo, ricos e pobres, reduzindo- as pos
sibilidades e aspirações de todos. 

Sr. Presidente, Srs." Senadores, alguêm-le
vantou a idéia de que o assunto deveria primei
ramente ser tratado com o Executivo, no caso
o Piesidente JoSé Sªrney, e sOmente depois 
com o Legislativo, como solicitação de apoio, 
posição que vista de fora realmente seria a 
mais plausível. Mas_deve .ser ressaltado, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que o Presidente 
da República não estava_ alheio aos acont_eci
mentos, segundo alguns líderes empresariais, 
e aplaUdiu o moVimento do empresariado erri -
favor de uma trégua econômica, financeira 
e política até a posse do novo presidente, fosse 
mesmo iniciada pelo Legislativo, onde ainda 
eXiste uma maioria consciente, imbuída do 
propósito de encontrar sol.\J.ções que venha 
a atenuar a crise sem precendentes que se 
.defronta. 

Assim -sendo, aqueles nove pontos apresen
tados pelas classes empresariais, qUe segundo 
os entendidos representam oitenta por cento 
do PIB nacional, devem ser examinados e dis
secados um por um, a fim de qUe seja encon
trada uma solução que possa atingír o deside
rato da transição política, sem traumas nem 
possibilidades de retrocesso que a ninguém 
convém. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o trabalho 
do empresariado brasilelro, ce-ntralizÇJdO em 
São Paulo, ~e sob o comando do Presid_ente 
da Fiesp, Dr. Mário Amato e cófu O a"poio 

- e cooperação da Confederação Nacional da 
Indústria, representada no ato pelo Vice-Pre
sidente Veloso, pelo fato de o Presidente, Se
nador Albano franco, encontrar~se em Gene
bra a serviço daquela entidade, 9~ve merec~_r 
todo apoio e consideraçãQ da classe polttica 
f:?:.r?sileira, primeiro porque foi uma espécie de 
alerta para o que está ocorrendO no País; se
gundo, pela maneira suave, sem arrogância, 
a"penéis COm o desejo de sinalizar aos congres
sistas _que há necessidade urgente de serem 
realizadas proVidências, com o único objetivo 
de corltiibuir para·a tranqüilidade nacional. O 
momento não ~omporta procurar quem fo
ram os responsáveis pelo que aí está, mas 
erlconiraf- um meio de amenizar a situação 
e aguardar que o futuro Presidente, seja ele 
Collor,_ Giysses, Brizola, Cova·s, Aureliano ou 
outro,_ 91.!-~ an_:te 9_ Ç>ais, a fim-de que coní 
a autoridade_ d_e eleitO Pelo povo, haja com 
todo rigor para salvá-lo. 

ESs~~-eram as pa1avras que gostaria âe falar 
no mon\ento, Sr. Presiderite, "SrS. senadores, 

\ 
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com referência ao ·memorial entregue pelos 
empresâJios ê classe política, quinta-feira pas-
sada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador .Man
sueto de Lavor. 

O SR. MANSOETO DE lAVOR (PMDB 
- PE. Prr'lnur ~ia o seguinte discurso.)- Sr. 
Preside, ae, Srs. SenadoreS~ mais uma vez, o 
Governo se propõe a apresentar à sociedade 
brasileira, tentando o aval do Congresso Na
dona!, novos planos, supostamente eficazes, 
para sustar a marcha batida da inCiação, reor
denar a economia e, como corolário, instaurar 
uma ordem social mais justa. 

Nesses últimos tempos, a distância entre 
o discurso dos govemantes e a prática política 
assumiu proporções InusitadaS. Ã inefiCácia 
administrativa, acelerada pela corrupção e pe
Ja especulação oficiais, gera U1!1 estado de per~ 
plexidade que abate o moral da Nação. 

t: neste contextó_- que o· Governo bate às 
portas do CongreSso, buscando seu aval para 
mais uma rodada de ajustes econômicos. Mas 
quem o faz, Srs. Senadores, -é ·um GoVerno 
que pela sua ineficáda, pelo seu descrédito 
junto a todos os segmentos da sociedade, des
qualificou-se para empreitada de tal magni
tude. O requisito primeiro da autoridade ê a 
credibilidade e o Presidente José Samey infe
lizmente não mais a tem, perdida que fC?i ao 
longo de seu GoVerno. Impõe-se, portanto, 
que o Chefe do Governo pratique, finalmente, 
um ato que poderia redimi-lo, ainda que par
cialmente, perante a História, renunciando aos 
meses finais de seu mandato para que nele 
se investisse_ o substituto legal, que sem um 
tão alarmante grau de rejeição pudesse coor
denar, com a efetiva participação do Con"greS
so e a adesão da sociedade, a adoção de medi
das de salvação nacional. Medidas destinadas 
não só ao efetivo reordenamento da economia 
à luz dos interesses nacionais, mas também 
capazes de consolidar as instituições demo
cráticas e assegurar, sem traumas, as eleições 
presidenciais deste ano. 

A partir do momento em que o eminente 
Uder do Governo,- Deputado Luiz Roberto 
Ponte, admite que o Presidente José Samey 
está sensibiliz.?ldo para a tese_ da antecipação 
do término de seu mandato, abrem-se novas 
e melhores perspectivas para os entencümen
tos, visando à contenção da hiperinflação atra
vés de um efetivo reordenamento da econo
mia e não de ajustes emergendals que se 
têm revelado ineficazes e, mais-dO~-que isto, 
maléficos ao País. 

Se o Chere -do Governo _efetivamente está 
disposto a dar esta contribuição ao _Brasil, im
põe-s_e que ele o faça sem provocai- maiores 
traumas ao povo e seguindo critérios de racio
nalidade política e administrativa. Assim, o ato 
unilateral que lhe cabe e definitivamente da 
renúncia teria que ser praticado antes das elei
ções presidenciais de 15 de novembro, crian
do condições para quebrar a velocidade da 
crise e viabilizar o pleito. Seria ihócua; ou qua-
se inócua, uma renúncia após as eleições. · 

Caso Sua Excelência, o Presidente Sarney 
confirme essa intenção e essa questão venha 
a debate, colocada pelo seu próprio Líder na 
Câmara dos Deputados, os objetivos des_se 
ato patriótico e de alta signifiCação política 
só seriam atingidos, no meu entender, se a 
-rénl:iiidã-Se efetua.sse dentro de um prazo cur-

- tissimO -sesSenta dias talvez, só assim poderia 
atingir séUS objetivos e su~justilicação plena 
á Unediata adoção .de medidas de salvação 
nacional, para consOlidar o proc~sso demo
crático, via eleições presidenciais, no dia 15 
de novembro. 

Se SUa Excelência o Presidente José Samey 
- repito -.- no dizer do Líder Luís Roberto 

--Ponte, concorda com a premissa maior, o pas-
so mais importante está dado, cabendo agora 
às lideranças políticas a negociação de prazos 
e datas para dar conseqüência àquela inten
ção atribuída ao Chefe de Governo por um 
de seus porta-vozes mais autorizados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o momento 
é de despre9dimento e de grandeza, não da 
consolidação de hegemonias grupa(s, ou me
ramente partidárias, a exemplo do que se vem 
fazendo neste País há tanto tempo. Como pre
vimos nesta tribuna, o Plano Verão terminou 
em completo fracasso, com o povo, uma vez 
mais, pagando a pesadíssima conta de mais 
uma aventura que resultou em maciça perda 
salarial e conseqUente perda de qualidade de 
vida para dezenas de: milhões de brasileiros. 
O Plano Verão, como denunciamos no mo
mento mesmo em que foi anunciado à Nação, 
não tocava nas causas daquilo que supoStaR 
mente pretendia combater. Ele incluía os hete
rodoxos congelamentos e desindexação, bem 
C"orrfo a ortodo~ elevação da taxa de juros, 
.-que é determinada pelo Executivo, através do 
Banco Central, e cuja flXB.ção em nfveis exage
radamente altos, nos dois meses e meio sub
seqUentes ao lançamento do Plano Verão, 
agravou, ainda mais, a já difícil situação da 
dívida pública interna. Esta é, atualmente, a 
detonadora de_impulso_s_continuados no sen~ 
tido da elevação da taxa de inflação, aquela 
mesma que os falsos planos e pacotes se deg;
tinariam a combater, segundo a retórica domi
nante nos meios de comunicaÇão. 

Tais impulsos, Srs. Senadores, provêm da 
recusa dos credores da dívida interna em fazer 
sua rolagem total e têm o potencial, uma vez 
exacerbados, de desencadear a hiperinflação, 
fanta.Sijla que já preocupa todos os segmentos 
política-s do País e que inspira os esforços de 
Parlamentares ligados à área económica, no 
sentido de encontrar fórmulas salvadoras, ain
da que em caráter emergencial. .. 

Ao mesmo tempo em que temos que r~co
nhecer a extrema gravidade da situação, é nos
so dever ter presente que de nada servirão 
para recompô-la, ou sequer contorná-la, su
postos remédios do gênero que vêm sendo 
administrados, sem qualquer efeito duradou
ro, sobre os componentes da inflação que, 
logo em seguida, recrud~sce com maior força 
que antes. 

Pouco importa que estes sup.ostos remé· 
dios sejam do tipo rotulado de ortodoxo ou 

heterodoxo. Ambos têm sido alternadamente 
usados com severos danos para o paciente, 
que é_ o povo brasileiro, e, como dissemos, 
sem debelar, muito pelo contrário, a desordem 
financeira reinante, que se consolida. 

As mezinhas heterodoxas apenas represam 
os preços durante algum tempo, não sem an
tes provocar, com a expectativa, novas distor
ções nos preços relativos, isto~. lenha anteci
pada e lenha para o futuro, destinadas à fo
gueira da inflação. Par~ se ter uma idéia_ do 
ridículo a que se chegou, um dia a indexação 
é culpada de tudo, e se estabeleceu um plano, 
e, no outro dia, a própria indexação é o único 
expediente à mão para evitar a hiperinflação, 
e aquele plano já não vale mais nada. 

No tocante aos mecanismos-ortodoxos, eles 
s6 serviriani para conter a explosão dos: pre
ços, se cessassem as despesas do Tesouro 
Nacional em favor dos grupos privilegiados, 
sob a forma de subsídios os mais diversos. 
Igualmente, poderiam ser aplicados aqueles 
mecanismos sem dano irreparável contra a 
produção e o queresta das condições de vida 
dos brasileiros, somente se s_e reformulasse 
totalmente os serviços _das duas dfvidas: o da 
interna como o da externa Se se desejasse 
minorar, como_"""ê defensável, as perdas que 
deveriam os credores de uma e de outra arcar, 
depois de tantos ganhos, se teria de fazer 
aquelas reformulações dentro de uma reforma 
ampla do sistema económico vigente, em que 
se Criass_em condições para o desenvolvimen
to da economia de mercado, isto é, das peque
nas e médias empresas, da concorrência, dos 
investimentos sociais, em que na um impres
sionante atraso acumulado- é a grande dívi
da social de que falava o eminente Senador 
patriota brasileiro Teotônio Vtlela -, e em tudo 
o mais que significaria a colocação do País 
no rumo do progresso económico e sõdãl, 
acompanhado de estabilidade financeira. Por 
exemplo, a colocação de títu1os da dívida pú
blica a longo prazo só será ,viável se se proce
der a essa reviravolta total no modelo econô
mfco que, com os últimos dez anos de detçrlo
ração e declínio crescentes, não mais deixa 
qualquer dúvida quanto à sua natureza con
centradora e contrária à viabilização da pros
peridade e da democraciã em nosso País. 

É imperioso que o CÕngresso-Nacional es
teja bem ciente _da realidade, que está sendo 
chamado a enfrentar. Caso contrário é prefe~ 
rível que não participe de esquemas compar
tilhados com o Executivo, mesmo- porque o 
caos cada vez mais intenso em que o País 
foi atirado é obra dos Executivos _federais, não 
apenas do atual mas de seus predecessores. 

_Uma participação do Congresso, por melhor 
intencionada que seja, mas partindo de uma 
visão falseada da realidade e empregando os 
rn.e.srm:Ys meca-nismos de política económica 
até agora adotados pelo Poder Executivo~ sem 
atentar para as estruturas de produção, de 
mercado e de renda existentes, terá o único 
efeito de emprestar sua chancela a um pro
cesso de destruiç-ão da economia brasileira, 
que já se encontra em seu estágio final. Seu 
enfrentamento, mesmo emergenciaJ, e a re-
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versão de tão prolongada e profunda derro
cada para o_abismo, não se pod.em fazer cOm 
o leque de providências superficiais que com
põem o receituário dos e_conomist?ls d~ plan
tão. esses _que_ há mais de vinte anos vêm 
conduzindo o Pais para a bancarrota, -acen
tuando a miséda de parcela_ majoritária, e cada 
vez mais crescente da população brasileira. 

A credibilidade fundada sobre a existência 
do espaço e de firme apoio da política econô
mica para as atividades produtivas e o sane_a
mento financeiro, isto é, da moeda e do cré
dito, pressupõe a reversão das políticas da ini
qüidade, que se têm superposto e acumulado 
ao longo de mais de 35 anos. Requer coragem 
e objetividade. Dispensa a rotineira repetição 
de lugares comuns e da aplicação de instru
mentos de política fiscal- e monetária que só 
fazem algum sentido em países onde o Estado 
não se tomou insolvente de tanto favorecer 
a grupos concentradores, .e onde a economia 
de mercado não foi manietada pelo poder de 
tais grupos num circulo de ferro em que os 
cartórios ajudam os oligopólios. 

Sem atingir a estrutura da concentração e 
da transferência de re.cursos_ para o exterior, 
a aplicação de políticas ortodoxas é inteira
mente descartada pela própria importância no 
COOgresso de forças políticas que rejeitam a 
radicalização do genocídio da população bra
sileira. Mas o que essas forças não deveriam 
ignorar é o fato de que esse genoddio já vem 
crescendo, embora ainda sem a rapidez galo
pante que adviria da aplicação daquelas políti
cas. Deveriam, ademais. verificar que, sem a 
reversão da política económica no sentido que 
estamos propondo, são absolutamente inevi
táveis as escaladas do défidt público, das 
emissões monetárias. Qo saldo da dívida inter
na e da própria inflação no rumo da hiperin
flação. Isso porque os remédios ortodoxos, 
na realidade, operam diretamente sobre esses 
sintomas e não sobre suas ·causas reais, i::, 
assim sendo, ampliariam de forma abrupta 
a já insuportável disparidade de rendas preva
lecente no Brasil, onde a parte dos salários 
na renda nacional desceu de 60%, na década 
de 60, ·pai'ã m.en:os-ae-35%. em 1988~ "de acor
do com as próprias estatísticas oficiais. Note
se que estas estatísticas não inclu~m as rendas 
extra-oficiais dos grupos mais concentrado
res, assim como as advindas do superfatu
ramento de importações, subfaturamento de 
exportações, caixa dois etc. além de não consi
derarem a carga tributária, proporcionalmente 
maior nos as&alariados. 

Em resumo·, Sr. Presidente, Srs. Senadores·, 
há um dilema que não podemos aceitar. 

O Sr. Afonso Sancho-V. EJcl'me permtte 
um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con
cedo o aparte a V. Ex•, com muito prazer. 

O Sr. Afonso Sancho- Gostaria de, com 
todo o respeito ao pensamento de V. EX, dis
cordar dessa idéia de uma renúncia imediata 
do Presidente da República, porque entendo 
que não seria _satisfatório para a transição polí
tica. Primeiro, porque não sabeóamos cQmo 

ocorr~ia o desdobramento Qessa renúncia. 
Como V._EX' sab~. há mujtis pessoas -~nteni::i
sadas em que Voltemos _.a dias de governos 
mais fortes. Até certo ponto, entende-se iss_o, 
mas que esse governo fOrte saia do seio do 
povo, saia eleito com urna maioria que lhe 
garanta condições de tomar toàas as provi
dências. O ideal seria fizéssemos todo o possí
vel para atravessar essa Situação até o dia 15 
de novembro, quando teríamos um presidente 

- eleito. Ai, se o Presidente da República, reco-
nhecendo que não deveria mais contim,tar, po
deria renunciar, _e encontrar-se_uma formajuri
dica em que o próprio Presidente eleito .assu
misse imediatamente, c::omo ocorreu em nos
so vizinho país-irmão, a Argentina. De for~a 
que não é bom para o País h<ija o trauma, 
a esta altura, da renúncia do Presidente da 
República. É desejável que to_dos aguardemos 
o- dia 15 de novembro e, daí por diante, o 
Presidente eleito pelo povo possa realizar o 
que esperamos, porque um Presidente eleito 
nessa emergência - e s.eria eleito pelo Con
gresso Nacional -também não seria o indica
do, pois não teria a autoridade_ neCesSária para 
tomar determinadas providências, e, ainda aí, 
seria inconftável, pois não seria eleito pelo po
vo, m_as escolhido, numa emergência, pelo 
Ccingresso Nacional. Não s_ei se chegaóamos 
até à_ escolha desse Presidente pelo Congres
so, diante do tumulto que poderia ocorrer com 
a renúnc::ia do Presidente José Samey. Este 
é o meu pensamento, respeitando o de V. EX': 
seria melhor aguardarmos o dia 15 denovem
bro. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Emi
nente -Senador AfonsO &lncho, a tese da re
núncia do PresidenteJosé Sarneynão foi colo
cada por mim. Quem seria eu para colocar 
assunto tão pcilêffi(cõ- i:ori1o este? Mas, se o 
próprio Uder do Governo levanta nacional
mente, através de entrevista à imprensa do 
País, essa tese, é lícito discutirmos. Temos 
o dire"ito -de discutir essa tese. ' 

_O Sr. Afonso Sancho- Talvez, o nobre 
Senador não tenha entendido que quando S. 
Ext disse que o Presid~nt,eo es_tava disposto a 
renun_cia,r não er_a imediatameqte, era aPós 
o resultado dQ pleito._ 

OSR.MANSUETODELAVOR-Exato; 
aí vem a minha complementação dentro. da 
discussão. A tese da renúncia foi levantada 
pelo líder do Governo, afinnandó que, se hou
vesse essa necessidade para superar a crise 
brasileira, o Presidente o faria; no que estamos 
louvando o gesto elevado e patriótico do Presl
dente José Samey. Temos exemplos. O mais 
recente é do Presidente Alfonsín, _da Argentina, 
que julgou-se- sem condições, 

O Sr. Afonso Sancho- Depois de eleito 
o candidato. - -

O SR. MANSUETO DE lAVOR -Só 
que, como as condições., os eJementos, as 
éii'cunSt:âiii:faS da Argentina são difer_entes_ das 
circ.unstânciás brasilelras, achamos -e aí vai 
a nossa __ contribuíção à discussâo provocada 

_ pelo líde~ Luiz Roberto Pon_t~- que a renúncia 

do Preside_p~ ~a-o:t~Y~ depois das eleições é 
in6cl.JA, -nã-o_ cuin_pr~ o~_ objettvOs, pOrque ·a 
criSe brasileira é de tal magnitude, neste_ mo
mento, que se teme claramente pela realiia- -
ção do pleito de 15 de novembro: E aí, nobre 
Senador, ~ que, havendo um Governo provi
sório, constitucional, que pUdesse conduzir, 
temporariamente - essa transição até entre
gar o mandato Presidencial ao que democrati· 
camente tenhª sidO ele:it_o pelo povo _bra~ileifS~, 
seria, então, extraordinário esse gesto. 

O Presidente entenderia que faria essa re
núncia pata consolidar a transição e para asse- · 
gwar a sua última. etapa, que é a eleição direta 
para Presidente da República. Nada de mal 
nessa tese. QuerO apenas reiterar meu apelo: 
se o Presidente se decidisse a praticar esse 
gesto, por razão de elevado patriotismo, como 
um serviço a mais_que_p_!esta ao País,_então 
que o fizesse-: primeiro, COm ã. brevidade ne
cessária, para que pudesse atingir os objetivos; 
segundo, que o fizesse sem trauma. E o_que 
é uma renúncia sem trauma? .É: aquela que 
não é _seguida de cataclismas polítk:os._É 
aquela que segue o rito -constit_ucional. O Presi
dente tem, realmente, os seus substitutos 
constitucionais e um desses será investido. 

O Sr. Afonso Sancho - Permita-me V. 
Ex'?. . 

- - - - - - -- ·-
0 SR: MANSUEfO DE LAVOR_.:._ Eco-. 

mo disse eu nc;1 minha colocação: é uma m_era 
contribuição ao debate levantado pelo próprio 
líder do Governo. Não foi o líder da oposíção 
que levantou esse debate da renúncia do Presi
dente José Samey, foi o Uder do Gov:~o 
na Câmara dos Deputados. Assim esSe debate 
é lícito e exige urria particip<i.ção fíOssa. EstoU. 
dizendo corria uma contribuição ao debate 
levantado pelo Líder do Governo, salvo, natu
ralmente, as opiniões de eminentes colegas 
e de outros próceres da política bras1leira, é 
que ......;. -no-meu entender - realmente essa 
renúnCia teria cj:ue·ser dentro de breve espaço 
de tempo, porque não tem sentido depois das 
eleições a renúncia do Presidente José Samey. 
Por quê? Num vácuo, dialoga-se com o Presi
dente eleito. O importante na renúncia, e que 
exige um sacrifício, um ato de patriotismo do 
Presidente, é sa!Vãr a transição. E essa tranSi

-ção só se salva se realmente se der condições 
para que haja a eleição para Presidente -da 
República, sob o prisma polftico, não teme
mos por essa eJelção. Mas a crise económica 
pode ameaçar a transição política. -

Qual é a inflãção do _m_ês de junho, eminente 
-Senador? __ V._~ sabe, apr'o~ima~_~e_nte ... 

O Sr. Afonso Sancho - Aproximada
mente 25%.-

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Qual 
vai ser a de julho? E o mês f.3.tidico de agosto? 
G.UaniOVai ser es·sa inflação? E nós ainda te
mos agosto, setembro, outubro- e 15_-dias de 
novennbro. -

O Sr. Afonso Sancho- Eu gostaria que 
V. Ex~ me permitisse expressar meu pensa
mento. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR -V. 
Ex' tE:m a palavra: quero ouvi-lo-cOm inuito 
prazer. 

O Sr. Monso Sancho- Entendo, nobre 
Senador Mansueto de Lavor, que, dentro do 
que preceitua a Constituição, se houvesse essa 
renúnica, o Presidente da Câmara assumiria 
o Governo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- É um 
homem que não tem uma rejeição genera
lizada. Então, o poder quase que se deslocaria 
para o Congresso, para a Câmara dos Deputa
dos, que é a representação popular, os Depu
tados são representantes do povo. 

O Sr. Monso Sancho - Eu gostaria de 
concluir. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - En
tão, por um periodo de transição, até entregar 
o poder presidendaJ ao eleito pelo povo brasi
leiro, ... 

O Sr. Afonso Sancho- Eli gostaria de 
concluir. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- ... na
da demais que o substituto constitucional, o 
Presidente da Câmara, CondUZiSSe esse pro
cesso, e não seria sozinho, seria com o Con
gresso, seria com os segmentos da população 
brasileira, as legítimas representações da so
ciedade civil. O que há demais nisso? Haveria 
trauma? -

O Sr. Afonso Sancho - Eu gostaria de 
concluir. O Presidente da Câmara assumiria 
apenas por 30 dias e convocaria uma eleição 
imediatamente, indireta Então, não sabemos 
quem seria _esse salvador, que não traria o 
aval do povo, -e-que iria servir de saco _de pan
cada· durante todas essas eleições, como está 
servindo de saco de pancada o Presidente Sar
ney. Então, Senador Mansueto de Lavor, reite
ro o-meu pensamento: o ideal é conseguirmos 
que essa transferência ocorra - não como 
V. Ex' está dizendo, que não tem sentido -
porque de 15 de novembro a 15 de março 
são quatro longos meses. No dia 1 ~ de janeiro 
o Presidente que estiver no Poder já começa 
a executar um Orçamento que não é mais 
do que vai sair no dia 15 de março._ Devia 
ser o Orçamento executado pelo que foi eleito 
no dia 15. Então, é muito interessante, e en
tendo que a nossa Constituição devia fixar-se, 
como já está flxado. Somente este Presidente 
vai entregar o Poder no dia 15 de março; os 
outros entregarão no dia 19 de janeiro. 

disso. Realmente, não só se preocuparam em 
asSegurar, mas até dia a dia, hora a hora, ape
sar de a Constituição ftXar para outros Presi
dentes .} 5 de janeiro, mas se quis que o man
dato do Presidente Sameyfosse como ele que
ria, ComO ele impôs ao País. Não se lembraram 
dos compromissos de Tancredo Neves, de
pois apoiados pelo próprio Presidente Samey, 
de só querer governar quatro anos, por ser 
um Governo de transição. De nada disso se 
lembraram. Samey impôs, e não diminuiu um 
minuto sequer do seu mandato, quando seria 
o lógico. Ent€ndo que v. Ex" é a favor da renún
cia do Presidente Samey, mas após as elei
ções, para que a posse do novo Presidente 
sejª_ a 15 de janeiro? 

O Sr. Monso Sancho- A }9 de janeiro, 
como preceitua a nova Constituição. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -~0 
perigo de 19 de janeiro, Setiador, é que pode 
ser que, àquela data, não se saiba sequer 
qUem será o Presidente, porque vai haver um 
segundo turno. Temos aí dificuldades opera
cionais etc. QUererilós que realmente a eleição 
ocorra tranqUilamente, e se para isso for ne
cessária a renúnda do Presidente, Sua Exce
lência já o disse~ através do seu Líder, está 
disposto a- fãzer esse sacrifício. Não sou eu 
quem está pedindo a renúncia do Presidente 
Samey. Estou aplaudindo esse gesto, inclusive 
essa comunicáção. ESte debàte que está ha

-vendo no final desta sessão não foi provocado 
por nenhum dos eminentes colegas senado
res, nem por mim. Foi provocado pelo Líder 
Luiz Roberto Ponte. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR- Con
cedo o aparte ao nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O Sr. Ney Maranhão ~ Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, estou ouvindo com muita 
atenção o pronunciamento de V. Ex" Nesse 
pi'Oblema da renúncia ou não do Presidente 
Samey, há, no meu entender, uma coincidên
cia muito grande. Não se pode comparar o 
problema braslleiro com o--argentino, pois a 
diferença é da água para o vinho. Sabemos 
muito bem que a democracia na Argentina 
foi propiciada mais rapidamente pela desmo
rali.zaç_ão do poder militar, principalmente com 
-a -guerrra âas Malvinas. O poder militar ficou 
ituma -sítuação delicada perante o povo -argen
tino. 
.· _Sabemos o que hOuve, até agora. Os milita
res foram os responsáveis por aqueles proble-

0 SR. MÃ.NSCJETO DE LAVOR - Mas mas, não só o da guerra da Argentina contra 
foram os zelosos que não só asseguraram os a Inglaterra como também pelo problema das 
cinco anos do mandato do Presidente Samey, perseguições, da guerra suja que houve, prati-
e a maioria, 95% dos que votaram em Samey camente uma guerra civil. Não houve, como 
estão arrependidos. Hoje, se fossem votar no- no Brasil, um apaziguamento. Não tiveram os 
varnente pela manutenção dos cinco anos do argentinos um Tancredo Neves, um estadista 
Presidnete Samey, ou pela fixação do mandato que apaziguou,_passou uma espój<;~. no passa
do Presidente Samey, não votariam mais. Não__ do, e a nossa democracia ou a tr_ansição cc
encontrei nenhum dos companheiros, dos ~o- meçou a prosperar em nosso Pals, quando 
legas constituintes, que tenha votado pelos - assume o Presidente José Samey. Agora, o 
cinco anos que hoJe até não se arrependa que me chama a atenção é que alguns filmes 

desses eu já vi, Senador Mansueto de Lavor, 
dos idos de 50 para cá, cOmo o-caso do" suicí
diq de Getúlio Vargas, como o caso das quar
teladas de Jacaré-a.:Canga, do 11 de novem
bro, da não-posse de Juscelino Kubitschek 
Então, aparece, agora, um parlamentarismo. 
E isso, para mim,- é golpe. Isso, para mim, 
é casuísmo. E me chama a atenção como 
um Deputado de grande experiência, que é 
o nosso companheiro de Minas Gerais Milton 
Reis. que foi líder, durante muito tempo, do 
PMDB. Secretário-Geral do PMDB, Deputado 
experiente, que conhece muito bem os proble-_ 
mas nacionais, que acompanhou de perto os 
graves problemas institucionais por' que pas
sou o País, esteja a. patrocinar um parlamen
tarismo dessa natureza. Não acredito, Senador 
Mansuetode Lavor, que o PresjdenteJoséSar
ney, a quem faço oposição, como V. EX' tam
bém o faz, nãO acredito que Sua -Ex.CeTéncia 
patrocine essa inicíativa. Por outro lado, isso 
dá uma instabilidade ao Pajs._ Parece que não 
querem conclUir a nossa democracia, nãÕ 
querem concluir aquilo que Tancredo Neves 
rez com tanto esmero. Todos, no Parlamento, 
que aprovaram-esta Constítuiçâo, e mesmo 
não votando- no Dr. Ulysses Guimarães, que 
todo o Brasil reconhece como lutador, como 
o "Sr. CõnStituinte", todos percebem que está 
surgindo toda a sorte de tramóia. Por último, 
surge o Sr._ Jâni<? -Qüãdrõs. Esse homem .foi 
o responsável por tudo isso que ocorre neste 
País. Arrependo-me hoje de ter votado, em 
Pernambuco, pela famosa chapa "Jan-Jari": 
Jânio e Jango. Esse cidadão, depois de sete 
meses, renuncia e, com o maior cinismo, vai 
embora para a Europa. Volta e quer fazer a 
mesma cois.a que aconteceu àquela época:· 
voltar a ser candidato à Presidência da Repú
blica. Dá uma declaração que estava cego. 
Agora quer entrar no PFL, fazerido uma tra
móia, para novamente tirar o tapete do candi
dato do PFL, o nosso eminente comPanheiro 
Aureliano Cha~S. Isso tUdo é uma grande far
sa e, no meu entender, o povo brasileiro está 
percebendo. Entendo que todos os candida
tos a Presidente da República, do Dr. _Uiyss_es 
a Collor de MeDo, a Roberto Freire, enfim, to
dos os candidatos _nao_ podem aceitar jogo 
dessa natureza. Estamos com eleições marca
das, o jogo foi posto na mesa e todos os candi
datos de todos os Partidos têm que se unir 
para que essa. eleição ocorra no _dia 15 de 
novembro e o que ganhar tome posse natural
mente, como quer o povo brasileiro. Do con
trário, nobre Senador Mansueto de Lavor, com 
o que está acontecendo, alguém está que
rendo fazer uma tramóia, porque acha que 
pode perder uma eleição. A meu ver, os parti
dos devem posicionar-se contra essa tramóia. 
Se não me engano, li uma entrevistã do Dr. 
Ulysses Guim<!_rães contra esse problema -
todos os partidos têm que se juntar e dizer: 
teinos eleições, o povo está esperando defi
nir-se 'numa eleição, que há muitos anos não 
existe neste País, e quem ganhar toma posse~ 
lsso·.é. o qae tem que ser Teito. Pziraben1Zci
V. EX' neste instante, quando trata de assunto 
de tamanha importância e de interesse para 
todos nós. -
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O SR. MANSOETO DE LAVOR- Muito 
obrigado, Senador Ney Maranhão. A coloca
ção de V. Br é de fundamental importância. 

Esta Constituição não pode ser alterada, 
rasgada, ao sabor dos interesses eleitoré)is de 
qualquer corrente até do me_u_ Partido. Tenho 
o maior respeito por eminentes Uderes do 
meu Partido, a começar pela figura impoluta 
do Senador Nelson Carneiro e de outros Com
panheiros que sempre foram parlamentaris
tas, desde o começo da sua vida pública e 
que têm toda razão de defender o parlamen
tarismo antes, durante e depois das eleições, 
porque sempre o fizeram. Por~m, não posso 
admitir, não veto, sou contra qualquer altera
ção das regras eleitorais, muito mais dos_ tex
tos constitucionais, para influenciar ou desviar 
a atenção do eleitor no que se refere a_ essa 
eleição presidencial. 

Esta Co'ristituiçãO deve ser intocável até o 
pleito de 15 de novembrp, no que se refere 
à forma de govemo,·à mudança. Temos tinia 
data para o povo ser consultado sobre o siste
ma de governo: só em 1993. E esta .será a 
data para se instalar no País o pàrJamenta
rismo, Se, por.,entura, depois de eleito o Presi
dente da República, ele realmente tem candi
datos que se comprometem a isso, convoca, 
envia ao CóhQreSsd Ufua propOSt.tfâe emenda 
constitucional para antecipar ·o plebiscito, de
pois de eleito, depois de empossado. Muito 
bem, isso é muito louvável e nada há de mais. 
Mas, enquanto não toma posse o sucessor 
do Presidente Samey, eleito a 15 de novembro, 
qualquer alteração de dispositivos constitucio
nais quanto às eleiÇões, forma de governo, 
são casufsmos reprováveis. 

O Sr. Ney Maranhão-É golpe, Senador! 

O Sr. MANSUETO DE LAVOR- É gol
pe- e-os que procedem assim ~S.tâQ agindo 
iguais aos militares _que mudavam a Consti
tuição ao sabor de seus intentos eleito.rJ3.fs ·e 
do seu apetite pelo poder. Esta colocação de 
V. Ex- e da maior importãncra.-

Eritretanto, ê multo difererite se vem o Líder 
do Ciovemb e diz que o President~ quer cola
borar com o processo, dizendo, inclusive, que, 
se for necessário para debelar a crise, vai re
nunciar, por que não vamos debater e colocar_ 
essa hipótese? Não _tem nada de alteração da 
Constituição, não é um ato unilateral. O S~na
do _apenas toma çonh_ecirn.ento da ren(u;l_da, 
não vai aprovar, não vai julgar, não Vai haver 
processo._É o Presidente que quer contribuir 
com o processo. Então, o que devemos fazer? 
Aplaudimos o Presidente. . 

Realmente é um gesto extraordinário. Se _ 
Sua EXcelência e_stiver disposto a isso, nós 
o loLNamos. I:. sinal de q!Je, pelo menos agora, 
no final do seu mandato não está tão apegado 
ao poder como pensariamos que estivesse. 

Não nos podemos penitenciar de certos jul~ 
gamentos sobre o Presidente Samey. É isto 
que estou colocando. E se essa renúncia é 
importante, o próprio Senador Afonso San
cho, que é um homem ligado ao setor_ de 
finanças, reconhece qu.e_essa inflação está. 
aterradora. A quantas chegaremos em outu- · 

bro, em novembro, se não houver esse esfor
ços'2._E se o Presidente se julga um empecilho 
para issO, -e se está disposto a renunciar, o 
que devemos fazer? Essa renúncia não criará 
problema nenhum. 

O Sr. Ney Maranhão - E o remédio já 
~ste na Constituição. 

~O SR. MANSUETO DE LAVOR -Já 
está tudo previsto na Constituição. 

Era ist,o, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
eu queria dizer. Este debate sobre a renúncia 
doJ~resi.dente._oão foi provocado por mim, o 
foi pelo Uder do Governo na Câmara dos De
putados. Apenas se S. Er. propôs o debate 
sob~ o ~ssunto, nós o aceitamos, e nossa 
tese é de que a renúncia, para cumprir o seu · 
~to objetivo, sua significação maior, suaju~fi-:__ 
c_ação plena, ela só será válida se for logo, 
para que o processo eleitoral se faça com uma 
DOYa eq~ipe de Governo que tenha credibi
lidade perante o povO e possaJazer um acordo, 
um pacto, um "çonsertamento"', que á a pala

_vra do L,íder do Governo; o.u o_ que for, a fim 
de que _se debele es_sa crise e se assegure 
um pleitp tranqüüo. 

Sr. Presidente, temos que encontrar alteran
tivas fora dele. O dilema é: o seguinte: voltar 
a usar, e com maior intensidade:, as políticas 
ortodoxas, já que as heterodoxas mostraram 
não ser mais que paliativos, de curta duração 
e ql!.e até provocam_ o recrudescimento da 
desordem, das iniqüidades, onde O Brasil, para 
vergonha de suas elites incompetentes, se si
tua entre os primeiros lugares do Mundo. E 
nesta hipótese não se evita o aprofundamento 
do caos fjminceiro e ~_ch~gada da hiperin
flação; uma outra alternativa seria continuar 
a tentar a administrar o caos já reinante, Sem 
medidas de maior impacto, o que conduzirá, 
pela simples inércia, dadas as proporções já 
aõngidas pela dívida interna e pelo défidt pú
blfcó féal, à hiperinflação e à convu1são social, 
aliás.o_mesmo desfecho da hipótese anterior
mente' enundada, o que caracteriza um falso 
dilema. ~- - -
- A úniCa alternativa _viável para este quadro, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é operar sobre 
a origem, a raiz, a causa de tanto descalabro, 
âe tanta miséria, fruto do exercício do poder 
sobre o mercadO de uns poucos grupos, con
centração que levou tanto à hipertrofia do mer
Cado financeiro, em dej:.rimento da produção, 
rii.€!iCê Clã liqUidação do Estado, via endividá· 
mentõ'-if"défidts, quanto à-uma transferência 
de recursos, na direção do exterior, de ordem 
vâriãs VeZeS supe-iicir aos-JuroS da dívída exter
nã~Piira se constatar es:te quadro bastaria que 
fosserri 'conípU1adas todas as formas e mani
festaçôé_s --aaqueiã transferência, "em vez dé 
apenas os juros e comissões da dívida externa, 
da ordein de US$ 16 bilhões ãnuais. Contidãs 
estaS elevadíssimas perdas da economia bra
sileira em decorrência de_ todas as formas de. 
extorsã:o a que está submetida, não mais have
rá _carência de_ recl.!.rsOs~- não s-6: pãi'a orça.: 
mentes equilibrados, se assim for desejado, 
mas também para realizar os investimentos 
produtivos e sociais que de há muito são_de'li
dos à Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma obra_ 
de tal magnitude tem C"oril.O fundamento indis
pensável a adesão da so-cieçlade, O que não 
será possível com um Chefe-de Govern-o que 
perdeu as Condiçôes de _govemabilldade do 
País. A adesão do Presidente J"os_é Samey a 
este projeto de salvação nacional, fruto de um 
diáloQ:o envõ!Vendo toda a sociedad_e e com 
a efetiva participação deste CongresSo Nacio
nal, passa pelo seu afastarnentó do poder, pela 
Via da renúncia. O grande equivoco que foi 
o mandato presidencial de cinco anos não 
pode c-ontinuar a penalizar o povo e o País. 
Qualquerarticulação no plano económico ha
ver~ de s_er precedida Por uma articulaçãO poli
tica e, nesta hipótese, a renúncia do atual Presi
dente deverá Ser considerada sem emoclana
lismos, mas com a seriedade e a urgência 
que a situação naçioilãl requer. A compreen
são do Pr~sidente Sameypara estas realidades 
amplia as expectativas =de urna soluçãO com: 
pativel com as dificw.Jdades que o Brasil en
frenta. Vale lembrar que sua renúncia não teria, 
nesse momento, a feição- do inusitado. O 
'eXemplo de respOnsabilidade, desprendimen
to e realismo que é dado_ pelo Piesidente da
Argentina, RaulAifonsln, além de retirar o carâ
ter inusitado de um ·gesto de renúncia, sugere 
o pâsso que também pode ser dado aqui, a 
não ser que se pretenda pagar para ver, o 
·que seria uma te_p1eridade. 

Fato de nossa História recente mostra que 
hâ precedente no BrasU de tal procedimento; -
ainda que em circunstâncias distintas. Com 
a deposição de Getúlio Vargas, a 29 de outu
bro de J 945, na linha de. sucessão coube ao 
então Presidente".dO Supremo Tribi.Ülal Fede
ral, Ministro José Unhares, assumir o poder, 
presidir as eleições democrátic:as de Z de" de
zembr9 daquele ano, que elegeriam Presiden
te o Marechal Eurico Gaspar Outra, cuja PoSSe, 
a 31 de janeiro do ano· seguinte, encerraria 
a interinidade de pouco mais de 90 dias de 
Unhares na Chefia do Governo. 

Mudam os tempos, mu_fiam os persona
gens, mtidam as circunstâncias, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores. O _que não pode mudar 
é a disposiçáo dos homens públicos deste 
País de sobreporem o discernimento e o espí
rito público às maquinações hegemônicas de 
grupos ou partidos. É tempo de pensar gran
de, pelo bem da Pátria comum. 

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

O Sr. PresidC:nté (Áureo Mello)-...:_ C0n~ 
cedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Prommcia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Consti
tuiÇãci- pfomulgada em ·cinco de outubro do 
ano ·paSsado propõe-se a promover o bem
estar de todqs os cidadãos, erradicar a probre
za e a margimilização e reduzir aS desigual-
dades sociais e regionais. - . 

Sabemos todos que, para alcançar esSes 
elevados_ objetivos, são necessárias ri'ledtdas 
complexas e de longo alcance, cujos efeitos 
r1em sempre ~P~_recem imediatamente. Sabe-
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mos também que, não apenas para cumprir 
esses objetivos, mas grande part~ ~os dispo
sitivos constitucionais, é necessário reformular 
o modelo económico nacional. Essa mudan
ça, aliás, há muito vem sendo reclamada pelos 
diversos_ segmentos da so_ciedade, que se 
preocupam em conciliar o- crescimento eco
nómico com o desenvolvimento social e com 
uma redistribuição mais justa da riqueza. 

Até o momento, porém, os objetivos consti
tucionais estão sendo esquecidos, relegados 
a segundo plano, ou perseguidos de forma 
acanhada e apática, sem muito empenho e 
sem maiores convicções. As desigualdades 
sociais e regionais pernianecem como antés, 
sem que haja uma ação articulada e firme 
para cumprir-se os preceitos_ ~onstitucionais. 
Exeffiplo dessas disparidades são as migra
ções internas, em que enormes contingentes 
humanos trocam o campo por uma dura so
brevivência nas cidades, ou deixam os locais 
de origem para buscar melhores oportunida
des nas regiões mais desenvolvidas. 

O problema da mtgraç!o interna é muito 
maior e muito mais grave do que freqüente
mente se imagina", e constitui também um 
indicador para se analisar o desempenho da 
economia no território nacional. Podemos ve
rificar hoje que a migração interna continua 
processando-se de form_a vigorosa, provocan
do o esvaziamento económico e a evasão de 
mão-de-obra exatamente naquelas áreas mais 
carentes de renda e de beneficies sociais. 

O fenômeno que vem ocorrendo no Brasil, 
a rigor, é a urbanízação da miséria, uma vez 
que _essas levas de migrantes, à procura de 
melhores condições ~e vida, aglomeram-se 
nas grandes cidades, especialmente nas áreas 
periféricas, Cai-entes de Serviços e equipamen
tos urbanos essenciais. Como o crescimento 
urbano tem sJdo historicamente maior do que 
a capacidade de investimentos do setor públi
co, observamos aí que os movimentos migrn
tórios representam um problema de duas fa~ 
c_es, ambas angustiantes: ao mesmo tempo 
que _contribuem para o esvaziamento e. a eva~ 
são da mão-de-obra nas regfões carentes, 
essas migrações deixam milhões de brasilei
ros quase_que abandonados nas grandes me
trópoles, competindo por empregados em 
condições desfavoráveis, e, muitas vezes, sem 
ter um teto onde possam se abrigar. 

Como politico e corrio membro da bancada 
nordestina, tenho dupla razão em me preo
cupar com a sorte desses nossos irmãos brasi
leiros, que, na luta pela sobrevivênda, alugam 
o seu trabalho por preços avHtantes. Com_sua 
tenacidade, esses migrantes ajudam a cons~ 
truir a riqueza e o ptogreSSo êm vários pontos 
do território, enquanto suas regiões de origem 
permanecem estagnadas e desassistidas. 

Os movimentos migratórios brasileiros, 
com destaque para o nosso sofrido Nordeste, 
não se limitam a um mero deslocamento geo
gráfico, mas repercutem profundamente no 
interior da sociedade organizada, nas estru
turas económicas e sociais da Nação. O pro
cesso de urbanização acelerada tem sido uma 
característica constante do desenvolvimento 
brasileiro. Há meio sécu1o a população rural 

correspondia a 68 por cento da totalfdade bra
sileira. Em 1970, a pop-ulação rural já ei"a mi
noria, participando com apenas 44 por cento 
da __ totalidade. Hoje, estima-se que, dos 144 
milhões de brasileiros, 108 milhões vivam nas 
cidades, o que reduz a _população rural a ape
rtas um quarto do cômputo global. Entre os 
que vivem nas cidades, 40 por cento concen
tram-se_ nas 12 mett:_6poles com população 
superior a um milh~o de habitantes. 

Recentes projeções do Instituto de Planeja
mento Econômiêó e Social (lpea) revelaram 
que a conténtrãção urbana tende a continuar 
e que, no ano 200U,-ãs cidaô.es brasileiras 
terão uma população de 146 milhões de habi
tantes, que corresponderão a 82 por cento 
da população total d.o Pais. _ 

O fãtõ -é m-ais alarinãnte porque essas cida
d_es e regiões mais desenvolvidas não estão 
estruturadas para receber esses imensos con
tingentes. Além disso, é preciso observar que 
as migrações nãO-acontecem aleatoriamente. 
Um rápido exame nos revela, na origem desse 
ímpeto migratório, profundas distorções eco
nómicas, acompanhadas de um agravamento 
dos desn1veis regionais. 

Nesse aspecto, merece.especial exame a 
Região Nordeste, tradicional exportadora de 
mão-de-obra. Com um milhão e meio de qui
lómetros quadrad_os_, que correspondem a 
18% _do nosso- território, o Nordeste detém 
hoje 29 por cento da população brasileira. É 
importante erifatiza que eSsa participação era 
de 34 por cento e 19.50 e que vem reduzin· 
do-se constantemente, o que se explica pela 
eStagnação econômica e pela distribuição de
sigual das opOrtunidades de emprego - em 
suma, pela incapaCidade da região em reter 
sua população. 

Estâ é uma tendência históncà que_ precisa 
ser controlada com a modernização dos seto
res produtivos e com investimentos atrativos 
na região. A indústria algodoeira nordestina, 
que se revelou promissora durante a II Guerra 
Mundial, entrou em decadência logo a seguir, 
para riunc_a mais recuperar sua pujança. Bar
ros de Castro demonstrou já na década passa
da que o crescimento da economia no Su
deste levou a agricultura nordestina a um re
trocesso, agravandÕ a tendência migratória. 
A expansão açucareira em São -Paulo, confor~ 
me of>SérvOu _aquele estudioso representou 
dura cOncorrência para a exportação de açú

-car do Nordeste. Entre 1946-e 1961, enquanto 
a produção de açúcar multiplicou-se por dez 
em São Paulo, no Nordeste ela apenas du-
plicou. _ _ ___ -

Assim, as grandes levas de nordestinoS que, 
no início do sécUlo, se dirigiam .à Amazônia, 
n~sta segunda metade do século passaram 
a buscar outros pólos de desenvolvimento, es
pecialmente no Sudeste e, irú1is recentemen· 
t~·- _n_Q_ C_entro-Oeste. Para eSsa úitirTia região 
deve7se acrescentar,_ dirigem-se agora em 
grande escala, migrantes de outras partes do 
País, especialmente- do Rio Grande do Sul, 
do Paraná e de São Paulo. Esszc migração, 
porém tem características diversas. Grande 
parte desses migrantes, procedentes do Sul 

e Centro·-suJ, tem recursos p-róprios e busca 
as novas fronteiras agrícolas, onde pode ad
quirir boas terras a preços inferiores aos prati
cados na sua região de origem. 

Podemos dizer, resumidamente, que nos 
anos 60 os migrantes procuraram basicamen
te São Paulo, Rio de Janeii-o e o Centro-_Qeste 
-em conseqüência da construção de Brasüia 
-, e um pouco a Região Norte. Nos anos 
70 ess~ grandes contiilgentes humanos diri
giram-s_e a São Paulo. O Rio de-.TaneírO, ·desti
tuído da condição_de_Cap1tal Federal, teve sua 
eConOmia estagnada e deixou de ser um pólo 
de atração por sua vez, Brasília, já construída, 
passou a atrair menor número de migrantes. 
Hoje, São Paulo, o Centro-OeSte-e a--Região 
Norte continuam recebendo número conside· 
tável de migrantes. 

Na migração intra-regional, no sentido cam
po-cidade, o Recife deixou de ser o refúgio 
dos migrantes; nesta última década eles têm
se dirigido a Fortaleza - em conseqüência 
da seca na região- e a Salvador- por tratar# 
se de um pólo em expansão. Como observou 
o Prof. Walney Sarmento, em sua obra "Nor
deste -a Urbanização do SybdesenvoMmen~ 
to", os _centros industriais que hoje atraem os 
migrantes, no próprio Nordeste, resultam de 
um programa do Governo Federal que- visa 
a superar o atraso sócio-económico da região. 
Os resultados dessa política desenvolvimen
tista são discutíveis, porque a simples criação 
de empregos não basta para absorver os mi
giantes. Há que se combaterem outras distor
ções do nosso modelo econômfco com uma 
ação articulada, coerente e eficaz. -

O Governo Federal, entretanto, por escassez 
de recursos, ou por opção de caráter político, 
relegou a segundo plano esse grave problema 
dqs movimentos migr~tórios, ê)ssim_ como es
queceu na gaveta o "Programa Nacional de 
Apoio _às Migrações Internas", que elaboro~ 
em 1980, e teve a aprovaç-ão do éOnselho 
de Desenvolvimento Social. 

De tudo o que se planejou restaram algu
mas ações. isoladas e de caráter assistencia
listét que não atacam o mal pela base. As 
autoridades, hoje, contentam~se em distribuir 
passagens de retomo aos locais de origem 
para os migrantes e,_ eventualmente, conse~ 
guem um albergue onde famiJiaS inteiras po
dem defender~se do frio por uma ou duas 
noites. 

..Efe.tivçunente, não se pode dizer que o Go
verno Federal tenhit. uma política que permita 
à populaçáo permanencer em suas áreas de 
origem. No Nordeste, os Programas PAPP 
(Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Ru
ral), São Vicente e Padre Cícero não chegam 
a viabilizar a permanência da população eco
nomicamente ativa Ao to.do, os três progra
mas estão aplicando, este apo, recuros de 406 
milhões e 800 mil cruzadOs novos, a preços 
de março, para atender os pequenos e mk:fo
produtores e possibilitar a melhor exploração 
dos recursos hídricos. 

O que a região necessita, porêm, é de uma 
redefinição da política de crescimento que não 
se limite à assistência aos pequenos produ
tores ou à concessão de incentivos fiscais, cu-
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jos efeitos práticos são controversos. E: neces.
sârio repensar as dedsões quanto aos investi
mentos públicos e privados para promover 
uma melhor distribuição geográfica da popu
lação; criar empregos, com o estímulo das 
atividades que absorvam mais mão_-de-obra; 
combater o arcaísmo-da estrutura agrâria bra
sileira, promovendo uma redistribuição de ter-_ 
ras sem preconceito e sem açodamento; ~ca
bar _com os conflitos que resultam da luta pela 
posse_ da terra; reduzir a dependência do mer
cado_ externo em que se encontra a agricultura 
brasileira; e é preciso, também, investir na edu
cação, com prioridade para o ensino técnico, 
já no primeiro grau, adeptando o ensino à 
oferta que se observar no contexto ~conômico 
e cultwal. 

Cabe aO Governo Eecl.e_r_al tirar da gaveta 
o seu "Programa Nacional de apoio às Migra
ções Internas" e executá-lo, depois de ade
quá-lo às atuais condições da nossa realidade 
económica e social. E dever das autoridades 
criar condições para que o homem possa viver 
na terra onde nasceu, c_om casa, c:omida, em
prego, educação e assistência médica. 

Não se pode, a esse respeito, alegar escas
sez de recursos ou dizer que a Nação é pobre. 
Ora, a Nação é pobre exatamente em conse
qüência da falta de investimentos nesses setQ
res básicos, investlm~ntos esses comprova-:: 
damente rentáveis a médio prazo, e que não 
requerem mais do que o uso do bom. senso 
e de tecnologia simplificada. Exatamente por
que o País não investiLi_nesses setores Páslc~ 
é __ que continua pobre e empobrecendo-se 
mais a cada dia, quando há tanta mão-de
obra, tanta matéria-prima e tanta terra para 
se produzir riqueza. 

Devem as ?IUtorfdad!'!s, portanto, optar por 
investimentos e tecnologias de baixO custo, 
estimulando as formas comunitárias de pro
dução e eriando programas econômicos com 
ênfase para o setor primário. Assim estará, 
simultaneamente, gerando empregos e renda, 
e contnbuindo para baixar o custo da alimen
tação e da moradia, para melhorar os padrões 
de saúde e para preservar o meio ambiente. 

Lembro, finalmente, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que não são as grandes cidades que 
atraem os migrantes. São os desníveis regio
nais, a falta de perspectiva, a luta pelo direito 
de trabalhar e a própria luta pela sobrevivência, 
que há décadas vêro espulsando esses gran
des contingentes humanos do seu lugar de 
origem. 

Enquanto isso, a população urbana está vi
vendo uma situação de miséria, a cada dia 
tnais degradante. Por tudo isso, é preciso tratar 
o fenômeno migratório com acuidade e cora
gem, sob pena de, amanhã, resumir-se este 
País a um conglomerado de imensas favelas, 
cercadas de áreas improdutivas e miseráveis. 

Era o que tinha a dízer Sr. Presidente. Srs. 
Senador_es. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Se_nador Lourival 
Baptista. 

. O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o -seguiõte disc_urso.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, com a presença dos 
Ministros da Fazenda, Ma:ílson .da NóbreQa; 
do Planejamento, João Batista de Abreu; do 
Interior, João. Alves Filho; do Gabinete Civil, 
Ronaldo CoSta Couto; e_do_Pr~sidente da_ Caixa, 
Econômica Federal; PaulO- Mandarino, reali
zou-se na terça-feira passada, 20 de junho-do 
corrente, no P..aiácio do Planalto, a solenidade: 
durante a qual o Presidente José Sarne}' assi
nou um elenco de 5 medidas que permitirão, 
até o final deste _ano, a construção de 80 mil 
a 100 mil moradias fmanciadas pela Caixa 
Econôrnica Federal. 

Em face da extraordinária importância e das 
proporções das mencionadas providências, 
que deverão reativar e agilizar o setor habita
danai-braSileiro gerando, ao mesmo tempo, 
cerça de ;300 rriil novos empregos, não pode
Tia deixar de registrá-las, embora sucintamen
te, nos limites deste pronunciamento~-

Atendendo a pedido do Presidente José Sar~ 
ney, o Ministro João Alves Ftlho falou na opor
tunidade; fazendo urna conci_sa exposiÇão a 
respeito dos cinco atas assiriadõs, asslnalandci 
que eles resultaram do trabaJho de um Grupo 
[nterministerial formado pelOs Ministérios do 
[nterior, f;;u:enda e Planejamento, por deterrni
nâção do_Presidente JQSé Sarney, com a finali: 
dade de elaborar sugestões Clué fortalecessem 
a Caixa Econõmic_a __ federal. de modo ,a que 
ela pudesse fmanciai a aquisição da casa pró
pria e reativar diversos setores da economia. 

O Ministro João Alves Filho eiJumerou as 
medidas assinadas, lerribrarido o papel que 
a CEF _desempenha na construção cMl e disse 
que no ano passadO, com apenas 35% dos 
depósitos em cadernetas de poupança, a Cai
xa Ecoriômica Federal financiou, apesar da 
crise, 240 mil habitações; enqUanto os demais 
setores de captação financiaram apenas 85 
mn mQLa,dias. - - - -- --. 
- --Ternlinando sua exposição, o Ministro João 
Alves Filho acentuou que ... "a CEF é a única 
entidade_que consegue financiar habitação na 
área social - moradias de até 2.500 OTN" 
e destacou que_ ontem mesmo manteria con
tato com integrantes do Banco Mundial para 
viabilizar outros recursos para o prOgrama ha
bitacional do País. 

Depois da exposição do Ministro João Alves 
Ftlho, falou o- Ministro da Fazenda,_ Maí1son 
da Nóbrega, que explicou os 5 atas assinados 
pelo Presidente da República, esclarecendo 
que es-se Conjunto de medidas visava canalizar 
recursos adicionais do Tesouro, e sem. agravar 
o déficit público - sendo direcionados para 
uma fina1idade de grande repercussão sociaJ. 

Diante dos objetivos colimados pelas referi
das providências, cumpro o dever de felicitar 
ó Presidente José Samey pelos bons resulta
dos, a curto prazo, de sua oportuna e feliz 
decisão, e com o Ministro João Alves Filho, 
pelo esforço bem-sucedido, consubstanciado 
nas propostas realistas que formulou. 

Congratulo-me, igualmente, com os traba~ 
lha dores e as camadas mais carentes da popu
lação, que serão beneficiados com o reforço 

substancial de recursos destinados ao setor 
habltadohaJ, de vez que a Cáixa Econô_mlca 
Federal passará a_ dis1~or de mats de um bilhão 
e trezentos mUhões de cruzados novos a_se
rem ápttcados na cm1strução de 80 a -1 oo mil 
uriidáde5-; (MuitO bem! Palmas ) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mel! o) -
Concedo a palavra ao nobre Senª@_r_ Mawo 
Benevides. 

ô sR: MACIRO BENEVIDES (PMDB -
CE. PrOnunciã o seg-Uinte dtscurso.)-Sr._Pre
sidente, Srs. Senadore:s; registro, com pesar, 
na tribuna desta Casa, o recente falecirnen_to, 
ocorrido a 8 de junho no Ceará, do ex-De~ 
putado EStadual Francisco Felizola, que exer
ceu mandato à Assembléia Legislativa no pe~ 
riodo compreendido _entre 1955 e 1963, como 
representante legítimo da região de lbiapaba. 

Tendo como terra natal ª cidade. de São 
Benedito- berço do grande filósofo Farias 

- Brito-, ali extinto desfrutou da confiança po
pular, liderandO pOliticeirhente o antigo Partido 
sO~cial PrOgreSsista, obedecendo a partir da 
redernocratizãçãO à liderança do saudoso Se
midor Oiavo Oliveira.__ _ _ _ 

Já antes, erri 1935, iniciava a sü.a ti:ajetiSria 
política, elegendo.:se Prefeito de su~ cidacle, 
impondo-Se à adrriiraçãO de correligionários 
e adversários pela ínteireza de seu caráter e 
Uin inexcedível espíiitO públfco. . 

Com a decretação do Estado Novo, perma
neceu nO cargo---,-~1' COnVite do lrl(ervent6(Mene
zes Pi mente!, giaÇas à Sua competência --e âe
-dicaçãoao'intefés$é-COlel;ivo~· --- . .-- ·- · 
· Presentemente, integraVa as hostes do 

PMDB, transferindo, em raião da idade pro
vecta, ao seu sobrinho,_ Deputado Thomas 
Brandão, o comãndo do expressivo contin
gente que sempre seguiu a sua lúcida orien· 
tação. 

Tendo como lema a lealdade partidária, ja
mais se desVincUlou-da agremiação a que per~ 
tenda,_ o PSP, por cuja legenda se elegera para 
o Poder Legislativo cearense. 

O desaparecimento do ex-Deputado Fran
dsco Felizola çornoveu os seus conterrâneos, 
transformC).ndo o ~pultamento em autêntica 
consagração póstuma, nUm reconhecimento 
público aos inestimáveis serviços que prestou 
à sua terra e à sua gente. _ 

Reverencio, asSli:n, em nome da bancada 
cearense, nesta_ C~sa. a rnem6rla 'de Frªnc:!sco 
Felizola, que será imperecível para a popu
lação de São Benedito e todos quanto priva
ram de sua amizade pessoal. 

Ao seu sobrinho e herdeir9 político, Depu
tado Thomaz Brandão, caberá espelhar-se na 
imagem do saudoso homem público -
exemplo de dignidade e honradez. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao_nobre Senador MarcO 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presidente, 
Srs. S_enadores, hoje, a'Faculdãdé_de Direito 
do Recife ·apresta-se para reVerenciar a iri.emó-
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ria de um dos· seus mais ilustre professores, 
Tobias Barreto de Menezes na data do cente
náriQ de sua morte. 

De tudo que se tem escrito sobre este gran~ 
de homem, que viveu em um tempo formi
dável da produção inteJectual brasileira, ao la
do de mais expressivas personalidades da his
tória do nosso pensamento, vale registrar o 
excelente artigo do MiniStro e eScritor- mem
bro da Academia Brasileira de Letras - Mar
cos Vilaça, publicado no O Globo de 26 de 
março último, o qual peço seja transcrito para 
os devidos registros desta Casa: - _ 

O grande arauto da Escola do Recife, lapidar 
em suas temáticas precoces e prenunciadoras 
a modernidade, Tobias Barreto, poeta e filóso
fo, é, hoje, quando se comemora, ainda, o 
sesquicentenário de seu nascimento, sur
preendentemente atual em seu perene engaja
mento nas causas emancipadoras e de álpelo 
social, de realização do homem em sua inte
gralidade, de espírito elevado e de grandio
sidade intelectual. Enfim, um liberal na mo
dema acepção da palavra. 

Um século depoi5, 5eus textos conservam 
ainda o sabor da atualidade, imperecíveis no 
turbilhão dos tempos. Este é o seu grande 
legado,_ a herança magnífica, do texto e do 
exemplo, de um homem que viveu seus derra
deiros dias na mais absoluta miséria, "redu
zido às proporções da caridade pública", co
mo eJe mesmo se-queixou em correspondên
cia a seu amigo Silvio Romero. 

"Muito já se disse do liberalismo brasileiro, 
não talvez ainda o suficiente no que toca a 
relacioná-lo a Pernambuco. No começo, um 
s_eu tanto profeticamente, com 1817; frontei
riço do _socialismo, em 1848; tumultuado por 
crises, mais tarde. 

São essas datas marcadamente pe~ambu
canas, revolucionariamente pemambucanas, 
quando a libertação de mártires foi feita pela 
imortalidade, nos caminhos da História. 

Datas que provocam, neste ano do sesqui
centenário do nascimento de Tobias Barreto 
e do centenário de sua morte, refleXão sobre 
a obra de crítica filosófiCa, religiosa, social e 
política desse que foi um dos nossos maiores 
agitadores intelectuais. 

Tobias Barreto integra a linha libertária, de 
"observação participante", despilatizada, de 
Nabuco e Pedro Ivo, de Antonio Pedro de Fi
guefredo e Frei Carieca, de Nunes Machado 
e_José Mariano, com os discursos mats vee
mentes no apelo à transformação politica e 
às reformas revolucionariamente sociais e 
económicas. 

·Transformações e refonnas que emocio
nariam a brasileiros do tipo de um Sales Torres 
Homem, o da primeira fase, de um Tavares 
Bastos, de um Rodrigo Otávio, de um Hermes 
Lima - este, a quem devemos a primeira 
divulgação efetiva da obia- cláSSica de T 6Dias, 
"Um discurso em mangas de camisa" e um 
ensaio sobre o "teuto sergipano", da ironia 
de Carlos de Laet. 

Reformas e transf6rTnaç-6es que igualmente 
sensibilizariam Alberto T erres. Chegando ao 
Recife, em 1885, na -companhia de Raul Põm
péia, encontra o Recife febnl A "febre" resul-

tava tanto da febre amarela, quanto do clima 
conflitivo do certamente histórico Concurso de 
Tobias, na Faculdade de Direito, anos antes. 

Dez meses viveu Alberto .T erres no Recife · 
e só ouvia falar de Tobias, do concurso. 

A Faculdade de DireitO -do Recife é a Casa 
de Nabuco, nem de BeVI1áqua, nem de Adolfo 
Cime, -rieril ae·- Martins Júnior, nem de Artur 
Orlando mas, até hoje a Casa do Tobias. 

Assim é, não só pelo que representou To
bias para os cursos jurídicos do Recife mas 
pela influência, às vezes radical, que a nossa 
terra é capaz de exercitar, particularmente em 
não pemambuCã"iiõs, a ponto de pemambu
canizá-los, sem ciumeiras, como a outros serw 
gipanos: Gilberto Amado e Sylvio Romero; ou 
Delmiro Gouvea, Miguel Arraes, Boviláqua, 
cearenSes; ou Mano Suassi.mã, Assis Cha:. 
teaubriand, José Uns do Rego, paraibanos; 
ou Nilo Pereira, rio-grandense; ou Eduardo 
ParteJa, baiano; ou Azeredo Coutinho, flumi
nense; ou Inglês de Souza, paraense; ou Cor
deiro de Farias, gaúcho. 

Essa p~mambucanidade - como é muito 
própdo dela -fê-lo sofrer, mesmo depis de 
ter sido deputado em eleição memorável da 
qúa.l sairia derrotado o grande Sylvio Rome-ro; 
mesmo depois de consagrações no Teatro 
de Santa Isabel; mesmo depois de ver o Prín
cipe Heinrich da Prússia, neto de Guilherme, 
chegar a Escada, cidade da zona canavieira 
do estado onde viveu, para visitá-lo. Como 
o Príncipe, toda a oficialidade da corveta "Ol
ga" Tundeada no porto do Redfe. O Príncipe 
andou léguas a fiiTI de conhecer o "8lemão" 
de Sergfpe. 

Mendigou nos últimos tempos de vida, o 
mulato de "dentes podres" e da "esposa sem 
jóias:', para quem se apelou inclusive pela des
confortável via da subscrição popular. TobiaS 
não abandonou a boemta, nem a· gosto pela 
sátíra nem o violão, como também até morrer 
não se entusiasmara corri a República. 

Deixou-nos a "Escola do Recife'·, que Hélio 
Jaguaribe diz ter sido um dos três únicos 
exemplos de movimento intelectual, no Brasil, 
a fonnar escola e sobrevier à geração dos 
fundadores. 

Legou ao pensamento brasileiro um germa
nismo, corria ensina Nilo Pereira, que era a 
libertação da francofilia e que lhe permitia a 
"boutade": 

"Sou pouco afeiçoado ao cancã." 
O Brasil deve se voltar com muita atenção 

para Tobias Barreto de Menezes, (foi ele o 
Prime'tro brasileiro a citar Marx e a editar jornal 
interiorano em língua alemã) neste ano ciue 
é tanto seu. Recordar-lhe as lições cidadãs 
de solidariedade e compromisso·contidas em 
""Um discurso em mangas de camisa", as de 
modernidade nos planso da filosofia e_ da ciên
cia jurídica, de que faJa VirQílio Campos, exa

-minar-lhe a prática anti-clerical Sem ser_ anti
religiosa. 

Graça Aranha traçou dele wn perfil defini
tivo, que pode ser legenda' este ano tobiático: 

"Seu apostolado era· o de amancipar; por 
ele me tomei um -homem livre."- -

. Eraoquetinhaa dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bemJ) 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra aO nobre Senãdor Juthay 
Magalhães. 

O SR-JUfAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, há poucos dias, neste 
Plenário, ao salientar o desconhecimento que 
a Universidade brasileira tem de seu próprio 
alunado, destaquei uni. trabalho de excepcio-
nal valor, recentemente produzido e publicado 
pela Associação Comercial de São Paulo. Tra
ta-se da pesquisa "Perfil do Estudante Univer
sitário". 

Idealizado peta Conselho dos Jovens Eni-
presários da Associação Comercial de São 
Paulo, o trabalho procurou montar um amplo 
e minudente quadro que pudesse refletir o 
pensamento, as expeçtativas, o posiciona
mento dos universitários da Região Metropo
litana de São Paulo. 

Mais de mil estudantes foram ouvidos, todos 
eles ·cursando os dots últimos anos da gradua
ção, tanto em instituições de ensino púbUco 
quanto particulares. Ao fmal, foi passivei traçar 
um perfil do universitário em cinco vertentes 
básicas: sócio-ec_onômica, cultural, político-i
deológica, formação acadêmica e perspecti
vas profissionais. 

Destaco, preliminannente, o rigor científico 
que presidiu o planejamento e a execução da 
pesquisa. Isto se manifestou nitidamente na 
seleção de oitenta e oito cursos em vinte e 
três universidades e faculdades, indo da in
fluente USP à mais simples instituição isolada 
de ensino superior; na correta distribuição do 
número de alunos entrevistados por curso; na 
preocupação em compor uma adequada 
amostragem por faixa etária e por sexo. E, 
certamente, pela pertinência dos itens propos
tos aos alunos para serem respondidos 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi 
possível chegar a um nível extremamente fide
digno de caracterização do uniVersitário em 
nosso País, a partir de uma determinada base 
geográfica - a Região Metropolitana de São 
Paulo. 

Pela dimensão da área~-peia fortíssima atra
ção que exerce-sobre as demais regiões brasi
leiras, pelo poder de influência que inegavel
mente ostenta s_obre todo o País, creio _que 
a pesquisa J€vadéi a efeito nã Grande São Paulo 
pode_ refletir, em boa medida, o perfil do uni
versitário_brasileiro na at\.lãlidade. As eventuais 
discrepâncias, com Certeza, não Serão sufi
cientes para encobrir a verdadeira sinalização 
que o trabalho aqui analisado oferece para 
a compreensão do quadro nacional. 

Julgo que uma pesquisa como esta reves
te-se de fundamental importância porque, en
tre outros aspectos, pennlte-nos avaliar dois 
pontos essenciais: J9) o que as instituições 
de ensino superior têm feito no sentido de 
formar cidadãos aptos a compreender e a in
terferir na realidade social, e 29) a maneira 
pela qual estão sendo formados os futuros 
profissioriciís que atuarão no mercado de tra-_ 
)>alho. 

Ademais, um levantamento crite_rioso como 
o que rOi conduzido pelo COnselho dOs Jovens 
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Emp-resários da Associação Comercial de São 
Paulo, nos dá a possibilidade de superação 
da esfera dos clfchês, sedimentada por ''verda~ 
des" que a realidade não aceita, desvendado 
o real pensamento de uma camada da popu
lação que tende a ter significativa participação 
na vida política, social, econôml<:a e cultural 
do País. Sem que nos es_queçarnos, ainda, ser 
esta. wna forma segura e eficaz de_se identi
ficar o grau de aceitaç_ãg_._ pelos alunos, dos 
cursos e das escolas superiores. Enfim, se as 
expectativas e as necessidades dos universi
tários estão sendo atendidas. 

Ao estudar detalhadamente os resultados 
apresentados pela pesquisa, chamou-me par
tfculannente a atenção o "Perfil Político-Ideo
lógico e Conjuntura" que pôde ser traçado 
em função das respostas oferecidas pelos_ es
tudantes entrevistados. 

Num primeiro momento, pediu-se aos uni
versitários que se posicionassem -ideologica
mente, declinando sua preferência em termos 
de partidos políticos. 

A seguir, proctHOU-se extrair dos entrevfs.. 
tados seu posicionamento acerca d<!. conjun
tura atua] do Brasil. Neste sentido, eles pud~ 
ram identificar a crise e os problemas a resol
ver, aJinharam as perspectivas que, em sua 
visão, abrem-se ao País, aJém de se manifes
tarem sobre os políticos e a nova Constituição. 
Vale ressaltar, a este respeito, que os questio
nários foram aplicados no momento em que 
se completava o trabalho constituinte. 

Fmalmente, os universitários foram convi
dados a expor suas opiniões em relação a 
determinados temas considerados significa
tivos para a análise da conjuntura brasileira: 
participação estatal na economia, dívida exter
na, justiça, multinacionais, reserva de merca
do, atuaç:ão dos bancos na economia. 

Quanto às respostas apresentadas pelos es
tudantes, algumas delas estão a exigir uma 
reflexão mais detalhada dos educadores, de 
maneira geral, e de nós, políticos, em parti
cular. 

Em primeiro lugar, sa1ienta-se o fato de que 
ê extremamente elevado o percentual dos que 
afirmam não ter nenhuma preferência parti
dária. A que se deve isto? Afora a clássica 
justificativa de que a História do Brasil não 
conhece uma verdadeira tradição político-par
tidária, talvez pudéssemos acoplá-la à visão 
nada lisonjeira que têm dos políticos - cerca 
de 94% dos entrevistados classificaram os po
líticos de ruins. 

Oportunismo e desonestidade são os dois 
aspectos desabonadores mais citados na ca
racterização dos políticos. No mesmo ;;entldo 
e em idêntica direçãõ; observa-se que quase 
60% dos estudantes paulistas identificaram a 
corrupção corno o primeiro problema a ser 
resolvido para a superação da crise brasileira. 

Creio ser lícito indagar se os nosso universi
tários estão contando com elementos capazes 
de fazê-los compreender o processo político. 
Se, a partir destes elementos, têm condições 
de captar a complexidade da vida política que 
reflete, em última análise, a realidade contra
ditória e nãda linear da sociedade. 

A ~~tênci~_ de crise no Brasil de hoje foi 
facilmente constatada pel8. quaSe totalidade 
dos entN!:vistados. Distinguir' suas implicações 
e sua natureza, no entanto, foi bem mais difícil. 
Apenas 20% captaram sua multiplicidade eco
nômica, política, social, moral. 

Ao contrário __ (lo que normalmente se acre
dita, há uma enorme indefmição dos entrevis· 
tados quanto ao posicionamento ideológico, 
Mas, refletindo um processo de transformação 
ao longo do curso e_ do natural amadureci
mento do jovem à medida que avança em 
idade, constata-se que esta definição vai se 
tomando mais nítida ~ntre os mais velhos. 

por todo o País. Para que conheçamos melhor 
nossos universitáriOS- -que, em breve; esfaráo 
assumindo cargos e funções de responsabi
lidade no BrasiL Para que as noss_as ins!i_tui- __ 
çães de ensino superior reflitam sobre o -seu 
trabalho. Para que, enfim, conhecendo_-nos 
melhor, possamos contribuir com mais- efi
ciência no processo de contínua construção 

o da sociedade com que todos sonhamos. (Mui
to bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
De'Carli. 

Na análise da conjuntura brasileira, as posi- O SR. CARLOS DE'CARU (PTB - AM. 
ções rnáriifestadas pelos estudantes revelam Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presi· 
sensibilidade na identificação dos prindpals dente, Srs. S_ena,dp_r~s._ introc\uzida no início 
problemas e:_ uma generalizada convicção de da década de 30 por imigrantes japoneses, 
que mudanças precisam ocorrer na condução a cultura de fibras vegetais garante hoje em-
do País. prego para cerca de cem mil pessoas na re-

A presença acentuada do Estado na econo- gião amazónica, apesar das crises periódicas, 
mia foi condenada pela grande maioria. Parti- representadas espeçialmente pelas quebras 
cularrnente, no caso do Brasil, a atuação esta- de safra, como a que se espera para o corrente 
tal foi frontalmente combatida:: ·cerca de 60% _ ano. Em função das enchentes, a safra deste 
achanl--ria prejudiCial. De igual forma, os alu- ano~ prevista para 60_rilil toneladas- pode-
nOs têffi ~dos bancos Üma imagem muito ruini, rá ter uma queda de até 50 por cento que, 
classificados como "especuladores" e "expio- se confirmada, fará um contraste dramátiCo 
r adores". com a safra anteder que atingiu a cifra recorde 

Estão divididas as opiniões acerca da dívida de 72 mil toneladas. 
externa - se 32% acham que ela deve ser Mas o fator climático, embora ponderável, 
paga, 33% são contrários- e_ o papel desem- não se constib.li na maior dificuldade para os 
penha do pelas multinacionais. produtores, comerciantes e indu_stnais de juta 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que concluM e maJva São incontáveis 05 fatores desfavo-
sões podemos tirar de uma pesquisa como · rávets. e vão desde a inexistência de estractas 
a que estamos analisando? Creio que aJgumas até a fa1ta, por exemplo, de sementes melho-
respostas, pelo que evidenciam, estão a exigir radas. o próprio sistema de comercialização, 
uma acurada interpretação. realizado por intennediários, através de ço_m-

Em primeiro lugar, a inexistência de pref~ pra aptecipada da Safra, embora arcaico e 
rência partidária em larga escala, chegando extorsivo, continu~ sendo o único possível ou 
mesmo a atingir metade dos entrevistados na aceitável, tendo em vista as particularidades 
área de Ciências Exatas. Isto é particularmente da geografia daquela região. 
grave e aponta, talvez. para uma sensação de 
descrença na atuação política e, em decor- O mais graVe de tudo é que a· sUcessão 
rência, da própria via parlamentar. Que este ininterrupta de problemas c-omo estes pode 
posicionamento, vindo de urna camada da so- levar ao deslstímulo os milhares de prOdutores 
_ciedade q~.:~e dlspõe, pelo mel_lOS em tese, de que se espalham pelo Amazonas e pelo Pará .. 
maior acesso à informação, sirVa de alerta para A cultura de fibfas já foi saudada inúni.efas 
um esforço coletivo no sentido de conferir aos vezes como a m_ais indicada para fJXar o ho-
partidos_p9líticos maior de~sid_ade doutrinária, mem ao solo e garantir, assim, a ocupação 
auten~cidade em SJ.Jas pC)sições, solidez em daquelas terras. Ora, no momento em que 
suas propostas para o eXercício do po-der. se reconhece a importância deste fato- a 

presença dO homem na floresta - é a hora 
Além disto, parece-me que os universitários de exigir do governo federal uma política seta-

não conseguiram delinear com a clareza dese- ria1 mais condizente, urna atuação política que 
jável as razões da crise brasileira. Foi grande tenha correspondência direta com a função, 
o nivel de generalização, possivelme-nte muito não só económica mas principalmente social 
próximO ao que- se obteria junto ao homem da juta e da mal\'a. 
comum, fazendo com que_ as soluções apre-
sentadas pecassem, muitas vez_es, por um cer- Num levantamento rea1izado junto a produ-
to prirnarismo._ Isto nos remota ao questiona- tores, no início desta década, os técnicos da 
menta de papel que as escolas sup€:riores es- -_ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
tão exercendo com vistas ao wrofundamento (Embrapa) colheram dados que configuram 
d.a análise dos grandes temas nacionais. Será a importância sócio-económica da cultura de 
que e(etivamente. estão _consegÚindo cumprir fibras. Ao perguntarem sobre .a razão que os 
com esta que é uma de suas destinações bási- levava a optar pelas fibras têxteis, os cientistas 
cas? receberam como resposta de 17,42% dos pro-

Ao concluir meu pronunciamento, quero dutores que ''nãO tinham nada. melhor para 
destacar; urna vez mais, a importância do tra- plantar". Ou seja, na sua ~nguagenl simples, 
balho produzido pela Asso-ciação Comercial o caboclo estava dizendo que as fibras são 
de São Pat.do~ Que ela fl"ll:tifigue e se dissemine espedalment~ recomendáv~is para a Amazô-
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nia, tanto pela facilidade de plantio quanto pa
ra seu escoamento posterior. 

O dado mais_ importante, no entanto, refe
re-se a comercialização da safra: 67,10% dos 
agricultores informéU'am que recebiam adian
tamento, o que não lhes permitia depois lutar 
por melhores preços. Ao indagar quais os mo
tivos que conduziam um homem a ampliar 
ou reduzir a área de plantio, os pesquisadores 
notaram que na sua quase totalidade os juti
cultores preocupavam-se com o preço pago 
pela fibra em anos anteriores, bem como pelo 
custo da mão-de-obra. 

Neste ponto, Sr. Presidente, Srs. Semido~:e:;, 
cabe dizer que tanto na indústria quanto na 
produção de fibras vegetais o último aumento 
do salário mínimo tem causado inquietação. 
Tanto aqui quanto na Ásia, onde se concen
tram 80% da produção mundial do setor, um 
·dos itens favorávets é o custo reduzido da 
mãoMdeMobra, o que permite aos manufatu
rados de fibra uma disputa em igualdade de 
condições com as embalagens plásticas. 

Os pesquisadores da Embrapa mostram de 
forma inequívoca as dificuldades enfrentadas 
pelosjuticultores_~Eles d~-~c.o_l;nj_rarn que quase 
noventa por cento dos !'l:gdcultores jamais tiM 
nham recebido qualquer tipo de crédito; e que 
oito por cento deles apenas tinham se btnefi
ciado uma só vez de fmanciamento. Por outro 
ângulo, verificou-se que s_etenta por cento dos 
plantadores entregavam seus produtos a inter
mediários. 

Em suma, o que a pesquisa constatou é 
que milhares de brasileiros viviam jogados à 
sua própria sorte. 

O ãtiriiénto da produtividade, que poderia 
vir a amenizar o problema, não ocorre porque 
pão há um trabalho para melhoria das semen
tes. Segundo estudos técnicos, é possível que 
as sementes atualmente empreg~das tenham 
perdido parte de seu poder germinativo devido 
a ausência de melhoramento genético. Os 
imensos beneficies da extensão rural também 
pouco-são percebidos naquela região, pois 
a atual administração_ federal pouco temMse 
preocupado com o homem do interior, apesar 
das sucessivas quebras de recordes na produ
ção agrícola. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se já deixa
mos bem fumada aqui a importância do ho
mem que as produz, ê o_ momento de estabe
lecerm-os as peculiaridades dajuta e da malva. 

Os principais manuf8.turàdos de juta e maiM 
va são tecidos, fios, estopas e, principalmente, 
a sacaria, que é usada para o acondiciona-· 
mente de produtos agrícolas. 

Apesar dos freqüentes ataques, velados ou 
não, das multinacionais que produzem emba
lagens de polipropileno, as fibras têm assegu
rada a preferência dos que precisam ensacar 
grãos (milho, arroz e feijão) ou produtos' de 
exportação (café, cacau e açúcar). Os s_acos 
de aniagem têm vida mais longa, podendo 
ser reutilizados até cinco vezes, e permitem 
um melhor e mais seguro empilhamento. 

O cultivo desta fibra - que obede_ce _ao 
cído da vazante dos rios- é quase que exclu
sividade dos pequenos produtores, sendo que 

uns poucos;_:_com áreas plantadas de 4 (qua~ 
tro) 9u 5 (cinco) hectares chegam a contratar 
mã6-de-_obra para a colheita. Em geral, a área 
plantada fica entre 2 e 5 hectares, com uma 
produtividade de 1.200 .quilos por hectares pa
ra a j!,.l.tz; enquanto a malva registra uma varia~ 
ção entre 1.800 e 2.000 quilos. 

A cultura da juta iniciou-se efetivamente em 
1933 corri a utilização de sementE~s trazidas 
da índia, mas o Páis só alcançaria a auto-sufi
ciência em 1953, com um tota1 de 37,6 mil 
toneladas. 

A-produção brasileira dos últimos anos tem 
abastecido integralmente o mercado nacional 
e ainda gera um superávit que nos permit~ 
exportar para a América Latina, principalmen
te para Argentina e Chile. Mesmo _&SSim,_ os 
números obtidos pelo Brasil ficam muito abai
xo dos obtidos por Bangladesh (maior expor
tador mundial) que produziu na sua safra mais 
recente 720 mil tonelada~ contra 1 rnilhão 
143 mil toneladas da Índia, que lidera a pro
dução, 

Fator relevante é que a malva-e a ju:ta !õão 
produzidas em minifúlldios, ocupando a mão
de-obàt -de_ t-Oda -iaãniiiia. Em geraJ, as fibras 
são prOduzidas junto a culturas de subsistên· 
cia. 

Por _ _t_u_do_i_sso - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores- é que estamos aqui a exigir do gover
no federal uma política específica para este 
s~tor. Evitãndo cjue esse representativo núme
l'O-de habitantes da Região seja relegado ao 
esquecimento, apesar do seu importante pa· 
pel na ocupaÇão daquelas cobiçadas terras. 

-Sim, cobiçadas por todos, especialmente 
peJos que, a pretexto de defender a ecologia, 
anseiam por se assentar nestas terras tão ricas 

-cujo subsolo talvez seja ainda mais generoso. 
O GOverrlã brasileiro, que tem sido tão inci

sivo em negar qualquer tipo de interferência 
externa, deve, por questão de coerência, 
apoiar em tudo o homem que lá se encontra 
há gerações. 

O mais imedi~ltO, para dar início à superação 
de mais esta crise periódica no setor de fibras 
têxteis, seria a ftxação de um preço mínimo 
justo e verdadeiro para o produto. Esta decisão 
já teria reflexos na Próxiina safr.:l, pois, como 
afirmamos ãftteiiOrmente, é o preço mínlriio 
qUe determina a maior ou menor produção. 

É preciSo também que o crédito seja esten· 
dido ao maior número possível de produtores 
para que eles possam trabalhar _com tranqui
lidade, sem a pressão de intermediários. O 
Governo deve, através de seus organismos re
gUladores, assegurar um estoque de fibras que 
impossibilite as flutuações que têm-se repe
tido ultimamente. 

Atrav:és da Embrapa, o País tem de inverter 
recursos na melhoria das sementes de fibras 
vegetais, bem como no desenvolvimento de 
técnicas modernas que permitam o aumento 
da produtividade. Quanto às indústrias, é ne
cessário que tenham recursos para a moder
nização-de se_us parques de maneira a ganhar 
competitividade a nível internacional. 

O que não é aceitável, de maneira nenhuma, 
é que _o desinteresse oficial pelo setor leve 

estes milhares de trabalhadores a fugirem para 
as cidades em busca de uma vida melhor. 

A cultura das fribras têxteis ftx.oU o homem 
no interior da Amazônia, e só isso Já lhe deveria 
assegurar lugar de destaque dentro da política 
governamental para a agricultura do_ nosso 
País. (MJ.!ito bem!) -

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurSo.) ..:...._-Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Conselho de Reitores 
das Universidades BraSileiras tomdu recente
mente louvável iniciativa, no sentido de propor 
a criação do Grupo Suprapartidárió, em Defe
sa da Educação Brasileira, so.b a líderanÇa de 
parlamentares e constituido também por edu
cadores, especialistas, pesquisadores e entida· 
.des .representativaS. Esse órgão, parte da crise 
sem precedentes .que atinge desde o ensino 
fundamental até o ensino superior, agravada, 
ademats, pela insuficiênCia _ou pela má aplica
ção de recursos, pelas poUticas adotadas e 
pela desintegração entre os diversos níveis do 
sistema. 

Em- documentei dliigido aos ParTamentares, 
e que incorporo a este pronunciamento, o Pre
sidente daquele Conselho. Reitor Eduardo Jo. 
sé Pereira Coelho, da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, declara que "a reversão 
desse quadro _demanda von~ade política_e par
ticipação ainpla de segmentos representan

- tivos, capazes de planejar e propor novas estra
tégias". 

Para atingir suas finalidades, o documento 
propõe extensa pauta, onde s_e destacam o 
"levantamento dos próprios problemas junto 
aos diversos níveis de ensino, atravéS- de ban· 
cos de dados, semináriçls, grUpos de estudo 
e órgãos go_vernamentais"; a sensibilização, 
visando a garantir prioridade à educação e 
ao desenvolvimento ci~ntífic_o e tencológíco", 
o resgate da qualidade do ensinO" e ·a "distri
buição de responsabilidades e recursos para 
o enfrentamentci dos desafios e das priorida· 
des". 

A cris_e que se instalou no País e que atinge 
também a educação não-poderá ser superada 
senão através da união _de todos, sem radraCa
lismo, e_ de uma ótica abrangente, que desta
que a educação como um todo e_ os laços 
entre o ensino e os diversos selares da vida 
social. Chegamos a um estado de desãnimo 
e descrédito que envolve grande núm~ro_ de 
professores e alunos. I:, notória a escassez de 
recursos, para as diversas áreas de atividade 
do Estado, porém a crise é muito mais profun
da Ela tem- suas origens no plano dos meios 
e dos fins, caracterizando-se pela indefinição 
de objetivos quanto a várias etapas do procesM 
So. Os efe[tos deste drama podem ser detec
tados desde já, nas salas de aula e na socie
dade em geral. O pior, porém, é que a educa
ção se projeta para o futuro, sendo semelhante 
a uma planta que germina hoje, mas só fruti
fica depois de um longo periodo de cresci· 
menta e maturação. Por isso, a próxima gera-
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ção poderá' pagar alto preço pelos erros come
tidos hoje. 

Problemas como os presentes vividos re
querem necessariamente granéles soluções. 
A impressão que transparece do documento 
aludido é a de uma visão ampla, onde não 
se adotam maniqueísmos, nem se busca o . 
proveito de um nível de ensino ~m detrimento 
dos demais. Sem dúvida, não se pode lutar 
pelo melhoramento do ensino superior sem 
atentar para as deficiências dos outros rúvei_s 
de ensino. O próprio vésbbular é uma das 
áreas que espelham os problemas trazidos da 
sua formação até pelo númei-o relativamente 
reduzido de candidatos que alcançam as por
tas do ensino superior. Não é passivei coexístl:r 
uma universidade sábia, atuante na realidade 
social, em um oceano de analfabetos e subes
colarizados. Por outro l~do, também não se 
pode ter ensino fundarilental e médio satisfa
tórios, se o_ ensino Superior não gerar os co
nhecimentos necessários, não prestar serviços 
relevantes e não formar pessoas -competentes 
para nele atuarem. 

Ademais, não se pode separar a escola pú
blica da escola particuJar; não _é possível salvar 
uma e enterrar a outra. Conforme çilsse al
guém, há em nosso sistema escolar um zigue
zague perverso, pelo qual os ex-alunos das 
boas escolas particulares tendem a conquistar 
as vagas do ensino superiOr público e gratuito, 
enquanto os discentes das esc;olas públicas, 
quando conseguem, tendem a se dirigir para 
o ensino superior particular e notumo. Há uma 
interdependência entre os diversos tipos de 
escolas, pela qual nos vemos t_odos no mesmo 
barco, com o mesmo _risc;o de 59çobrar e3s 
mesmas oportunidades de sobrevivência As
sim, ao passo que núme_ro significativo de va
gas dos cursos de magistério das univ~rsi
dades públicas tende a permanecer ocio_so, 
por insuficiência dos candidatos, em Jace dos 
critérios de seleç.ijo adotados,_ o professorado 
das no~s escolas é formado maciçamente 
por faculdades e universiçlades particulares, 
geralmente com funcionamento noturpo. E 
grande parte do magistério do ensino funda
mental até à quarta série, e "d-3 educação-pré
escolar se forma em escolas privadas, confes
sionais ou legais. 

Neste teddo intrincado, os fios_se cruzam, 
se entrelaçam, se _repelem,- ritas são partes 
do mesmo todo. Assim, não há como correr 
para agarrar o escasso número de bóias. No 
pânico, todos podem ir ao fundo. Soluções 
tópicas, abordagens setorlzadas, unilateralis· 
mos causais, planejamentos simplificadores, 
tudo isso representa descaminhos no rumo 
de soluções satisfatóri~s para a educac;ão bra
sHeira. Dessa forma, vemos com simpatia a 
amplitude das preocupações do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras e a 
constituição de um grupo supiãpartldário. So
mos poucos os que lutamos pela educação 
e, conforme a sabedoria milenar, casa dividida 
não reina. 

Há necessidade de um balanço completo 
da educação, de uma avaliaçã~ de alto a baixo 
e. em coerência, de um plano d~ ação que 

se .inserirá na nova lei de Diretrizes e Bases 
da ectu_cação_Nacional e no Plano Nacional 
de Educação. Por isso mesmo, foi incluído 
no Orçamento Geral da União para este exer
cício proposta de minha autoria no sentido 
de proceder a uma avaliação em profundidade 
da nossa educação, abrangendo não apenas 
escQlas e moQalic;iad~$ de ensinQ, rnas até a 
es_trutura .. d.R próprio Ministério da Educação. 
Os recursos financeiros são e.scassos ante as 
necessidades, mas têm crescido. c5 Ors:amen
to do MEC é troje o maior da República, supe
rando o Ministério dos Transportes e outros 
que tradiciori_çdmente detinham a parcela 
maior da distribuição de ~:ecursos. Porém, Õ 
que se faz dos recursos? A quem beneficiam? 
Onde e,stão -os focos çie desperdício? Quais 
os-resultados -do emprego 9-este dinheiro sua
do do .contribuinte? ~ão indagações como es
sas qUe a ava]iaçãO--preteriae respOnder. 
" A Comissão de Educação desta Casa, para 

a qual tive mais uma vez ·a h-onra de ser eleito 
Presidente, começou Seu$ trabalhos recente
mente. Ela está atenta e vigilante no sentido 
de obter e ver aplicadas soluções aos nossos 
problemas educacionais. Em recente reunião, . 
discutimos a determinaçãq da posição doBra
sil, no elenco das nações, em termos da rela
ção Produto Interno- Brvto e Pispêndios com 
educéiçã-Õ. Em 1985, o Brasil passou a ocupar 
o -od:og-ésinl.O oitaVo lugar no mundo, segun
do o Anuádo Estatístfco da Onesco_de_ 1988. 

A proposta da união de todOs, pai-à vencer 
a crise _é benvinda. Destacar _a Convergência 
de pontos de vista, tecer o contenso, construir 
a unidade, respeitando a diversidade, eis alguM 
mas das alternativas para_o_educar se fazer 
majs respeitado pela cOietividade. Des_sa _for
ma será possível construirmos um verdadeiro 
SiStêma eScOlar, sem centralização" autoritária, 
rilas que hãõ Seja um __ mos_aico desarticulado 
que one@, pela qualidade dos seus s_erviços, 
-pfeCisaiTlente as carnàd&S menos [avóreci®s 
da sodedéide. _ _ _ 
-Era o qUe tinha a dizer Sr .. Presidente_. (Muito 

bem!) 

_ oociiMEIYT!:i A· QUE sE REFERE o 
SR. JOÃO CALMON EM SEU PRONUN-
CIAMENTO: . 

Conselho--de Reitqres das Universidades 
Brasileiras · · · ·- -- ----

Of. CRUB N• 244/89-P 
"Prezado (a) Parlamentar: 
O desenvolvimento educ:aci_onal, científico 

e tecnológlco do Brasil é cqndição básica e 
permanente exigência para que aprimoremos 
a qualidade de viçla_ do cidadão brasileiro e 
para ql;le possamos acomPanhar a vertiginosa 
ino':'aÇão científJ,Ca do mundo moderno. 

Nossa Constituição, erigida com a histórica 
participação de V. Ex-', atribui à educação, à 
ciência e à tecnolÇ>gi_~, papel fundamental para 
que nosso país possa se desenvolver com jus~ 
tiça sOcial. - -

V~ Ex" conllece de sobejo as profundas limi
tações _de nosso modelo educacional, seja pe
Ja falta de recursos, seja pela ineficácia das 

. políticas adotãcfas até então, seja pela desinte~ 
gração_ entre os diversos !lfyeis do sistema. 

As dificuldades econômic;:~:s do pat~ têm 
agravado s_obremaneira esse quadro, instituinM_ 
do um_a crise ser:n preCede.ntes desde o ensino 
básico até o ensino superior. · - -, -

A reversãÇ -d~Se qUadro demançia vontade 
política e participação ain.pla de segmentos 
representativos, capazes de planejar e propor 
novas estratégias. _ 

A educação pUblica em todos os níveis tem 
~no~m~ peso específico para o resgate da quaM 
!idade do_ ensinO e para o- avanç-o da ciência, 
~ nesta área que hoje se conc<:intra a _m'Jllor 
quantidade de problemas, c_uja superação é 
imperativo até de caráter patriótico. __ 

Vivenciando uma parte significativà deSSes 
desafiadores probiemas, o Conselho de ReitoM 
res das Universidades_

0
Brasileiras vein procu

~ando dar sua contribuição ao resgate de n\e
Ihores condições pa:ra a educaçãO públ_ica bra
sileira. 

Por estarem mais afeitos aos dados e pro
blemas- das Universidades, os. Reitores das 
Universidades BrasileiraS vem discutinà9 com 
a_ ~~ Q_ove~-arriental as __ formas capaz~S de 
manutenção e desenvolvimento do ensino su
per[of, sem -qu,é Isso ·signifique atheamerito 
à problemátic.a igualmente preOcupante_ dos 
demais graus de ensino. · --··· . 

O presente momento--é" privileQiado- para 
uma ampla mobilização em favor de melhores 

_ condições_ para. a Educação Brasileira, em vir
tude da con$tituição dã. NoVa Lei de Diretrizes 
e BâSeS da Edúc~ção, âa preparaçãO do Plano 
Nacional de Educação e do estabelecimento 
daS __ no v~~ priorfdades-nacioilãiS,-que-certa
mente emergirão do rico processo eleitoral 
à Presidência da República, de_htre as quais 
é impresdndível atnbuir dimensão pt1Vt1egiada 
à Educação. _ _ _ _ 

Para que consigamos juntos superar as difi
culdades do presente, o Conselho de Reitóres 
vem propor a constituição de _um Grupo Su
prapartidário em Defes_a da Educação Brasi
leira, sob a liderança dos parlamentares~ fOr
rhado tamb~~ por educadores, especialistas, 
pesquisadores, entidades répresentativas, cu
jos objetivos prindpais tomamos a liberdade 
de sugerir, num primeiro momento, até que 
o próprio grupo, uma vez-constituído, venha 
defini-los de forma permanente. 

1. Objetivos a Curto Prazo 
1.1 Educação Prioridade Nacional 

LevantamentQ dos principais problemas 
junto aos diversos níveiS: _d~ ~nsing, ab;8yés 
de bancos de dados, s_errlinários, _gf!J_pCÍS de-· 
estudo, órgãos_ Goyemamentais ---- _ -

. Sensibilização visando garantir prtorlza
ção à educação e ão âesenvOIVimento cienti
fico e tecnológico (imprensa, sociedade, ór
gãos gove~amentais, empresas, etc.) · 

. Resgate da qualidade do ensiriO -= _ 
. Papel da educação pública ern todOs 

os níveis. 

12 LDB e Plano Nacional .de Edvcação 
. Apoio às ComiSsõeS de Educação da Câ_:

marã dos Deputados e do Senado Federal 
. Disc~ssão_das propostas em pauta Visan

do agilizar o process? de elaboração, ao e!l-
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contra dos anseios, direitos e necessidade le~ 
Qitimas da sociedade brasileira e do País 

1.3 Financiã:mentb 

. distribuição de responsabiUdades e recur
sos para o enfrentamento dos desafios e das 
prioridades_ 

.3Suplementação orçamentária· de 
1989 

, Montagem do orçamento da União 
para 1990 

. Incentivos ao investimento em edu
cação 

1.4 Ciência e T ecnoJogia 

. PapeldoC&T __ . . 
. Estudo das carências em C&T_ 
. Prioridades e estratégias 
. Articulação educação, cultura e C&T 

para o desenvolvimento do Pafs. 
. Recursos (orçamentários, incentivos) 
. capacitaç:ão de pessoal (bolsas no 

Brasil e no exterior) 

1-5 Problemas Emergenciais 

. Estrangulamento das condições de ma
nutenção das instituições federais de ensino 
superior 

Autonomia universitária 
. Avaliação e projeto da_ universidade_ 
brasileira 
. QuaJldade de ensino nas escolas pú· 
bllcas de 19 e 29 graus 

. A questão da carreira do magistério e pla
nos de classificação e remuneração 

2. Objetlvos a Médio e Longo Pr.lzos 

2.1 Planos de educação (implantação e 
ava1iação) 

22 Integração dentro do sistema educa-
cional (hierarquias e níveis) · 

23 Papel da Universidade brasileira 
2.4 Erradicação do analfatismo e desen
volvimento da educação básica 
2.5- Formação- e -capa-citação continuada 

de educadores 
2.6 Fmanciamento 
2.7 Busca de novos modelos 
2.8 Pesquisa Permanente- de dados con-

íunturais 
2.9 Audiência permanente com os órgãos 
governamentais_, agências de fomento, re
presentação da sociedade 
2.10 Adequação e atualizc!Ção da legisla

ção educacional 
2.11 Formas de- controle da sociedade 

Os objetivos levantados são ousados, e por 
isso mesmb só podem ser colimados por idea
listas realmente compromlssados com a solu
ção dos angustiantes problemas da área edu
cacional e científica brasileira. 

Já obtivemos o apoio explícito da Andes 
-Associação Nacional dos Docentes do En
sino Sup~rior, para a constituição deste grupo 
suprapartidárlo. - -- -
1 

Estaremos conVidando a Fasubra, a UNE, 
a SBPC, a Academia Brasileira de CiênciaS, 
pesquisadores e educadores _de relevância 

apenas para citar algumas das entidades que 
poderiam ser lembrada_s. 

o Estamos convictoS de que o Congresso_ Na
cional não faltará ao chamamento. Pedimos 
que_ V. Ex- entre em contato 'com o CR(JB 
(te!. 272-2960, telex no 1972, Av. W3 Norte, 
quadra 516) para Que possamOS--discutir a 
constituição do "Grupo Educação - Priori
dade Nacional", seus objetivos e seus rrieca-
nismos de_atu_as;_ão_._ __ _ 

Entendemos qt..ie, após essa primeira fase, 
lidCrança natural e a coordenaçi;.o caberá aos 
parlamentares, lídimos representantes da so
ciedade brasileira. 

Dispõe-se o CRUB a atuar permanentemen
te nesse Grüpb, oferecendo para isso sua infra~ 

- estrutura de recursos humanos e materiais . 

PARECER, sob n9 87, de 1989, da Comis
são. 

.,..... do Distrito Federal, favoráveL nos ter
mos de substitutivo que Oferece, 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
n~ 10, de 1989, de iniciativa do Governador 
do Distrito Federal, que cda e extingue unida
des orgânicas na Secretaria de Segurança· Pú
blica do Distrito Federal, e_ dá outras providên
cias, tendo -

-"PARECER, sob n984, deoi989, Cfa-ComiSsaO 
-do Distrito Federal, favorável, com 

emenda que apresenta de n9 1-DF. 

Estamos certos de que V. Ex" e o partido _ 3 ~"~ 
a que pertence darão resposta positiva a esta 
iniciativa. Aguardamos com enorme expec~ Votação, em turno único, do Requerimento 
tativa a adesão de v.~. bem como nos abri- n9 327, de 1989, de autoria do Senador Fer~ 
mos à críticã em tomo das idéias inicialmente nando Hehfic(ué-C'ãrdoso, solicitando trami
cOlocadas neste docUITiento, qUe apenas prcr taçãO cõiljlin1a p-ara os Projetas de Lei do Se
cura deflagrar este processo de valorização nado no;os 89- e 91 de 1988 .. e )51 de '1989 
da Educação. - -COmplementar, de autoria dos Senadores _ 

-Sendo 0 que nos cumpria apresentar e soU- Marco Maciel, Pompeu de Sousa e Fernando 
citar a v. Br, no atendimento_ dos altos interes- Henrique Cardoso, respectivamente, que esta
ses do nosso país, despedimo-nos com 0 en- belecein normas gerais sobre a elaboração, 
vio das mais cardinais saudações. a redação, a alteração e consolidação d~s leis. 

Atenciosamente gratos, 
· Reitor Eduardo José Pereira Coelho, Presi

dente do Conselho de Reitores. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mel! o)-Es
gÕI:ou-se hoie o prazo pl-evisto ilo art. 95--B, 
§ 49, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sen,tido de inclUsão 
em Ordem -do Dia, das seguintes matérias: 

""":":'ProjetO de Lei do Senado n~ 49, de 1 g89, 
de ãutoria do Seriador Itamar FrarlC:o, que dis
-ciplina a venda das reservas de ouro do Pais 
no mercado internacional, e dá outras provi
dências; e 

-Projeto de Leí do Senado n~ 81, de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhãe_s, que 
dá competência ao Senado Federa] para apro
vação prévia à escolha dos titulares dos cargos 

-que -espeC1fica. -
Aprovados em apreciação conclusiva pela 

-Thmis_~o_ de Consti_tui_ç~o. J.ustiça e· Cidada
nia, ª_Ere.si.àência...-çttendendo ao disposto no 
§ 6~ dO art.-95~8, do Regimento Interno, desPa
chará as matérias à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 

- sessão, designando para a ordinária de ama-
nhã a seguir1_te 

ORDEM DO DIA 

-l-

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei 
_
7 do DF n9 11, de 1988, de iniciativa do Gover
nador âO Distrito_ Federal, que institui, no Dis
trito Federa], o adiciona] do Imposto sobre 
a Renda e dá outra providências, tendo 

~4-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 13, de_1983 
(no 1 12n9, na c-asa de origem), que dá nova 
redaç:ão ao art. 243 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada p_elo Decreto-Lei n?_ 
5.452, de ]9 de maio de 1943. " 

-5~ 

MATÉRIA 'A SER DEC!JIRADA 
PREJUD(CADA 

Projeto de Lef da Câmar8 n•f3'Q;- de- 1983 
(n9 4.563/81, n~ Casa de origem), que altera 
a redação do art. 446 da Consolidação d~ 
LeiS do Trabãlho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n~ 5.452,-de }9 de maio de 1943~ 

-6-
MA TÉRIA A SER DEClARADA . 

PREJUDiCADA' - --

Projeto de Lei da Câmara no 36, de 1983 
(n"' 3.776/80, na-Casa de origem), que altera 
o art 83.0 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.4521 ~-e 
]9 de maio de 1943. 

-7-

MATÉRIA A SER DÉCLARADA 
- PREJUDICADA . 

Projeto de Lei da_ Câniara n9 39, de 1983 
(n'? 52W9, ria Casa de origem), que dispõe 
sobre a contagem, para efeitos previdenciá
dos, do tempo correspondente_ ao exerdclo
do mandato de prefeito municipal. 
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-8-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 44, de 1983 
(n9 193n9, na Casa de origem), que altera 
a redação dos arts. 76 e 81 ctJput, da Canso~ 
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nç 5.452, de 19 de maio de 1943, 
para acrescentar os itens Previdência Social, 
Educação, Saúde e Lazer à dáusula que define 
salário mínimo. 

-9-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 292, de 1983 
- Co"mplementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, 
para o fim de atribuir competênda fiscaliza
dora _às .entidades sindicais de trabalhadores 
rurais, relativamente à prestação de serviços 
de saúde. , , _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a ses$ão às 17 horas e 55 
minutos.) 

PORTARIA I'!• 27, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das suas atribuições regulamentares e tendo 
em vista os fatos constantes do Processo nç 
006.998189-5, resolve: 

Repreender o servidor Pedro Emídio Leite, 
fnspetor de SegUrança Legis1ativa,"c:lasse "Es
pecial", Referência NS~19, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, com base nos arts. 
454, itens IV e VI, 463, item ~ 464 e 466, itens 
I e ][, da _Resolução SF n9 _58, _9e 1972, pOr 
falta de cumprimento dos deveres, de urbani
dade e de respeito para com outro servidor 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 26 _de junho de 1989."""""' 
JoSé Passos Porto; Diretor-Geral. 

PORTARIA N• 28, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das atribuições regulamentares e tendo em 

vista os fatos constantes d_o Processo n~ 
005-646/89-8, resolve: . 

Repreender o servidor FJorípedes José de 
Araújo, Agente de TranSporte Legislativo do 
Quadro Permanente do Senado Federal com 
baSe nos .ifts, 463, item I, e 466, it~in_ I, da -
Resolução SF nç 58, de 1972, por falta de 
cumprimento dos deveres. 

Senado Federal, 26 de junho de 1989.
José Passos Porto, Diretor-Geral. 

.. ATAS DE COMISSÃO 

(*) COMISSÃO ESPECIAL 

Criáda atrai;és do R~~erlme'nto n9 17, 
de 1987, i:iestinada a examlnar a questão 
da Dívida Externa Brasileira e avaliar as 
razões que levaram o governo q_ suspen
der o pagamento dos encargos financei
rOs dela decorrentes, nQS planos externo 
eintemo. 

("') Serl'ío Publicadas em Suplemento à presente edl
ção. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 85' SESSÃO, EM 27 DE 
JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n" 176/89, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre a política agrícola. 

-Projeto de Lei do Senado no 177/89, 
de autoria do Senador FranciscO Rollem
berg, que acrescenta parágrafo único do 
art. 399 da Lei n9 3.071, de 1" de janeiro 
de 1916- C6digo Civil. 

-Projeto de Lei do Senado n" 178/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que define a pequena propriedade rural 
e estabelece meios para fmanciar o seu 
desenvolvimento. 

1.2.2 -Requerimentos 

- N" 344/89,_ de autoria do Senador 
/'1\aurício Corrêa, s_olicitando ao Poder Exe
cutivo informações que menciona. 

- N9 345/89, de autoria do Senador Jar
bas Passarinho, solicitando à Corril.Ssão Di
retora do Senado Federal, informações 
que menciona. 

1.2.3 - Ofício 

-Do Presidente da Comissão do Dis
trito Fedei"al, comunicando a aprovação 
do Projeto _de Lei do Distrito Federal rr' 
17/89. 

1.2.4- Comunicações da Presidên
cia 

-Prazo para interposição de recurso, 
por um dédmo da composição da Casa, 

SUMÁRIO 

para que o Projeto de Lei do DF n~ 17189, 
seja apreciado pelo Plenário. 

-Recebimento do Oficio n9"S/15/89 (n<? 
271/89, na origem), do Governador do Es
tado do Ceará, _srilicit~ndo autorização- pa
ra ·que aquele Estado possa contratar ope
ração de crédito externo no valor de DM 
15.000.000,00, para os fins que especifica. 
~ ~fei"ent~a ocorrência de erro gráfico 
no espelho da-Ordem do Dia da sessão 
do dia 26 últiino, figurando, em seu lugar, 
repetitivamente, parte das proposições 
destinadas para o próximo dia 29. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR JilTAHY MAGALHÃES -
SituaÇa.o~aos PrOdutores de cacau. 

SENADOR RONAN TITO - Recesso 
parlamentar. 

SENADORJ1AilRO BENEVIDES- Ho
menagem de pesar pelo falecimento do 
Professor Aderbal Nunes Freire. 

SENADOR ODACIR SOARES- Cons
trução de ponte sobre o Rio Machado, em 
Rondônia. -

SENADOR RUY BACELAR- Preterição 
de concursados pela Caixa Econômica F e
deral. 

SENADOR JOSÉ [GNÁC/0 FERREIRA 
-Demissão do PreSidente dO Banco Cen
tral. 

1.2.6- ~equ~rimentos 

- N~46/89, de -urg~ndà pãra o Projeto 
de Lei do DF n<? 24/89, que dispõe sobre 
a revisão dos vencimentos básicos dos 
Conselheiros e Auditores do Tnbunal de 
Contas do Distrito Federal e dos membros 
do Mlnfstério Público junto ao mesmo Tri
b_unal e dá outras providências. 

• 

-="N9 347/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara no 9/89, qUe i'EiguJiirriEmta 
o art: 159, da ·constitufção da República 
Federativa· do Brasil. 

1.2.7- Parecer 

-NQ 106/89, da Comissão Diretora, re
dação final do Projeto de Lei do Senado 
n9 132/89, -·qúe regulamenta o art. 9°_ da 
Constituição Federal. -

13-0RDEMDODIÁ 

Projeto de Lei do DF n? 10, de 1989, 
de iniCiativa-do GOVernador do Distrito Fe
deral, que cria e extingue unidades orgâ· 
nicas na Secretária· de Segurança Pública 
do Distrito Federal, e dá outras providên
cias, Aprovado ·com ·emenda. À sanção dÕ 
-Governador do Distrito Federal. 

Requerimento no 327, de 1989, de aUtO
ria do Senador Fernando Henrique Cardo
-so, solicitando tramitação conjunta para 
os- Projetas de_ Lei do Senado n'~5 89 e 91 
de 1988, e f51 dif989-Complernentar, 
de autoria dos Senadores Marco Maciel, 
Pompeu -de Sousa e Fernando--Henrique 
Cardoso, respectivamente, que estabele
cem normas gerais sobre a elaboração, 
a redação, a alteração e consolidação das 
leis. Aprovado. 

Projeto de Lei da Cârriara nQ 13, de 1983 
(n9 11 2n9, na· Casa dé. origem), que dá 
nova redação ao art. 243 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De~ 
creta-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 30, de 1983 
(n~4.563/81, na Casa de origem), que alte~ 
ra a redação do art. 446 da Consolidação 
das Leis do T raba1ho, aprovada pelo De-
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dlretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oíretor Adjunto 

creto--Lei fl'! 5.452, de lo de maio de 1943. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 36, de l98.3 _ 
(n~ 3.776/80, na Casa de__origem), que alte· 
ra o art. 830 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 dq Câmara no 39, de 1983 
(na 528n9, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a contagem, para efeitos previden
ciários, do tempo correspondente ao exer
cício do mandato de prefeito municipal. 
Declarado prejudicado, Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara no 44. de 1983 
(no 193n9, na Casa de origem), que altera 
a redação dos arts. 76 e 81 capt.4 d_<;J. Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei_ no 5.42 de 1 ~ de maio 
de 1943, para aCresCerltãr os: itens Previ
dência Social, Educãçao, SãUde e Lazer 
à cláusula que define salário mínimo. De
darado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto d_e Lei do Senéldó no 292, de 
1983 -Complementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar no 1 I , de 
25 de maio de 1971, para o fim de atribuir 
competência fiscalizadora às ent_id,ades 
sindicais de trabalhadores rurais, relativa
mente à prestação de serviços de saúde. 
Dedarado prejudicado. ___ Ao Arquivo. 

Projeto de _Lei do DF n~ 11, de 1988, 
de iniciativa do Govefnador__do_Distrito Fe
deral, que institui, no Distrito Federal, o 
adicional do Imposto sobre a Renda e dá 
outras providências. Aprovado nos termos 
de substitutivo, tendo usado da palavra os 
Srs. Jamil Haddad e Jorge Bomhausen. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n~ 10/89. Aprovada nos termos do Re
querimento n9 349/89. À sanção do Oover
nador do Distrito Federal. 

-Projeto de Lei do DF n~ 24/89; em 
regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n9 346/89, Udo no Expediente. 

EXPEDIENTE 
CENTRO QltÁFJCO 00 SENAOO FEOERAL 

DI4RIO 00 CONGRESSO NAOONAL 
Impresso sob a responsab•l•dade da Mes.a do Senado Feder•! 

ASSINATURAS 

Semestral .................................................. NQ$ 9.32 

Exemplar Avulso ···································--···-- NQ$ 0,06 
T1ragem: 2.200-exemPiares. 

Aprovado, apôs a leitura do Parecer n~ 
1 08-DF. À Comissão Diretora para a reda-

Çãoimal. . _ ·-- _ 
- Redação final do Projeto de Lei do 

DF n~ 24/89, em regime de urgência. Apro
vada. À sanção do Governador do Distrito 
Federal. 

-Projeto de Lei da Câmara n"~ 9/89, 
em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n9 347'/89, lido no Expe
diente. Aprovada a extinção da urgência, 
OQS termos do Requerimento no 350/89, 
após a leitura de emenda oferecida. pelo 
Senador Áureo Mello, tendo usado da pala
vra os Sr:5. Ronan Tito, Mauro Benevides, 
ÁtJTe_o M.ello e Jarbas Passarinho. 

1.3.2- Comunicação da Presidên
cia 

--ConvOcação de sessão extraordinári~ 
a realizar-se boje, às 16 horas e 26 minutos, 
coin Ordem do Dia que designa. 

f.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 86• SESSÃO, EM 27 
DE JUNHO DE 1989 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Requerimentos 

- N9 3.51/89, de urgência para o Projeto 
de_Resolução no 34/89, que autOrfza (?~Go
verno da União, através do Ministério do 
EXército, a contratar operação de crédito 
externo no valor de US$ 22,384,095.92 

-jurlto a um consórcio de bancos franceses 
liderados pelo Banque NationaJe de Paris. 

- N~ 352/89, de urgência para a Mensa
gem n9113/89 (n9 227/89, na origem), do 
Presidente da República, que autoriza a 
Uniáo a contratar operação de crédito ex
temo no valor de FF 240.000.000,00 para 
as fins_qtie especifica. 

___ 2.2.2_- Leitura 4~- Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 -179/89, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 

CardoSo, que altera o artigo 459 da Conso
lidaÇ~o das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-lei no 5.452, de 19 de majó de 
1943. 

-Projeto de Lei do Senado rr: 180/89, 
de autoria do Senador Mauro Borges, que 
concede reparação de natureza econômi-' 
ca ·aos cidadãos impedidos de exercer na 
vida_ civil atividade específica, erft decor
rência das Portarias reServadas S-50/GM.:-:5 
e S-285/GM-5, do Ministério di;!; Aeronaú
tica; 

2.2.3 -Discurso do Expediente 

SEl'IADOR JOSÉ tGJ'IAOO FERRE;/RA 
-Situação econômiáa âo País. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Parecer da Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Nadonal sobre a Mensa
ge-m- Í19 256, de 1988 (n° 492/88, na ori
gem}, de 25- de noverilbro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da Repúblic:a 
submete à deliberação do Senado a esccr 
lha do Senhor Regis Novaes de Oliveira, 
Ministro de Seguriâa aasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do 6rasil junto à Jamahiriya 
árabe popu1ar socialista da l.Jbia.Apreda
çBa em sessão secreta. 

Parecer da ComisSão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n~ 82, de 1989 (n" 149/89, ria origer[l), 
de 7 de abril do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Cªrlos Augusto de Proença- Rosa; 
Embaixador do Brasil junto à República. 
Árabe do Egito, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Democrática do Sudão. 
Apredação em sessão secreta. - -

Parecer da Comissão de Relações Exte~ 
ri Pies e Defesa Nacional sobre ~. 1'1_ensa~ 
gem n9 100, _de 1989 (n~ 207/89, na ori
gem), de 18 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha: do Senhor Eduardo_More:ira tlo15annah, 
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Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil na missão permanente 
doBrasüjunto às Nações Unldas,em Viena. 
Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte-. 
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n• 105, de 1989 (n• 212189, no ori
gem), de 19 de maio de 1989, pelã qU:ãl 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberaçllo do Senado a escolha do Se
nhor Sebastião do Rego BarroS Netto, Mi
nistro de Prim"eira Oãsse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à União das Repú
blicas SocialiStãs- SóViétiC:as. Apreciação 
em sessáo secreta. 

Parecer da CõffiiSSã6 a-eReJações_ Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n• I 08, de f 989 (rr 220189, na ori
gem), de 26 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Luiz Felipe de Seíxas-CõTrêa, 
Minlstro de Primeira OãsSe; da Carreifã de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto aos Estados Uni
dos Mexicanos. Apreciação em sessão se
creta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte~ 
riores e Defesa Nacioilal sobre a Mensa
gem n? 109, de 1989 (n? 221/89, na ori
gem), de 2-6 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da RepúbliCa 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Bernardo Pericás Neto, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador Chefe da Missão do Brasil junto 
à organização--dos Estados Americanos. 
Apredaçáo em sessao secreti!. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores e DefeSá Nacional sobre a Mensa
gem ·n" I lO, ~de 19.89 -(r1"' ·2"22/89,- na ori
gem), de 26-de-mãiO dõ -corre-nte ano, pela 

___ qual o Senhor Presidente da República 
s~_O_fuefe_à deliberação- do Senado a esco
lha do Senhor José Guilherme Alves Mer
(JU.íor, Ministro de Primeirá Classe, da Car
-reira de Diplomata, para exercer a função 
de Eiribaixador Chefe da delegação pema
nente do Brasil junto à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Oência 
e CültCirã. Apl-eciação em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte
riores_ e Defesa Nácional sobre a Mensa
gem n' 112, de !989 (n• 226/89, na oil
gem), de 30 de-maiO do corrente ano; pela 

-:-qUal o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco. 
lh<;~ do SenhCir Ronaldo Mota Sardenberg, 
Ministro de Primeirá Classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Reino da Espa-

--nna:Apreciação em sessão secreta. 
Parecer da Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem no 114, de 1989 (n~ 235/89, na ori
gem), de 2 de junho do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
sUbmete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor João carias Pessoa Frago
sO, Minís-tro de Primeira Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a funçãO de 
EmD8iXador do Brasil junto à_ República 
Federal da Alemanha Apreciação em ses
são secreta. 

2.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Resolução no 34/89, em 
regime de urgência, nos -termos do Reque-

rimento n9 351/89, lido no Expediente. 
Aprovado. À Comissão Diretora para a re
dação finaL 

- Rec!ação final do l?rojeto de Resolu
ção n9 34/89, em regime de urg-ência. -
Aprovada. À Promulgação. 

-Mensagem n_~ 113/89, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n_o 

352/89, lidO no Expediente. Aprovada, nos 
termos do Projeto de Resolução n? 36/89, 
após parecer proferido pelo Senador José 
Agripino. À Comissão Diretora para reda
ção final. 

- Redação final do Projeto de Resolu-
- çã9 no •36{89, em ~egime de urgência. 
-Aprovada. A promulgação. 

2.3.2 ---' Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3 -DISCURSOS PRONUNCIA
DOS EM SESSÃO ANTERIOR. 

-Do Senhor JarbÇJ_S! Passarinho, profe
rido na sessão de 2_1_~6-89. -

-Do Senhor João Menezes, proferido 
na sessão de 21-6_-89. 

...:.. Do Senhor_Jarbas Passarinho, profe
ridO mi s.essâo de- 21-=6-89. -

-Do Senhor João Menezes, proferido_ 
na sessão de 21 ~6~89 .. 

4-MESA DIRETORA 

5 -LIDERES E VICE·LÍOERES DE 
PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 85" Sessão, em 27 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 MfN(JTOS, ACHAM-SE 
PRESENTf? OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres - Carlos De'Cil:rii - Aureo Mello -
Odacir Soares -João Menezes - Almtr Ga
briel - Jarbas Passarinho ...... .Moisés Abrão 
- Carlos Patrocínio - Antonio Ll,liz Maya -
Alexandre Costa ...:.:·chagás-Rodrigues -
Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho 
- Mauro Benevides -José Agripino - La
voisier Maia -Humberto Lucena ~ Raimun
do Ura - Matco Maciel - Ney Maranhão 
-Mansueto de Lavor-João Lyra- Lourival 
Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar 
-José lgnádo Ferreira ....... Gerson Camata 
-João Calmon --Afonso Arinos - Nelson 
Carneiro - Alfredo Campos - Ronan Tito 

- Severo Gomes - Mauro Borges - Gon
zaga Jaime -Pompeu de Sousa- Maurício 
Corrêa - Meira Filho - _j.ouremberg Nunes 
Rocha - Mendes_ Canale - Rachid Saldanha 
·Derzi - Leite Chaves - Affonso Camargo 
-José Richa -Jorge Bornhausen- Dirceu 
Carneko. 

O_SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
= A lista de presença acusa o compareci
mento de 47 Srs. Sericidoi-eS. Havendo núme
ro _regimental, declaro aberta a sessão~ 

Sob a proteção de DeUs, inidamos nossos 
trabalhos. 

Sabr.e_a mesa projetas de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1 ~SeCretário. 

São lidos os seguintes 

~jetos 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'176de1989 

Dispõe sobre a Política Agrlcola 
O Congresso Nacional decreta: 

êAPiTtiLÓ I 
Dos Pindpios fundamentais 

Art. 19 Esta lei, em consonância com a 
Constituição Federal, frxa os fundamentos, de
fine os objetivos e as competências institu
cio~ais, prevê os recursos e estabelece as 
açoes-e_ instrumentos da política agrícola, rela
tivamente às atividades agropecuárias, flores
tais, pesquisas e agroindustriais. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
entende-se por ativ:idade agrícola, a produção. 
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o processamento e a comercializa~ão dos pro
dutos, subprodutos e derivados, selViços e Ln
sumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e fio~ 
restais. 

Art. 2Q A política agrícola fundmnenta-se 
nos_seguintes pressupostos; 

1-A atividade agrícola compreende pro
cessos frsicos, qufmlcos e biológicos, onde 
os recursos naturais envolvidos devem ser uti
lizados e gerendados, subordinando-se à nor
mas e princípios de interesse público, de for
ma a que seja cumprida a função soda] e 
económica da propriedade; -

ll-O setor agrkola é constituído por seg
mentos como: produção, insumos, agroindús
tria, comércio, abastecimento e afins, os quais 
respondem diferenciadamente às politicas pú
blicas e às forças de mercado; 

ID-Corno atividade econôrnica, a agricul
tura deve proporcionar, aos que a ela se_ dedi
cam, rentabilidade compatível com a dé ou
tros setores da economia; 

IV-O adequado abastecimento alimentar 
é condição básica para garantir a tranqüilidade 
social, a ordem pública e o processo de desen
volvimento econômlco-sodal; 

V- As condições edafo-dimáticas_ ex~r
cem fundamental importância no transcorrer 
e nos resultados da atividade agrkola, deven
do o Poder Público dispor de instrumentos 
flexíveis, ágeis e efícientes, objetivando a nor
malidade da produção e do abastecimento; 

VI-A produção agrícola ocorre em estabe
lecimentos rurais heterogênios quanto à estru
tura fundiária, condições edafodimáticas, dis
ponibilidade de infra-estrutura, capacidade 
empresarial, níveis tecnológicos e condições 
sociais, económicas e culturais; 

VU- O processo de desenvolvimento agrí
cola deve proporcionar ao homem do ·campo 
o acesso aos s_erviços essenciais: Saúde, Edu
cação, Segurança Pública, Transporte, eletdfi
cação, Comunicação, Habitação, Saneamen- · 
to, Lazer, e outros BenefídO_s Scic(ais;- -

Vm-A Reforma Agrária é fundamental_ao 
processo de desenvolvimento do Pais, sendo 
a política agrícola, indissociável das questões 
agrárias e do Meio Ambiente. __ 

Art. 3~ São objetivos da política agrícola: 
1-Estabelecer e normalizar as ações e ins

trumentos do Governo destinados a promo
ver, regular, fiscalizar, controlar, avaliar ativida
des e suprir as necessidades do setor, visando 
a assegurar o incremento da produção e da 
produtividade agricola, a regularidade do 
abastecimento interno especialmente alimen
tar, a rentabilidade _dos empreendimentos, a 
estabilidade de preços e de mercado, a prote
ção do consumidOr, a redução das dispari
dades regionais -e de renda, e a melhoria das 
condições de vida_ da família rural; 

II- sistematizar a atuação do Estado para 
que os diversos segmentos intervenientes na 
agricultura possam planejar suas açõ_es e in
vestimentos numa perspectiva de médio e lon
go prazo, reduzindo as incertezas _d.o seta r; 

III- Eliminar distorções que afetam o de
sempenho das funções_ económica e social 
da agricultura; 

IV-Proteger o Meio Ambiente, garantir o 

seu uso racional e estimular a recuperação 
d_ps re_ç_u_ts_Q&_D-ªturais; 
V- Estimular a formação de excedentes 

agricolas, que possibilitem condição compe
titiva _do País no mercado externo; 
_VI- Promover a_ dest:entr~ização da exe

cução dos serviçoS públicos de apoio ao ~tor 
rural, visando a complementariedade de ações 
com Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, cabendo a estes assumir suas res
ponsabilidades na execução da política agrí
cola, adequando os _diversos Instrumentos às 
suas ·necessidades e realidades; 

VIl- Compatibilizar as ações da pOlítica 
~grícola com as de reforma agrária, assegu
rando aos beneficiárfos o apoio à sua integra-
ção ao sistema produtivo; · 

VIII- garantir o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia nacionais, e protege-las,_ privi
legiando a utilização de fatores de produção 
internamente mais abundantes; 

IX- Possibilitar a participação efetiva de to
dos os segmentos atuantes no setor rural na 
definição dos rumos da agricultura brasileira; 

X- prestar apoio institucional ao produtor 
rural, com prioridade de atendimento ao pe
queno produtor e sua família; 

XI- Estimular o processo de agroindus
trialização_junto às respectivas áreas de pro
dução; 

XII- Liberar os mercados agrícolas apenas 
na _medida em que assim não se penalise o 
~Qé!~te_cimento_ interno, salv.agu_ardartdo os in
teresses dos consumidores e do_s produtores 
nacionais. 

Art. 49 As ações e instrumentos de política 
agrícola, referem-se a: 
I- Planejamento agrícola; 
II-Pesquisa agrícola e tecrrológica; 
m -Assistência técnica e extensão rural; 
N.-Proteção do Meio_Ambiente, conser-

vação e recuperação dqs recursos naturais; 
V- Defesa agropecuária; 
VI -Informação agrícola;, 
Vil- Produção, comercialização, ab~steci

mento e armazenagem; 
VUI-Associativismo e cooperativismo; 
IX--: Formação profissional e educação rU-

ral; 
X- Investimentos públicos e privados; 
XI-:- Crédito Rural; 
XII-Seguro agrícola; 
XIII --Tributação e incentivos fiscais; 
XlY::::-_l([jgação e drenagem; 
XV- Habitação rural; 
XVI- Eletrificação rural. 

CAPITULOU 
Da Organização Institucional 

Art. 59 Fica instituído o ConselhO Nacio
nal de Política Agrícola - CNPA, çomposto 
pelo Ministro da Agricultura, que o presidirá, 
Ministro do Planejamento, Ministro da Fazen

. da, Ministro do Interior, Secretários de Agri~ 
cultura dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, e Representação Paritária, das En

- tidi:J.deSPatronats-e dos Trabalhadores, vincu-
lados às áreas de produção, comercialização, 
~nnazenamento e tr~_po~e. 

§ 1 o Cófnpete ão- Conselho Nacional de 
Política Agrícola -:- CNP6 ~predar e deliberar 
sobre _ _a_ fonnulação de planos plurianuais de 
política agrícola e outras atribuições confe
ridas por esta lei. 

§ 29 -o Conselho Nacional de ~olítica 
Agrícola estimulará _<1 organização de Conse
lhos EStaduais e Municipais de Política Agrí_
cola, com as mesmas finalidades, nos âmbitos 
de suas competências. 

§ 39 O .Conselho Nacional de Politica 
Agrícola criará câmaras técnicas, de c~ráter 
permanente ou temporário, visando subsidiar 
o seu funcionamento. 

Art. 69 A ação governamental para o setor 
agrícola será organizada pela União, Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, ca
bendo: 
1-ao Minis~rlo de Agricultura como uni

dade central, a orientação normativa, as dire
trize_s n_ctcionais e o aparte e repasse da parcela 
de recursos da União aos órgãos e entidades 
executoras, ouvido o CNPA; 

11- às entidades de administração direta e 
indlr_eta dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, o planejamento, 
a execução, o acompanhamento, o controle 
a avaliação de atividades específicas. 

Art. 79 A ação governamental para o setor 
agrícola, desenvolvida pela União, pelos Esta
dos, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 
respeitada a autonomia constitucional, será 
exercida_ e_m_sintQnk:l~- evitando-se superposi
ções e__ paralelismos, confo_rme ·dispuser a lei 
complementar prevista no parágrafo único ar
tigo 23 da Constituição. 

CAPITULO DI 
Do Planejamento Agricola 

Art. 89 O planejamento agricola será feitO 
de forma demQc:rátlca e participativa, através 
de planos nacionais de desenvolvimento agrf
cola plurianuais, planos de safras e planos 
operativos anuais, observadas as definições 

- constantes desta lei. 
§ 1 o Os planos nacionais plurianuais agrí

colas serão elaborados pelo Ministério da Agri
cultura,_ a partir da compatibilização dos pla
nos estaduais e submetidos ao CNPA antes 
de serem encaminhados ao Congresso Na
cional. 

§ 2~ O Ministério da Agricultura, em arti
culação com os Estados, Territórios e o Dis
bito Federal, será responsável pelo acompa
nhamento das ações dos planos plurianuais 
submetendo-os ao CNPA para sua avaliação. 

§ 39 Os planos de safra e planos pluria
nuais considerarão as especifiddades regio
nais e estaduais, de acordo com a vocação 
agrícola e as necessidades diferenciadas d~ 
abastecimento, fonnação de estoque e expor
tação. 

§ 4~ Os planos deverão prever a integra
ção das atividades de produção e de transfor
mação do Setor Agricola, e deste com os de
mais setores da economia. _ 

Art. 9? O Ministério_da Agricultura Coorde
nará a nível n.;Icional, as atividades de planeja
mento agrícola, em articulação com os Esta
dos, Disyito Fe~eral, Territórios e ~unicíplo~ 
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Art. 10. O Poder Público deverá: 
[-proporcionar a integração dos instru

mentos de planejamento agrícola com os de
mais setores da economia; 

U-desenvolver e manter atualizada_uma 
base de indicadores sobre o desempenho do 
setor agrícola, a eficácia da ação governamen
tal e os efeitos e impactos dos programas dos 
planos plurianuais. 

CAPITULON 
Da Pesquisa Agrícola 

Arl 1 L A pesquisa agrícola terá progra
mas plurianuais e planos operativos anuais, 
elaborados por órgãos de pesquisa, mantidas 
ou não pelo poder público, sob a coordenaç-ão 
do Ministério da Agricultura e aprovados pelo 
CNPA 

Art. 12. A pesquisa agrícola deverá: 
I- estar integrada à assistência técnica e 

extensão rural, aos produtores e comunida
des, devendo ser gerada ou adaptada a partir 
do conhecimento biológico da interação dos 
diversos ecossistemas, observando as condi
ções económicas e culturais dos segmentos 
sociais do setor produtivo; 

II- dar prioridade ao melhoramento dos 
materiais genéticos produzidos pelo ambiente 
natural dos ecossistemas, objetivando-se o au
mento de suas produtividades, preservando
se ao máximo a heterogeneidade genética; 

m-dar prioridade à geração e adaptação 
de te<:nologias agrfcolas destinadas ao desen
volvimento dos pequenos agricultores, enfati
zando os alimentos básicos, equipamentos e 
implementas agrícolas voltados para esse pú
blico; 

IV-observar as características regionais e 
gerar tecnologias voltadas para sanidade ani
mal e vegetal, respeitando a preservação da 
saúde e do meio ambiente. 

Art 13. A importação de material genb
tico para a agricultura deverá ser avaHada e 
aprovada pelo Ministério da Agricultura. 

Art. 14. Os programas de desenvolvi
mento cientifico_e tecnológico merecerão ní
vel de prioridade, tendo em vista a geração 
de tecnologia de ponta, qu__e garantam a inde
pendência e parâmetros de_ competitividade 
intemadonal à agricultura brasileira. 

CAPITULO V 
Da Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

Art. 15. A Asslstênda Técnica e Ex:ten$.ao 
Rural, terão programas plurianuais e planos 
operativos anuais elaborados por entidades de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, man
tidas ou não pelo poder públfco, sob a co!?rde
nação do Ministério da Agricultura e aprova
dos pelo CNPA 

Art. 16. .A Assistência Técnica e Extensão 
Rural bus.cará viabilizar, com o produtor ru(al, 
proprietário ou não, suas famíJias e organiza
ções, soluções adequadas a seus problemas 
de produção, gerência, beneficiamento, arma
zenamento, comercialização, industrialização, 
eletrificação, consumo, bem-estar e presetva
ção do meio ambiente. 

Art. )7. O poder público manterá Serviço 
Oficial de Asststência Técnica e Extensão Ru
ral, sem paralelismo na área governamental, 
de caráter _educativo, garantindo atendimento 
gratuito aos pequenos produtores e suas for
mas associativas, visando: 
1-élifundirtecnologias necessárias ao apri

moramentQ_ cl.a ~c_onomia agrícola, à conser
vação dos recursos naturais _e à melhoria das 
col"ldJções de vida no meio rural; 
li-estimular e apoiar a participação e or

ganizaÇão da população rural, respeitando a 
organização da unidade familiar; O em cómo 
as de representação dos produtores rurais; 

m ---:identifica( tecnologias alternativas jun
tamente com instituições de pesquisa e produ
tores rurais; 

IV-dJsseminar informaÇões conjunturais 
nas áreas de produção agrícola, comerciali
zação, ab.astecimento e agroindústria. 

Art. 18. A ação de Assis_tênda Técnica e 
Extensão Rural deverá estar integrada à pes
quisa agrícola, aos produtores rurais e __ suas 
entidades repreSentativas e às comunidades 
rurais. 

CAPITULO VI 
Da Proteção ao Meio Ambiente e da 
Conservação dos Recursos Naturais 

Arl 19. O Poder Público deverá: 
1-a nível de Governo federal, integrar os 

Estados o Distrito Federal, os Territórios, os 
MunicípioS e as comunidades na preservação 
do meio ambiente e conservação dos recursos 
naturais; 

11-disciplinar e fiscalizar o uso raciona] do 
solo, da água, di:!. fauna e da flora; 

m -elaborar legislação específica sobre in
dustrializaÇão, comercialização e uso de agro
tóxico_s e outros produtos químicos e/ou bioló
gicos ub1iz_ad_os na agropecuária e potencial
mente nocivos à saúde pública e ao meio am
biente; 

(V- criar reservas ecológicas e áreas de 
preservação genética em todo País, mantendo 
os sistemas vitais essenciais e a preservação 
da diversidade genética, destinando para este 
fim terras públicas e ou arre_cadadas por inte
resse público; 

V- realizar zoneamentos agroecológicos 
· que permitam estabelecer critério para o disci
plinamento e ordenamento da ocupação es
pacial pelas diversas atividades produtivas, 
bem como instalação de ncw-as hidrelétricas; 

VI- promover e/ou estimular a recupera
ção das áreas em processo de desertificação; 

VII- desenvolver programas de educação 
ambienta_!, a nível formal e informal dirigidos 
à população; 

VIII- fomentar a produção de sementes e 
mudas de essênciais nátivas. 

ParágrafO úõicb. A fiscalização e o uso ra
cional dos recursosnatur&is do meio ambiente 
é também de responsabilidade dos proprie
tários de direito, dos beneficiários da reforma 
-a-Qrária -e dos ocupantes temporários dos imó
veis rurais. 

Art. 20. As bacias hidrográficas consti
tuem-se em !,111idades bá;SiCél$ de planejamen-. 

to do uso, da conServação e da recuperçaão 
dos recursos naturais. 

Art. 21. Emtodapropriedaderuralhaverá 
-área de reserva florestal legal-RFL, em percen
tual e forma a serem fixados pela legislação 
dos Estados, Territórios e Distrito Federal, per
mitida a indusão de áreas de reserva ecoJó
gica, extrativista vegetal não predatória e de 
preservação permanente. 

Parágrafo único. -As áreas de Reserva Flo
restal Legal são isentas de tributação~ 

Art. 22.-- O p·oder público deverá conceder 
incentivos para o florestamento e refloresta
mento programados com essências nativas, 
ou exóticas na forma da lei. 

Art. 23. A prestação de serviços e aplica
ção de recursos pelo poder público, em ativi
dades agrícolas, devem ter por premissa bási

__ ca o uso tecnicamente indicado e o manejo 
racional_ dos recursos naturais e preservação 
do meio ambiente. 

Art. 24. As empresas que exploram eco
nomicamente águas represadas e as conces
sionárias de energia elétrica, serão responsá
veis pelas alterações ambientais por elas pro
vocadas e, obrigadas à recuperação do meio 
ambiente na área de agrangência de suas res
pectivas bacias hidrográficas. 

Art. 25. Fica obrigatória a reposição total 
das florestas nativas utilizadas pelas indústrias 
consumidoras de carvão vegetal, lenha, ma
deira e celulose, pelos responsáveis por sua 
exploração. 

Parágrafo único-. Os Estados os Territórios 
e o Distrito Federal, poderão definir legislação 
especifica sobre a matéria. 

Art. 26. O Poder PúbliCo implementará 
programas de estímulos às atividades criató
rias de peixes e outros produtos de vida fluvial, 
lacustre_ e marinha de interesse e~6nômlco, 
visando o ülcremento -da._ oferta de- a1imentos 
e a preservação das espécies. 

Art. 27. O Relatório de [mpacto Ambiental 
- Rima, para regular os projetas _agro-silva
pastoris, deverá ser objeto de legislação espe. 
cffica pOr parte das Unidades da Federação, 
observa"ndo-se as diretrizes gerais dq órgão 
competente e observados os dispositivos des
ta lei. 

Parágrafo úriiCo. A apresentação de proje
tas será feita_ sempre em conjunto com a apre
sentçaão do Rima. 

Art. 28. A proteção do meio ambiente e 
dos re<:ursos naturais, terá programas pluria
nuais e planos operativos anuais elaborados 
pelos órgãos competentes, mantidos ou não 
pelo Poder Público, sob a coordenação da 
Uni_ão e Unidades da Federação. 

CAPITULO VII 
Da Defesa Agropecuária 

Art. 29. Compete ao Ministérto da Agri
cultura, em articulação com os Estados, Dis
trito Federal, T ertitórios e os Municípios, sob 
orientação normativa do Conselho Nacional 
de Política Agrkola- CNPA, coorderiar e exe
cutar as atividades de defesa agropecuária, 
em todo o território nacional, com as seguintes 
finalidades: 



3152 Quarta-feira 28 DIÁRIO bOCÕNGREsSO NACIONAL (SeÇão 11)' Junho de 1989 

1- prevenir, controlar e erradicar os agen
tes patogênicos das principais enfermidades 
dos animais e pragas e doenças vegetais; 

II - inspecionar e fiscalizar os produtos, 
subprodutos e derivados de origem vegetal 
e animal, os insumos agropecuários, bem co
mo os estabelecimentos produtores; 

m -definir os procedimentos laboratoriais; 
IV - definir os padrões ae qualidade, as 

condições de comercialízaçãq, -Consumo e/ou 
uso dos produtos, subprodutos e derivados 
de origem animal_é_ vegetal, e os insumos 
agropecuários; _ 

V - estabelecer normas e padrões para 
a classificação dos produtos agropecuários; 

VI- impedir a comercialização no mercado 
interno de insumos e produtos agropecuários 
cujo uso· esteja proibido no país de origem; 

Vll - classificar e fiscalizar a classificação 
dos produtos, subprodutos e deri\@dos de ori
gem animal e vegetal destinados à comer
cialização; 

VIII -estabelecer normas e procedimentos 
e manter um serviço permanente de vigilância 
epidemiológica na:;f áreas-de zoo e fitossani
dade; 

IX - estabelecer normas para o uso de 
corantes, aromatizantes, flavorizantes, aditivos 
e edulcorantes artificiais em alimentos e be
bidas. 

Paragrafo ónlco. As unidades da federa
ção com condições de operacionalização, exe
cutarão e fiscalizarão as_ atividades pertinentes, 
podendo legislar concorrentemente a respeito 
de defesa agropecuária, respeitada a legisla
ção federa(. 

Art 30. O Ministério da Agricultura _man· 
terá registro e expedirá certificado de aprova
ção dos insumos agropecuário_s e dos produ
tos de (;!rigem animal e vegetal, cabendo aos 
Estados, Territórios, Municípios e Distrito Fe
deral a Legislação Pertinente a comercializa· 
ção interna e uso dos mesmos. 

Art. 31. Deve haver integração do Minis
tério da Saúde, Ministério da Agricultura, çias 
Secretarias de Agricultura dos Estados dos 
Territórios e dos Municípios, das organizações 
de produtores e das entidades representativas 
dos profissionais de ciências agrárias, a frn 
de garantir a plena execução do sistema inte
grado de saúde, conforme disposto no inciso 
ll e VI do artigo 200 da Constituição. 

Art. 32. fica instituída a obrigatoriedade 
da apresentação de receituário, expedido por 
profissional habi1itado, de nível superior para 
a aquisição de agrotóxicos, produtos bioló
gicos de uso em imunQlogia e de produtos 
-de uso veterinário, tóxicos e/ou prejudicais pa
ra o homem, os animais_~_o m~io ambiente. 

Art. 33. Fica vedado o uso de harmônios 
e anabolizantes para crescimento e engorda 
de animais. 

Art. 34. A defesa agropecuária terá pi"ó~ 
gramas plurianuais e planos operativos anuais, 
elaborados por entidades oJiciais que realizam 
a defesa agropecuária, sob a coordena_ç;ão do 
JV\inistério da Agricultura e e aprovados pelo 
CNPA 

CAPÍTULO Vlll 
Da Informação Agricola 

Art__ 35. O Ministérió da Agricultura, inte:. 
grado com· Estados, Distrito Federal, Territó
rios e Municípios, manterá um sistema de in
formação agrícola ampla e periódica para di
vulgação de: 

1-prevísão de SafraS,- por Estado, Terri
tório_ e Distrito Federal, incluindo e_stiinativas 
de área cultivada ou colhida, produção e pro
dutividade; 
n- Preços recebidos e pagos pelo produ

tõr, com· a composiçãO dos primeiros até os 
mercados atacadistas e varejistas por Estado, 
TelTitório e Distrito Federal; _ 

m- Valores e preços e exportação FOB, 
com a decomposição dos preços até o interior, 
a nível do produtor, destacando taxas e impos-
tos cobraâos; -

IV-Va1ores e Preços de importação CIF, 
com a decomposiçZio dos preços dos merca
dos internacionais até a cOlocação do produto 
em Portos Brasileiros, destacando taxas e irh
postos cobrados; 

V- Balanço de oferta e demanda dos pro-
dutos agropecuários, em diferentes níveis: 

a) estoque inicial de passagem; 
b) produção total; 
c) oferta Global; 
d) reservas; 
e) perdas; 
f) Consumo; 
g) excedentes; 
h) exportação; 
i) importação; 
j) estoque Final. 

--VI-Custos de produção agrícola; 
VI~- volume dos estoques públicos regula

dores e estratégicos discriminados por produ
tos, tipo e localização; 

VIII- estimativas dos custos dos estoques 
públiCos; --- --- - - - · 

IX-dados de meteorologia e climatologia 
agríColas; 
X~ campanhas e programas especiais, in

centivgs, dados sobre planejamento e as mo
dificações introduzidas na polLtica a_grkola; 
· XI..:_ estoque, produção e consumo Inun_
dial dos prinCipais prOdutos agrícolas; 

XJ[- dado sobre armazenagem; 
"XIII.::.... pes(Juisas enl àildamerito e Os reSul-

ta_d.OS-dãquelas já concluídas. · 
Paragrafo único - O Ministério da Agricul

tUra, coordenàrá a reaüzação _de estudos e a_ná: 
lises detalhadaS do comportamento dos mer
cados internos dos produtos agrícolas e 
agroindustriais, informatizando sua apropria
ção e divulgação para pleno e imediato conhe
címento dos produtores rurais e de mais agen
tes do mercado. 

. . CAPfTÚLO IX 
Da Produção, da Comercialização, 

Do_Abastecimento e da Armazenagem 

Art. --36. - O Poder Público garantirá, em ca
ráter corriplementar, onde a iniciativa privada 
fOr defiCiente ou inexistente, serviços essen
ciais necessários à produção agrícqlá tais co
mo: a oferta de insumos, mecanização agrí
cola e outros. 

Art. 37. O Poder Público formará, locali
zará adequadamente e manterá estoques re
guladores e estratégicos visando garantir a 
compra ao produtor; Ifã-rorma da lei, asse
gurar b abastecimento e regular o preço do 
mercado_intemo. 

§ 1 ç Os _estoques reguladores devem 
con.te-rn-plar;-prioritariamente, os produtos bá· 
sicos. 

§ 21 O CNPA flX8rá, anualmente, median
te proposta do Ministério da Agricultura, os 
volumes mínimos do estoque regulador, para 
cada produto. 

§ 3ç Os estoques reguladores devem ser 
adquiridos preferencialmente de-organiZações 
assodãtiVãS de pequenos e médios produto
res. 

§ 49 O Governo poderá desapropriar es
toques de produtos indispensáveis, após apro
vaçãO do CNPA quando ocorrerem casos gra
ves de desabastecimento. 

Art. 38. Os preçOs mínimos serão estabe
lecidos a pãrtir dos valores dos custos de pro
duça6 dos produtos e em atendimento à polí
tica de abastecimentO interno de alimentos 
e matérias-primas agrfcolas, sendo divulgados 
pelo menos 60 (sessenta) dias antes do plãn
tio, mantendo-se atualizados _até a próxima sa
fra, considerando as sazonalidades regionais. 

Art. 39. Os preços mínimos de garantia 
serãci T!Xildos, a partir de propostas do Minis
tério da Agricultura, aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Política Agrícola. 

§ 1 ~ A pauta de produtos amparados pela 
politica de garantia de preços míilimos, será 
estabelecida pelo CNPA, a partir de proposta 
dos estados. 

§ 29 Agarantiadepreçosmínimossefará 
através de financiamento _da comercialização 
e da aquisição dos produtos agricolas ampa
rados. 

§ 3ç os· alimentos consider.i1do$ báSiCos 
terão tratamento privilegiado para efeito de 
preço mínimo:·- -
' Art. 40 Os estoques públicos serão libera~ 
dos_ pelo Ministério da Agricultura quando os 
pteços de mercado se situarem acima_ do pre
ço de intervenção, estabelecido pelo ConSe1ho 
Nacional de Política Agrícola - CNPA, ou 
quando ocorrer situação de desabastecimen
to, dentro do espirita de menor interferêncfa 
na comercialização privada. 

Arl 41. As vendas dos estoques deverão 
obedecer a Um c:ronograma estabelecido com 
antecedência míriiriia de 05 (cinco) dias úteis, 
e serão feitas através de leilões em bolsas de 
mercadorias, licitações públicas e vendas dire
tas. 

Parágrafo único. AS Vendas diretas de pro
dutos alimentares básicos deverão ser realiza
das através de rede oficial de distribuição . 

Art 42. O Poder Público criará estímulos 
para melhoria das condições de armaz_ena
gem, processamento, embalagem e redução 
de perdas em rúvel de estabelecimento rural, 
inclusive comunitário. 

Aft._ 43. Fica mantida, no-território nacio
nal, a e>:igênda de padronização, fiscaliZação 
e classificação de produtos vegetais e_ animais, 
subprodutos e derivados e seus resíduos de 
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valor econôm[co, bem como dos produtos 
agrícolas destinados ao consumo e industria
lização para o mercado interno e externo. 

§ ]9 A execução ·dos serviços de _çlassifi
caç~o de que trata este artigo será realizada 
pelos órgãos oficiais dos Estados, Territórios 
e Distrito Federal, por delegação de compe
tência e coordenados e normatizados. em ní
vel nacional, pelo Ministério da Agricultura. 

§ 29 A taxa de dassificaç:llo Qe produtos 
de origem vegeta1, fucada pelo DecretÇ~:-Lei no 
1.859, de 21 de dezembro de 1981, serã reco
lhida pelos Estados, Territórios e Distrito Fede
ral e neles apUcada transferindo-se ao Tesouro 
Nacional o percentual que lhe couber. 

Art. 44. As importações de produtos agri
colas necessários ao abastecimento intemo, 
inclusive as derivadas de acordo com outros 
países, serão realizadas, preferencialmente, 
pela iniciativa privada, de acordo com as nor
mas estabelecidas pelo CNPA. 

§ 1 ~ Os preços dos produtos importados 
para venda no mercado interno, serão equipa
rados aos preços de intervenção estabelecidos 
para liberação dos estoques públicos, através 
de aplicação de alíquotas variáveis de imposto 
de importação, 

§ 29 As eventuais importações destinadas 
a formação ou fortalecimento dos- estoques 
públicos, deverão ser procedidas diretamente 
pelo Governo federal. 

Art 45. Fica liberada a exportação de pro
dutos agrícolas e derivados, desde que aten
dido o abastecimento interno, ouvido o CNPA 

Art 46. O abastecimento do mercado na
cional será feito pela livre participação da ini
ciativa privada, atuando o Poder Público, su
pletivamente, em sua ausência ou insuficiên
cia, através de programas especiais de Inte
resse social e a critério do CNPA. · 

Art 47, Compete ao Ministério da Agri
cultura, como executor das decisões do Con
selho Nacional de Po![tica ,Agrícola, a condu
ção da política de produção e comercialização, 
abastecimento e armazenagem de prodl(l:os 
agrícolas em âmbito nacional, articuladamen
te com as Secretarias de Agricultura das Uni
dades da Federação. 

Art. 48. Fica estabelecido, em caráter 
obrigatório, o cadastro nacional de _unidades 
armazenadoras de produtos agrícolas, sob a 
responsabilidade das Secretarias de Agricul
tUra dos Estados, Territórios e Distrito Federal 
e _cOordenado pelo Ministério da Agricultura, 
com a finalidade de identificar, quantificar e 
qualificar essas unidades. 

CAPfrULOX 
Do Produtor Rural, da Propriedade 

RuiaJ. e sua Função Social 

Art. 49. Entende-se por produtor rural, 
para fms da Lei Agrícola, aquele que desen
volva atividades agrícolas, extrativistas nãó 
predatórias ou artesanais, e por pequeno pro
dutor aquele que as desenvolva a custa de 
esforço de seu próprio trabalho ou de sua 
familia, eventuaJmente recorrendo a contra
tação de mão-de-obra temporária, podendo 

ser proprietário ou não dos meios de produção 
necessários ao desenvolvimento de suas ativi
dades, 

Art. 50. Parã fins des.ta lei, entende-se co
mo: 
I-pequena propriedade rural: aquela onde 

prevalece o trabalho familiar e a contratação 
de trabalho temporário, só ocorra durante pe
ríodos eventuais da atividade agricola, bem 
como sua área não u1trapasse em dimensão, 
o correspondente a 5 (cinco) módulos rurais; 

II_....,.,. média propriedade rural: aquela onde 
o somatório das áreas pertencentes a um úni
Co proprietário observe os limites de intervalo 
entre 5 (cinco) e 10 _(dez) módulos rurais; 

lU- propriedade produtiva: aquela que 
cumpre·a-sUa TunÇão social. 

§ }9 A função social da propriedade é 
cumprida quando a exploração da proprie
dade (isolada) satisfaz os requisitos de aprovei~ 
tamerifO racional e adequado, utillzãção éide
quada" dos recursos naturais disponíveis e pre
servação do meio ambiente, observância das 
disposições que regulam as relações de traba
lho e a exPloração que forneça o bem-estar 
dos produtores e dos trabalhadores. 

§ 29 Os graus e critérios definidores dos 
requisftoS constin'J.tes do § 19, são os seguintes: 
I-a exploração econômica da proprieda

de observe um padrão tecnológico que deter
mine rendiinentOs fislcos de seus produtos, 
equiparados pelo menos à média dos rendi
mentos das atividades, no município de locali
zação; 

D-a propriedade observe parâmetros mé
dios, por Municípios, da relação entre área 
agricultável da propriedade (isoladamente) e 
a área economicamente explorada, da forma 
preconizada no inciso I de_ste parágrafo; 

m-o emprego gerado observe as condi
ções de trabalho semelhante &que las conqujs
tadas ·pelos trabalhadores· urbanos; conforme 
determina c a.rtigc 79 da Ccr'.stitu!ção; 

IV-a exploração da propriedade proceda
se por meio do uso racional dos recursos natu
rais; Semaanõs ou agressõeS ao rrielo am~ 
biente. - -

§ 39 A relação proprietário-área referida 
nos §§ }9 e 29, refere-se à somatória de áreas, 
contiguas ou nãO, pertenCentes-a um mesmo 
proprietário dentro do País~ -

CAPITULO XI 
Do Associativismo e do 

Cooperativismo 
ArC 51. O POder Público-- iipoiará e esti

mulará Os produtores rural$ __ e_ trabalhadores 
rurais a se organizarem nas suas diferentes 
formas de associações, cooperativas, sindica
tos, condomínios e outras, através de: 

l-inclusão nos curriculos·de 19 e 29 graus 
de matérias voltadas para o associativismo e 
o cooperatMsrriõ; -

n- promoção de atividades relativas à mo~ 
tivação, organização, legislação e educação 
associativista e cooperativista para o público 
do meio rural; 

lll- promoção das diversas formas de as
sociativismo, como alternativa e opção para 
ampliar a oferta de emprego e de integração 

do trabalhador rura1 com o trabalhador urba
no; 

IV- integração entre os segmentos coope
rativistas de produção, consumo, comercia
lização, crédito e de trabalho. 

Parágrafo único. O apoio do Poder Públi
co será extensivo aos grupos indígenas, pesca
dores artesanais e aqueles que se dedicam 
às atividades de extrativismo vegetal nao pre
datório. 

Art. 52. Serão estabelecidos incentivos 
fiscais e creditícios para as associações e Coo
perativas de Produtores Rurais que apresen-
tarem: " 
I-quandro social constituído de, no rrúni

mo 2/3 de pequenos produtores; 
II-movimento operacional de pequenos 

e médios produtores igual ou superior a 50% 
do valor total das operações da entidade; 

III-quadro social composto por trabalha~ 
dores assentados em áreas de reforma agrária 
ou coloriização e projetas oficiais de inigciçâ6i 

IV --aplicação de recursos à pesquisa agrí
cola e produção de tecnologia; 

V- aplicação de recursos à conservação 
.e manutenção do meio ambiente; 

VI-aplicação de recursos à implantação 
de agroindústrias. 

§ 1 ç Estes recursos serão prtoritariamen
- te aplicados em pesquisa agrícola e piodução 
tecnológica, em conservação e manutenção 
do meio ambiente, à aplicação de recursos 
a implantação de agro-industrias, e aos produ-· 
tores de alimentos básicos. 

zo Os incentivos fiscais e creditfdos se
-rão extensivos aos grupos inâígenas, pesca
dores artesanais e aqueles que se dedicam 
as atividades de extrativismo vegetal não pre

datório. 
Art. 53. As cooperativas e associações de 

produtores _rurais enquadáveis nos limites es
tabelecidos para ml:::rcempresas e empresas 
de pequeno porte serão assim consideradas 
para gozarem, também, de seus benefícios 
em geral. 

CAPÍTULO XII 
Da Aprendizagem e da Educação 

Rural, e do 'Ensino Agricola 

Art 54. Fíéa" criado o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural-5ENAR, com o objetivo 
de organizar e administrar, em todo o Terri
tôrio Nacional, diretamente ou em colabora
ção com orgãos e entidades públicas ou parti
culares, cursos e programas de aprendizagem 
rura1. 

§ I~ O SENAR será organizado e mantido 
pela Confederação Nacional de Agricu1tura, 
e dirigido por um ·colegiado com a seguinte 
composição: Ministério da Agricultura, Minis-
tério do Trabalho, Ministério da Educação, 
Confederação Nacional de Agricultura -
CNA, Corifederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura-COI"'TAG, Oi'ganização 
das Cooperativas do Brasil. 
_ _§ 2Y O Presidente da Confederação Na

cional da Agricultura será o presidente do cole
giado criado no§ ]9. 
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§ 3° Os recursOs para criação e manu
tenção do SENAR provirão de contribuição 
dos produtores _filiados às organizações patro
nais rura!s. 

§ 4~ O acervo do extinto SENAR passará 
à responsabilidade do novo_ órgão criado. 

Art. 55. A educação pública rural terá seu 
curriculo especializado e ori_entado à vocação 
agro pecuária, valorizando o rural, a fim de con
tribuir para o desenvolvimento das potencia
lidades do homem e para sua fiXação produ
tiva no meto, com ênfase no associativismo, 
cooperativismo, sindicalismo, questões agrá
rias, agrícolas e ambientais. 

Parágrafo único. As ações de aprendiza
gem profissional rural e educação pública ru
ral, buscarão compatibilizar-se _com as de as
sistência técnica e extensão rural, pesquisa 
agrícola e outros serviços afins. 

Art. 56. O Poder_ Público possibilitará o 
transporte aos escolares e professores de_ ensi
no de primeiro grau no meio rural. 

Art. 57. Caberá ao Ministério da Agricul
tura a responsabilidade de administrar, man
ter, coordenar e dirigir o ensino agrícola de 
nível médio do Pafs, compatibilizando-o ao 
maior interesse do meio rural. 

CAPITULO XIII 
Dos Investimentos Públicos 

Art 58. O Poder Público deverá implantar 
obras que tenham como objetivo, o bem-estar 
social de comunidades rurais compreenden
do, entre outras: 

a) barragens, açudes, perfuração de poços, 
diques, retificação de Cursos -d'águas e drena
gem de áreas a1agadiças; 

b) armazéns comunitários; 
c) mercados de produtor; 
d) estradas; 
e) escolas e postos de saúde rurais; 
O energia; 
g) comunicação; 
h) saneamento básico; 
i) lazer. 

CAPITULO XIV 
Crédito Rural 

Art. 59. ConSide-ra~se _como crédito rural 
o suprimento de recursos financeiros com os 
seguintes objetivos: 

1- estimular os investimentos rurais para 
produção, extrativismo não predatório, arma
zenamento, beneficiamento e instalação de 
agroindústria, esta quando realizada por pro
dutor rural ou suas formas associativas; 

II- favorecer o ·custeio oportuno e adequa
do da produção, do extrativismo não preda
tório_ e da comercialização de produtos agro-
pecuários; - - _ -~ 

lll- incentivar a introdução de métodos ra
cionais no -sisteniã-de produção,- visando o 
aumento da produtividade, à melhoria do pa
drão de vida das populações rurais e a adequa
da conservação do solo e preservação do meio 
ambiente; 

lV-possibilitar a construção e/ou recupe
ração de moradias na propriedade rural e pe
quenas comunidades rurais; 

V- propiciar, através da modalidade de 
crédito fundiário, a aquisição e regularização 
de terras pelos pequenos produtores, possei
ros e arrendatários e trabalhadores rurais. 

-Art. _60. _ O crédito rural terá como benefi
ciários: produtores rurais extrativistas não pre
datórios e indígenas assistidos por instituições 
competentes, pessoas físicas ou jurfdícas, 
cooperativas e associações de produtores e 
trabalhadores rurais, além de pessoas físicas 
ou jurfdicas que, embora não conceituadas 
como prOdutores_ rurais se dediquem às se
guintes atividades vinci:Jiadas ao setor. 

I- produção de mudas ou sementes bási-
cas, fiscalizadas ou certificadas; _ 

U-produção de sêmem para inseminaÇão 
artificial, e embriões; 

III-atividades de pesca artesanal e da agui
cultura para fins comerciais. 

Art. 6 L A concessão do crédito rural, ob
servar~ os seguintes preceitos básicos: 
I- adequação, sificiência e oportunidade 

de créditos; 
n- rentabilidade da atMdade financiada; 
m- segurança da operação; 
IV -liberação do crédito em função do ci

clo da prOdução e da capacidade de aplicação 
do financiado; 

V- prazos e épocas de reembolso_ajusta
dos à natureza e especificidades das opera
ções rurais, bem c.omo à capacidade de paga
mento e às épocas normais de. comerciali
zação dos bens produzidos pela atividade fi-
nanciada. _ _ _ 

§ 1 ç É assegurada aos pequenos· produ
tores a__ cobertura integral das necessidadeS 
de cr~dito,-apuradas eni· funç~o da integração 
global das _atividades existentes na unidade 
produtiva, independentemente de serem pro
prietários ou-não. 

§ 29 Dos médios e grandes produtores 
será-exigida contrapartida, em percentuais de
ferendados, segundo a capactdade de aparte 
e ou mobilização de recursos próprios. 

§ 39 Só poderão ter acesso ao crédito ru
ral, os produtores cujas propriedades cum-
pram a sua função social. _ 

§ 4~ É vedada a concessão de crédito ru
ral para subsidiar atividades deficitárias ou an
tieconômicas; finariciar o pagamento de dívi
das contraídas antes_ da apresentação da pro
posta, possibilitar a· recuperação de capital in
vestido, favorecer a retenção especulativa de 
bens e antecipar a realização de lucros presu
míveis. 

§ so Os proprietários de área superior a 
100 (cem) módulos _rurais só poderão obter 
créélto rural se promoverem a produção de 
alimentos básicos para o mercado interno, no 
mínimo, em 1 O% da área financiada, ressal
V.ãdas as explorações extrativistas não predató
rias, atendidos os aspectos regionais dessas 
explorações. 

§ & Dos recursos destinados pela legisla
ção vigente ao crédito_rural, concedido pelos 
a_gentes financ.elros do. Sistema Naçlonal de 

Crédito Rural, no mínimo 50% .do montante 
global, será destinado ao financiamento das 
atividades agrícolas dos pequenos produtores. 

§ 7~ As garantias para os financiamentos 
agrfcolas serão: no cus:teio, o penhor da pro
dução; na frustraçã_o da safra, _o seguro agrí
cola; e, no investimento, a alienação fiduciária 
do bem financiado, ou a "hipoteca. 

§ 89 O crédito rural d_eve.ser diferenciado, 
erntermos_de_custos, por região e por catego
rias de produtores. 

§ 99 A assistência técnica Será_ obrigatória 
aos beneficiários do crédito rural. _ -· --·· 

§ 1 O. Cada unidade da federação, de 
acordo com suas potencialidades e peculiari
dades, deverá apresentar quantificaÇão da ne
cessidade de recursQs de crédito, cabendo ao 
CNPA, a compatibilização e aprovação final 
d.a programação nacional e da distribuição 
destes recursos. 

§ 11. A aprovação do crédito rural levará 
sempre em conta o zoneamento agroecoló
gico. 

Art. 62. Para aplicação do crédito rural, 
as instituiçõ_es _finaoQ:!Jras _d_evem dispor, ao 
nível de deferimento dos empréstimos, de as_
sessoramento técnico por profissional em 
ciências __ agrárias, habilitado junto ao respec
tivo conselho profissional. 

Art. 63. O tré:dito .rural total_ ou parcial ao 
pequeno e médio produtor rural, poderá ser 
convertido em valor de equivalência em pro
duto, a critério do beneficiário. 

§ }9 Para fins desta lei considera-se valor 
de equivalência em produto a qUantidade de 
produto _ _agrícola financiado pelo mutuário, na 
data de contratação, pelo preço mínimo em 
vigor ou pelo preço médlo de mercado para 
os produtos não incluídos na pauta de preços 
mínimos. 

§ 29 Na data de pagamento, o valor de 
equivalência em produto será obtido pela mul
tiplicação da quantidade de produto constante 
do contrato pelo preço minimo do produto 
nesta data. 

§ 3o "O saldo devedor do emprestimo, na 
data do pagamento, corresponderá ao valor 
de equivalência em produto calculado na for-
ma do § 1 ~ deste artigo. _ _ 

§ 4~ O CNPAnoiJJ'la_tizqrá a aplicação do 
valor de equiválência_ em produtos. 

§ 59 É vedada a opção de equivalênciã 
em produto para os financiamentos de comer~ 
cialização. 

f\!:1:. 64_, __ O Poder Público assegurará cré
ditO rural-espe-Cial e diferenciado aoS produ~ 
tores rurais assentados em áreas de reforma 
agrária. 

Art. 65. Fica mantido o Valor Básico de 
Custeio - VBC; aprovado pelo CNPA como 
referênCia para as operaçõeS de crédito rural, 
formulado pelas Secretarias de_Agricultura das 
Unidades da Federação, de maneira a cobrir, 
efetivamente os custos_ de produção e identifi
C-ado de forma microregionaL 

Art. 66: Competirá ao CNPA o estabele
ciniento de normas quanto à aplicação de 
eventuais subsídios nas operações de_ crédito 
rural concedidos ao _setor agr9pecuário, defini
dos _no orçam~oto geral da União. 
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CAPÍTULOYY 
Do Seguro Agricola 

Art. 67. Fica instituído o Seg'uro Agrícola, 
destinado a cobrir prejuízos decorrentes de 
fenômenos naturais, pragas, doenças e outros, 
que atinjam b€iis, rebanhos e plantações, as
segurando ao produtor rural: 

T- nas atividades financiadas, a exonera
ç:ào de obrigações fmanceiras relativas ao cré
dito rural de custeio e investimentos, cuja 
amortização e/ou liqüidação do principal e en
cargos seja inviabilizada, total ou parcialmente, 
pela ocorrência dos sinistrOs referidos neste 
artigo; 

J(- a indenização de perdas verificadas em 
explorações rurais conduzidas _com recursos 
própdos dos produtores, de suas cooperativas 
e asso-dações; 

lU- nas atividades parcialmente financia
das e_ complementadas com recursos pró
prios, a indenízação será proporcional aos reM 
curs_os enyolvidos. 

§ 1? É TêiC:ultado ao pequeno produtor ru
ral optar, mediante pagamento de prêmio adi
cional, por urna cobertura 40% .(quarenta por 
cento) acima do valor normal._ a título de ga-_ 
rantia da manutenção da família até-a próXiina 
safra. 

§ 29 Na cobertura dos danos, será feita 
a correção dos valores até a época da indeni
zação. 

Art. 68. A apuração dos_ prejuízos será 
efetuada pelos agentes do Programa de Segu
ro Rural, mediante laudos de avaliação expe
didos pela Assistência Técnica credenciada, 
fiscalizada pelos Conselhos Municipais de 
Agricultura. 

§ 19 Não serão cobertos os prejuízos rela
tivos à exploração rural conduzida sem a ob
servância de práticas preconízadas Pela Ass!s-
tência Técnica. - -

§ 29 Em casos de siniStrOS generalliãdos 
a Câmara Nacional de SegUro Rural- CNSR, 
poderá dispensar a apuração individual dos 
prejuízos, substituindo:a por parecer dos ·conM 
selhos Estaduais, Territoriais e oU Municipais 
de Política Agrícola, conforme ·o caso. 

Art. 69. Os casos-litigiosos serão- apura
dos por uma comissão municipal composto 
por: Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindi
cato dos Produtores, Cooperativa, Seguradora 
e ~sistência Técnica Credenciada, 

Art. 70. Caberá a Câmara Nacional de-Se
guro Rural-CNSR a ser institUi da pelei CNPA. 
de acordo com o § 3° do artigo 59 _desta lei, 
disciplinar a sísteffiátic-a de cobertura do segu
ro rural e elaborar a programação_ anual de 
re<:ursos orçamentários a serem alocados pela 
União. 

Art. 71. A apólise de seguro constitui ga
rantia válida nas operações de crédito rural 
e suficiente para os financiamentos de_c_usteio_. 

Art 72. O veguro agrk:Ola é -obrlgat6rio 
nas atividades financiadas e opcional nas Con
duzidas com recursos ·próprioS, garantirido 
100% (cem por cento) dos riscos segurados. 

CAPITULO xvt 

Da Tributação e dos 
Jnc~ntJvos Fiscais 

Art 73. Para efeitos fiscais, o ato coope
rativo não se constitui em trasação-cometcial, 
estando--portanto, Isento :de tributação. 

Art. 74. Os produtos agrícolas importa
dos que re<Eebéam no pais de origem quais· 
quer vaf!tagens. estímulos tributários ou subsí

- aioS diretos e indiretos, podem ter tributaçã~ 
compensatória,- se os preços -de internação 
no mercado nacional caracterizarem concor· 
rência predatória ao prOduto brasileiro de qua
lidade_ similar, ouvido o CNPA. 
- Art.- 75. As ·coopei'ativaS ae produtores te
rãO prioridade na aplicação de recursos-e in
centivos fiscais regionais para implantação de 
agroilidústria. 

Art. 76. Na aquisição de máquinas e.im
plementos agrícolas, os pequenos e médios 
produtores terão- redução de 50% na aHquota 
doJPI. · 

Art. 77. Serão estabelecidos_ incentivos 
fiscais para empresas rurais, produtores ruiais 
e suas diversas forrnas associativas, que apli
carem recursos próprios _em: 
---construçãO- de alojamentos para traba

llladores temporários 
- "hãl5ítação individual para mão-de-obra 

permanente 
-centros comunitários 
-escolas 
-ambulatório médico-odontológiéo 
Art. 78. Serão_ estabelecidos incentivos 

fiscais para empresas rurais, produtores rurais 
e SUas -formas aSsociativas, que desenvolvem 
pesquisas voltidas_ aos pequenos produtores, 
compatíveis com as diretrizes cOntidas nesta 
lei e, cojos resultados sejam de domínio pú
blico. 

Art. 79. __ Serãó"-sú:Spensos, ime4iatamen
te, os incentiVOs fiscais concedidos para em
pi'e5as rurais, produtores rurais e su~s formas 
assodat!VaS, que· comp~ovadamente no de
senvolvimento da exploração incentivada, 
causarem danos ao meto ambiente, ficando 
ínstitufda a obrfgatoriedade na devolução dos 
incentiVOs fiscais. --

Art. 80. Na concessão de incentivos fis
cais à Agricultura e Pecuária na Região Amazô
nica, terão preferência os projetes localizados 
em áreas de campos naturais e cerrados, e 
aqueles destinados as atividades regenerativas 
das áreas já desmatadas. 
-- Art. 81. Em Seguro Rural, a titulo de in
cehtívo àS- cdiiljjanhias seguradoras _que se 
estruturarem para eSte ffin, é assegurada uma 
$Obret:axa de 2,5% sobre o valor dos prêmios 
recebidos. 

Art. 82. Ficam institufdas as seguintes ta
xas: 
_ I-Tributação equivalente a 0,5% sobre o 

faturamento bruto das empresas instaladas na 
Zona Franca de Ma naus, nas Zonas de Proces
samento de Exp'?f!a.ção e outras áreas de con
ce~s_ão de incentivos fiscais especiais, existenM 
tt:~S- Ou (fue venham a ser criadas, e que usu
fruam plenamente dos beneficias proporcio
nados pela legislação a elas pertinentes. 
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11-Os fecursos provenientes_ da tributaç'lo 
prevista no item anterior,. destinam-se ao fi. 
nanciamento de atlvidades agr'íco\as, pesquei· 
ras, florestais e extratlvistas não predatórías 
de pequenos produtores localizados na res
pectiva região Beneficiada pela legislação es
pecífiCa; onde a receita foi gerada, cabendo 
a gerência da mesma ao Conselho Nacional 
de Política Agrkola- CNPA. 

lU-Alíquota de 2% (dois por cento) sobre 
a exportação de -produtos, máquinas, imple
mentas e insumoS agrícolas. 

Art. 83_ As empresas que exploram recur
sos hídricos, para fins de geração de enegia 
elétrica, reverterão 1% (hum por cento) de 
seu fat:uramento bruto para o Ministério da 
Agricultura, que -destinará tais recursos a pro
gràmas de manejo integrado de solo e água 

.-- nas unidades da federação em que se situam 
aS represas responsáveis pela geração da 
energia. 

Parágrafo úriJco. Nos casos de represas 
situadas em limites interestaduais, os recursos 
serão rateados proporcionalmente às áreaS 
inundadas de cada unidade da federação. 

Art. 84. T ada a área_ do pantanal e peri
pantanal, de acordo com -o dispositivo consti
tucional que a considera patrimônio nacional 
-capítulo vr, artigo 225, § 49- deverá rece
ber tratamento tributário e creditício diferen
ciado, buscando a preservação ambiental, a 
manutenção" CIOS hábitos tradicionais agrope
cuários do pantaneiro, visando o fortaledmen· 
to de suas atividades econômica e ecologica-
mente viáveis. · 

§ 1° FiCa Ve_d_ada_a instalação de indús
trias e explorações· minerais danosas, na re
gião pantaneira. 

§ 29 As obras e os projetas e empreendi
mentos qUe envolvam desmatam~nto e outras 
$_i~rações ambientais nestas áreas; deverão 
ter estudos e iinuênci_a dos órgãos oficiais de 
proteção ao meio ambiente, e aprovação do 
CNPA. 

Art. 85. TOda a -área da floresta amazô~ ~ 
nica brasileira, da mata atlântica. da serra do 
mar, da Zona costeira e suas regiões perime
trais, de acordo com_dispositivo constitucional 
que as considera patrimóniO nacional, capítulo 
VI, artigo 225, § 4°, deverá receber tratamento 
tributário e creditício diferenciado e incentivos 
fiscais, buscando a preservação ambiental, a 
manutenção dos hábitos agrícolas tradicionais 
das populações que nelas vivem e trabalham, 
e visando o fortalecimento de suas atividades 
econômica e ecoJogicamente viáveis. 

Parágrafo único. As obras e os projetas 
e empreendimentos, de médio e grande porte 
que envolvam i:lesmatamento e oUtras al~era
ções ambientais, nestas áreas, deverão ter es
tudos e anuência dos órgãos oficiais de prote
ção ao mero ambientEi. 

CAPÍTULO XVII 
Do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Rural e suas 
Fontes de Recursos 

Art. 86: Fica instituído o Funda Nacional __ 
·de Desenvolvimento Rural - FNDR com as 
seguintes finalidades: 
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I- constituir R se ei"n fOnte-de recursos finan
ceiros para a exe_cução das _ações e ins_tru
mentos de política <fgrícola previstas no Plano 
NaclonaJ de Desenvolvimen_to_Agricol_a ~ PN
DA; 

ll - constituit-:se em fonte de recttrsos para 
execução de aç_ões. ernergenciais, definidas 
'pelo CNPA. . 

Art. 87. Constituem~se_- em fo_nt~s Q_e re_~ 
cursos deste fundo; -
I- os resultados positivos provenientes de 

suas operações; 
II- os recursos orçamentári~ a ele ~esti

nados; 
Dl-1% (um por cento) das operações de 

crédito rural; 
IV -1% (um por cento) das exportações 

de produtos, máquinas, fmplementos e insu
mos- agricolas; 

V- os reCUI'$05_ dos fundos existentes an~
riormente a esta lei, cuja fonte e apliCação 
sejam o setor agrícola: 

VT- I% (um por cento) Qq valor d~ produ
ção industrial de _agrot6xic()s_e produtos bioló
gicos de uso no;~ pec_uâria; 

VII- os recursos oriund.os_de leilõ.es d_e_~
quinas, equipamentos, produtos e jnsumq_s 
agrícolas apreendido_s pela Receita F e;deral; 

vtn- recursos oriundos de doações e con-
tnbuições; _ _ _ _ 

IX- 10% (dez_ por cento) dos recursos 
oriundos da arrecadas~o dos Jropostos de _im
portação incidentes sobre m'ªquinas, equipa
mentos, produtos e insumos _agrícolas; . 

X - recursos da conta do trigo; 
XI- re<:ursos captados no exterior; 
XII - outros recursos que lhe_ venham a 

ser destinados pelo poder público; 
XIII - os recursos provenientes da devolu

ção de incentivos fisc~iS em projetes agrícolas 
predatórios do melo__~mbiente~ de acor_9o com 
o que estabelece o art. 82 desta lei. 

_ ___ M. 90. São [entes de recursos financei
ros para o crédito rufai: 

1- percentual a ser ftxado pela autortdade 
monetária, dos recursos com que operam as 
instifú.fções financeiras; 

II -programas oficiais de fomento; 
III - caderneta de poupança rural; 
IV- recursos fmanceiros de origem exter~ 

na, decorrentes de empréstimos, acordo ou 
convênios, especialmente reservados para 
aplic~ções em crédit? rural; 

V - recursos captados pelas cooperativas 
de crédito rural; 

VI- multas aplicadas a instituições do siste
ma financeiro,_ pelo descumprimento de leis 
e normas de _çrédito :ural; 

Vil - recursos retomados das operações 
de crédito rural, agroindustrial e política de 
preços mínimos realizados pelo Banco doBra- _ 
sil, à conta do tesouro nacional; 

VIII - recursos orçamentários da União; 
IX - outros _ _recursos que venham a ser 

alocados pelo poder público. 

Art. 91. São fontes de _recursoS financei
ros pare--o segurO agrfcola: 

I - os recursoS provehiehtes_ de participa
ção dos produtores rurais, pessoa tisica e jurí
dica, de suas cooperativas e associaçõeS; 
- II - os recursos do orçamento e: outt:_o.;; ~ 

alocados pelo orçamento da União; 
JII- percentual a ser fixado pela autoridad~ 

monetária, do total das operações das empre
sas seguradoras; 
N- multas aplicadas a instituições segura

doras, pelo descumprimento de leis e normas 
do seguro ruraJ; 

" · V :...._ os recursos previstos no art. 17 do 
Decreto Lei nQ 73~ de 21-11-66; e 

VI - dotações orçamentfuias e outros re
- cursos alaçados pela União. 

Art. 92.- A União destinará anualmente 
O Art. 88. O FNDR ser~ _ __adminis_tradp pe- um mínfmo de 5% (cinco Por cento) do seu 

lo CNPA, ao qual caberá a ·sua regulamentação orçamentO para desenvolver suas atividades 
e operado pelo Ministério da Agricultura ~ Se- no setor agricola. 
cretarias_ de Agricultura dos Estados, Territó-
rios e Municípios. Parágrafo úníc.o. Os recursos financeiros 

Art. 89. Ficam extintos os seguintes F1.,m- para aplicação em crédito r-ural não se incluem 
dos: no disposto neste artigo. 

-FundoAgroindustrial_deReconversâo- --- ~M 93 .. Os recursos financeiros P?lba o 
Fuftar - desenvolvimento das atividades abrangidas 

-Fundo de Consolidação e Fomento da porestaleieinclufdasnaáreadecompetência 
Agricultura CanaYi_eira _ comum da União dos Estados, do Distrito.Fe-

-Fundo de Estímulo Financeiro ao Produ- dera! dos Territ6rios e dos Municípios (artigo 
tor Ru_ral- Funferti1 23 da Constituição Federal) são de responsa-

-Fundo F~e:ral Agropecuárlo l:iilidade dos três níveis_ do poder público~ Fe-
- Fundo Florestal deraJ, Estadual e Municipal, 
-Fundo Geral para- a Agricultura e Jndús- § 1 ~ Para atender ao disposto neste artigo, 

tria-Funagri a União concorrerá com um mínimo de 35.% 
-Fundo Na.cioo~l de Refinanciamento Ru- (trinta e cinco por cento)·dos custos desses 

ral serViços, devendo os .Estados, o Distrito Fe4e-
- Fundo de Re_c_uperação da Agroindústria ral os Territ6rios e o_s __ Municípios definir os 

Canavieira · percentuais de suas respectivas participã.ções 
-Fundo para Desenvolvimento da_Pecuá- e a forma de alocação _dos rec;ursos de suas 

ria- Fundep responsabilidades, 
-FundodeD_esenvolvimentoRural-FER § 2~ Parcelas adicionais ao nlínimo de 
Parágrafo único. Os recursos desses fun~ 35% serão defmidas e alocadas pela CNPA. 

dos serão revertidos ao FNDR, mantidas as c~m o ÕbjetiVO de amenizar as desigualdades 
suas fontes. - regionais. 

CAPITULO XVIII _ 
i~gãção e-!lr~nagem 

Art. _ 94. A política de irrigação e :drena~ 
gem será executada em todo Território Nado-_ 
na! de acordo com a Constituição~ com priori· 
dade para âreas de comprovada aptidão para 
irrigação, áreas-de reforma agráfia_ou de colo
nização e Projeto_s Públicos de Irrigação. 

Art 95.- Compete-ao poder público: 
1 - estabefei:er as díretiizes da política na

cional de irrigação e drenagem ouvido o CN
PA; 

D - coordenar e executar o programa na-
cional_ de irrigação; - -

111- baixar normas objetivando o aproVeita
mento raciona1 dos recursos hídricos destil)a
dos à irrigação, promovendo a iri.tegração das 
ações dos órg'ãos federais, estaduais, muni-· 
cipais e entidacl,es públicas; ouvido o.-CNPA;._ 

IV - apoiar estudos para a exe.cução de 
obras de infra-estrutura e outras referentes ao 
aproV€iiamehto de baciaS hidrográficas, áreas 
de rios pere~i~eis ou vales irrigáveis, com 
vistas a melhor e mais_ racional utilização das 
águas para irrigação; - · 

V- instituir linhas de financiamento ou in
centivos, prevendo encargos e prazos, bem 
com_o modalidades de garantia compatíveis 
com as características da agricultura irrigada 
ouvido o CNPA. . __ __ _ _ . 

Art. 96. Q Con.s:elho= Nacional de Política 
Agrícola -(CN"PA), disdplinaitfa aplicação e 
a distribuição dos recursos_ fim;mcelrqs, previs
tos no art. 42, das disposições transitórias, da 
Constituição. 

CAPITULO XIX 
Da Habitação Rural 

Art. _ 97. - Fii:a __ criada a politica-de habitação 
rural, cabendo à União destinar recursos finan
ceiros para a construção e ou recuperação 
da habitação rural. 

§ 19 Parcela dos Depósitos da Caderneta 
de Poupança Rural, será destinada a_o financia~ 
mente da habitação rural. 

§ 29 SerãO bei1eficl_ári6s da política da ha
bitação rural produtores e trabalhadores ru
rais, na forma que dispuser o CNPA. 

Af!.. 98. ~ política nacional de habitação 
rural será definida pelo CNPA. 

Art. 99. - O poder público estabelecerá in~ 
ce~vos fiscais para a_ empresa rural, ou para 
o produtor rural, nos casos em que sejam 
aplicados recursos próprios na habitação para 
o trabalhador rural. 

Art. 100. Cabe ao poder público prestar 
assistência técnica aos agentes financeiroS e 
!ilo proc:Iutor r_ural, no que concerne ao_projeto 
técnico da habitação I')Jral. - _ -

Art. 101. Será d~da Prérei-ênda, na apli-· 
cação dos recursos fmanceiros para a liabita
ção aos pequenos e médios produtores rurais 
e ~s suas formas associatlxas e em especial 
aos assentados em área de reforma agrária. 

Art. 102. _ Cabe ao _poder público ilnple
nientár programas de habitaç~o_rural pará. re
giões agrícolas com grande densidade popu
Lacional de trabalhadores rurais. 
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CAPITULO XX 
EletriHcação Rural 

Art. 103.- Compete ao poder púbiico im
plementar a política de eletrificaç:ão e energi
zação rural, com a participação do_s produ
tores rurais, cooperativas e outras entidades 
associativas. 

Parágrafo único. Entende-se por eletrifica
ção e energização rurais, gera:ção, transmis
são, distribuição e a utilização de insumos 
energéticos, aplicados à produção agricola e 
ao bem-estar social dos agricultores, trabalha
dores rurais, cooperativas e agroindústriás. 

Art. 104. O POdé público incentivará, 
prioritariamente: 

(-as atividades de eletrificação rural de 
cooperativas rurais, através de financiamento 
das instituições de créditos _oficiais, assistência 
técnica na implantação de"_ projetaS- e tarifas 
de compra e venda de energia elétrica, campa~ 
tíveis com os custos de prestação de serviços; 
ll-a construção de pequenas centrais hi

drelétricas e termoelétricas de aproveifumerito 
de resíduos agrícolas, que objetivam a eletrifi~ 
cação rural por cooperativas rurais e o.utras 
formas aSsociativas; - - ~ ---- -

DI-os programas de reflorestamento ener~ 
gético e de manejo florestal, em conformidade 
com a legiSlação ambíerital, nas propriedades 
rurais; 

IV-o estabelecimento de tarifas diferen~ 
dados horo-zonais. 

Art. 105.- As empresas cOncessionâriãs 
de energia e tétrica deverão promover a capaci
tação da mão-de-obra, a ser empregada nas 
pequenas ·centrais referidas inciso li do art. 
107. 

CAPITULO XXI 
Da Compatibilização da Lei Agrícola 

com a Lei Agrária 

Art. 106. Para que seja garantida a com
patibilidade das ações e instrumentos desta 
lei e da de reforma agrária dev:ern ser também 
considerados os seguintes dispositivos: 

1-O poder público reconhece o direito à 
propriedade da terra agrícola, através do pro· 
cesso de reforma agrária, de pequ__enos produ
tores organizados em forma cooperativa, con
dominial, comunitária ou associativa, 

J[ -As terras públicas disponíveis da União, 
Estados, Distrito Federal, Territórios, e Munici
pios serão transferidas a pessoas físicas brasi
leiras mediante concessão_ de direito real de 
uso da superfide, limitada a extensão a 30 
(trinta) módulos rurais, excetuados os casos 
de cooperativas de produção originárias do 
processo de Reforma Agrária. 

In -Até que a Lei Agrária determine a fÇir
ma de cálculo do_ módulo_xur.al, será utilizado 
o _cálculo descrito para o módulo fiscal no 
art. 50, Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 
1964, com a redação da Lei n~ 6.748, de 10 
de dezembro de 1979, e de Decreto n~ 84.685, 
de 6 de maio de 1980. -

IV -A receita da tributação fundiária rural 
deverá atender prioritariamente aos prograK 
mas governamentais de desenvolvimento ru
ral e aos processos de Reforma Agiária, 

v--o iniiilstéi1ó'Público da uilião promo
verá a revisão dos atas de concessão de áreas 
de terra pública superiores a 3.000 ha (três 
mil hectares), e apurada ã irregularidade pro;;: 
moverá a ação judicial de recuperação pas~ 
sande as áreas arrecadadas a disposição da 
União para fins de reforma agrári~. 

CAPITULO XXII 
Disposições Finais 

Art. 107. -No prazo de _90 (noventa)_dias 
àa promulgação desta l~i. o_ Poder Executivo 
encaminhará ao Congresso Nacional projetas 
de lei dispondo sobre: produção, comercia
lização e uso de agrotóxicos, biõcidas e produ
tOs. biológicos de uso em imunologia e de 
uso veterinário; corretivos fertllizahteS e-inocu
lantes; sementes e mudas; alimentos de ori
gem animal e vegetal, código de uso_ do solo 
e âgua. 

Art. 108. Esta lei entrará _em vigor na data 
de sua publicação._ 

Art. 109. Revogam-se as disposições em 
contrá(io, 

Justificação 
Reunidos em Brasília, noS diàs 13 e 14 de 

março do corrente ano, os Secretários de Agri
cultura, dos Estad_os qUe integram a Federa
ção, concluíram os trabalhos de elaboração 
de um projeto da futura lei definidora da pol_í
tica agrícola, prevista no art 187 da Consti
tuiçáo Federal. 

A _proposição, não bastasse o indiscutível 
conhecimento de causa de todos os seus au
tores; entre-os qUais cumpre ressaltar expe
rientes membros dos legislativos estaduais e 
federal; prima pela técnica legislativa. Ao mes
mo tempo, ampla e objetiva fiXa fUndamentos, 
defme competências, prevê recursos e estabe
lece_ as ações relativas às atividades agrope~ 
cuárias, florestais, pesqueirãs e agroindus~ 
triais, cfiarido os parâmetros da legalidade 
com relação ao processo produtivo desse s_e
tor vital para o desenvolvimento econômico 
brasileiro. 

Na linha-inovãdora da Assembléia Nacional 
CoOStitUinte, o j)r6jet0, ao fcingo de viOte e 
dois capítulos e mais de cem artigos, configura 
o embrião de um diploma legal há muito reda
mado _e que, com certeza, possibilitará o inído 
de uma nova fase na economia rural do Pais. 
Atual, porque em sintonia com o clamor mun
diâl relativo à preservação do meio ambiente, 
apresenta dispositivos onde: 

1- considera o aspecto social como inte
grante do desenvolvimento agrtcola e o condi
ciona a "proporcionar ao hoffiem do campo 
o acesso aos serViços eSS(::nciaiS: saúde, edu
caçào, seguranÇa--pública, transporte, eletrifi
caçã-o, COinlil1fc21ção, habitação, saneamento 
e lazer"; 
II- estal:ielece normas para as açÕes e ins

trumentos oficiais destinados a promover, re
gular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades 
c_!o set9r, vi~ando: o in~r_emento da produção_ 
e da produtividade agríco~a; a regularidade do 
abastecime-nto alimentar interno; a rentabüi
dade dos empreendimentos de forma campa~ 
tível com a estabDidade de preços e mercado; 
a_proteção do consumidor; a redução das dis
pãriciades regionais e de renda com a canse-

qüente melhoria daS condições de vida da fa
mília rural; 

III- reconhece a reforma agrária como 
-- fundamental ao desenvolvimento econômico 

e torna prioritário o atendimentO ao pequeno 
produtor rural e à sua família; 

IV- organíz_a a política a_través de ações 
instrumentos como:' planejamento, pesquisâ, 
tecnologia, assistência técnica, conseNação e 
recuperação dos recursbs naturais, arrnaze
nageiil,-assoCiativismo, Cooperativismo, cié
dito, seguro, irrigação e drenagem do solo, 
além de eletrificação e habitação rural; 

V- institui o Conseihõ-NaCional de Política 
Agrkol~, ao qual competirá deliberar ~ res
peito dos planos plurianuais do setor e estimu
lar a organização de entidades semelhantes, 
a níVel estadual e municipal, com as mesmas 
finalidades, nas suas respectivas jurisdições, 
o que, em última análise. significa democra
tizar o processo decisório, desde a apresen- _ 
tação de idéias até a execução das medidas 
adotadas; 

VI- cria mecanismos fortalecedores de 
princípios federativo ao determinar a ação go
vernamental de forma integrada entre a UniãO, 
os Estados, o Distrito-Federâl e os Municípios; 

VII- determina prioridade: ao melhora
mento dos materiais genéticos produzidos pe
Jo ambiente natural dos ecossistemas; à gera
Ção e adaptação çie tecnologias_~agri_ç_ol~ e;_ 
o desenvolvimento científico e tecnológico 
com vistas à competitividade da agricultura 
brasileira no mercado internacional; ' 

Vlll- avança de forma extraordinária no 
que se refere à ecologia ao tornar obrigatória: 
em toda propriedade rural, uma reserVa flores
tal à qual se isentará de tributação e; a rePa~ 
sição total das florestas nativas utilizadas pelas 
indústrias consumidoras de caNâo vegetal, le
nha, madeira e celulose, pelos responsáveis 
por sua exploração; _______ -__ 

IX-Torna obrigatória a apresentação de 
receituái"io, exPedido Por profissional habili
tado, para a aquisição de agrotóxicos, produ
tos biológicos de uso em imunologia e veteri
nária, com riscos à saúde humana e animal 
e ao meio ambiente. Veda, ainda, o uso de 
hormôniOs e anabolizantes para crescimento 
e engorda de animais; 

X- Determina a criação, pelo Ministério da 
Agricultura, de um sistema -de informação 
agrícola destinado a orientar os Produtores 
a t:_espeito de tudo relacionado com a atividade 
agrícola, desde os insumos necessário~ ao ini
cio do processo produtivo até as previsões 
relativas ao mercado consumidor interno e 
externo; 
-XI-Fixa critérioS para õ estabelecimento 

dos preços mínimos· e Concede tratamento 
privilegiado aos alimentos considerados bá
sicos; 

XII- Libera a exportação de produtos agrí
colas ~ cter:!vados, ~'desde que atendido ao 
abastecimento interno, ouvido o CNPA", 

XIII- Define o produtor rural, a pequena 
e- média propriedade rural e a função_ social_ 
da propriedade; 

XIV- Cria- o" Serviço NaciOnal de Aprendi
_za_gem Rural, Senar, e toma obrigatório, na 
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educação pública rural, o currículo especia
lizado e orientado à vocação agropecuária; 

'J0./- Disdplina os inveStimentos públicos 
no setor, a aplicação de recursos financeiros 
para o crédito rural, a contratação do seguro 
agrícola e os critéfiõs para tributação e incen
tivos fiscais relativoS à atii.iídade e à produção 
agrícolas; 

XVl- Institui o Fundo Nacional de Desen
volvimento Rural, atribuindo-lhe finalidades 
específicas e constituindo suas fontes de re
curso; 

XVII- Além de fixar um mínimO âe 5% 
(cinco por cento) do orçamento da União para 
desenvolver as atividades do setor agrícola, 
atnbui, também, responsabilidade financeira, 
no mesmo sentido, tanto dos Estados quanto 
dos Municípios; 

xvm- Explicita, ainda, a competência do 
Poder Público no que respeita à irrigação e 
drenagem, a habitação rural e a eletrificaç-ão 
rural; 

XIX- Concede nOventa dias de prazo, a 
contar da promulgação da lei objeto deste pro
jeto, para que o Executivo encaminhe ao Con
gresso Nadonal projetas de lei dispondo so
bre: produção, comercialização e uso de agro
t6xlcos, bioddas e produtos biológiCos de uso 
em imunologia e de uso veterinário; corretivos 
e fertilizantes e inoculantes; sementes e mu· 
das, alimentos de origem ariimal e vegetal, 
e código de uso do solo e água. __ 

A tramitação deste projeto, como sempre 
acontece, há de merecer~ dos membros do 
Congresso Nacional, a indíspenSáVel atenção 
e necessários estudos ao fim dos quais a pro
posta inicial será- substancialmente aprimora
da. 

Todavia, registro meu agradecimento aos 
Secretários de Agricultura de todos os Estados 
pela honrosa missão de subscrever este pro
jeto de lei. Faço-o, na forma reQ-imental, mas, 
a seguir, homenageio a todos pela feliz, opor.: 
tuna e brilhante contribuiçáo prestada ao Po
der Legislativo. S!o eles: Acre, Osmir de Albu
querque Lima Filho; Alagoas, ldelfonso Tito 
Uchóa Lopes; Amapá, Alcione Maria Carvalho 
Cãvalcante; Amazonas, Uberato Viana Barro
so; Bahia, Reinaldo Teixeira Braga; Ceará, Eu
cloro Walter Santana; Distrito Federal, Cãrl6s 
Alberto Bastos Reis; Espírito Sarito, Paulo Mar
cos Lomba Gaivão; Goiás, Angelo Rosa Ribei
ro; Maranhão, João Batista Braga; Mato Gros
so, Reinhard Ramminger; Mato GrosSo do SUl, 
Ruben Figueir6 de Oliveira; Minas Gerais, José 
Mendonça de Morais; Pará, Joaquim de Lira 
Maia; Paraíba, Marcos Lemos Baracuy; ·Per
nambuco, José Almiro Arraes de A. Pinheiro; 
Piauí, José de Anchieta Moura Fé; Rio de Ja
neiro, Elcio Costa Couto, Rio Grande- do Sul, 
Odacir Klein Rondônia, Manoel Messias; R orai~ 
ma, Daniel Marques de Souza; Santa Catarina, 
Neuto Fausto de Conto; São Paulo, WalterLaz
zarini Filho; Sergipe, Paulo Carvalho Viana; To~ 
cantins, Renato Carhpelo Ribeiro:-

Sala das Sessões, 27 de junho de 1989. -
-Nelson Carneiro. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 177, DE 1989 

Acrescenta parágrafo único aõ artitfi:i 
- 399 da Léi n'~ 3.071, de 1'~ de janeiro de 

1916- Código Ovil. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art 1~ O artigo 399 da Lei n~ 3.071, de 

1~ de janeiro de 1916, fica acrescido de pará
grafo único, com a seguinte redação: 

""Ar!. 399_ ·····-·-···-··C·--------··---
-- - · Parágrafo único. No caso de pais que, 

na velhice, carência ou enfermidade, fica
rem sem condições de prover o próprio 
sustento, principalmente quando se des
pojaram de bens em favor da prole, cabe, 
sem perda de tempo e até em caráter 
Pi-ovisional, aos filhos maioreS e capazes, 
o -dever de ajudá-los e ampará-los, com 
a obrigação irrenunciável de assisti-los e 
aUmentá-los até o final de suas vidas." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
sUa publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JustiHcaçãÕ 

d assunto de que trata o presente Projeto 
de Lei e que focaliza a obrigação dos ftlhos~ 
maiores e capazes, de assistir e de alimentar 
seus pais que, na velhice, carência ou enfermi
dade, sem .b_ens ou deles despojados em favor 
dos ftlhos, ficaram_ sem- Condições de prover 
sua própria subsistência, é, sem dúvida, de 
interes,se maior do Estado e de constante 
preocUpação da família e da sociedade em 
todos os tempos. 

Haja vista que no Código Civil em v:oga -
Lei_ n~ 3.071, de _19 de janeiro de 1916 -, 
embora de modo genérico, em seus artigos 
396/399, buscaram os legisladores de anta
nho cons_olidar o institutO alfrnent(cio em seu 
Titulo IV, Capítulo VII, da melhor forma possível 
e que atendesse aos reclamos da época, aca
bando, entretanto, por darem tratos ao tema 
apenas em termos gerais e_ de parentesco, 
data venia, restando universal e indeterminado 
o texto do art. 399, em que pese sua inteli
gê!lda. 

Essa universalidade, que não extrapolou os 
laços da co.nsangüinidade, mas que também 
não destacou nas letras da regra a respeitável 
figura âe pais dignos de alimentos e sim, refe
riu-se globalmente a todos os "parentes", o 
que não satisfez por completo a necessidade 
social que já se (azia_ carente da clareza do 
preceito no limiaf do século. E, décadas a 
fora, esta carência veio inspirando aqui e acolá, 
na escala do tempo, a edição de normas ~ 
jurisprudências esparsas, simplesmente com 
o fito de remediar lacunas, como sói_acontece. _ 

E nenhuma delas deu prioridade a distinção 
à pessoa dos genitores necessitado_s, como 
o fez a nossa Nova Constituição recentemente 
pràmulgada. . 
_, Assim, os artigos 203, I e 229 da Coristi
tuição da República Federativa do Brasi[, res

. pectivamente no Capítulo n, Seção rv e Capí
tulq VII, ambos do Titulo VIII, pro_curando am-

parar a família, a óianÇã, a- adoleScência e, 
pertinentemente, o idoso, não só amplia, atua· 
liza o espirita da norma institucional alimen
tícia, como também permite aperfeiçoá-la de 
modo a banir-lhe a universalidade, quiçá a 
raz-ão de ter se cottcentrado, ao longo do tem
po e da prática judiciária, a idéia de alimentos 
mais para relação ffiial e inarital, esmaecen
do-se em relação a qualque.r outro parente. 

O presente Projeto de Lei, aféin-"de dardes
taque maior ao amparo à v_elh(ce, carência 
ou ehfemildade dOs pàis, não esquecendo 
aqueles que desfizeram de bens em favor dos 
filhos e ficaram sem condições de prover sua 
própria subsistência, vem completar e reforçar 
a inteligência do artigo 399 do CódigO' CIVil 
em vigor, ampliando-lhe e indiviadualizando 
si.Ja_extensão e, por cOnseguinte, acrescen
tarido-lhe parágrafo único em estrita canso- · 
nâri.da cOm_ o texto da Nova Constituição. 

E maiS, sem arrebatar o caráter substantivo 
-e intellgLVel da norma, impõe urgência na coi1-
cessão dos alirT'Jentos que, sem perda de tem
po, pode ser determinada de modo provisiO
nal. 

Outrossim, o parágrafo acrescentado laz 
ressaltar em Seu teor a seriedade e a irrenun
ciabilidade da _pbrigação, a qual, de duração 
vital_ís;ia em relação aos pais alimentados, 
compete aos filhos maiores, cãpazes, e cónfor
mernente às luzes do caput do artigo amplia
do, ín fine, fsto é, sem o desfalque do neces
sário ao seu sustento. 

Sala das Se:;;sões, 27 de junho de 1_989. 
-FranciSco Rol/emberg. 

LEGISLAÇÃO OTADA 
LEI N' 3.071, 

DE I• DE JANEIRO DE 1916 

Que instituj o -"ç6digo G'vil. 

... CAPITULO VIl 
dos Alimentos 

························-···-·····-----··---
Art. 399. São devidos os alimentos quan~ 

do o parente, que os pretende, não te!'n bens, 
nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 
mantença, e o de quem se reclamam, pode 
fomecê_-Jo~, sem dt::sfalque do_ necessário ao 
seu sustento. 

-(À Comissão- de Constituiçáo, Justiça e 
--adadania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•178, DE 1989 

Deffne _li pequena propriedade rural e 
estabelece meios para financiar o seu de~ 
-senvolvimento. 

_O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A pequena propriedade ruial, na 

forma Qo artigo 59, Item XXVI, da ConStituição 
Federal, não será objeto de penhora para pa~ 
gamento de dívidas decorrentes de .sua ativi~ 
dade produtiva. 
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Art. 2· Considera-se pequena proprieda
de, para os fins desta lei, aquela _conceituada 
no artigo 4°, incisos II e JV, da Lei n" 4.504, 
de 30 de novembro de_ 1964. 

M 3o Os órgãos responsáveis pela exe
cução da política agrária estabelecerão formas 
mais favorecidas para estimular o aumento 
de produtividade na pequena propriedade ru
ral e os estabelecimentos bancârios integran
tes do Sistema Nacional de _Créd(to Rural fi
nanciarão, de forma prMiegiada, o seu desen-_ 
volvimento social e económico. 

Art. 4° Os contratos de crédito rural ex
cluirão garantias reaiS-de qualquer natureza. 

Art. 5~ - O valor inicial do financiamento se
rá indexado ao valor do preço mfnimo dos 
produtos das safras financiadas. 

Parágrafo únko. Em qualquer época de 
liquidação normal o _débito guardar~ ~sta cor
relação e não excederá seu montante com 
encargos, o- cáJculo do financiamento corri
gido na forma do caput 

Arl 6<> Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Constituinte _de 1988, fiXou, com muita 
sabedoria, o princíPio da impenhorabilidade 
da pequena propriedade rural, estabelecendo 
que a lei ordinária, além de conceituar a esta, 
deveria dispor sobre os meios de finandar o 
seu desenvolvimento (Constituição Federal, 
art 59, item XXVJ). 

O presente projeto, dentro desse espírito, 
conceitua a pequena propriedade rural, insp1-
rando-se no Estatuto da Terra (Lei n? 4.504, 
de 30 de novembro _de 1964). Além disso, 
intenta oferecer meios para que essa pequena 
propriedade (seja ela rninifundiária, seja equi
valente ao módulo rural) possa se desenvolver 
com financiamentos_ insuScetíveis de provo• 
car-lhe a asfixia ou até o desaparecimento~ 
via instituto de penhora. 

Estabelece, como princípio, que o valor do 
débito, acrescido dos encargos não poderá 
exceder ao valor correspondente ao preço mí
nimo das safras fmanciadas. 

Esse tratamento, diferenciadO _e privilegia
do, deve-se à atenção que devem merecer 
os pequenos produtores agrícolas por parte 
do Poder Público - aspecto relevante que 
não escapou à inspiração social de npssa nova 
Constituição. 

Por essas razões, estamos certos de sua 
aprovação. 

Sala das Sessôes, 27 de junho de 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

(À Comissão de Assuntos Econômi· 
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_ Sousa) 
-Os projetes lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competenteS. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ SeCreiário:-

É lido o seguinte 

Requerimentos 
REQUERIMENTO N; 344, DE 1989 
Nos termos do art, 239, iri.dSo (, âq Re.Qi

meoto Interno, requeiro seja oficiado ao Exm" 
Sr. Ministro de Estado das Minas e_ Energia, 
solicitando-lhe as informações a seguir indica
das e alusivas à Petrobrás Distribuidora 5/A, 
subsidiária da Petróleo Brasileiro S/ A- Petro
brás: 

1 °) À vista dos balancetes mensais elabo
rados em 1987, 1988-e 1989 (até maio), qUais 
os valores dos saldos dos depósitos bancários 
contabilizados, detalhando-se os nomes dos 
respectivos bancos; 

2<>) Quais os valores que se achavam em 
cobrança bancária, ao final de cada mês dos 
anos de 1987, 1988 _e_l989_ (até maio), deta
lhandg-se, também, os respectivos bancos; 

3?) Explicitar a contrapartida financeira re
suhante dos_ depósitos efetuados em bancos 
particulares; ___ _ 

49) Explicar o critério da- distribuição dos 
valore&.dtsponíveis e realizáveis_c_olocados em 
depósito_ou em cobrança nos estabelecimen
tos bancários particula~es e oficiais. 

Justificação 
Segundo farto· notiCiário veiculado pelos 

meios de comunicação, com mais constância 
nos- meses de é]gosto e setembro de 1988, 
o General Alberico Barroso Alves, logO após 
haver assumido a presidência da Petrobrás 
Distnbuidora S/A, adotou providências- admi
nistrativas no sentido de que os depósitos ban
Cários daquela empresa passassem a ser efe
tuados _e movimentados prioritariamente ·nÇ> 
BancO do Brasil,· ao invés do _que até então 
vinha ocorrendo, visto que a maior parte das 
disp6i1ibiUdades financeiras e dos valores rea
lizáveis através do sistema de cobranças era 
confia~a a ~stabelecimentos bancários parti· 
c_ulares, alguns dos quais até sem expressão 
no-rariking financeiro. 

As medidas determinadas pelo presidente 
recém-empossado decorreram da inquietante 
constatação de que o Banco Rural, classifi
cado como 449 no ranking nacional, estava 
em 29 entre os beneficiados pelos depósitos 
da Distribuidora, com 16 inilhões de cruzados 
novos; o Banco Geral, 609 no ranking e 7" 
na BR, com mais de 8 milhões Qe cruzados 
nOVOs. Suas -apreensóes quanto aos riscos a 
qüe·-·se expunha a BR, eram de todo pro~e
dentes, urna vez que o capital social do Banco 
Rural representava pouco- mais de 700 m-il 
cruzados novos e ·o- 9-o Banco- Geral pouco 
acima de 1 milhão e duzentos mil cruzados 
novos. Enquanto isso, o estabelecimento ofi
cial, o Banco do Brasil, figurava no 24Q lugar 
dentre os clientes da BR. apesar de ser o pri
meiro banco do País, com capital social supe
rior a 18 milhões de cruzados novos. 
__ ~o completar três meses de ocupação- do 
cargO, -o General Alberico_ foi informado pelo 
então presidente da Petrobrás- Petróleo Bra
sileiro S/A, Dr. Armando Guedes Coelho, de 
que banqueiros -pclrlfculares o haviam procu
rado para denunciar que o assessor de nome 
G~aldo Magela de Oliveira, admitido na BR 
por indicação do mesmo· General_ Alberico; 
solicitara vantagem para a permanênda das 

contas da Petrobrás Distribuidora S/A em seus 
- bancos. 

Por isso não obstante as cautelas consUbs
tanciadas nas providências retro narradas. viu
se o General Alberico indiciado como incurso 
nas penas do _art. 319 do Código Periãf, de 
cujo processo somente veio _a ser excluído 
em março do corrente ano, por sentença pro
ferida em habeas corpus que, concedendo a 
ordem, determinou- o trancamento da ação 
penal que o capitulou no crime de prevari
cação. 

De lá para cá, reinou o absoluto silêncio 
sobre os fatos intitulados como o "Escândalo 
da Petrobrás", perdurando até hoje a grande 
incógnJta a respeitõ dos depósitos efetuados 
pela Petrobrás Distribuidora S/A em bancos 
particulares. 

Essa a razão do presente requerim~nto de 
informações a serem prestadas pela BR no 
sentido de desvendarmos os v_alores em depó
sito e os critérioS para a escolha dos bancos 
particulares beneficiados, eis que a matéria 
é da competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional (art. 49, X. da Constituição Federal). 

Sala-deis ·sessões, 27 de junho de i 989. 
-.Maurício Corrêa. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu ·de Sousa) 
-O requerimento lido irá ao exame da Mesa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 11 Secretário." - · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 345, DE 1989 

Nos termos regimentais, requeiro à Comis
são Diretora, prestar-me as seguintes infor
JJ1ª-ÇÕ.es: 

a) Número total dos servidores estatutários, 
do quadro do Senado Federal; 

b) número total dos servidores sob o regi
me da CLT; 

c) número total dos servidores estatutários 
concursados; 

d) número total dos servidores CLT conw 
cursados; 

e) número de empregos em comissão e, 
finalmente, 

f) número dos cargos em comissão. 
SaJa das Sessões, 27 de junho de 1989. 

- Jarbas Passarinhá 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento lidO é deferido pela Presi
dência, nos termos do art 215, inctso 11, letra 
b, do Regimento Interrio. 

Serão prestadas as informações requeridas. 
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 

19 Secretário:-

.t: lido o s-eguinte 

Oficio 

Ofício n9 84/89-DF 
Bras!lia, 20 de junho de 1989 

Sr. Presidente, 
Nos termos do § 3~ _do art. 95-B do Regi

mento Interno, com a redação dada pela Reso-
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lução n? 18, de 1989, comunico a V. Ex~, que de governos, à situação de falência do Estado 
esta Comis-são ãproVOu o Projeto de Lei do __ hra~_UeJm às dificuldades de uma economia 
D!Strlto Federal n~ 17, de 1989, que denomina endividada. que sangra seus lucros para o ex-
"Teatro Nacional Oáudio Santoro", o Teatro feriar. E, finalmente, é uma crise que habita, 
Nacional de Brasília, na reunião de 20 de jUnho que está atrel.,da a um mercad0 internaçional 
do corrente, por 11 (onze) votos favoráveis: desfavorável para o cacau brasileiro. 

Na oportunidade renovo a V. Ex" meus pro- A dívida dos cacauicultores ultrapassa os 
testas de elevada estima e consideração. NCz$ 400 milhões, resultado de estiagens pro-

Atenciosamente. -Mauro Benevides, Pre- tangadas que há três anos castigam o sul da 
sidente da COmissão do Distrito Federal. Bahia._ A quebra da safra ternporã deste ano, 

que começou em _maio e vai até setembro, 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) deverá ser de 22 milhões de sacas de 60 

--Com referênCia aQ_expediente que acaba quilos, uma perda de 190 mil tõnêiadas de 
de ser lido, a Presidência comunica ao plenário cacau seco, o equivalente a 35 milhões de 
que, nos termos do art. 91, §§ 3o a 69 do Regi- dólares. Além dos problemas climáticos, ao 
mente Interno, depois de publicada a decisão declínio c_onst~_nte dos preços internacionais 
da Comissão no Di4f"io áo CQngresio Nacio~ do cacau num mercado superabastecfdo, 
na!, abrir-se~á o prazo de 72 horas_ para inter- com grandes estoques, acrescenta-se uma 
posição de recurso, por um décimo da com- política cambiai irreal, que congela o lucro 
posição da Casa, parâ que o Projeto de Lei do agricultor frente à ascensão cotidiana dos 
do DF n? 17, de 1989, seja apreciado_ pelo custos de produção. 
plenário. Esgotado esse prazo, sem a interpo- No sul da Bahia, chega da Amazônia, a ''vas-
sição de recurso, Q projeto será remetido_ à soura-de-bruxa", _uma terrlvel doença que não 
sanção do Governador do Distrito Federal. conheclamos, cujo controle é precário e dificil. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) No exterior, num mercado onde a produção 
-A Presidência recebeu, do Goverilador do supera o consumo, os instrumentos de estabi-
Estado do_ Ceará, o -QfiçiQ~Jl~ _$!_1_5, de 1989 U,za.Ção de preços do Acordo Internacional_ do 
(n~ 271/89, na origem), solicitando, nos ter- Cacau são ineficazes e onerosos para os paí-
rnos do art. 52, inciso V, da Constituição, auto- ses produtores. O estoque regulador, que o 
rização para que aquele Estado possa con- agricultor brasileiro sustentã,_ que lhe custa mi-
tratar operação de c_rédito externo n.Q v.:do_r lhões de dólares, já provou e comprovou sua 
de DM 15.000.000,00\quinze milhões de mar· inutilidade, quando as safras são geometri-
cos alemães), para os fins que especifica. came_o_t_e gigantescas em relação ao consumo 

A matéria será despachada à Comissão de e__à.. d_er_nanda, e as perspectivas, as previsões 
Assuntos Económicos. -anuais e plurianuãis de produção são genéro

. síssim.às, até mesmo -de países que até cinco 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) anos atrás não colhiam um fruto de cacau, 

- A Presidência comunica ao plenário que, e, hoje, disputam lideranças, corno a Ma1ásia 
por erro _gráfico, deix8rám a e constar, do espe- e a Indonésia. 
lho da Ordem do Dia, as matérias designadas 

A cacauicultura é hoje uma atividade gravo-
para a pauta de amanhã, figurando, em seu sa, deficitária, antieconômica. Eu -e outros par-
lugar, repetitivamente, parte das proposições lamentares temos nos revezado nesta tribuna 
destinadas para o pr6ximo día 29· Ao final analisando fatos, criticando atitudes do Esta-
desta sessão a Presidência fará a -des_ignação do, sugerindo medidas viáveis, Capazes de su-
da pauta de amanhã, com as matérias_ _que, 
-~·, ·á ta ta t d elho p~rar a crise, de diminulr os prejuízos dos aQii-<lllas, J cons ram, ·corre men e, _o esp _ 
da sessão do dia 26 último; cultores, dos Estados produtores e do País. 

A lavoura está endividada, doente, resistindo 
O SR. PRESID~ (Pompeu de Sous.:)) com sacriffdos, trabalhando, lutando contra 

- Há oradores inscritos. ___ os erros do Governo, contra a oegligência das 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy autoridades, mas parece que apenas estamos 

Magalhães. _ adiando a morte de uma agricultura, da qual 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMOB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Si"~Pre
sidente, Srs. Senadores, mais uma vez, retomo 
a este Plenário para: tratar de um assunto grave 
e urgente, mas que, em face da irresp(msa
bilidade -e- da incúria das autoridades feP~rals, 
vai virandO um à pewersã rõlinã, uma tragédia 
novelesca, em capítulos: a crise sem prece
dentes que atravessa a agricultura do cacau 
do Brasil, especialmente no sul da Bahia, onde 
se produz 90% dessa riqueza nacional. Corn_o_ 
bem acentuou recentemente o nobre compa
nheiro, Senador Ruy Bacelar, a crise "é plural, 
mú1tipla, complexa, porque atinge os preços, 
o produto, a sani®de das lavouras, a_saúde 
financeira dos agricultores, a economia regio
nal, o equflíb-rlo social. E é; ainda, uina crise 
de conjuntura, pois está submetida a poUtlcas 

dependem mais de __ 2 milhões de brasileiros 
em sete Estados; uma agric.ultura altamente 

. económica, produtiva, ecológica, que, como 
nenhuma outra, nas décadas de 60 e 70, pro
porcionou notável desenvolvimento. social nas_ 
áreas de cultivo e ofereceu grandes retornos 
para o País. 

E nós, parlamentares, as lideranças das la
vouras regionais, representantes dos outros 
segmentos da economia, como-os industriais 
e _os exportadores, ternos reivindicado, ofer~_ 

· cido dezenas de propostas nas áreas creditícia, 
fiscal, orçamentária, agronómica, económica, 
enfim, medidas políticas, decisões de governo, 
que aplacariam as advers.idades que flàgelam 
o agricultor e a lavoura de cacau no Brasil. 

O Senhor Pr~ldente da Repúblj_ca, os Minis
tros da Agricultura, da Fazenda, do Planeja-_ 
mente, os técnic;os e executiVos do Governo; 

todos estão muito bem informados da crise 
e conhecem as alternativas de soluç,ão. São 
memoriais, documentos, petições,- abaixo-as
sinados, estudos técnicos, políticos, econômi
c_os, montanhas de papel escrito, que estão, 
há meses, há anos, em poder das autoridades 
e as decisões são adiadas, transferidas para 
os céus e para o destino, todos os dias. 

O Sr. Gerson Cantata - Permite V. EX' 
um.aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Ouço 
V. Ex.' com muito praz-er. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, eu o tenho acompanhado 
desde que aqui cheguei corno Senador.lndu
sive, cheguei, Certa -tarde, a participar do esfor
ço de V. Er-issoainda no ano de87, quando 
era Ministro da Fazenda o Dr. Bresser Pereira 
-quando V. ~.juntamente com produtores 
de cacau da Bahia e com o Governador Waldir 
Pires liderando a caravana, teve um prolon
gado contato no Ministério, naquela crise da 
cacaulcultura da Bahia e do Espírito Sârito, 
enfrentando juntos problemas advindes de fi
nanciamentos da época do Plano Cruzado, 
com o crescimento assustador da inflação que 
se seguiu, arneaç_ando destruir não só a lavou· 
ra do cacau mas todos os cacauicuhores. De
pois disso venho acompanhando o i~teresse 
que V. Ex" tem demonstrado como um com
bativo Senado_r em favor desse setor da produ
ção agrícola do Brasil, tão importante econo
micamente, sobretUdo pela maneira como 
distribui a riqueza que gera pelos vários setores 
da lavoura. Continuamente, homem dedicado 
e obstinado que V. Ex• é, tem estado aqui 
a brigar, a lutar, a sugerir, às vezes a tentar 
imp-or medidas para combater essa crise que 
V. ~ recoiihece, que é também interllacJoil<iC 
que vem atacando a lavoura de cacau da Bahia 
e, por conseqüência, a lavoura de cacau do 
Espírito Santo. V. Ex~ merece ser ouvido não 
s6 pelos seus companheiros Senadores como 
também por aqueles que estão à frente dos 
órgãos que comandam a economia brasileira 
para que possam tomar medidas ou tenham 
a capacidade e o poder de tornar medidas 
que façam com que o Pais supere esses pro
blemas, que já não são agora só da lavoura 
de cacau. O grito de V. Ex" a favor ·dos produ
tores de cacau já vem há muito tempo, mas 
agora nós vemos qúe- eSse- mesmo grito parte 
dos produtores de soja, principalmente nesse 
ponto que V. ~ colocou da defazagem cãiri
bial; da defazagem do reajuste do câmbio ofi
cial, que faz corri que os_ ingressos daqueles 
que produzem produtos agrícolas exportáveis, 
sejam cada vez mais diminuiçios. Vemos hoje 
os produt<?res de soja dar o mesmo grito que 
V. Ex"' já davél: ~m favor do cacau aqui, há 
tanto teq1po. Agora, os produtores de café, 
tanto do sul da Bahia, quanto do Espírito Saiito -
e de Minas Gerais, começam, também, a se
cundar esse apelo às autoridades financeiras 
brasileiras. o rhercâdo internacional, no meu 
entender - e creio que V. Ex" eritende assim 
-, _o Brasil, po9iam melhorar muito a Sua 
condição d_e barganha pelo grande compra-
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dor que é, poderia impor, em alguns merca
dos, a compra ou a barganha, a troca do pro
duto agrícola que produz e que, no mercado 
internacional, é abundante, em troca, também, 
de comprar desses outros países alguns pro
dutos. Mas o que se vê, na verdade, é a pressão 
de paSses que foram tradicionalmente com
pradores brasileíros - como os Estados Uni
dos- contra produtos brasileiros. Em-setem
bro do ano passado, nobres Senadores - só 
para informar a V. ~. e já ericerro o meu 
aparte - fui assistir I em Londres, a Confe
rência lnternacional do Café, que -se realiza 
no mesmo prédio onde foi firmado o Acordo 
Internacional do Cacau, e vimos a pfessão vio
lenta do Governo dos Estados Unidos, secun
dando os imPortadoreS de café e de cacau, 
daquele País, no sentido de diminuição das 
compras aqui no Brasil. _Eles alegam que a 
América Central oferece produtos de melhor 
qualidade. Mas, na verdade, o que eles querem 
res na América Central, onde bá um vulcão 
socia1 em ebulição --está alí no calcanhar 
deles - e como o Brasil está um pouco mais 
longe, é claro que eles preferem fazer compreis
dos seus vizinhos que estão ali porque, politi
camente, têm uma maneira de socorrê-los, 
injetando recursos. Mas contra isso--o Brasil 
tem os seus caminhos de pressão - se não 
for pela negociação, se_ não for pela retirada 
de barreiras, poderá ser impondo mais barrei
ras aos produtos deles aqui, já que escolheram 
esse tipo de briga, esse tipo-de retaliação con
tra produtos brasilelros:-e até-carrfpanhas:.:.... 
n6s que somos produtores agricolas - para 
não se comprar nem determinados tiPos de 
insetícídas, de adubos que sejam de firrhas 
ou empresas norte-americanas que atuam 
aqui. Isso para também retaliar, responder a 
esse tipo de retaliação que sentimos, inicial
mente contra produtos industriais e, agora, 
no campo de produtos agrícolas brasileiros. 
Cumprimento V. Ex~' por sua pertinácia e obsti~ 
nação com que tem trazido este tema a debate 
no plenário do Senado, infelizmente pouco 
ouvido por quem tem o poder de decisão nes
se campo, que seria o Governo, dispensando 
maior atenção para o produto e, principalmen
te, para o produtor de cacau brasileiro. Para
béns a V. Ex' pela constante abordagem que 
faz do assunto. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Agra
deço a V. Ex", Senador Gerson Camata, pelo 
apart'e, pelo'tedativo que deu, conhecedor que 
é dos problemas agrfcolas e econômicos do 
País em geral. V. ~ lembra o problema da 
pressão dos países consumidores em relação 
aos países produtores. V. EX sabe bem, por
que representa o Estado do Espírito· Santo, 
um dos produtores de cacau do País, a pres
são que fazem com os países consumidores, 
fazendo com que os países africanos não aten~ 
dam a esse Acordo do_ cacau, que não funcio
na, porque não é"'generalizado nos países pro
dutores; é um "salve-se quem puder" pelo 
preço que der, e c~da um procurando produzir 
mais, sem preocupação do consumo interno, 
uma das obrigações de acordos internacionais 
do cacau. 

O pensamento, neste meu pronunciamen
to, é mais para mostrar a necessidade de o 
Governo ter urna politica do cacau, o que_não 
tem. O Go"vemo, durante determihaao tempo, 
incentivou a produção do cacau, a produti· 
vidacje dos plantadores de_ cacau e, depois, 
que passamos a ter excesso de produção, dei
xou de haver uma política para enfrentar o 
problema. Esta_ é a tônica inaior do meu pro
nunciamento, e V. Ex" diz bem, porque aqui 
falamos, nossa acústica é boa, a contrário -da 
câmara, fnas· a acústica ê para aqueles que 
estão aqui dentro e apesar de termos gente 
ouvindo no Palácio o que dizemos aqui, atra
vés de alto-falantes,_Jigados diretaniente a este 
plenário, são ouvidos mouços, não atendem 
aos apelos que fazemos. Há necessidade de 
uma política dirigida para o desenvolvimento 
do País, o que incluirá, certan}ente, essaS áreas 
setoriais.- · 

Agradeço a V. Ex* pelo seu aparte muito 
op-ortuno. 

Continuando~ Sr. Presidente: 
Todos nós já conhecemos os problemas_, 

especialmente a insolvência acumulada dos 
agricultores de cacau, os caminhos e as saídas 
para a crise: prorrogação das dívidas, revisão 
dos mecanismos cambiais, abertura de linha 
de crédito emergendal, diminuJção das taxas 
e impostos, fortalecimento da Ceplac e outras 
medidas urgentes e inadiáveis, que já estão 
virando memória. 
__ f"\as quero insiStir em alguns outros pontos 
importantes, que ainda não foram suficieilte
mente abordados e para os quais peço a aten
ção do Plenário e da Nação: o reiterado com
promisso dos países produtores, exarado nas 
cláusulas do Acordo Internacional do Cacau 
e nas Conv-erições da Aliança dos Países Pro
dutores de aumentar os seus mercados inter
nas de consumo, continuam sendo, apenas, 
letras de fôrma em tr_ês idiomas. O Brasil, com 
tírOidaS e <luestiOnáVeis c&npanhas, qUe já vão 
completar vinte anos de aumento_do consumo 
interno, tem assistido a um bisonho "cresci
mento" vegetativo do consumo do chocolate, 
eSte notável alimento. E não há políücã indus
trial de incentivos de estímulo, que faça com 
que as nossas indústrias fabriquem urri prodú
to saud_á'o[e], adaptado ao nosso clima, de alto 
túVel calórico e protéico- como é da essência 
do chocolate- a preços acessíveis à maiOria 
da população brasileira. Interesses individuais 
e corporativos, priviJéQlos de caitéls, de mono
pólios multiriacionais, políticas de produção 
~ de marketing verticalizadas, que só vêem 
o lucr_o _garantido e multiplicado em faixas se
letivas e rciitrltas _de consumidores, impedem 
que o chocolate no Brasil, na terra do cacau, 
segundo produtor do mundo, neste País que 
tem a m~Qr irid~a de derivados de caqm 
do mundo - o chocolate "o alimento. mais 
bem balanceado que existe" seja uni. a1irnento 
de yerdade, popular, barato, como o é em 
outros países. Aqui, o chocolate é uma gulo
seima cara, um ·prOduto de luxo, de elite, des
conhecido da maioria da população. Em 
1970, cada brasileiro não consumia 500 gra:. 
mas de chocolate por ano; hoje cada brasileiro 
não con_s.OiTie nem_l quilo de chocolate por 

ano. Isso em termos estatísticos, usando-se 
uma operação ·capenga, cientificamerife im?
xata, dividindo-se o número de habitantes pela 

-·produção de chocolate e achocolatados do 
País que não são exportados; ou seja, se eu 
comi quatro morangos e o meu ilustre Compaw 
nheiro Seriador, qUe-ali está, não comeu ne
nhum, ambos comemos dois morangos cada 
um. Realmente, um sofisma aiitmético próprio 
âo "eC:onOmês" ·maiS rásteirO. _ , 

Este Plenário está_ansioso por discutir e vO
tar projeto de lei, de minha autoria, que inclui 
o cacau_ em pó na preparação do chocolate 
na merenda escolar, na ração das Forças Ar
madas, e nOs programas sOciais da Unfão. O 
proJeto já recebeu o apOio e o aplauso unâ
nime de todos os segmentos da economia 
do-cacau, de todos os·setores técnic:os_e cientí
ficoS que trabalham com a alimentação, a saú
de e a nutrição no País, de lideranças políticas, 
de toda a imprensa. Já no Executivo, quando 
não há omissões, as ações são lentas, viciadas 
Ou desVirtuadas de seus objetivos. Recente
mente denu~ciei, çlesta tribuna, graves erros 
da Fundação de Assistência ao Estudante na 
compra e disiribuição do chocolate na me
renda escolar. 

Essa grave denúncia, Sr. Presidente, não 
foi pessoal, mas feita por uma associação liga
da à lavoura do cacau, e que não mereceu 
nem resposta de qualquer setor do Executivo. 
Tem os por aqui representantes das áreas do 
Executivo; representantes parlamentares, que 
muitas -vezes estão sentados assistindo a nos
sas sessões, mas são eles que devem levar 
a seus chefes o que é dito aqui dentro -
não sei se O fazem, acredito que sim; os chefes, 
porém, continuam surdos; não ouvem, não 
se interessam em dar ao Senado Federal 
aquela _responsabilidade que temos so-bre 
aquilo que é dito aqui dentro. 

P<?r isso, Sr. EresJ~ente, at~ hoje aguardo 
a resposta, principalmente do Ministério da 
Educação. -

Há quase dez anos, o Governo Federaf estu:. 
da, protela, e não- expede as tão esperadas 
e necessáriaS normas para fabricação dos 
itens de classificação de chocolate e_ achoco
latados, persistindo os intermináveis conciliá
bulos entre técnicos dos Ministérios da Agri
cultura, da Saúde, da lndústri51 e do Comér
cio ... e_ nada Enquanto isso, o nosso consu
midor continua sendo enganado e envene
nado, comendo choc-;~late- sem cacau, óleo 
de soja no lugar da manteiga de cacau, aroma
tizantes, corantes. produtos velhos,_ovos _de 
Páscoa do ano passado, sucedâneos de toda 
ordem, numa desordem de portarias e decre
tos ineptos, onde não há respeito pela saúde 
do consumidor, não há controle de qualidade, 
fiscalização na composição e na higide~ dos 

_produtos, etc. É lamentável, dizer, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, que há quatro anos 
cobro em vão a expedição e o cumprimento 
dessas normas. Quando nem as regras do 
Jogo acontecem, o que podemos esperar de 
campanhas sérias, amplas e eficazes para o 

- aumento do consumo do chocolate no País? 
OU_tro aspeCtO irriportailtíssimo, conse

qüência dei crise do Cacau, que vem sendo 
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ignorado pelas autoridades, é o desemprego 
que se alastra no _sul_da Bahia - um conti~ 
gente de 300 mil pessoas vem diminuindo 
todos os dias; vinte e cinco por cento do pes
soal fiXo e temporário já foi dispenSado das 
tarefas de plantio, manutenção, beneficiamen
to e transporte do cacau nas fazendas. A fome 
ronda a casa-grande, foge das roças e vem 
habitar as periferias d~ ctdades, como Jtabunª 
e Uheús. E este--processo e- inultiplicador e 
imponderável pois, além dos outros segmen
tos do cac~u que sofrem com a crise, todo 
o comércio, indústria, serviços e ecOnomia in
formal que gravitam em tomo da cacauicul
tura e por ela são influencíados, vão sendo 
atingidOs. A prostituição, o fndice de crimina
lidade, de mortalidade iil.fantil, a mendicância. 
a marginalidade JtiYenil têm créscido significa
tivamente na regíão sul da Bahia. 

Sr. Presidente_e_ Sts._Senadore_s, o.utra causa 
da crise na cacauicultura, que não vem sendo 
observada e discutida, é a seÇa renitente que 
se_ abate sobre o sul da Bahia, antes um_oásis 
na região Nordeste: solos ricos, comparáveis 
aos existentes no P_araná em_-Sãõ PaulO, com 
chuvas bem distnbY1daS, alto fndice de. umida
de, s_emelhante ao existente na Amazônia, ber
ço do cacau. A irregulariedade na pluviometria 
da região, o· rompimento des_sa história_ de 
chuvas, calor e umidade, que marcam a região 
sul da Bahia, deve-se à devastação criminosa, 
genocid.a e suicida das florestas que acontece 
na região, à revelia das autoridades. Ctentistas 
e ambientalistas de todo ó mundo não se can
sam de denunciar tais deyastações, alertando· 
para o perigo que a gente e a econôrnia da 
região estão correndo. Já quase nada resta 
da outrora bela, rica e funda_rnental Ma~ l)tiân
tica do sul da Bahia. As madeireiras, a agri
cultura irra-danar e-a eSpéCulação imobiliária 
incendiaram a flora_, _assassinaram· a fal,lna, 
cortaram as nossas ma_deiras nobres e as en
tregaram para o e-strangeiro, dizimaram o 
"nosso nome"- cqJau-brasil - devãstaram 
as cabeceiras dos nOSsos rios e dos nossos 
mangues, fontes de vida para a região, Projeto 
de autoria do Deputado Jorge Arbage, que 
encampei e patrocinei, foi aprovãdo nesta Ca
nção, foi transformado em lei, que considera 
de preservação permanente, na forma do Có- _ 
digo Florestal, as florestas e demais forma~ 
de vegetação natural existentes nas nasçentes _ 
dos rios. 

A lei prevê a constituição, nas nascentes 
das rios, de uma "área ero forma de paralelo~ 
grama, -denomínada Paralelograma de Caber~ 
tura Florestal, na qual são vedadas -a derru
bada de árvores e qualquer forma de desmata
mento. Se já ocorreram del'rllbadas, os .P.~-_ 
prietários das áreas de nasce__ntes s~o obriga
dos a promover o reflorestamento com espé
cies nativas da {egião, A lei dispõe ainda sobre 
as dimensões das área? a Serem protegidas 
e sanções para ínfratores e_ reincidentes. Pois 
bem, Sr. Presidente_~_a Lei n9 7.754, que estabe
lece medidas para proteção das florestas exis
tentes nas_ nascentes dos riçs, ~stá ~m vigor 
desde 15 de abril deste ano, e, inexplicavel
mente, até o momento, enquanto os produ~ 
tores de cacau esperam as medidas emergen-

dais nas áreas de crédito e tributário, o Minis~ 
térlo _do Intenor, o Ministério da Agricultura, 
o tão bafejado Instituto Brasileiro de Meio Am
biente e de R~cursos Naturais Renováveis, nin
gli~hi do Governo tomou qualquer atitude, 
com respaldo nessa lei, para impedir que a 
devastação prossiga:;-que ·as -derrUbadas e as 
queímadas continuem nas nascentes dos rios, 
afetimdo o clima ~ muito_s sítios de agricultura 
na região. A irréSponsãbilidade, a solércja, a 
incúria galopam juntas, parceiras-e-solidárias, 
nes:fe País, principalmente quando se trata de 
preservar o nOsso meio ambiente, as nossas 
fontes e espaços de vida. 

O Sr. J_arbas Passarinho - Permite 
V. Ex'-uni_apafté, nobre Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
todo prazer, Senador Jarbas Passarinho. 

Q Sr. Jarbas PaSsarinho _;.-_ao oUVir 
V.Ext estando, como estou, na Comissão Par
lamentar de Jnqué_rito da Amazônia,· verifico 
que Se tivéssemos tido o cuidado.JJo passado, 
de fazer cOmiSSões-des~ natureza, provaveJ
m~.nt~ não teria acontecido essa verda_d~_ira 

_ devastação a que V, EX' se refere. O notáVel 
cientisla]Jr_~lto-que e Paulo de Tarso Alvim, 
ao depor ria CPI da Amazônia, tratou, com 
ernoçã"o,_desse: problema porque, como V. Ex"
~be, ele foi Presidente da CEPLA..C e é um 
homem que se dedica ... 

O SR.' JUTAHY MAGAUfÃES - É um 
técnico _do mais alto __ niyeJ, todos nó_s reçonhe-
cemos.na Bahia. -- -

O Sr. Jarbas Passarinho - E quando 
ele nos comunicou -esse fato, devo afirmar 
_a V, Ex" que- foi uma Surpresa para muitos 
de nós. Membros da CPf, sabermos a que pon
to tinha chegado essa depredação, essa verda
deíra devastaçB.o que ocorreu no sul da Bahia. 
De maneira que V. EX' receba,-por obséquio, 
a nossa sólidáriedade no p:rotesto que faz. 

O SR. JttrAHY MAGALHÃES - Agra· 
deço a V. Ex.', Senador Jarbas Passarinho, por
que V. EX', como sempre, com qualquer apar
te, engrandece os nOsSos discursos e mostra 
o que poderia ter sido evitado no passado. 
Mas ainda poderemos tentar melhorar a situa
ção para o futuro. 
---- Dr. Paulo de Tarso Alvim deve ter falado 
no problema dos rios da região do cacau, rios 
caudalosos, que eram dificeis de se atravessar 
naqueles momentos de cheia maior, hoje atra~ 
vessa,m9s esses-rios.sem molhar os pés, por
_que secaram. Secaram pela devastação criini
nosa nas cabeceiras dos rios. Sobre isso, já 
temos; um dispositivo que pode ser uma des
sas leis do Brasil que, infelizmente, não são 
cumpridas, mas_deveriaoi ~ser aproveitadas pa
ra obrigar a esses '"criminosos. Porque essa 
lei determina que quem já cometeu o criffie 
Vá pro·curar remediá-lo plantando árvores na 
regi~o. 

O Sr. Jarbas Passa_rinbo-:- O que seria 
possível ainda ... 

O -Sit. JUTMlXI'\AGALHÃES - t\inda 
seria -possível melhorar para o futuro, tentar 

fazer voltar aquela terra úmlda, aquela região 
chuvosa, aquela região do cacau _na_ Bahia. 

O Sr. Jarbas Passalinho- Hoje, depon:.. 
do na CP!, o Presidente do lBAMA S.. Ex" deu, 
também, esta informação melancQiica: _existe 
legislação, não há necessidade de nova; ela, 
apenas, pura e simplesmente, não é_ cumprida 
porque, assim como o IBDF não tinha ç_ondi
ções de fazer fiscalização no passado, o lbama 
se queixa - e disse isto publicamente - de 
estar até- e S. EX' usOu unia eXpressão dura 
-"boicotado" pela Seplan, que não lhe ofere
ce os recursos necessários para que cumpra 
a sua missão. Se nós mudarmos apenas os 
nomes dos_ Institutos. ficaremos fazendo as 

_soluções qu~. n~ verdade,_ são_ m~cramente 
imaginadas, mas nã9_ re?Jiizadas._ 

O SR. JUTAHY MAGAUfÃES - ºe\'9 
fazer um maior esforço de memória para lémM 
brar qual a sigla de hoje. 

O Sr. Jarbas Passarinho - i-laje, é lba
Tna. 

. _O Sr. Ronan Tito - Permite V. ~ um 
a):l'arte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
rião! Ouç_o, com prazer; o aparte de V, Ex•, 

-nobfe Senador Ronarn Tito. - · 

O Sr. Ronan-nto- Nobre Senador Jutahy 
fv\agalhães, eu queria retomar ao iníc::io do dis
curso de V. EX"; quando reclama das -autori
dades que não reconhecem, neste momento, 
a impOrtância é a necessidade urgente do rea
juste do preço do cacau. Apesar de termos 
vivído, agora, t.i.m momento de reajuste na in

_flação, com o descongelamento do-Plano .Ve
rão, temos, ainda-, grandes desacertOs na eco· 
nomia. V. Ex~ se lembrou muito be"m da ques
tão do cacau~ eu gostaria de adicionar a ques
tão da soja. Estamos vendo, aí, os sojicultores 
do_ Brasil inteiro se_movimentarem pOr tOda 
parte e as autoridades monetárias, as autori
dades da área econômlca dizendo que foi dà
do o preço mínimo e todo· mundo plantOu. 
Esquecem-se, no entanto, de que o congela
me:nto _levou 9e: roldãg um ínçlice de 70%, 
varrido par~ çlebâixo do tapete. Com issó: t6r~ 
na-se invlâvel toda a agricultura, toda a lavoura 
·de soja, qlle ê um-dos maiores itens da pauta 
de exportação e básico na questão da alimen
tação. Mas, agora, quero me ftxar uffi pouco, 
também, na segunda parte do pronunciamen
to de. V~ Ex",_ a ecologia. Acho que temOs-· 
entre a histeria que às vezes vemos presidindo 
esse assunto, exagerando alguils itens -, de 
outro_ lado, também, aqueles que-dileffi: "Dei
xa para Já! Vamos, até, comprar moto serras 
e distribUir et~·-·. Deve haver um equilíbrio, que 
é o da convivência harrriônica do homem d~
tro do sistema ecológico, porque, no dia ein 
que _desa.~darrrios com toda a ecologia- tal
vez não- chegemos a desandá-la inteiram-ente 
- nós pereceremos. t claro, somos depen
dentes desse ciclo biológico todó. Onde ·ecsta
ria esse equilíbrio? Creio que está aqui, dentro 
desta Casa, QUero me_ reportar, _também, a 
um _aparte do Senador Jarbas- Passarinho, 
quando S. Ex: diz_ que as leis existem mas 
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não são cumpridas. Quando não se cumpre 
uma lei, é por falta de conscientizaç:ão do povo 
pela importância daquela leL Portanto, essa 
campanha tem um mérito extraordinário, que 
é difundir a importância da ecologia para todo 
nós. A juventude, que é de per si sempre 
generosa, recebeu essa mensagem com oco
ração aberto e a está difundindo. Vamos tentar, 
nós, aqui, no Congress-o Nacional, dlscutir, 
não digo sem emoção_; a emoção é impor
tantíssima nas discUssões, nos debates; o ho
mem é raciocínio e emoção ao mesmo tempo 
-. màs buscando um equilíbrio para a ques
tão da preservação da ecologia no Brasil. E 
V. Ex• dá, hoje, uma contribuição muitô gran
de, não só com o alerta em relação aos preços 
mínimos, mas também à questão do equilíbrio 
ecológico. Parabenizo V. Ex'- pela oportunida
de do discurso e pelo brilhantismo do pronun
ciamento. Obrigado. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES - Agra
deço a gentileza das palavras de V. Ex- V. Ex" 
aborda um ponto que vem também_no desen
rolar do pronunciamento, que ê a conscien
tização daqueles que são atingidos pelos erros 
de terceiros. E aqui, no desenrolar deste dis-_ 
curso, peço para ver se os vereadores, os pre
feitos, as autoridades judiciárias, os_ promo
tores,já que não temos as autoridades da área, 
no setor próprio, tomam a frente das_ denún
cias e do_s pedidos, para que se evitem os 
males que estão sendo cometidos a cada dia, 
que tomem a frente. 

Faço as-denúncias do_s exageros e dos erros 
para ver se as autoridades competentes to
mam as medidas que a lei prevê. Então, esse 
aí também é um dos pedidos. E _ontem, tive 
oportunidade de assistir, oo jornal da Globo, 
a um fato interessante: policiaís, que infeliz
mente saem da linha, que foram achacar cO
merciantes, foram denunciados pelo comer
ciante e flagrados na hora que estavam acha
cando comerciantes, o farmacêutico, a televi
são filmando, gravandCl: Era uma policial e 
um policial. Depois, o chefe do setor_de vigi
lância disse que já era o 13~ flagrailte cometiâo 
e atendido naquele dia, por denúnciaS de co
merciantes. 

Estou mostrando que, quando há uma par
tldpação daqueles que são atingidos direta
mente, talvez haja condições de melhorar. 

Somos um povo que não aCredita mais em 
nada, não acreditamos nas leis, não acredi
tamos que as autoridades venham a agir e, 
por isso,_ não temos mais a preocupação de 
levar ao conhecimento d<!.s autoridades esses 
erros_. _Aquilo que aqui falamos e que_ não tem 
a ressonância que deveria ter, cOmo a denün
cia- repito- que fíz outro dia, de uma em
presa que está vendendo cacau para a me
renda escolar, empresa que não é nacional 
e que não está vendendo_ o produto· certo, 
o cacau brasileiro - não recebi resposta, ne
nhuma explicação, dizendo, pelo menos, que 
a denúncij:i é infundada. Recebi essa denúncia 
de uma associação ligada à área do cacau. 
Fiz. aqui, a denúncia; Com todos os norries, 
todas as letras, nome da firriia que, sem con
corrência, está fornecendo esse material, que 
não é brasileiro. Ficou por isso mesmo. Isto 

é que- noSleva à desesperança que o povo, 
hoje. manifesta:-- .. - - . 

Continuarido,_Sr. Presidente: 
EsperÇ>1~que, tendo em viSta a falta de inicia

tiva, dever de ofi_cio dos órgãos federais, a re
núncia em se aplicar a lei, os representantes 
do Ministério Público na regiãO, é em todo 
o País, se a-presentem como operosos fiscais 
da lei _e defensores _da -so~iedade, e exijam 
das autoridades o cumprimento da Lei n"' 
7.754, de 14 de abril- de 1989. A_Ceplac, órgão 
que conduz a política caca eira no País, as asso
ciações comunitárias._ o Conselho Nacional 
dos -Produtores àe Cacau, a Associação BraSi
leira dos CacauícUltOres, oS sindicatos, os pi-e
feitos e yereadores todos estãO convocados 
para esta tarefa: a lei tem _de ser cumprida,
em_ beneficio da Vida, ~m beneficio da agricul-_ 
tura, em beneficio de todos. 

Um úJtimo perito, sr: Presidente, que desejo 
abordar pode parecer redundante, mas é im
prescindível: o agricultor de ~acau está pagan-
4o p9J:'a produzir; a lavoura de cacau é, hoje, 
uma atividade anti-econôniíca, enquantO o 
câmbio está_ çongelado e o preço que o agri
ctJltor consegue para o seu cacau está defe
sado em relação aos custos de produção. Os 
adubos, a· calcário, a insetidda, a mão-de-obra 
Para·-Os tratôs culturais da roça - o plantio, 
a p}livertzaçãq,_ a calagem, o_ raleamento, as 
rorç_agens, os replantios, a colheita, o trans
porte, erifim, todas as tarefas da cacaicultura 
que requerem mão-de-obra abundante, arte
sanal, constante, sobem a cada semana. A 
lavoura de Cacim -nao admite mecanizaçãO. 
Os- insuiTiõS- agrícolas, ou melhor, todOs ·os 
insumos da produção, inclusive ·a mão-de-o
bra e os combustíveis, sofrem aumentos me_n
sais. E os_ peq-Uenos e médios pfodutores, Sr. 
Presidente. esses são os mais penalizados, os 
que mais sofrem com essa extravagância. Os 
agticultoreq estão preocupados apenas em 
colher para diminuir ps prejuízos. 

Sr. Presidente, _Srs. Senàdores, será que 
chegamos ao fim da cacauicultwa no Brasil? 
Será qUe querem, reãlmente, _erradicar a ca
cauicultura no Brasil? No Brasil, berço do ca
cau, com mais de trezentos anos de tradição 
no cultivo, beneficiamentO- e comércio do ca
cau? No Brasil, segundo produtor mundial e 
lider até 1910? No Biasil, QUe-detém a melhor 
tecnologia para o produto e os mais altos índi
ces de produtividade do mundq? No Brasil. 
único pais capaz de oferecer mais de um tipo 
de cacau,_ ao mercado chocolateiro interna
dona!- o "cacau Bahia" e o_"cacau amazô
nico"' este com propriedadés-semelhantes ao 
'Cacau afriCi:mo;tão apreciado pelos europeus? 
Essas- pergurnas devem- s~er leitas às autori
dades federais que estão claudicando emrela
ção_ a essa valorosa cultura, que tantos lucros 
sociªjs e econôffiicos têm dado ao PaíS, e 
que utrla importância insubstituível tem na 
nossa econonia. 

,i;:_ aí, Sr. Presidente, voltaffios ao inicio: onde 
está a_ política brasileira para o cacau? Até 
1985, tive"frlos, apesar dos revezés, das interfe
rênãas·tiâ ãUtonornia da Cepfac, uma politiCa 
de produção, que foi _o Procacau. E agora? 
Q_que temos? O que-teinos, o que queremos, 

o que seremos como país produtor? QuaiS
Os nossos objetivos internos e no merCado 
intemaciõilãl? Quaís a"s nossás metas dê pro
dução, de produtividade, de consumo, de in
dustrié!.lização? E a_s difeções da peSquisa?- E 
o pacote_ tecnológico da Ceplac está caduco? 
Precisa ser reformulado! Se!Ve a_-quem, onde, 
cjUando? Falta-nos, Sr. Presidente, uina polí
tica brasileira para o -caCau; que Contemple 
todos os setores, aspectos e linhas da ativida
de. Onde está o prometido, por sucessivos 
Governos. E o Conselho Nacional do Cacau, 
que reuniria-agricultores, Governo, Indústrias, 
eX:portadciresÇ comerciaiites, chocolateiras, 
para· -definir políticas, escrever programas e 
projetas, dar_ caminhos- para o cacau brasi
leiro? O café tem o seu ConselhO, asSim-COino 
a borracha. E o cacau, nosso nobre produto, 
e, agora, pobre Javowa? 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, eSsas foram
as nossas preocupações. Com a palavra, e, 
principalmente, com a açã.o, o Governo Fede
ral, pois esta nunca faltou ao bravo homem 
do cacau do.sul_da Bab.la. Era o que eu tinha 
a dizer, Sr. Presid_ente. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra aO nobre Senador Ro
nan Ttto. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs .. Seoa_doreS, tõâos sabemos que 
deste semestre legislativo esta _é_ a (ittlma se
m-ana. No entanto, também sabemos que por 
muitas razões e, principalmente, pela Assem
bléi~ Nacional ConstitUinte, que durou quase 
dois anos, ternos hoje na nossa pauta inúrne
ros_assuntos da maior importância que devem 
ser vot<ildcis antes qUe-entremos em recesso. 

Por outro lado, precisamos demais desse 
recesso. Jão são três anos sem recesso que 
vivemos aqui, e os Parlamentares não s-6 preci
sam ~e Um descanso, com~. também, Preci
~11} de tempo para terem contato Com as 
bases, principalmente nesse anó de eleições 
presidenciais. Veja, Sr. Presidente,_que-falo de 
eleições presidenciais. Falo até com cértó or-~
gulho. Quanto tempo! Quan(c)"tempo! E, nes-
se momentO, começo- a prelibar uma fi9ura: 
homens e mulheres de 45 e 46 anos de idade, 
caminhando rumo às urnas com seus filhos 
de 16 anos. Os_ pais e os ftlhcis nunca vOtaram 
para Presidente da República. 

_Sr. Pr~sidente, faço um apelo a V. Ex", em 
nome da Liderança do PMDB .. no sentidO de 
qUe aceleremos as votações, i:onclamando os 
rTieus nobres Colegas -alguns"aínda se encon
tram naS Comissões, oütros nos_Gabinetes 
para que acorram ao plenário da Casa, a fun 
de que possamos debater, discutir e votar uma 
série de leis da maíõr importância-inclusiVe, 
com Urgência- algumas do DiStrito F~deral, 
outral;i que atendem aci -Brasil, corri o um todo, 
e também matérias relacionadas com a esco· 
lha de Embaixadores. 

Por isso'- então, peço aos -Colegas Senado:: 
res, que sé encóntrafn nos seus Gabirietes, 
qUe acõrram ao pfenário, para que possamos 
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inidar o processo de votação, a _fim de que. 
em seguida, ao final de semana. possamos 
dizer: "Alvíssaras, Capitão, já temos férias à 
vista;-ou já temos, pelo menos, recesso à vista, 
para podermos visitar as nossas bases"! 

Sr. Presidente, é para fazer este apelo que_ 
pedi a palavra de ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa registra o apelo e associaw_se_ ao 
nobre Uder do PMDB, Senador Ronan Tito, 
no sentido d~ que todos os Srs. Senadores 
pres_entes nª Célsa - e são em número supe~ 
rlor a 50 - acorram ao plenárfo, para que 
possamos iniciar a _Ordem- do Dia. _ ___ __ 

malidade democrática, erguendo a sua voz 
autorizada em defesa dos direitos humanos 
e .dos ldeais de liberdade. 

Registrando, hoje, o falecimento de Aderbal 
Nunes Freire na tribuna dp Senado, pretendo 
reverenciar à sua memória imperecível, leVan
do à sua ilustrada família a manifestação sin
cera do meu profundo pesar, que não é ape
nas pessoaL mas é de toda a representação 
dó cea-rá, já qUe, solidários com esta homena
gem. estão os eminentes Senadores _José 
AforiSo San=cho e Cid Sàbóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDErnE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda-

--dr_ Soar~s. -Conc.edo a palavra ao nobre_ Senador Hum· 
berto Luc~na. (Pausa) 

S. Ex• não_ está presente. Õ ~SR: QDACIR. SOARES (PFL - RÜ. 
c-oncedo a palavra ao nobre Senador João PronUncia o s_eguinte discurso.) - Sr. Presi-

Menezes. (Pausa) dente, Srs. Senadores~l.rai:JO hoje, a esta tribu-
0 Sr. João Menezes _ Sr. Presidente, na, um pleito de grande importância para o 

cedo a minha inscri_ção ao S_e._nador Mauro Município roridoniense de PreSiderife Médici. 
Benevides, Trata-se da construção de uma ponte sobre 

o- Rio Machado, -na localidade denominada 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Porto Príricipe, ilo tre-cho inicial da rodOvia 

-Concedo a palavra ao nobre Senador /1a_11· BR-429, a um e melo quilômetros de seu en-
ro Benevides. trancamento com a rodovia BR..:J64. -

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - Em expediente de 23 de maio último, que 
CE. Pronuncia o seguirite discurso. Sem- reVi- faço juntar a este pronünciamento, o Prefeito 
são do orador.) -.Sr. Presidente, Srs. Senado- M_t,.micipal de Presidente Médici, Sr. Gilson BOr-
res, os círculos jurídicos do meu Estado sofre- ges 4e Souz~.- ap~la a nós no sentido de q1,1e 
ram anteontem perda irreparável, com o desa- a referida ponte seja construída no mais breve 
pare cimento do professor Aderbal Nunes Frei- --tempo possfvel. Sessenta _por cento da área 
re, catedrático aposentado da Faculdade de daquele Município se acha hoje isolada da se-
Direito da UFC, _onde pontíficOu Jecionando de. Seus habitantes, na sua _quase totalidade 
o Direito do Trabalho a sucessivas gerações. _ agri01ltores, necessitam _cruzar o Jio para ter 

Com a sua saúde abalada desde 1987, o acesso à cidade. -- -
ilustre mestre das Oêntias Jurídicas e Sociais, ~t@.veSS:ia é fei~ sobre uma balsa, recursos 
afastou-se de todas_as su~s.atividadeS: pro_fis- esse que oferece uma série de inconvenientes; 
sionais, recolhendo-se ao convívio da famflia o rio, naquele local, é estreito e raso, o que, 
e de seus amigos, que nele viram um cidadão além de dificultar a manobra da b.alsa, impede 
honrado e competente com projeção nado- ainda o embarque de cargas volumoS?JS ou 
na1. de maior peso, dificultando sobremaneira o 

Tive õ privilégiO'; Srs. Senadores, _de ser_ alu- escoamento d~. div:er§i_fi_~ada prod,ução agrí-
no de Aderb&l Nunes. Freire._ _d~le haurind.o cpla do Mun.icípio. A construção da ponte re-
liç;ões sapientíssimãs, inclusive aquelas que se presentarâ um novo e_vlgoroso impulso para 
relacionavam com _Q_e$t:lbele._cirnento de um o cres_cime(lto de _Lima das_ mais promissoras 
clima de paz e _entendimento entre· pãtrões microrregiões do Estado de Rondôi'tia. Certo 
e operários. . estou_ de .que os resultados de tão importante 

A seu convite estiveram no Ceará, na déc~f}a empreendimento não ·se farão esperar. 
de 50, figuras luminares -da matéda que bri- __ Existe um segundo e igualmente forte mo-
lhantemente Iecionava, como Arnaldo Suss-e- tive para que a{Jeiteada obra se faça sem 
kind e Orlando Gomes, dentre outros, numa mats delongas. que a rodovia BR-429 liga 
deferência ao no_sso co~gstaduano que poS- aBR-364-oCentro-OesteeorestodoBrasil,_ 
suía, aliás, várias obras publicadas com a acei- portanto- a Costa Marques, na fronteira com 
tação elogiosa pdr parte da crítica especla- a Bolívia. Constitui-se, portanto, num impor-
lizada. Todos os sel,.ls disc;ípulos devotavam- tante elo de ligação c.om aquele país vizinho 
lhe especial deferên_da e respeito, tornando e, ao_mesmo tempo, num significativo passo 
o exercício do magistério uma missão estimy_- no sentido da integração subcontinental que 
lante_com a permanente redclagem de conh_e_·_ tantç sonhamos. 
cimentOs. No âmbito da congregação da f;i~ .. Construir a ponte será colocar-nos mais 
culdade e a seguir junto_ à própria reltorTã; próximos de nossos irmãos bolivianos, com 
Aderbal desfrutava da maior consideração, todos os b_eneficios que advirãO dessa aproxi-
mercê do seu talento e cultura polimorfa. mação. .. _ . 

Como político, presidiu o Partido Democra- A própria integração do Estado de Rondô-
ta Cristão, a nível regional, ao mesmo tempo nia, em suma, será grandemente beneficiada 
em que, com a extinção das agremiações pelo pela ligação Costa Marques - Prestdente Mé-
AI-2, flliou-se ao antigo MDB, disputante em dici, graças ao grande impulso que será dado 
1966 uma cadeira de Sena4or da República. à região que- medeia os dois Municípios. 

Embora sem lograr êxito na disputa eleito-' Tehho razões para crer que, dada.a imp·or-
ral, foi sempre um batalhador em prol da nor- tância estratégica da BR-429, a Construção 

da ponte Já terá sido planejada pelo DNER. 
Apelo, assim, ao Sr. Ministro José Reirialdo 
Tavares, dos Transportes, be_m como ao Dr. 
Antôo_iQ Alberto Can_abrava, Dtretor-Gera] do 
[)NER, "no sentido de qUe a_ obra se rea_I_ize 
o qu-anto antes, atendendo assim ao interesSe· 
esUért:.églco e ao gr'ande ailseio regionãl-nesse 
sentido. 

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

DOCUMEi'ITO Q- OOE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU PRO
NUNC[AMENTÓ 

"ESTADO DE RONDÓNIA 

Prefeitura .Municipal de 
Presidente-Médlci 

PreSidente Médíci~ 29 de maio de 19"89 
Ex.celentíssirho Senhor -
CumpriniEmta!ldo Vossa Excelência, venho 

através deste solicitar para que exponha pe
rante o· CongreSso Nacional, a_ necessidadEt 
de ser executada a c_onstrução de uma ponte, 
para a travessiã- sObre o rio Machado, rio este 
que corta o nossO _münlcfpio, e devido as suas 
dimensões s'ª torna dificil sua travessia_ por 
balsa. 

A local~ção da ponte em questão que mais 
interessa ã c.on1t.midade loCal é junto ao Porto 
Príncipe, pois interliga a sede do município 
ao meio rural, que possui mais de 50% da 
área de abrangência do munidj:lio, onde nesta: 
região se faz representar pelo sistema produ
tiVo d9s agricultores assentados e separadoS 
pel_o referido rio, sem uma devida ponte para 
escament_q ·a e -·seus prodl!tos agr'ícolas, tais 
como: arroz, feijão, milho, algodão, café, ca
cau, latex de seringueira e a produção pe
cuária. 

O núrrtero de. comunidade ã.g_rícolas a se-
rem beneficiadas são _as seguintes: 
-2-~"ünha ..:.__ Càinunidáde "Sã.nt<i ROSã 
2~ Unha- Comunidade N. S~ de Fátima 
2~ Linha - Comunidade N. Sr- dos Nave-

gantes 
1" Linha -Comunidade São MateUs-
I~ -Unha-_:_ Comunidade Perpétuo Socorro 

Setor I 
1 ~_Linha_- CoinÜnidáde pe;pêtuo-So~Órro 

Setor U 
3~- Unha - Comunidãâeo São Carlos 
3~ Linha -Comuliidade N. Sr.- Apàrecida 
3t Linha_:_ Comunidade N: Sr" Do Carmo 
4a Linha - Comunidade Sta. Luzia 
4• Linha - COrri. unidade Sta. T er"ezinha 
58 Linha - Comunidade São Sebastião . 
s~ Unha-.:.._ tornuntd.,_de-São J6ão Evan~ 

9elista 
& Linha -:-:- Çomunidad_e- Menino Deus 
Núcleo de Apoio Rural T ancredópolis 
Núcleo de Apoio Rural Nova Londrina 
ASSOêiaÇ:âo -de Pioduiõre.S RurçÍis de PreSi-

dente Médici - Aprume - --
Associação de Produtores Rurais de Tancre

dópolis - Aprutan. 
· AtraVés deste relato, mas de imponente ra

diação social e económica ao nosso muni
ciplo, venho solicitar sua valiosa atenção, para 
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que Presidente Médici ---:- RO, faÇa por onde 
escoar sua produção agrícola e pecuária. 

Assim, conhecedor do excelente traba1ho 
de Vossa EXcelência junto a essa augusta Ca
sa, aguardo o acolhimento do presente pe
dido.· 

Nesta oportunidade faço meus melhores 
protestos de alta consideração. 

Atenciosamente. OJ7son Borges de Sou:at 
Prefeito do Município." 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra aO nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

OSR. ROY BACELAR (PMDB- BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, deparei-me, há poucos dias, 
com uma sentida carta, publicada na seção 
"Ponto de Vista" da revista Veja, de 24 de maio 
de 1989, cujos prinieiros períodOS desejo ler 
neste momento, data venia, de Vossas Exce
lências: 

''Tenho 36 anos -e já sou uma velha. 
Pelo menos é essa a opinião da Caixa 
Económica Federal- e da maioria das 
instituiçõ_es públicas do BrasiL Depoís de 
um exaustivo período de estudos, fui 
aprovada em concurso público promo
vido pela Caixa, rrias não serei chamada 
a trabalhar. O motivo? Tenho mais de 
29 anos, a idade que os tecnoburocratas
entendem como o limite máximo de ca
pacidade f!Sica e intelectual de um brasi
leiro - teoria que se tem feito valer até 
no Judiciário." 

"Depois da aprovação~ fiquei em 239 
lugar entre os 65 classificados - ainda 
me submeti a um teste de dati!ografia, 
em que fui novamente aprovada. Mas, 
dias depois, descobri que não era esse 
o interesse da instituição." 

Senhores Senadores, trata-se do desabafo 
de uma cidadã brasileira, senhora de 36 arios, . 
impossibilitada de assumir, na Caixa Ec_oli.ô
mica Federal, o cargo para o qual se habilitara 
com brilhantismo através de concurso púb]iw 
co, pelo simples fato de ter mais de 29 anos 
de idade. 

A Constituição Federal, no seu artigo- 37, 
assim determina: "A administração pública di
reta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Munidj:>ios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, morali
dade, publicidade e, também, ao seguinte: 

1-os cargos, empregos e funções públicas 
são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei; 

D -a investid1,.1ra em cargos ou emprego 
público depende de aprovação prévia em con
curso público de provas ou de provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargos em 
comissão dedarado em lei de livre nomeação 
e exoneração;" 

Por sua vez, o item XXX do artigo 79 estabe
lece "proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil". 

Srs. Senadores, _obSE!iva-se a peremptorie- Na expi-essao de Pra"ncisco Carripos, o siste-
dade da Constituição no que diz respeito aos ma constitucional é "dotado por força dos 
requisitos necessários para ingresso_ no servi- seus princípios fundamentais de um sentido 
ço públiCo. próprio e total, com influência sobre o sentido 

Exige a_ Constituição obediência aos princí- das normas constitucionais concretas e parti-·-
pios de legalidade, impessoalidade, moralida- culares". 
de, publicidade, concurso público, a exigên- Por isso, o item I do artigo 37, ao estabelecer 
cías fiXadas em lei, proibido critério de admis- que os cargos públicos_são a__cessíveis __ a todos 
são por motivo de idade. os brasileiros que preencham os requisitos es-

=-- Verifica-se, então, _a total insubsistência de tabelecidos em lei, não cria uma exceção. 
proibições de ingresso no serviço público em Conclui Dari_o Abranches Viotti: "não quis a 
virtude de limite de idade. Constituição dar ao legislador ordinário o po· 

A manterem-se determinações proibitivas der de criar requisitos arbitrários e iníquos, 
de ingresso no ~rviço público s~melhantes que estabeleçam desigualdades artificiaiS en-
à que flz referência, além de violar-se acintosa- __ tre os brasileiros. Entender assim seria ignorar 
mente a Constituição; cria-se a esdrúxula si- toda a evolução do nosso direito, secularmen-
tuação de que um brasileirO- maior de trinta te encamín11ado no sentido da extinção de 
e cinco anos somente poderia ser Ministro injustos privilégios. Seria atribuir à Constitui~ 
do Tribunal de Contas da União, ou Ministro ção o intuito contraditório de assegurar num 
do Supremo Tribunal Federal, de acordo, res- artigo a igualdade e noutro admitir que o legis-
pectivamente, com os artigos 73 e 1 O 1 da la dor ordinário estabeleça a desigualdade, nu-
Coristitul_ção Federal, mas não poderia candi- ma questão furiOamental como é- a do proVi-
datar-se a-modestos cargos administrativos. menta dos cargos públicos". 

A Lei n9 6.334, de 31 de maio de 1976, Por todas_essas razões, Sr..F.'r..~iden_te e Sr~. 
fixava em cinqüenta anos a idade máxima para Senadores, são disparatadas~e injustas as nor-
inscrição em concurso público destinado ao mas das instituições públicas, que consideram 
ingresso em empregos e cargos do serviço incapazes de desempenhar atividades intelec-
público federal. tuais e físicas brasileiros maiores de 29 anos, 

Não $e entende por que algumas institui- não lhes permitindo o ingresso em seus qua-
ções pública, ainda após a promulgação _da dros. 

_ Constituição de 5 de outubro de 1988, conti- Era o qu_etinhaa diz~r, Sr. Presidente. (Muito 
nuam estabelecendo critérios restritivos nesse bem!) 
campo. 

Em uma época na qual o progresso da Me
dicina concorre para o prolongamento da vida 
humana, desperdiça-se o "saber de experiên
cias feito'_'_, 

A incapacidade deye ser atestada por médi
co, através de exame, não simplesmente pre
sumida pela burocracia do Estado. 

A Constituição Federai, em regra, considera 
apto a exercer cargos quem não haja comple
tado setenta anos, conforme estabelece o item 
U do artigo 40 no sentido de aposentadoria 
compulsória "aos setenta ahOs de idade, com 
provenfos_ proporcionaiS ao tempo de servi
_ço". 

Assim sendo, se os proventos da aposen
tadOria sã,o-propOrcionais ao tempo de serviço, 
se_a compulsória ocorre aos setenta anos de 
idade, por que estranha razão não pode ser 
admitido a um posto quem poderia nele per
manecer? 

No _a(tigo .59, a Constituição assegura que 
"todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza ... ". 

Em relação à igualdade, ''a Constituição
conforme afirma o Juiz Dario Abranches Viotti 
-não admite em caso algum qualquer derro
gação legal ao princípio por ela estabelecido. 
Esse princípio ela o enuncia em termos abso
lutos ou plenos, com isto manifestando a in· 
tenção de que ele se torne efetivo em toda 
a latitude do seu sentido e em qualquer cir
cunstância seja qual for a situação ou a condi
ção da pessoa, a natureza da causa, a espécie 
da relação, o estado de fato que a lei pretenda 
reger. Não haverá condições à igualdade pe
rante a lei. A lei será igual para todos e a 
todos se aplicará com igualdade" .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador JoSé 
lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Sênadores, sempre con
siderei ã lealdade como um dos sentimentos 
mais nobres da raça humana. Nada mais grati
ficante do que se dar a mão a um amigo 
caldo em desgraça, mesmo que esse infor~ 
túnio tivesse sido provocado por suas próprias 
fraquezas. -

Todavia, devemos ser leais aos amigos em 
todas as circunstâncias, menos quando aque
las que os fiZ.erarn cair em desgraça tenham 
sido praticadas contra O' bem comum. 

No exercido de seu mandato, o atual Presi
dente da República tem- desnudado para o 
País uma admirável faceta de sua persona
lidade: a lealdade. É uma pena que os amigos 
do Presidente não se tenham mostrado _dignos 
de sua amizade e lealdade. 

No entanto, se como pessoa física o Presi
dente é merecedor de aplausos, o mesmo não 
se pode dizê-lo como figura jurídica. Amigo 
dos seus amigos, o Presidente não demons
trou a mesma lealdade para com milhões de 
brasileiros, anônimos --e _desc:onbecidos, que 
se viram prejudicados por alguns membros 
de sua corte. 

Poderíamos citar vários ex_eniplos em que 
alguns cidadãos privilegiados pela amizade 
presidencial abusaram dela em proveito pró
prio. Da mesma forma são conhecidos os epi
sódios_ em que o Presidente resistiu até o últi
mo instante para demitir o amigo prevarica-



3166 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Junho de !989 

dor, mesmo diante de provas que eVIdenCia
vam uma ação funesta contra a sociedade. 

Preferimos nos_ ater à última encenação âa 
amizade comprometida. O ex-presidente do 
Banco Central, durante todo o tempo em que 
se manteve no cargo, continuou proprietário 
de uma corretora de valores em Si;o Paulo. 
A conjugação dos dois interesses seria, no 
mínimo, aética. O atual Se<:retárlo de Estado 
dos Estados Unidos, para assumir o cargo; 
teve que vender ações que possuía em um 
banco comercial, apenas porque esse banco 
era um dos credores do Brasil e o Secretário 
preferiu não correr o ri_sco c:l.e ser parte interes
sada na negociação da dívida externa brasi
leira. 

Aqui no Brasil, contudo, pensamos de for
ma diferente. Em nome da amizade que o 
unia ao Presidente, o -dirigente do Banco C~n_
tral achou que tinha direitos de usar a faca 
e o queijo. O Chefe de- Estado, honrando a 
amizade e a lealdade, preferiu ignorar o que 
poderia acontecer. _ _ 

E aconte<:eu. A corretora do Presidente do 
Banco Central foi· fechada pbr inadimplênda 
no mercado de_ capitais. Perdeu o cargo, a 
corretora e o din_beiro, seu e de_ aplicadores. 

Não se sabe se perdeu a amizade presi
dencial. 

Era o que tinha a -di:ter, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SJ;JYAPO. 
RES: - ~~. 

Rona1do Aragão --Oiavo Pires-João Cas-__ _ 
tele - Edison Lobão - Joã Lobo - Hugo 
Napoleão - Marcondes Gadelha - Divaldo 
Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Franciscq 
RoUemberg - Luiz Viana - Jamil Haddad 
-Itamar Franco- Femando_Hendque Car
doso -Iram S_araiva -lrapuan Costa Junior 
-Roberto Campos- Márc:io Lacerda- Nel
son Wedekin--: 03rlos Chiarelli -José P.ªlJJO 
Bisei-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São ijdos os seguintes 

Requerimentos 
REQUERIMENTO N' 346, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei do DF no 24, de 1989, que 
dispõe sobre a revisão dos vencimento bási
cos dos Conselheiros e Auditores do Tri);>unal _ 
de Contas- do Di_strlto __ fe.~ei'al gos membros 
do Ministério PúbllcojUnto ao meSmq Tribunal 
e dá outras providências. 

Sala das Sessõe_s, 27 de junho de 198Q. 
- Ronan Tito- Ci!lflos Patrocfnio - Fernan
do Henrique Cardoso---:Jarbas Pqssarin.ho
Afonso Sancho. 

REQUERIMENTO N• 347, DE 1989 

Requeremos-urgência nos termos do lart. 
336 altnea b, do Regimento Interno; para o 
Projeto de Lei ~ 9, oriundo da Câmara dos 

Deputados que regulamenta o art. 159 da 
COnStituiÇão da República Federativa do Brasil 
(Fundo ConstituciOnal). 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1 9"89. 
-Jutahy Magalhães - Edison Lobão- Ney 
Maranhão -Mário Maia - Carlos Afbeito. 

O-SR. PRESIDENTE_(Pompeu de Sousa) 
-Os requerimentos lidos _serão votãdos após 
a _Ordem do Dia, na forma do art. 340, inciso 
II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_usa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador "Man
sueto de Lavor. (Pausa.) 

~,_Er não est_á presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Joãtr 

Calmon. (Pausa}" 
S. Ex' não está presente. Sobre a mesa pare

cer qu~vai ser lido pelo Sr. fo Seàetário. 

É lido o seguinte 

Parecer 

PI\RECER N' 106, DE 1989 
Da Comissão Dlretora 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 132, de 1989. 

A- Comissão Diretora apresenta a redação 
fmal do Projeto ae-Lei do Senado n~ 132, de" 
1989, de_ iniciativa da Coniíssão de Consti· 
lUíÇãO, JUstiÇa e Gdadania, que regulamenta 
o art:9" da -conStJ.'tuição Federal. 

Sala de Reuriiões da Comissão, 24 de junhO 
de 1989. -Alexandre Costa; Presidente-
Pompeu de Sousa Relator - Nabor Júnior 
----~ureQ_MeUo. · 

ANEXO AO PARECER N" 106, DE 1989 

Regulamenta O art. 5» da Constituição 
Federal 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ COnsidera-se exercício do direito · 

de greve a paralisação coletiva, tempor~ria, 
total ou parcial dos trabalhadores de uma em; 
presa ·ou várias empresas da mesma atividade 
econômica em razão de impasse nas negocia
ções que tenham por objetivo a defesa dos 
interesses profissionais da categoria _quanto 
às suas relações de trabalho. 

Art. 2o A oportunidade da greve e a natu
. reza dos interesses que por meio dela possam 
ser defendidos serão definidas pelos próprios 
trabalhadores, na Assembléia Geral da entida
de-sindical, convocada através de edital, divul~ 
g~do pela imprensa local com quarenta e oito 
horas de antecedência. 
- Parágrafo único. A Assembléia Geral_ que 
deli_b~rar sobre "a greve podEirá adotar, entre 
outras, ~s _seguintes modalidades de exercício 
desse direitÕ. -· · · 
_ a) estado de greve, com os trabalhadores 

em atividade normal; 
b) paralisações parciais por setor; 
c) .greve por prazo indeterminado. 
Art. 3° A Assembléia Geral deliberará por 

processo estabelecido no Estatuto do Sindi
cafo. 

§ 1 ~ A Assembléia Geral poderá ser insta
lada na sede do Sindicato, da Federação ou 
da Confederação ou, excepcionalmente, em 
local para esse fim desiQ:i"tado pela Diretoria 
do Sindicato. 

§ 2~ Deliberado pela Assembléia Ge"ral o. 
estado de greve, o Sindicato deverá comuM 
nícar, imediatamente, por _escrito o_u através 
de edital, aos empregadores, as razões da gre
ve e a data da deflagração do movimento que 
só poderá ocorrer, no mínimo, quarenta e otto 
horas após aquela deliberação. 

§ 39 A falta de cumprimento das dispo
sições previstas neste artigo poderá determi
nar a g_ecretaçâo da ilegalida9-_~ da greve pela 
Justiça do Trabalho. 
_ Art. ~~ No prazo a que se refere o § 2° 

4o a~go anterior, o Síildicato deYerá eleger 
Comíssão-Pã.ra conduzír as riegoCiã"Ções_ c o ln 
os representantes indicados pelos emprega· 
dores. 

Art. 5o Nas atividades e serviços essen
ciais definiâos nesta Lei, o Sindicato .deverá, 
tamQém, divulgar em comunicados, através 
da imprensa, do rádio e da televisão ou por 
quaisquer outros mekk de comunicação; as 
razões e a data -~êl paralisação desses serviços. 
Nesta hipótese, será de oito dias o __ prazo a 
que se refere o art. 3°, § 2~ - - -

Parágrafo único. Os_ comunicados <:1 que 
se referem esta Lei serão gratuitOs quando 
divulgados através de enipresas de comuni
cação, concessioiiárlas ou permissionárias do 
Serviço público. 

Art. 69 A entidade siildiCai-a-que perten
cerem os trabalhadores em greve poderá 
constituir -comiSsões de Greve pata obter a 
i:i:desão ao movimento, através de :meros paCí
ficos, sendo punível, na fórma da -leQíSiação 
penal, a grave ameaça, a violência física ou 
qualquer" oUtra forma de ação ilícita que impe
ça o direito de acesso ao trabalho daqueles 

___ que não aderirem ao movimento. 
- Art. 7o Os sindicatos e_ os tra_balhadores 
ficam obrigados a pre-star os serviços neces
sários á segurança e á mamitenção dos equi
pamentos, instalações_ e património dos esta~ 
belecimentos on_de _oc:orrer a paralisação, vi~ 
sanáo à retomada __ das perspectativas ativida
des por ocasião da cessação da greve. 

Parâgrafo único. Os abuSos cometidos 
durante o movimento grevista sujeitam os res
ponsáveis às sanções da legislação civil e pe
nal, assim considerados,_ entre outros, os atos 
de violência, a Qcupação, o apossamento oli 
dano a bens ou instalações que, por sua_ natu
reza, não podem sofrer solução de c:ontinui

- daOe no Seu funcionamento:_ 
Art 8° São essencias as ativiç3ades e ser· 

viços: 
a) de abi3stecimento de- água, energia elé

trica, gás e combustíveis; 
b) de assísfêndcl. -médiCa e hospitalar; 
c) de distrib_uição e comercialização de me-

dicamentos; 
d} fUnerários; 
e) de segurança pública e de bombeiros; 
f} _penitenciários; 
g) de transportes coletivos e de ãliritentos; 
h) de coleta de lixo urbano; 
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i) de compensação de cheques, pagamen
tos de cheques salariais, aposentadorias e 
pensões. 

Art. 9~ Nas atividades e serviços essen
ciais, ficará o Síncficato -e os frabálfiãdores--indi
vidualmente obrigados a garantir o atendi
mento das necessidades inadiáveis da comu
nidade, de cuja falta resulte perigo iminente 
á sua sobrevivência, saúde ou segurança. 

§ 19 Incumbe á Comissão referida no art. 
4~ a designação, em comum acordo com o 
empregador, dos trabalhadores que devam 
prestar os serviços a que se refere este artigo. 

§ 29 A inobservância das disposições des
te artigo sujeitará a decretação, pela Justiça 
do Trabalho, da ilegalidade da greve. 

Art. 1 O. Os empregadores não podem, 
durante a greve ou em razão dela, dispensar 
ou substituir trabalhadores grevistas, salvo na 
hipótese do não cumprimento, pelo Sindfcato 
ou pela Comissão a que se refere o art, 49, 
das exigências previstas no artigo anterior. 

Art. 11. A greve suspende o julgamento 
de processo de dissídio coletivo que tenha 
sido ou venha a ser instaurado, salvo quando 
requerido o julgamento pelos trabalhadores. 
Nesta hipótese, a decisão judicial será terml~ 
nativa do movimento grevista que, se prosse
guir, será declarado ilegal. 

Art. 12. A greve realizada com inobser~ 
vância do disposto na presente Lei, ou a que 
for declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, 
facultará aos empregadores considerar o pe
ríodo da paralisaçáo como falta injustificada 
ao serviço 

Art. 13. Os trabalhadores que participa~ 
rem dos atas de negociação, preparação ou 
deflagração 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 conciliação das partes; 
b) por decisão da categoria dos trabalha

dores ou do Sindlcato, sendo vedada a interfe
rência de autoridade pública, força policial ou 
de terceiros não envolvidos no movimento 
grevista; 

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

Art. 15. Nas hipóteses das letras a e c 
do artigo anterior, serão assegurados aos tra~ 
balhadores grevistas o recebimento dos salá
rios e o cômputo do tempo de paralisação, 
como de efetiva prestação de serv:lço, 

Art 16. Esta Lei entra em vigor na dã.ta 
• de sUa publrtação. _ 

Art. 17. Revogarn~se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotada a Hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

-Item 1: 

Votação, e!ll turno único, do Projeto 
de Lei do DF~n? 11, de 1988, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 

institui, no Distrito Federal, o adicional 
do Imposto sobre a Renda e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob no 87, de 1989, da Co
missão 

- do Distrito Federal, favorável, nos 
term~ de substitutivo que oferece~ 

A n:latéria constou da Or'dem do Di<i da 
sessão ordinária do dia 26, do corrente, tendo 
a votação _sido adiada por falta de quorum. 

Passa-s_e à votação do substitutivo, que tem 
preferência regimental. 

O Sr . .,JamD Haddad- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConCedo a palavra ao" nobre Sen-ãdor Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem) -Sr. Presidente, não estou querendo, 
na realidade, pedir verificaçãO de quorum. Pa~ 
rece-me que a matéria é_ de alteração de im
poSto, quer dizer~ um acrésciffio, dentfO -do 
Distrito Federal. -Esse assunto rião deve ser 
votado com um quorum tão baixo, como te-
mos, rio momento, nesta CaSa. - -

Pergunto a V. EJcl', posso encaminhar ainda 
à Mesa, já que não foi colocado em votação, 
um requerimento no sentido de que haja urna 
inversão da Ordem do Dia, para que este item 
passe a ser o último dentro da pauta da sessão 
de hoje. 

-O SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa) 
_::V. Ex' pode pedir preferênda para os de-: 
mais it~ns, __ o_ q!Je significará a mes~a co~sa. 

O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente, 
faço oralmente, enquanto não chega à Mesa, 
na realidade, o pedido por escrito. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requeriffiento de V. Bel' será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 348, DE 1989 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regi
mento -Interno, requeiro inversão da -Ordem 
do Dia, a fim de que _a matéria constante do 
item 1 seja submetida ao_Plenário em ú1timo 
lugar. 
- -Sala das Sessões, 27 de junho de 1989. 
-Jamil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-'- Em votação o requerimento do nobre Se~ 
nadar Jarnil Haddad. 

OS -SrS. Sen"adOfes que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Está feita a inversão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 1 O, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 

cria e extingue unidades orgânicas na Se
cretaria de Segurança Pública do Distrito 
Federal, e _dá outras providências, tendo 

PARECER, sob no 84. de 1989, da Co
missão 

- do Distrito Federal, favorável, com 
ernen_da que_apresenta de n9 1-[)~. 

A ma_téria constou da Ordem do- Dia da 
sessão ordinária do dia 23 do corrente, tendo 
a sua votação sido adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Em votaÇão a Emenda n9 1 ~DF. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria será encaminhada à Comissão 

Diretoraopara redação final. 

O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: 

Votação, em turno único, do Requeri~ 
menta n9 327, de 1989, de auf6ria do 
Senador Fernando_ Henrique Cardoso, 
solicitando tramitaçáo conjunta para os 
Projetas de Lei do Senado n16 89 -e 91 
de 1988, e 151 de 1989- complemen~ 
tar, de autoria dos Senadores Marco Ma
dei, Pompeu de SouSa e FeriJ.anao Henri
que Cardoso, respectivamente, que esta
beleçem normas gerais sobre a elabora
ção, ã redação, a alteração e consolida
ção das leis. 

Erri votação o requerimento. 
Os Srs. senadOres que o aprovam queiraril 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, os Projetas de 

Lei do Senado n~ 89 e 91, de 1988, e 151, 
de 1989- Complementar, passarão a trami
tar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câr:ilara n9-13, de 
1983 (n9 l12n9;na Cãsa de_origem) que 
dá ri Ovei -redaçâo ao art--:- 243 da Ccinso~ 
lidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto~Lei il9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
"a'' do Regimento Interno, e cOnforme o Pare~ 
cer n9 58, de 1989, da Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi~ 
cada o Projeto de Lei da Câmara dos Depu-
tados n° 13, de 19f0: (Pausa) --
_ Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem5: 

Projeto de Lei da Câmara n9 30, de 
198~(n• 4.563/81, na Casa de origem), 
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que altera a redação do art 446 da Con
solidação das Leis do TrabaJho, aprOvada 
pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1 ~de maio 
de 1943. - - -- --

A Presidência, nos termos do arl369, alínea 
"a", do Regimento InternO, e conforme o Pare
cer n9 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e _Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n9 30, de 
1983._ (Pausa) _ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicaçãO 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 6: -- -

Projeto de Lei da Câ:mar~_ · n9 36; de 
1983 (n9 3.776/80, na Casa ae origein), 
que altera o art. 830 da ConsOlidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Deçre
to-Lei n9 5.452, de 1" de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 369, aünea 
"a", do Regimento Interno, e- conforme o Pare
cer n\' 58, de 1989, da -ComiSsãO -de Consti
tuição, Justiça e Gdadanía, declara prejudi
cado_ o Projeto de Lei da Câmara n\' 36,_ de 
1983. (Pausa) 

Não havendo objeçáo do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmarados Deputados. 

(0 Sr: Pompeu de Sousa, 3 9 Secre.Mrio.. 
deixa a cadeira __ dã Presidênc_i?J que é ocu
pada pelo Sr. fram Saraiva, 1 P Vt'ce·Pre
sidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 7: 

Projeto de Lei da. _Câmara nç 39 • .de 
1983 (n9 52Bn9, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a contagem, para efei
tos previdenciários, do tempo correspon
dente ao exercício _do_m_andato de prefeito 
municipal. 

A Presidência, nos termos do art 369, -alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comíssão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara r\? 39, de 1983. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
Irá ao Arquivo; feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem8: 

Projeto de Lei da- Câmara n9 44, de 
1983 (n" 193n9, na Casa de origem), 
que altera a redação -_dos arts. 76 e 81 
caput , da Consolidação das Leis do T ra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943, parã acres
centar os itens Previdência SoCial, Educa
ção, Saúde e Lazer à cláusula que define 
salário míllimo •. 

A Presidência, nos termos do art. 369~ alínea 
a, do Regulamento Interno, e conforme o Pare
cer n" 58, de 1989, da ComiSsão de Consti
tuição, Justiça e Qdadania, declara prejudi-

cado o Projeto de Lei da Câmara n~ 44, de 
_)983, (Pausa ) . 

Não havendo objeção do Plenário, a m~téria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
â C"arilara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE Iram Saraiva) -
Item 9; 

Projeto de Lei do Senado n~ 292, de 
1983:.:.... Coiriplementar, de autoria do 
Senador Nelson Caineiro, que acrescenta 

_ dispositivo à Lei Complementar n'i 11 , de 
25 de maio de 197 í, pãia o fim de atribuir 
~competência ftScalizadora às ~ntidades 

sindicais de trabalhadores rurais, relativa-
-:- ITfente_à. prestação de serviÇos de_ saúde. 

APresidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, dO Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n? 58, de 1~69.da_Comissão de: Constit!Jição, 
Justiça e Cidadania, dedeira prejudicado_ o 
PrójetO d.e Lei do -:senaac:>. n~ 292, .de 1983 
- Complemefrtàr. (Pausa ) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sai'aiva) -
Volta-se ao item 1, a requerimento do Senador 
Jamil Haddad. 

lteml: 
_Votação, em turÍlo único, do Projeto 

de_ Lei do DF n?_ll, de 1988, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
institui, _no Distrito Federal, o adicional 
do lmpo~rt:o sobre a Renda e -dá oUtras 
providências, tendo 

PARECER. sob n• 87, de 1989, da Co
missão-

- ---do Distrito Federal, favorável, nos 
"l:ermos de substitutivo que oferece. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária do dia 23 do corrente, tendo 
a votação sido adiada por falta de quorum. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem 
preferência i'egirriefrtal. 

O Sr. Jamil Haddad - Peço a palavra 
pãra encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ Para 
encaminhar.) -Sr. Presidente, eu havia solici
tado a inversão da Ordem do Dia, pois trata-se 
de matéria relacionada com o Imposto de Ren
da, que deveria ser um adidonal a ser cobrado 
no Distrito Federal e com a justitificativa do 
disposto no art. 155, item ll, da ConstitÚição 
da República Feàeratíva do Brasil.-

Sr. Presidente, recordo-me que quando da 
VOtação deste item, n"a Constituinte, votei conw 
trariamente à cobrança desses impostos pelos 
Estã.dos e pelo Distrito Federal. f'ião querendo, 
como já disse, obstruir a pauta, não pedirei 
verificação, mas peço que conste o meu voto 
contrário- deixo agora bem claro ~_quando 
da votação da matéria .. 

O Sr. Jorge Bomhausen- Sr. Presiden
te, peç_o a palavra. 

O SR. P~ESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador j_orge 
Bomhausen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL
SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, por ocasião da Assembléia 
Nacional Constituinte, apresentei emenda vi
sando retirar esse dispositivo constitucional 
que, mais uma vez, penaliza o contdbUTiite 
brasileiro. 

Não tendo obtido a resultado que esperava, 
urna vez que a maioria se mostrou muito mais 
a favor do Estado do que o cidadão brasileiro, 
desejo nesta oportunidade, também, previa
mente, manifestar a minha posição contrária 
e o meu voto contra ao projeto de lei em 
exame. 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. 

O $R. _P_RESIDENTE: (Iram -Saraiva) -
Em vOtaçãO.· . . . 

Os Srs. Se11a:dores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. 

Aprovado, contra -õs votos dos Srs. SeM
dores Jarbas Passarinho, Jamil Haddad, Jorge 
Bomhausen, José Agripino, José BiSo!, Carlos 
Chiarelli, Mauricio Corrêa e Itamar Franco. 

Aprovado o substitutiyo, fica prejudicado o 
projeto. --·-

A matéria vai à COmissão Diretor_a, para a 
redação do vencido para o turno suplementar. 

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So
bre a mesa, redação final de proposição apro· 
vada na Ordem do Dia d~ hoje e _que, riOs 
termos do parágrafo único-do art."301 do Regi
mento Interno, se não houver objeção do Ple
nário, vai ser lida pelo Sr. }9 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 107, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

RedaçãoJinal do Projeto de Lei do DF 
n-~-10, de 1989. -- -- -. -~-

A Comlssão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n~ 1 O, de. 1989, 
Çiue cria c extingue unidades orgâniCaS nã Se· 
cretaria de Segurança Pública do Distrito Fe· 
dera] e dá outras providências. 

:Sala de Reuniões da_ Comissão, 27 de junho 
de 1989. - lrt!m Saraiva, Presidente - Men
des Cana/e, Relator- Lourerriberg Nunes Ro
cha -Antonio Luiz Maia. 

ANEXO AO PARECERN' 107, DE 1989 __ -

Cria e extingue unidades orgânicas na 
Secretaria de Segurança Pública do Dis· 
trilo Federal e dá outras proVidéndãS. 

O Senado Fedei-ai-decreta: 
Art. 19 São extintas, na Secretaria de Se

gurança Pública, a Séç_ão de Cadastro de RoU
bos e Furtos de Veículos e um_P:osto Polícia!, 

-subordinados, respectiVamente, à Delegacia 
de Roubos e Furtos de Veículos, da Coorde
nação de Polícia Especializada, e _à 1 o Dele
gacia Policial, da COordenaÇão de Polícia Or
cunscricional. 
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Art 2~ São criadas, na Secretaria de Se
gurança Pública, as seguintes unidades orgâ
nicas: 
1-Serviço de Cadastro de Roubos e Furtos 

de Veículos; e 
II- Depósito de Objetos Arrecadados. 
Art. 39 Ao Serviço de Cadastro de Roubos 

e Furtos de Veículos, órgão diretivo-executivo, 
diretamente subordinado à CoOrdenação de 
Polícia Especializada, compete: 
l- organizar e manter atualizado o cadas

tro de informações relativas ~ roubos e furtos 
de veículos; 

ll- proceder vistoria em veiculas e exame 
de sua documentação, com vistas ao forneci
mento de certidões; 
lii-elaborar mapas e levantamentos esta

tísticos de veículos roubados ou furtados e 
recuperados, bem como minutar a correspon
dência a ser expedida; 

IV-desempenhar outr_as atribuições, no 
âmbito de sua competência. 

Alt 4? Ao Depósito de ObjefoS-Arrecada
dos, órgão executivo diretamente subordinado 
à Divisão de Administração da CoOrdenação 
de Polícia Especializada, compete: 

I-receber, guardar e conservar, devida
mente etiquetados, objetos, instrumentos, 
bens e valores arrecadados pelas delegacias 
policiais e especializadas, vinculadas ou não 
a inquéritos ou processos; e 
II- desempenhar outras atribuições, no 

âmbito de sua competência. 
Art. 59 SãO extintaS, na-Tabela de Pessoal 

do Distrito Federar - parte relativa ã Secre
taria de Segurança Públka, uma Função de 
Confiança do Grupo Dfreção e Assessoramen
to Superior, de Chefe -a e Posto Policial, Código 
LT-DAS-101.1, e uma função do Grupo Dire
ção e Assistência lnteimediáría, de Chefe da 
Seção de Cadastro de Roubos e Furtos çle 
Veículos, Código DAI-111.3. __ 

Art. 6? São criadas, na Tabela de Pes_soal 
do Distrito Federal - parte_ relativa_ à Se~re
taria de Segurança Pública, a Função de Con· 
fiança de Chefe do SeiviÇO de cadastro de 

·Roubos e Furtos de Veiculas, Código LT
DAS-101.1, do Grupo Direção e Assessora
menta Superiores e a Função de Chefe do 
Depósito de Objetos Arrecadados, Código 
DAI-111.3, do Grupo Direção e Assistência In-
termediáriaS. - - -----

Parágrafo único. São estabelecidas, para 
as funções de Chefe do Serviço de Cadastro 
de Roubos e Furtos de VeículQs e de Chefe 
do Depósito de Objetos Arrecadados, as corre- _ 
lações com as categorias funcionãiS de Dele-
gado de Polfcia e de Agente de Polícia,respec
tivamente. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. ae Revogam-se as disposições em 
contráriQ. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
p~recer vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So
bre a mesa, re_querimento que será Udo pelo 
Sr. 1 o Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

.. -REQtiBUMENTci N" 349, DE 1989 

Nos termos do art. 356 do Regimento lnter
n~O;requeiro dispenSa de publiCação, para ime
diata discussão e_ votação, da redação final 
do Projeto de Lei do DF no 1 O, de 1_989, de 
Iniciativa "do ÇiQve'rriãdor dO Distrito federal, 
que cria e extingue unidades orgânicas na Se-_ 
cretaria de Segurança Pública do Distrito F e
dera!, e dá outras providências. 

Sala das SessõeS, 27~ de junho de 1989. 
_-.:..._Pompeu de SouSil. -

- . 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

O sR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Erri discussão a redaç:ão final (PauSa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em voiaÇão. _ _ 
Os Srs. Senadores que a ·aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à 

sanção do Sr. Governador do Distrito Federal. 

(0 Sr. Iram Sarãiva, J<> Vice-Pfesidente, 
deiXa a cadeiia da Presidência que é ocu~ 
pada pelo Sr. Nelson Carneiro Presiden
te.) 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Call!eiro) 
- Vai-se passar, agora, à apredação do Re
querimento no 346, de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei do Distrito Federal 
n• 24, de 1989. 

Ern votação o requerimento. 
Os Srs~Senadcii"es que- o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerim~nto, passa-se à apre

ciação da matéria. 

"bfSctiSSáCi,-:-em turno único, do Projeto 
de Lei do Distrito Federal D.o 24, de 1989, 
de iniciativa do Tribunal de Contas do 
Distt:ito Federai, que dispõe sobre a revi
sãO dos vencimentos básicos dos Conse
lheiros e AUditOres dO-Trlbutial de Contas 
do DiStrito Federal-e dos Membros dO 
Ministério PúbliCo jlihto -ao mesmo Tribu-

- na!; e dá outras providências. Dependen
dO- de pareéer- aa ·comissão do Distrito 
FederaL" 

Sobre a- mesa, parecer da Co.missão do Dis· 
trito Federal que será lido pelo Sr. 1~ Secre
tário. 

- É fido o seQui!J.te 

PARECER N• 108 

Da Comissão do Distrito Federal 

Sobre o Projeto de Lei do Distrito Fede
ral n<> 24, de 1989, que "dispõe sobre 
a revisão dos Vencimentos básicos dos 

-coiiselh&oS e Auditores. do TribUnal de 
COJ'itas do .Dis.trito Federá/ e dos Mem
bros do Mim'stério Público junto ao mes
mo Tnbuna/ e dá outras providências." 

_Relator: Senador Mavro Borges. 

Atrav€s da_ M.ensagem n"' 1, de 2 de junho 
fluente, o Exm" Sr. Presidente do Tribunaf de 
Contas do Distrito Federal submete à delibe· 
ração desta CaSã-o- anexo ProJeto de Lei, que 
dispõe sobre a revisão dos vencimentos bási
cos dos Conselheiros, -Auditores e membros 
do Ministéf1o Público daquela Corte de Contas. 

Segundo o artigo primeiro e respectivo pa· 
-rágrafo único dã proposição, essa revisão dar-
-se~á com o percentual de 30% (trinta por cen· 
to), a partir de 1q de maio deste ano, sendo 
que a verba de representação mensal continua 
a corresponder" aos percentuais estabelecidos 
anteriormente pela Lei n~ 5, de 29 de dezem
bro de 1988 e pelo Decreto-Lei N9 2.402, de 
21 de dezembro de 1987. 

O art 2? estabelece que, a partir de 1 n de 
julho, a revisão dos valores dos vencimentos 
básicos de que trata o projeto será realizada 
na mesma data e no mesmo percentual fiXado 
para os servidores da União,_e o _art 3"' est:en'de 
aos aposentados o mesmo percentual de rea-_ 
justamente. 

Trata-se, ria realidade, de revisão salarial fei· 
ta à semelhança da concedida pela Medida 
Provisória n~ 56, de 19 de maio último, que 
reajustou os vencimentos, Salários, soldos e 
demais remuneraÇões dos servidoreS civis e 
militares da União, no mesmo percentual de 
30%. 

Lê-se na Mel1sagerÕ que o Tribunal t_omoU 
corno paradigma o disposto no art. a~ do De- _ 
creto Legislativo no 72, de 1" de de2:embro 
de 1988, por lOiÇa do qlia!-e-assegtirado aos 
membros do Poder Legislativo o reajustamen
~çiQs_valOres de sua remune_ração, "na mes
ma --data e no mesmo percentual fJXado para 
os servidores da União'', bem assim -aSregrãs 
dos incisos X e XI; do art. 37 e do art. 39, 
§ J9, ambos da Constituição Federal. 
-Com essa·-pl'bVídência, racionaliza-se o pro

cessO legislativo, aliviando-se, em conseqüên
cia, a pauta dos trabalhos do Senado Federal, 
çqm a _segurança e clareza da norma referente 
à dáusula "na mesma data e no mesmo per-
centual". · 

A proposição está versada consoante os 
preceitos regimentais e de ji.Jrididdáde. -s-ua. 
constitucionalidade é patente tanto no aspecto 
do poder de iniciativa (arts. 73, 75 e 9"6, inciso 
U, alínea "b", das Disposições Permanentes), 
quanto no que coriCerne à competência do 
Senado Federal para legislai para o- Distrito 
Fed~ral, até que se instale a Assembléia local 
(art 16, § 1? das Disposições Transitórias). 

Em face do exposto, nosso parecer é pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das CorTiissões, 27 de JU.Dho de 1989. __ 
-Ma-uro Benevldes Presidente-Ma_uro Bar· __ 
ges Relator -Meka Alho-Pompeu_ de Sou-: 
sa-Aureo Mel/o -Maurício Corrêa- Lou
rival Baptista -- Chagas Rodrigues - Frãn
cisco RoUemberg -José Pilulo Biso/ _:__-Ma ri· 
sueto de Lavor- Carlos de 'Carli -

O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro) 
- o parecer éTilVorável. 

Completada a instrução da matéria, pas~ 
Sa-Se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) -
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Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai á __ Cõinissão DiretQra, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-SObre a mesa, parecer da Comissão Dire
tora oferecendo a redação final que vai ser 
lida pelo 19 Secretário. _ 

É lido o seguinte 

PARECER N• 109, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação Anal do Projeto de Lei do DF 
n• 24, de 1989. 

A Comissão Diretora_apresenta a redação 
final do Projeto de Lei no DF n9 24, de 1989, 
que dispõe sobre a revisão_dos vencimentos 
básicos dos Conselheiros e Auditor<$ do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal e dos 
membros do MiriiStériOVú51iCO jUnto ao mes_
mo Tnbunal e dá_outrqs providências. 

Sala de reuniões da Comissão, 27 de jUnho_ 
de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente.
Pompeu de Sousa, Relator ~Antônio Luiz 
Maia- Lavosier Maia. 

ANEXO AO PARECER N' 109, DE 1989 

Dispõe sobre a revisão dos vencimen
tos básicos dos_ Conselheiros e Auditores 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
e dos Membros do Ministério Púb!lco Jun
to tto mesmo Tn"bunal e dá outras provi
dêncíaS. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 Os vencimentos básicos .dos Con

selheiros e Auditores do Tribunal de CQntas 
do Distrito Federal, do Procurador-Geral e_Q.os 
Procuradores junto ao me~o_ Tribunal são 
reajustados em trinta por cento, a partlr de 
}9 de maio de 1989. 

Parágrafo único. A verba de representação 
mensal dos Conselheiros ~Auditores .e dos 
membos do Ministério Público a que se refere 
este artigo continua a ~orresponder aos per
centuais estabelecidos na Lei n~ 5, de 29 de 
dezembro de 1986. e nó Qecreto--Le.i n"' 2A02, 
de 21 de dezembro· de W8'Z, 

Art. 2• A partir de 1" de julho de 1989, 
a revisão dos valores dos vencimentos básicos 
de que trata o artigo anterior será realizada 
na mesma data e_ no mesmo percentual fixado 
para os· setvidores da Gnião. 

Art. 3" Aplicam-se aos Conselheíors, .Au
ditores e aos membros do Ministério Públlco 
junto ao Tribunal de COntas do _Distrito Fede
ral, aposentados, as disposições desta lei. 

Art 4? As despesas. resultantes_da eJÇecu
ção desta lei_ correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 

-Art.---s~- Esta-tei erttra em-vigor-n-a- data--de 
sua publicação. 

Art. 6ç Revogaril-se aS disposições em 
contrário 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei(o) 
-em discussão a redação fina]._~a_usa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. SenhOres que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
~ .. -------1\provada. 

O projeto.vai à sanção do Sr. Governador 
do Distrito Fedefal. 

d.sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- - passa-se, aQora, à apredaç:ão do requeii~
mento n9 347, de urgência, lido no -ExPediente, 
para Õ Projeto de Leida Câmara n-í9, de 1989-

Em vOtação o i'êqLiEirimeittci · · 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
ARrovado. 

-Aprovado o requerimento, passa-se à apre
ciação da matéria. 

"DiscuSs-ão, erTI turno único, do Projeto 
de Lei da Câmitra n1 9, de 1989, que 
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea_ 
c, da Constltuii;ão Federal, institui o Fuõ.-
do Constituciôn~ de Financiamentó do 
Norte - fNÔ, o Fundo ConstituCional 
de Fin8r1Ciamento do Nordeste - FNE 
e o Fundo ConstitucioD-al de Financia
mento do Centro-Oeste- FCO'e dá ou
tras providências, tendo parecer n" 105, 
de 1989, da ComíSsão de Assuntos Eco
nómicos, favorável, nos termos do substi
tutivo que oferece." 

_ -. Sobre a mesa, e!Jlenda ao projeto que será 
llt?a p_elo Sr. 19 Secretário. _ 

É lida a seguin~e 
EMENDAN•1 
(De plenário) 

--Oferecida_ ao Projeto -de Lei da Câmaran: 
9, de 1989,-que regulamenta o art. 1~9, iOciso 
I, alinea c, da Cohstituição Federal, institui o 
Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte- FNO, o_ Fundo Constitudonal de Fi-_ 
nanciamento do Nordeste- FNE e o Fundo 
Corlstitucional de Financiamento do Centro
Oeste- FCO e dá outras providências. 

Dê-se ao art. 4~ a seguinte redação: 

"Art 4 o s-ao beneficiários dos re.cur-
sos do FNO, FNE e FCO os produtos 

~e-empresas e pessOas físicas e jurídicas, 
além das Cooperativas .de Produção que 
desenvolvam atividades produtivas privã
das nos setores rural, mineral, industrial, 
a9roindustrial, cólnercial e de prestação 
de serviços." 

Justificação 
O dispositivo objeto da presente emenda 

excluiu dos benefíCiOs do arf. 49 os setores 
comercial e de prestação de serviços. Esse 
ato é agora corrigido Com a nova redação 
dada ao mencionado artigo 4?. _ 
_ Sala das Sessões, 27 de junho de 1989. 

-Áureo Melo. 

o sr. ROnan Tito-:_ Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
__:_ COnç_~do a palavra ao nobre Senador -Ro
nanTito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. pela 
ordem. sem reVisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na questão da distribuição dos percen
tuais para o Norte, o Nordeste e o Centro
Oeste, sinto que estamos rnuitç> pen:q_· de um_ o 

acordo. Então, se_formos para -debate, p-ode
mos não s6 nâo votar agora, mas atrasar toda 
a p~uta_ de votação. Como estou sentiodo uma 
possibilidade de acordo, gostaria de pedir a_ 
V. ~ que iiwertesse a Pai.rta-da Oidem do 
Dia, para que -discutiss-emos os outrm(asSun
tos e, enquanto isso, tentaríamos o acordo. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esta é a ciltima inatéria quer será exami
nada nesta tarde. 

O SR. RONAN mo --Sr. Presidente, 
temos a alternativa de adiantamento para uma 
próxima sessão~- na qual contar_emos com o 
Plenário cheio, devido à votação do~ Embai-:: 
xadores. 

Gostaríamos de tentar o acordo, para não 
ficami.oSa tarde inteira no debate.__EntãQ. pedi-
ria a V. Ex'=_adiasse _p?:ra a próxim~ sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Só se houver um requerimento _s.Ç)licitando 
a extinção-de urgência Há um recurso regi
mental, através do qual os líderes podem apre
sentar um ~e_guerimento de extinção de urgên
cia. Neste caso, cai a urgência e o projeto 
poderá voltar à pauta. 

O SR. RONAN TITO - Os Líderes do 
PFL, o do PDS e do PMDB retiram a urgência, 
para que possamos continuar a votaç:ão. 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa porá a votos o requerimento, depois 
de assinado pelos Líderes. 

O _SR. RONAN mo - M_uito __ obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa esclarece que após esta sessão 
h<iverá_ urna extraordinária, para votação de 
vári_as indica_ções de emb~_dores. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
p~ço a palavra-pela ~rdem. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Çonó~do a pi~1aVra :ZIO nobre Senador. 

O SR. MAURO SENEVIDES (PMQS :
CE. Pela ordem. Sem revisão do oradqr.) -
Sr.- Presidente, já houve a manifeStação do 
Líder do meu Partido, a quem devo a maior 
deferência, o maior _apreço, sem cujo assenti
mento não terlamos eoC;:aminhad_p à .Mesa, 
com as _assina_tmas dQs nobres Senadores 
Leopoldo Peres _e Jutahy Magalhães, o requeri:-
inento-de urgência. ___ _ _ 

Sinto-me, entretanto, no dever -º-e ponderar 
à casa que e.ssa· matéria se ~cha _no Senado 
Feder"!-! há quase 30 dias e_envolve_aaplicação 
de recursos relativamente vultosos, que vão. 
permitir ao Norte, ao Norde.ste e a_o Cenb_'o
Oeste a- aceleiação .do .seu des.em:çlv'imento. 

Ora, Sr. Presidente, a Çâmara dos Depu
-tados e o Senado Federal encimaia.O as suas 

atividades no próximO diá 30, e, obviamente, 
como foram feitas inovações no projeto origí
nário da Câmara, de cjue êautoro nobre Depu-
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tado Firmo de Castro, c:aberá à outra Casa 
do COngresSo apreciar essas inovaçóes que 
foram introduzidas em decorrência de substi
tutivo apresentado na Com_~sãct. de Assuntos 
Econôrnícos. 

-das prloridades, para justamente termos tem
po de apreciar todas as matérias. ~ 

Eu me permito, neste instante, advertir a 
Casa para a importância dessa matéria, a fim 
de que não pese sobre o Senado a responsa
bilidade de a haver procrastinado sem que 
ela tenha chegado à Câmara_· a tempo de uma 
apreciação até.o dia 30 pelos SrS. Qeputados. 

Portanto, é uma matéria de indiscutível rele
vância, que envolve o interesse d~ três Re-

t'íeste instante, ~ retirada da urgência por 
parte das Uderanças do PFL, do PDS t: do 
PMDB se fez para Permitir que se votem outras 
ma~érias e. tamb_ém, que se permita uma ~e
lho r discussão em torno do assunto, a fim
de que cheguemos a uM conseDSo, se poSsi
vel, na sessãode amanhã. __ 

_ SeJssQfor p-ossível, te~:emos quinta-f~ra pa~ 
ra votar esse assunto e, se for o caso, fazê.-lo 
retom~r à Câmara dos DeputadOs. • 

giões. ... . _____ __ 
No nosso entender, com p ma(or respeito 

às Uderanças partidárias, que devem buscar 
o entendimento a qualquer momento, eu acre
dito que existam duas matérias polêmicas, _ 
apenas, em tomo dessa proposição. Acredito 
que superartamos o impasse e com isso ga~ 
rantiríamoS a aprovaÇão, nesta sessão, em re
gime de urgência, do substitutivo com wna 
ou outra emenda, na confonnidade do enten~ 
dimento das Uderanças. E abrir-se~ia para a 
Câmara dos Deputados um espaço de tempo 
hábil para que a outra_ Casa do Congresso -
examinasse o Projeto Firmo de Castro. 

Do cOntrârio, Sr. Presidente, vai-pesar sobre 
todos nós essa imensa responsabilidade. Não 
sobre a Câmara, mas sobre o Senâdo, que 
vai deiXar de se man_ifestar_ em tomo des$a 
proposição, que é de_in_questionável rel~vância 
para essas b'ês faixas geográfic~s ~o Pais. 

Dãí por que transmito i.lm apelo, em nome 
não apenas da minha Região - creio que 
posso fazê~fo em nome das Regiões envol~ 
vidas no projeto -1 ao eminente Líder Ronan 
Trto, bem como Líderes do _Partido Uberat 
do Partido Social Democrático, d.o Partido Mu:
nidpalista, enfim, àqueles que subscreveram 
o regime de urgência, no sentido de_ que man~ 
tenham as suas assjnaturas, para que, desta 
forma, possamos apreciar, sem mais tardan
ça, sem qualquer tipo de procrastinaç:ão, por
que, do contrário, na próxima sessão já nos 
defrontaremos tom a sessão do Congresso 
Nacional, e lsso inviabilizaria a apreciação, ho
je, desse importante projeto de lei: E~Se eJe 
só chegar amanhã à Câniara dos Deputados, 
não disporá aquela Casa de t~po bastanté 
para a sua apreciação -conclusiva. 

O Sr. Ronan nto- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Conc:::edo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ROI'IAN mo (PMDB- MQ. Pela 
ordem. Sem revisão do-orador.)- Sr. Presi
dente, procede a questão de ordem do _Sena
dor Mauro Benevides._ 

Gostaria tambérrcde dizer ao Senador Mau
ro Benevides q..;__e __ temos uma sé.rei de matérias 
importantes para votar, antes de entrarmos 
no nosso recesso parlamentar. 

Uma delas_é a Lei de Diretrizes Orçamen~ 
tárias, sem cuja vota_çáo não podemos entrar 
em recesso parlamentar. E já fizemos um 
acordo amplo, de todas as Lide_r~nças, de que 
a LOO ---= a Leí de D_íretrizes Orç.,.mentârias, 
seja colocada em último lugar nessa questão~ 

Então, se quiser p nobre Senador Mauro 
Benevides, S. Ex' t~!n de nós o compromisso 
dé que cãlocarerríôs este assunto para servo_
tado antes da Lei de Diretrizes OrçamentáriaS. 

Era o que ti_nhã a di_~er, Sr. Presidente. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre_ a .mesa, reqUerímen!o que será lido 
pe:lo Sr. 1 ~ Seàe~rio. 

É.-ildo o se9u~te" 
REQUERIMENTO N• 350, DE 1989 

Nos termos do art. 352, inciso II, do Regi~ 
mento Intel-no, requeremos a extinção da- ur
gênda Corlceâidà'p""àra o Projeto de Lei da 
C'affiara n~ 9!89-. -

Sala das Sessões, 27 de jJ.mho de 1989, 
----Ronan Tito -Jarbas Passarinho- Edison 
Lobão- Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-~ ErP _VotaçãO- o_ reqlJerimento. Concedo a 
palavra ao nobre Sena_ctoi Aureo MeDo, para 
enc:::aminhar. 

O SR. ÁUREO fo1ELLO PRONUNCIA 
DISC(fRSO QUE, ENTREOUE A REVI- -
S'\O DO ORI\DOR, _ SE/?Á PUJ>LIC4.DO 
POSTERIOR/o1EJ'ITE 

O Sr. Ronan Tito- $(._Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordém. 

_O SR. PRE$Jl)EN.TE (Nelson Camei_roJ 
- COricedo ;;,._ pa1avfa aO- nobre- Senador -R o~ 
nan Tito, prüneiramente. 

O SR. RONAI'I mo (PMDB- MCi. Pela 
ordem. Sem reVisão do orador.) -Sr. Presi
dente", \CE:í<~ estâ-se referindo a,o projeto do 
Norte, NOrdeste e Centro~QeSte? 

O SR. PRESIDErnE (Nelson Carneiro) 
- Beatamente. 

O SR. RONAI'I mo -Então, faço aqui 
um apelo às Lideranças dessas regiões para 
que tentem fazer o ac;o_rçlq_hoje, porque, então, 
restituiremos a urgência para que seja votada 
a matéria amanhá de manhã. 

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Eu não queria que ficasse a impres'são de 
que certamente, quinta-fdra, haverá uma ses
são do Senador à tarde. É çiossível que não 
haja. Ainda agora, numa ~união com as lide
ranç.iS-ãa-êãn1ara,- éstUdamôS O calWldá"rio 
para as votações_ no Congresso Nacional, e 
é possível que a quinta~feira seja sacrificada 
no Senado, e eU~ não_ quero- surpreender os 
colegas, esper~ndo que quinta~feira esta ma-

téria seia examinada, deve entrar amanhã. 
Amanhã poderemos reafízar VáriaS sessões ex
traordinárias, ·para pOSsiDílitã:r o exame das di~ 
versas matérias que necessitam ·ser ãprecfa
das_em regime de urgência. 

Concedo a palavra ao nobre Seriador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Pela ordem)- Sr. Presidente, eu também 
assfnei o pedido de extinção da urgência, le
vando em consideração a discussão que está 
havendo entre o Centro-Oeste e o Norte. Mas 
a c:ofocaç:ão.,_é que se destina para o Nordeste 
1,8% dos 3%_ constitucionais,_ Jevarido em 
COnsideração a população do Nordeste. Acho 
que podemQS discutir a matéria em termos 
-de população e superfície. Colocaríamos isscr 
e, aritimeticamente, chegé!ríamos a uma con~ 
ci_usão, porque_se nós, levarmos a qUestão_ 
em termos pessoais, riingu.én'l vai querer abrir 
mão de nada. Nós somos todos muitos gene
rosos, todos queremos ir para a forca, me1s 
com o pescoço do vizinho, nunca com o nos
so. Então, em conseqüência disso, é muito 
difícil que se obtenha, aqui e agora_ que o 
Centro-Oeste abandone um décimo d,o valor 
e que o Norte se Co_nforme, tambér:n, e_rri ficar 
em igualdade de condi_çõe_s com o Centro
deSte: De maneira que a solução, extinguindo 
a urgência, há o comprometimento das Lide_
ranças para sentar à .mesa e discutir: . 

Eu sugeriria que os parâmetros de OOmp'a~ 
r_açãQ fosse eXatamente estes: -as _superfícies 
consideradas e as populações envolvidas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-Multo oOrigado a V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento. 

Os Sr_s_;Senadores que o 8provam quelram 
peimarificer sentados. (Pausã..) _ 

Aprovado o requerimento, estâ extintç:~ a ur· 
gênda aprovada anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Caneiro)-
A Mesa vai encerrar a presente sess"ão convo~ 
canelo a próxima para às 16 horas e 26 minu
tos, para a votação das autoridades indicadas 
peJo Poder Executivo, com a seguinte 

ORDEMDODIA 

--l-

Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 256, de 198_8 
(n9 492/88, na origem), de 25 de noVembro 
de 1988", pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do senado 
a escolha "do Senhor Regis No~es de Oliveira, 
Ministro de Segunda Oasse, da carrefra de 
diplomata, para exercer ·a função de Emba_i~ 
xador do 8rasU junto à Jamahirya Árabe_Eç,pu-
Jar Socialista da Libia. - -

~2-

Qj~~~o, em turno úniCO, do- parecer da 
Ccim!ssão de ~elaçé!es _p;teri9res e Defesa Na: 
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danai sobre a Mensa_gem n~ 82, de 1989 (n9 

149/89, na Origem),-de 7 de abril do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberaç~o do Senado a es
colha do Senhor Carlos Augusto de Proença 
Rosa, Embaixador do Brasil junto à República 
Árabe do Egito, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Democrática do Sudão. 

-3-

DiscusSão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na=-
cional sobre a Mensagem n9 100, de 1989 
(no 207/89, na origem), de 18 de maio do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do_Senhor Eduardo Moreira Ho
sannah, fV\inístro de Primeira Oasse, da car
re!ra de diplomata, para exercer a função de 
Eml::iaixador do Brãslr mi Missào-PeirTianente
do Brasil junto às Nações Unidas em Viena. 

-4-

Discussão, em turno único, do parecer da 
ComissãO de Relações ExteriOres e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n9 105, de 1989 
(n~" 212/89, na origem), de 19 de maio de 
1989, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Sebãstião do Rego Barros 
Netto, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Eri1bai
xador do Brasil junto à União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. - - .. -

-5-
Discussão, em turno único, do parecer da 

CófuiSsão de Relações ó:teriores e Defesa Na
cionãl sobre a Mensagem no 108, de- 1989 
(n~" 220/89, na origem), de 26 de- maio do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do sena
do a escolha do_Senhor Luiz Felipe de Seixas 
CoiTêa, Ministro de Primeira Oasse, da Carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto a_os Estados Unidos Mexi-
canos. 

-6-

Discussã._o, em turno· único, do parecer da_ 
-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre _a Mensagem n9 109, de 1989 
(n<> 221/89, na origem), de 26 de maio do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 

__ fia República submete _à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Bernardo Pericás Ne
to, Ministro de Primeira-Classe, da carreiia de 

_ diplomata, para_ exercer _a função de Embai
xador Chefe" da Missão do Brasil junto à organi
zaçâo dos Estados americanos. 

-7o-

Discussão, em turno-único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n<> 11 O, de 1989 
(n<> 222/89, ná origem), de 26 de maiÔ do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do senhor José Guilherme Alves 
Merquior, Ministro de Primeira Classe, da car-

reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador Chefe da Delegação ·Permanente 
do Brasil junto à Organização das Nações Uni
das para a educação, ciência_~ cu_l~ra. 

-8-

Discussão, eirnumo único, do parecer da 
Comissão de Rel_aÇões Ext~riores e DefeSa Na:. 
danai sobre a Mensagem n9 112, de 1989 
(n9 _226/89, na origem), de 30 de maio do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Ronaldo Mota Sarden
berg, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino .da -~spanha. 

-9-
Discussão, em turno único, do parecer da 

Comissão de Relações Exteriores-e_ Defesa Na
cional sobre a _Mensagem n9 114, de 1989 
(n9 235/89, na orig~mJJ de 2 de junho dO cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à delib~r~ção do Senado 
a escolha do Senhor João Carlos Pessoa Fra
goso, Ministro de Primeira _Classe, d~ carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xa~_pr do Brasil junto à República Fed_eral da 
Alemanha. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 18 
minUtos.) -

Ata da 86" Sessão, em 27 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

ÀS 16 HoRAS E-26 M!fiUTOS._AC!iAM~SE Cor f-ê~= Me ira Filh~ - Roben;o Campos _,_ 
PRESENTES OS SRS. SENADORES:. - - [Quremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda 

Mário Maia - Nabor Júnior _,Leopoldo 
Peres - Carlos De 'Carl i-- Aureo Mel! o -
Odacir Soares - Ronaldo Aragão - Olavo 
Pires - João Menezes - Almir Gabriel -
Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos 
Patrocínio - Antooio __ Lu_~_M_~~ _-João Cas
telo - Alexandre Costa - Edison Lobão -
João Lobo- Chagas Rodrigues - Hugo Na
poleão - Afonso Sancho --Cid _Sabóia de 
Carvalho - Mauro Benevides - José Agri· 
pino - Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha 
- Humberto Lucena_~ Raimundo Lira -
Marco Maciel - Ney Maranhão - _Mansueto __ _ 
de Lavor· ~--João Lyra - Divaldo Suruagy 
- Teotonio Vilela Filho- Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista- Luiz Viana -Juta
hy Magalhães - Ruy Bacelar ~José [gnádo 
Ferreira - Gerson ea·mata - João Calmon 
-Afonso Arinos -Jamil Haddad - Nelson 
Carneiro .....:... Itamar Fr<;~;_nco - Ronan_ Tito -
Severo Gomes- Fernando Henrique Cardo
so-Mauro Borges -Iram Saraiva-{rapuan 
("_'nc;:fA._/~1ni0r- P0rnpeu de Sou~a -Mauricio 

- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi 
-Leite Chaves -Alfonso Camargo -José 
Richa - Jorge Bornhausen - Dirceu Car
neiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli 
;....:_José Paulo Bisai-José Fogaça. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci-
mento de 69- SrS.-senadores. Havendo núme
ro regimental, déclciro aberta a sessão. 
- Sob_ a proteção de Deus, indamos nossos 
trabal.hôS. . . 

Sobre a mesa." requeriffientos que serão 11-
dos pelo Sr. 1~" Secretário. -

§ão lidoS os Seguintes: 

Requerimentos 
REQUERIMENTO N• 351, DE 1989 

Requeremos urgê!lcia, nos termos do art._ 
336, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Resolução n9 34, de 1989, que auto
riza o Governo da Uilião, através do f.'\i.nistério 

do ExérCito·, a contratar operàçõeS de crédito 
exterrlo nO valor deUS$ 22,384,095.92 (vinte 
e dois milhões, _trezentos e oitenta e __ quatro 
mil, noventa e cinco dólares_ americanos e no
venÍ:a e--_dois centavos), junto a um cons6rdo 
de bancos franceses liderados pelo Banque 
Nationale de Paris. -

Sala das Sessões, 27-de junlío de 1989. 
- Ronan Tito:...._ Fernandô Henrique CardoSo 
-Jarbas Passarinho - Carlos Patrocínio. 

REQUERIMEI'ITO N·; 352, de 19B9 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336 alínea b, do Regimento Interno, para a 
Mensagem nç 113,_de 1989 (n<> 227/89, na 
origem), do Presidente da República, que au
toriza a União a contratar operação de crédito 
externo no valor de FF 240.000.000,00 (du· 
zentos e quarenta milhões de francos fiance
Ses);- para os ftns que especifica. 

Sala das Sessões, 27 de junho çie 1989. 
-Leopoldo Peres - Marcondes Gade/ha -
Jarbas Passarinho- Feiirando Henrique Car- · 
_doso; 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lidos serão votadQ~~apQs 
a Ordem do Dia, de acordo com o art. 340 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, Projetas de Lei que serãc 
lidos pelo Sr. 1_9 Secretário. 

São lidos os seguintes 

Projetos 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 179, DE 1989 

Altera o art. 459 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n<:> 5.452, de 1~ de maio de 1943. 

dfa do mês subseqüente. Esta determinação 
foi introduzida na década de 1930, quando 
não- exis_tim as faCilidades da informática ~ 
quando as taxas de inflação _er?lm tão baixas 
que o atraso não implicaria em maior prejuízo 
ao empregado. --

Hoje, os computadores permitem a elabo~ 
ração das folhas de pagamento de imediato, 
e a inflação de 1000% ao ano, com taxa 
de aplicação no ovemigbt e a 25% ao mês 
estimula o patrão a só pagar o empregado 
na data limite. Isto é, aliás, o que o próprio 
Governo Federa_!, maior empregador do País, 
vem fazendo a partir do Plano Verão, dando 
o mau exemplo aos outros empregadores. 

o--pagamento até o dia 1 O, como prevê a 
O Congresso Nacional decreta: . legislação atual, representa um verdadeiro 
Art 1? O parágrafo único do art. 459 di:l confisco-do salário <:!.o trabalhador. 

Consolidação da$ Leis do Trélb<lli:lo~ aprovada Por outro lado, a Constituição federal (art. 
pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1? de maio de 7o X) determina a "proteção do salário na fof-
1943, pasSa a vigorar com a seguinte redação: nia da lei" e considera crime a sua reter;ção 

"Art. 459. -~----.._~.. - -~- -- dqiOsa. . 
Parágrafo úniCo. Quando 0 -pa_ga--- -- presenteProjetObusca_regul.a.mentardes

mento houver sido estipulado por mês, d_: logo esse fundamental_di~posltivo de pro~e
deverá ser efetuado 0 mais tardar até · çao do trab§llhador, caractenzando a retençao 
0 segundo dia do ~ês subseqüent~ ao fntu~~~~da_ d.o salário_ c;omo crime de apre-
vencido; nas demais hipóteses, até 0 últi- pna~ao mdebtta. . . 
mo dia útil dó-pi6prio perlodo.'' Ainda com amparo em precelto-constitu-

donal, atribui, não só ao empregado lesado, 
como- ao seu sindicato, ·consoante o permis
sivo _do inciso lD do artigo 8" o direito de propor 
a competente ação criminal, quando devida
mente, por aquele, constituído. 

Art 2~ Acrescente-se ao art. 459 da Con· 
solidação das Leis do T_rabaJho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n" 5.452, de 1 o de maio de 1943, 
os seguintes parágrafos, renumerando-se o 
atual parágrafo único, com é1_ redação _dada 
pela presente lei, para o § }9: 

Art. 459. -··-··---·--·-·---· 
§I' ·······································----- .. 

- Sala das_ Sessões. em 27 de junho de 1989. 
~Senador Fernando Henrique Cardoso, U
der do PSDB. 

LEGISIAÇÁO CITADA 
§ ~ A falta do cumprimento do dis

posto no parágrafo anterior sujeita o em· 
pregador ao pagamento do respectivo va
lor corrigido pelo índice de Preços ao 
ConSumidor - IPC, correspondente ao 
perfodo imediatamente anterior, acresci
dodejurosàtaxade 1% aomê_s,capitali
zados_ mensalmente. 

§ 39 A retenção dolosa do pagamen
to do salário, sujeitará o responsável às 
penas cominadas no art. 168 do Código 
Penal. 

§ 4e Ocorre retenção dolosa quando 
o empregador deixar de efetuar o paga· 
menta dentro de quinze dias a contar do 
vencimento da obrigação e utilizãr, a par· 
tir do dia vinte do mês de competência, 
de quaisquer importância-ou créditos, pa
ra atEZ,.nder quaisquer outros compromis
sos_ o~ inter~ses. 

§ 5"? A instauração do processo cri· 
minai a que se refere o parágrafo anterior 
poderá ser proposta tanto pelo empre
gado como· pelo respectivo Sindicato, 
quando constituído para tal fim." 

Art 3° Esta Lei___entra_eru vigor na_ data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Consolidaçáo das Leis do Trabalho deter
mina o pagamento de_ sàlários até o décimo _ 

"CONSOUDAÇÃO.DAS LEIS 
D0.1RABALHO 

DECRETO-LEI N' 5.452, 
DE..l DE.MAIO 1943 

Aprova a Consolidação das Leís do Tra
balho. 

..................... ~··~(XCo'missio_Ass-;;;:;t;S~c,..JsJ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N? 180, DE 1989 

Conc_ede reparaçãO de ·natureza econô~ 
_mica aos cidadãos impedidos de _exercer 
na vida civil atividade eSpeCífica, em de
corrência_das Portarias reservadas S -
50/GM-5 e S-285/GM-,.5, qoM;nis
tério da_Aeronáutica. 

-O CongressO Nacional decreta: 
Art. ln De_conformidade com o disposto 

no § 3o do art. Bo das Disposições Transitórias 
da Coil.stituíção, os aeronáutas, aeroviários e 
militares, atingidOs por ateS institucionais ou 
complementares, que na vida cM! foram im
possibilitados de eXercer atividades espedfi· 
cas ·de aeronau~ e aeroviário, em função das 
Portarias Reservadas no:« S - 50 GM - 5, 
de f9 de junho de 1964, e S ~ Z85 GM -
5,--de 1 ~ de setembro de 1966, do Ministério 
da Aeronáutica, desde que requeiram os bene
ficios_estab~lec:idos- neSta Lei, dentro do_ praz_o 

de 60 (sessenta_) dias_ após sua publicação, 
farão jus a r_eparaçãq_ de natureza e_conõrnica, 
prevista nesta Lei, cujas despesaS decorrentes 
de s.ua aplicação correrão por conta das dota· 
ções do orçamento geral da União para o cor
rente exerdc::io. 

§ 1 o Os pilotos-civiS de"-quakruer categCiffã 
e os ofidaí.S~aviadores terão a seguinte repara-
ção econônomica: _ .. _______ . 

A Un_ião pagará a cada beneficiáriO, ate 6<f 
(sessenta) diaS após forrriulado o requerimen~ 
to ao Ministério da Fàzenda, encaminhado, 
atravéS da Delegacia RegiOnal do. f-'\inistério 
da Fazenda mais próxima do seu domiCmO; 
duas vezeS a quantia correspondente ao maior 
$8l_ário pago a piloto de linha aérea da aviação 
comercial brasilefra, de companhia_ de aviação_ 
de primeiro nível, na data da publicação desta 
Lei; este sa_lá[io que_ ser~ fornécido pelo Sindi
cato Nacional dos Aeronautas, nefe incluídas 
as partes fiXa e- variável, bem como qualquer 
outra gratificação que venham a ser lm~tituídas 
rriultiplic-ado pelo número de meses decor_· 
ridos entre a data _em que o berieficiáriÕ-SOfreu 
a sanção- imposta pelo ato institudonal ou 
complementar e a data de publicação desta 
Lei, esta quantia será cçrrlgida mon_etartamen-_ 
te, de acordo com o índice de inflação do 
governo até o dia do efetivo pagamento; fica, 
tambérri, c8da beneficiário hàbiiitado ·a reque· 
rer ao Ministro da Previdência _e Assístênda 
SOCia_f. atra:Ves do .Orgão de concessão de be· 
neficios da Previdência Social mais próximo 
do seu domicílio, uma ·a:póSentâdoria com vi
gência a pàrtir da publicaçãO desta Lei, que 
será paga pela Previdência SoCial por conta 
da dnião, Com recUrSoS ad_iilntados em t:Qia..s 
triniestrais, à conta do orçamento da União, 
de acordO com S\la' proQ:ratnaÇão fman:ceira 
compensadas as eVentuafs diferenças, e ~om: 
valor correSporidente, em número de salários 
mínimos, calculados até a segunda casa ded· 
mãl, ao vaJor do salário fornecido pelo Síiidí~ 
caio Nacional dos Aeronautãs, -ae que trata 
este parágrafo. 

.§- 2i 'Os. deffiats aerOnáutas, oS militareS 
que pertenciam aos quadros e subespecia~ 
fldaâeS Q - AV, os aerOViárioS e os rhllitares 
que pertenciam aos quadros e subespecia
lidades, "Especialistas em Aviões", AT --CV, 
AT- RAMR; AT - SE, AT - HE, AT -
AV, AT- CM, AT - SH, AT - rr. AT
CP, AT- Pi, AT- MO, MR ~EAU. MR SHAU, 
f'.'\R - CMAU e os militares que pertenciam 
aos quadios e subespecialidades RT - VO 
e RT- TE, terão reparação idêntica aos bene· 
ficiados no § 1 o do artigo 1 o desta Lei, devendo 
o saláiio·base- para o cáJculo da reparação 
Ser fornecido pelO-Sindicato Nadooal dos Ae
i_Onautas ou pelo Sindicatq_NactonaJ c:los A~ro
viáriós, de acordo com a categoria,

7 
e repre~ 

sentar o maior salário pago respectivamente 
a Comissário, Mecânico de Vôo, Mecânico I 
e Despachante de Vôo _na aviação comercial 
brasileira de companhia de _primeiro nivel, in
cluída neste a parte fixa e_Y:arfa_yéJ, bem como 
qualquer, outra gratific~ÇaO_ que venlia a ser 
concedida. 

Art. 2° -- D -requerimento dos benefictOS- es: 
tabeilecid~s nã_~ -g§_1~--e 2<'âo artigO 11 desta 
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lei encaminhado ao órgão competente, será 
ac:'ompanhado dos_seguintes documentos 
comprobatórios: 

(-para os aeronautas e aeroviár_íos, _a cópia 
do Diário Oficial que publicou a sanção Jmpos~ 
ta ao requerente pelo Ato lnstitucioha1 ou com~ 
plementar e a cópia da licença fornecida pela 
Diretoria de Aeronáutica Civil do Ministério da 
Aeronáutica; 

n- para os militares, as cópias das folhas 
de alterações do histórico militar que provem 
ter o requerente pertencido ao quadro de ofi
ciais-aviadores ou ao quadro -e subespecia
lidade prevj'sta no § 2• do art. 1" desta Lei, 
assim· como a data em que este sofreu a san
ção imposta pelo A!o Institucional ou Comple
mentar ou a c6pia do Diário Oficial que publi-
cou a referida sanção. _ - _ 

Art. 3? Os· herdeiros _e depend~ntes dos 
cidadãos já- falecidos, que seriam beneficia~os 
por esta Lei, terão a reparação económica de 
que trata os §§ 19 e 2~ do artigo 1 ~ desta Lei, 
devendo a quantia a que fazem jus ser rece
bida através do Ministério da Fazenda, calcu
lada da data em que o cidadão sofreu a sanção 
imposta pelo Ato Institucional ou Complemen
tar até a de seu falecimento; estes herdeiros 
e dependentes farão jus ainda, a uma pensão, 
extensiva àqueles que vierem a ser herdeiros 
dependentes dos beneficiados por esta lei, 
desde que assim sejam co_J:tsiderados pela Pre
vidência Social, cujo cálculo terá por base o 
valor das aposentadorias de que trata os §_§ 
1 '? e 2o do artigo 1" e nas mesmas condições 
da pensão previdendária. , 

Art. 49 A aposentadoria_ de que trata os 
§§ 19 e29 do artigo 1", desta Lei, não poderá 
ser acumulada com_ nenhuma o_utra prove
nie~te da Previdência s-Ocial, devendo o bene
ficiado exercer opção por aquela que desejar. 

Art. 5o Após a publicação desta Lei: -
I- Os Ministros da Fazenda e da Pr~dên

cia e Assistência Social-pi'ovlaenciarão os re
cursos para aplicação desta Lei, bem como 
estabelecerão normas internas que permitam 
aos beneficiados o recebimento da reparação 
a que fu:erem Jus nos órgãos ein que a -reque
rer e no prazo ptevisto_por lei. 

II- O Sindicato Nacional dos Aeronautas 
e o Sindicato Nacional dos Aeroviários forne
cerão, dentro do prazo de 1 O (dez) dias, aos 
Ministérios da Fazenda e da Previdência e As
sistência -sõ"aal;Os ValoreS dos salários de que 
tratam os §§ 19 e 29 do artigo 1" desta Lei. 

Art 6" Sobre a reparação econõmlca 9-~ 
que trata os§§ 1? e 29- dO artigo ]9 d:sta Lei 
não incidirá tributo de qualquer espécie._ 

Art 79 Esta Lei entra erri viQ-or na data 
de sua publicação. . 

Art 89 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Projeto que temos a honra de apresentar 
teve por base o Projeto de Lei da Câmara 
no 1.:329, de 1988, de autoria do Deputado 
Jos_é_Maria Eymael, nã forma do Substitutivo 
apresentado pelo próprio Autor em 7/3/89. 

Vale, aqui. repetir a justificação do autor. 

·· "1- HISTÓRICO 

Da Violação dos Direitos Humanos 

Da Dupla Punição 

1 ~Pela primeira vez na história do Brasil, 
um texto constitucional manda dar reparação 
a cidadãos brasileiros que tiveram violados pe-
lo Estado, também pela primeira vez em sua 
história, um dos mais sagrados direitos do 
homem, o direito ao trabalho; 
2- Com efeito, logo que instalou-se em 

nossa Pátrla um regime autoritário provenien
te do movimento militar de 1964, foi baixada 
uma legislação excepcional em que os cida
dãos perderam seus cargos, postos, funções 
e empregos sem que lhes fosse dado o menor 
direito de defesa. Assim, milhares de brasi
leiros, através de dispositivo constitucional, fi
caram impossibilitados de recorrer ab Poder 
Judiciário, isto é, a Justiça, contra as arbitrarie
dades de que tinham sido vítimas. 
3- Não obstante o rigor das punições, 

,dentro do Ministério da Aeronáutica, espíritos 
distorcidos, que não representavam o padrão 
moral da corporação, mas que infelizmente 
na época ocupavam posições de destaque, 
induziram chefes respeitados a aplicar aos ae
ronautas, aeroviários e militares da Força Aé
rea Brasileira punidos pelos Atos Institucionais 
e Complementares uma segunda punição, es
ta com um aspecto de caráter mais grave, 
porque visava a atingir não só cidadãos já pu
nidos sem direito de defesa, mas também suas 
famílias, suas esposas e seus filhos. Neste ato, 
a torpeza era açulada pela covardia. 

4-Assim, o Ministério da Aeronáutica bai
XOU as Portarias Reservadas n~ S-50 GM-5 
e S-285GM-5, respeCtivamente de 15 d~ junho 
de 1964 e 1~ de setembro de 1966, cujo teor 
não era revelado por serem do_cumentos sigi· 
lesos. ESsãs Portarias_ Reservadas proibiam a 
ctiDC:e~oerevalidação de licenças e certifi
cados de habilitação profissional aos cidadãos 
antingidos pelos ato!> institudonais. Em con
seqüência, pilotos civis e militares, aeronautas 
é aeroWários, além da perda de seus empre
gos, postOs e funções em virtude das punições 
impostas pela legislação excepcional, ficaram 
também impossibilitados de exercer suas pro-
fissões. -
5-Irresignados e praticamente sem con

dições de sobrevi~ncia, recorreram os antin
gidos ao Supremo Tribunal Federal. Alegaran: 
que mais que um direito constitucional, admt
tido e respeitado com relação a outras profiS
sões pelo próprio regime de exceção en~o 
vigente, o trabalho inseria-se dentre os Qire1tos 
Universais do Homero, com raizes bíblicas, co
mo está no Pentateuco: "Ganhará o pão com 
o suor de teu rosto". 

6-A Suprema Corte, em acórdão unâni
me do plenário, na sessão de 14 de agosto 
de 1968, no RecursO em Mandato de Segu
rança n9 17.461-DF, decidiu, fazendo jutiça: 
"aviador que teve sua patente de Tenente-Co
ronel da F AB cassado por decreto baseado 
no Ato lnstitudoriãl n9 1 , não está incapacitado 
de exercer a profissão de piloto de linha aérea". 

Tudo em vão. O ex:cepclonal regirrie resolveu 
nãu -acatar o _decidido pelo órgão Supremo 
do Poder Judiciário. AsSim, foi mantida a proi
bição que negou, n!o s6- ã:ós-·aviadores,' maS 
a todos _os aeronautas e aerovíários _atingidos 
por atas institucionais e complementar:s, o 
exercício da profissão, com frontal e direta 
ofensa ao mais sagrado direito do homem: 
o trabalho. 
7-Menos ainda adiantou a denúncia con

tra tamanha- monstruoSidade, feita pelo Poder 
Legislativo, através do ãtual Ministro da Justi
ça, então Senadõr Paulo Brossard, que em 
memorável discurso disse: "desgraçado o país 
em que as decisões de seu mais alto Tnbunal 
da República sejam simplesmente ingnoradas 
e descumpridas, e sejam pronunciadas como 
se fossem produtos de puras especulação e 
não se tratasse de julgados que tém força de 
lei, o caráter da obrigatoriedade e executo~ 
riedade" .. _ 
8-Além da inconstitucionalidade, do des

respeito às decispes _da_ mais _al"ª Corte de 
Justiça do nosso Pais, tal legislação nos e.\_J)ÓS 

tristemente no cenário Internacional, visto que 
violava a "Declaração Universal dos Direitos 
do Homem" e a "Declaração dos Direitos e 
Deveres do Homem--Americano" das quais 
nosso país é signatário e conseqüentemente 
obrigado a honrá-las. 

9-Aiguns não resistiram. Umitados pela 
idade, humilhados perante a família e__asocie
dade pera Perda da patente e da profiSSão, 
sem recursos e vigor físico para recomeçar, 
só lhes restou o alucinado caminho do suic(
dio. Este foi o caso de um conhecido coronel
aviador. 

10-Os que resistiram, passaram por toda 
sorte de privações e vicissitudes, porque des
qualificados paréiO exercício de qualquer outra 
atividade profissionaL O mercado de trabalho, 
policiado pelos serviços de informações, só 
pôde oferecer amed(ontado, a venda ambu
lante de porta em porta, de livros, café moído, 
enciclopédias, ações. enfim, o subemprego, 
sem carteira aSsínada. 

11 -A degradação profissional a que fica
ram submetidOs ·aviadores e-demais aeronau
tas e aeroviárioS casSados, muitos ·deles com 
heróicos serviços prestados nos campos de 
batalha da segunda guerra mundial, traduz 
com eXtrema fidelid.3de o peso, a verdadeira 
dimenSão do dano morai e material que lhes 
foi injustamente impostos. 

12.:_Pilotos, aeronaUtas e aeroviârios so
freram, pois, dupla cassação. A primeira, que 
sacrificou direitos políticos e os relativos ao 
po_~o ou graduação, atingiu-os de modo pes
soal e direto, e _a segunda, que ímpos_sibilitou 
o exercício da profissão, desferiu profundo 
golpe no seio-~"" ::>uas famílias, q!Je à míngua 
de subsiStência-acabaram por ser também pe
nalizadas. 

13- Deste modo, há que- se distínguii en
tre a anistia restrita já' concedida.. que restaurou 
direitos politicos e os do posto ou graduação 
e "reparação ec~mómk_a", prevista na recém
promulgada Constlluição Federal, que resga
tará, ainda que parcialmente, o dano moral 
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e material imposto a todos que, por formal 
proibição, ficaram impossibilitados de trabaK 
Ihar nas profissões que integram as categorias 
de aeronautas e aeroviários. 

11- DA REPARAÇÃO 
Da ImposslbUdade da Justiça Plena 

Por maior e melhor que seja a intenção de 
reparar, jamais serão resgatados, em toda sua 
extensão, os pesados danos sofridos. Há valo
res irrecuperáveis, porque envoltos pelo idea
lismo místico do vôo e pela amargur.a das 
injustiças sofridas. Há também os ideais cas
trados, os danos causados à far:ru1ia, que não 
têm preço e não poderão jamais ser resga
tados. 

111-DAREPARAÇÃO 
Da Justiça Possível 

1-Aspecto de m"ior relevância_ que tem 
que ser considerado na reparação possível é 
o fato de que a proibição existiu dui~nte 15 
longos anos, o que, quer pela idade, quer pelo 
próprio espaço de tempo que durou, impediu 
de maneira absoluta a volta à profissão de 
origem a qualquer dos cidadãos atingidos pe
las portarias reservadas. 

2 -A dimensão do acervo profissional de 
wn aeronauta, se possível levantá-lo, havería 
de considerar o rigor da selecão fisica e psico
lógica para o ingresso na carreira; a especia
líssima instrução teórica e prática recebida du
rante anos; os permanentes estudos, cursos 
e treinamentos a que está ob_rigado, mesmo 
depois de formado para, semestralmente, re
vaJidar habilitação de vôo, envolvendo conhe
cimentos de direito aeronáutico internacional, 
de meteorologia, de navegação, domínio de 
línguas estrangeiras e qualldades de liderança 
para comandar uma aeronave avaliada em de~ 
zenas de milhões de dólares, transportando 
centenas de pessoas, 
3-Nesse acervo, estriba-se o parâmetro 

usado no presente projeto de lei, para forma
lizar a "reparação económica" dos aeronautas 
e aeroviários atingidos por atas de exceção, 
que deverá resgatar: A- O património profis
sional perdido irremediavelmente, até o fm 
de suas vidas, em função do tempo que fica
ram Impedidos de exercer a profissão; B -
Os danos morais causados aos atingidos, bem 
como ás s_yas famili.~s; C - Os valores qes
pendidos nos investimentos em tempo, sacri
fício e dinheiro na formação de outra pro
fissão. 
4-O artigo 1 ~ e seus respectivos parágra

fos, cuidam de duas situações_ distintas; 4.1 
-0 tempo pretérito, quanto a reparação eco
nômica possível é estabele_cida como indeni
zação por rendimentos não recebidos e agra
vos sofridos. Tomou-se, neste caSo, como re
ferência, o maior salário pago na aviação cM! 
comercial brasileira. 4.2 - O tempo futuro, 
quanto a reparação econômica possível, assu
me a condição de aposentadori_a_justa, guar
dando isonomia com os valores que já estão 
sendo pagos a título de aposentadoria através 
do INPS, aos pilotos comerciais anistiados pe
la Emenda Constitucional n9 26/85. 

IV-CONCLUSÃO 

1 -O preSente projeto de lei é apenas a 
expressão relativª de justiça; a única que ainda 
pode ser feita. 

-2-__:..A proibição durante mais de 15 anos 
encerrou definitivamente a çarreira dos cida
dãos brasileiros que tiveram seus direitos hu
manos violados através das portarias reserva
das que os impediram de exerc:er suas pro
fissões.-

3-A reparação aqui proposta é também 
uma reparação à dignidade do País, que tem 
para com esses cidadãos atingidos uma dívida 
que jamais poderá ser paga integraJmente, 
porque a carreir51_ interrompida, os ideais c~s
trados, os danos morais, os danos profiSSIO· 
nais e familiares não têm preço e não poderão 
ser resgatadoS. 

4- E que siNa também como farol, sinali
zando a construção da sociedade preconizada 
pelo artigo 3~. parágrafo I, da Nova Consti
tuição Brasileira: Uma sociedade Livre, Justa 
e solidria". -

As alterações que introduzimos no Substi
tutivo do Deputado EYmael_ visam a suprir fa
lhas detectadas pela classe prejudicada e, des
sa forma, piapiciar maior justiça. 

Sa1a das Sessões, em 27, de junho de 1989 
-Senador Mauro Borges 

(À c:Oroissão de Con$tituiçâo, e Justiça 
e Odadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--os-projetas lidps serão pl,lblicados e reme
tidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ INGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB- Es. PronuOcia o seguinte disCurso) 
-Sr. PreSidente, Srs. Senadores. Todos nós 
ainda temos na memória os lamentáveis acon
tecimentos que en_sagüentaram dois páíses vi
zinhos - a Venez~ela e a Argentina. Alavan
cados pela fome e pelo desespero, centenas 
de venezuelanos e algumas dezenas d_e argen
tinos promoveram uma onda generalizada de 
saques em Caracas e BuenoS Aires e acaba
ram rriortõs pela repressão desencadeada por 
seus governos, eficazes na proteção à proprie
dade privada, mas incapazes em criar o bem
estar para seus cidadãos. , -

Lamentavelrrierite, embora os otimistas de 
plantão insistam em rl"egar a evidência dos 
fatos, estamos vivendo os primórdios da anar
quia social que terminou em sangue na Argen
tina e na Venezuela. Pior do que isso, preferi
mos ignorar os indícios e jogar o lixo para 
debaixo do tapete. 

MLJitas civilizações_ desapareceram, porque 
autoridades, gordas e-acomodadas deram as 
costas à ação social. _No Brasil, desprezamos 
os números. 

Depois do fracasso de vários planos econô
fn.icos, vOlta-rrios Com Uma inflação avassa

_ladora. A diferença é que, até então, a inflação 
era alimentada pela alta dos bens de consumo, 
tarifas 'públicas, vestuário, medicame~os e 

aluguéis. Curiosamente, a alta inflacionária ti
nha pouco ou quase nenhwn reflexo sobre 
o brasileiro de salárto mínimo, um universo 
imaginário que engloba 70% do País. Pobre 
não compra carro, não usa combustível, nãQ 
tem telefone: a água que bebe é da torneira 
pública; a luz que utiliza é fornecida pela vela 
ou pelo "gato". Veste-s.e mª', e Dão_ tem ne--_ 

-nhum conforto proporcionado pela tecnologia 
modema em seu baa:ªc_Q de dois çômodos, 
geralmente levantado em terreno que não_lhe 
pertence. E quando chega a tomar algum re
médio na vida é porque está morrendo. 

Esta inflação que agora se instala no País 
é socialmente mais perigosa do que as outras, 
porque, para sua explosão contribui c;leci$iva
merite a- aJta rios preços dos alimentos. Com 
isso, o brasileiro comum, que -comia muito 
pouco, vai comei menos ainda. A fome, que 
era episódica, tem tudo para se tomar perma
nente e hereditária,_ 

Quando o ingresso num supermercado se 
transformar_ em prM!égio das elites, quem Irá 
nOS garantir que brasileiros famintos não ve· 
nham a reprisar o triste' ex_emplo de argentinos 
e venezuelanos? 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

--O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1:-

Discussão, em turno único; do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nadonal sobre a Mensagem n9 

256, de 1988 (n' 492188, na origem). de 
25 de novembro de 1988, pela quaJ o 
Senhor Presidente da República submete 
à deliberasão do Senç3do a e:;!colha do 
Sr. Regis Novaes de Oliveira, Ministro de 
SegUflda Classe, da Cart-eira de Diploma
ta, para exercer de função em Embai
xador do Brasil junto ~ Jamahirtya Árabe 
Popular Socialista da Ubia. 

Item2: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exterioi"es e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 
82. de .1989 (n• 149/89, na origem), de 
7 de abril do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da Repúblic_a submete 
à deliberação do Senado a escolha Qo 
Sr. Carlos Augusto de Proença Rosa, F;m
baixador do Brasil junto à República Na~ 
be do Egito, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Br<tSil 
junto à República Democrática do Sudão. 

ltem3: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriore"s e 
O€feSa Nacional sobre a Mensagem no 
100, de 1989 (n° 207/89, na origeril), de 
18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senh<?r Presidente da República sub-
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mete à deliberação do Senado a escolha. 
do Sr. Eduardo Moreira Hosannah, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil na Missão _Permanente 
do Brasil junto às Nações_Unidas em Vie
na. 

Item 4: 
Discussão, eni. tUrh-o únicó, do Parecer 

da Comissão de Relações E.xtefiores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem· n~ 
105, de 1989 (n~ 212/89, na origem), de 
19 de maio de 1989, pela ·qual o SerihOr 
Presidente da Repüblk:a submete à deli
beração do Senado a escolha do Sr. Se
bastião do Rego Barros Nett.o, Ministro 
de Primeira Oasse, da Carrefr.3 de Diplo
mata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à União das Repú-
blicas SocialistaS SõVíéficaS. -

ltem5: 

Discussão, em turno, únlco, do Pare<:er 
da Comissão de Relações EXteriores e 
DefeSa Naclorú~f SObre a MienSa9em n9 
108, de 1989 (no 220/89, n.i-Origem), de 
26 -de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado_a escolha 
do Sr. Luiz Felipe dé Seixas Corrêa .. Minis
tro de Primeira Classe, da Cà.rreira de Di· 
plomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasilju_nto aos_Esté:Jdos Unidos 
Mexicanos. 

Item 6: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 
109, de 1989 (n? 22V89, na origem), de 
26 de m<ila do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente cta_República -sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. B~rnardo Pericâs Neto, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embai
xador Chefe da Missão do Brasil junto 
à organização dos Estados Amerícanos. 

Item 7: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da ComiSsão de Relaç_ôes Exteriores e 
Oefesa Nacional sobre a Mensagem rY" 
110, de_1989 (n" .222/89, na origem), de 
26 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação da Senado a escolha 
do Sr. José Guilherme Alves Merquior, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a__funçã_o de 
Embaixador Chefe da Delegação Perma
nente da Brasil junto à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura. 

ltem8: 

Dis_cussão, em turno únícõ, do Parecer 
da Comissã.o_-de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem no 
112, de 1989 n• 226/89, na origem), de 

30 de maio do corrente ano, -pela qual 
o Senhor Presidente da República sub~ 
_mete à deliberaçã-o do Senado a escolha 
do_ Sr. R'onaldo Mota Sardenberg, Minis~o 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer· a função de Embai
xador de Brasil junto ao Reino-da Espa
nha, 

Item 9_: 

O projeto vai à Comissão Diretora para a 
redação final. 

·o sR. _PRESIDENTE (Nels_on C_arneiro) 
- Sobre a mesa; redãÇãõ"fiiiaT, que será lida 
pelo Sr. ]9 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 110, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

- - Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comfs_s~a de Relações Exteriores_ e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 
114, de 1989 (n? 235/89, na origem), de 
2 de junho do corrente ano, pela qual 
o Seilhor Presidente da .República sub
mete à deliber8ção do Se0adq a ~?Scplha 
do Sr.Joãa Carlos Pessoa Fragoso, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira_ de_Di~ _ 
plotnata, para exercer a função d.e Embai~ 
xador do Brasil junto à República Federal 
da Alemanha. 

Redação final do PI"Qjeto de Reso· 
lução n" 34, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do "Projeto de Resolução n? 34, de 1989, 
que autoriza o Governo da União, através do 
fv\inistéria do Exército, a contratar operação 
de crédito ext_erno"no valor de' us$ 22, 
384,095:92 (Vinte dois milhões, trezentas e ai-
tenta e quatro inil, noventa e cinco dólares 
americanas e noventa e dois centavos), junto 
a um consórcio de bancos franceses liderados 
pelo Banque Nationale de Paris. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ 
-Todas as matérias constantes da Ordem 
do Dia, com exc.eção daquelas que deverão 
ser votadas em regime de urgênc:ia, deverão 
ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. FuncionárioS as providên" 
c:ias necessárias, a ffm de que seja respeitado 
o dispositivo regimental. 

(A sessão toma-se secreta às 16 horas 
e 35 mjnutos e volta a ser pública às 17 
horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Lembro aos Srs. Senadores que realiiar
sé-:â _s_e_ssão do Congi"esSo hoje, às 18 horas 
e _3.0 minutos com J;Jma larga pauta. 

o- SR. PRESIDENTE (Nelson. Carneiro) 
- ·passa~se à apreciação do Requerimento 
n'9'351, de urgência, lido no Expediente, para 
o P~_?j~~ de Resolução n~ 34, de 1989. 

Enl_ votação o requerimento. (Pausa) 
Os_ Srs: Senadores que o aprovam qUeiram, 

permanecer sentados. _(Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento passa~se à apre· 

c:iação da matéria. 

· Discussão, em turno único, do Projeto 
_de Resolução n" 34, de 1989, apresentado 

-- pela Comissão de Assuntos EConômicos, 
que autoriza o Governo da União, através 
do Ministério do Exército, a contratar ope
ração de_ crédito externo na valar de 22 
milhões, 384 mil, 95 dólares americanos 
e 92 centavos, junto a um consórcio da 
bãricOS -rranceses, liderado- pelO Banque 
National de Paris. 

Completadã-ã -instrução da matéria; ·pas-· 
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pau:;;a.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. (Pausa ) 
Os Srs. S.en~9ores que o aprovam queiram 

permanecer s_entados. (Pausa) 
Aprovado. 

Sala de Reuniões da ComisSão,-em 27-de 
junho de 1989.-Nelson Carneiro PreSlden.te 
- Pompeu de Sousa , Relator - Nabor Jú
nior, - Áureo Mel/o. -- -

ANEXO AO PARECER N' 11 O, DE 1989 

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso V. da Consti
tuição, e eu, , Presidente, pro
mulgo a seguinte 

RESOL(.IÇÁO N' , DE 1989 

Autoriza o _Governo da Unjã_a,_· atrdiiés 
do MinistériO do Exéi'C!to, a êonti'atarope
raçao de crédito externo no valor de O$$ 
22.,384,095.92_ (vinte e dois milhões, tre
zentos e oitenta e quatro mil, noventa e 
cinco dólares americanos e noventa e 
dois centavos), junto a um consórcio de 
banCos franceses lideraaos pero Banque 
Nationale de Paris. -

O senado Federal resolve: 
Art. lo. É o Governo da União; através do 

Ministérto do Exér<:ito, autorizado a contratar, 
- - nos termos do art. 52. inciso V da Constituição 

Federal, operação de crédito externa no valor 
equivalente a US$ 22,384,093.92 (vinte e doiS 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, no
venta e cinco- dólares americanos- e noVenta 
e dois centayos), junto a urn coflSórcio de 
bancos franceses liderados pelo Banque N.a
tionale de Paris, destinada a comp_lementar 
o financiamento do Programa de Aquisição 
de Aeronaves de Asa Rotativa da Exército, obe
decidas ·as Condições financt::iras ãprovadas 
pel~ B?nco Cen~ do Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em dis_cussao a redação final da matéria. 
(Pausa) 

_ Nãollavendo quem peça a palavra, en<:erro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pemanecer _sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
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O projeto vai ~ promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa~se à apreciação do _Requerimento 
rt' 352, de urgência, lido no Expediente, para 
a Mensagem nn 113, de 1989, relativa a pleito 
da União. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pemane<:::er sentados. (Paus~) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento; passa-se à apre

ciação da matéria, que depende de parecer 
da Comíssão de Assuntos Económicos. 

Solicito_ do_ nobre Senador _José ~Agripin,o 
o parecer sobre a matéria. 

O SR. JOSÉAGRIPINO (PFL-RN. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com a_ Mensagem no 113, de 198-9, O Se
nhor Presidente da República, nos termos do 
art. 52, item V, da CanstitUiçãcíFederal, sub
mete à deliberação_ do Senado pedido de auto
rização para a República Federativa do Brasil 
ultimar a contratação_de operações de crédito 
externo no valor de FF 240,000:ooo.oo (du
zentos e quarenta milhões de francos france
ses), destinada a fmanciar a aquisição de equi
pamentos médico-hospitalares, de origem 
francesa, de acordo com Exposição_ de Moti
vos do Senhor Ministro da Fazenda, _ --~ 

Constituem o pro-cesso a já referida Mensa
gem Presidencial, a Exposição de MotiVQS do 
Senhor Ministro da Fazenda e o Aviso n~ 274 
do Senhor Ministro Chefe -do Gabinete Civil 
da Presid_ência da República. 

Dos documentos apresentados pelo Poder 
Executivo depreende-se que esta operação de 
crédito é decorrente de negociações levadas 
a efeito entre o governo Francês_ e o qoverno 
Brasileiro, por solicitação do GovernO do Esta
do de São Paulo e formalizada através de pro
tocolo que regula o financiamento de equipa
mentos médico-hospitalares de origem fran
cesa destinados a hospitais e clínicci._s daquele 
Estado. ·· 

O valor global da operação de crédito é 
de FF 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 
milhões de francos frances_es), sendo FF 
91.200.000,00 (noVérita-e uni-milhôes.e du
zentos mil francos franceses), decorrentes de 
um empréstimo érn _m_o_ed_a, tendo por mu
tuante o Tesouro Fr_ancês e FF 
148.SOO:ooo,OO (cento e quarenta e oito mf
lhôes e oitocentos mil francos france!?es) 
oriundos de um contrato de financiamento 
a ser concedido por bancos comerciais fran-_ 
ceses com garantia da Coface (Compagnie 
Française d'Assurance pour !e Comm,erce Éx-
térieur). _ . 

Analisando as peças que ititegram o pre
sente Processo, à _luz dos dispositivos constitu
cionais e regimentais em vigor, conclui-se que: 

1. Os objetivos que motivam a presente 
operação de crédito são por demais justificá
vefs, por visarem à melhoria e ampltação dos · 
serviços de atendimento à sa(lde pública do 
Estado de São Paulo, mormente lN COR_ e 
Hospital das Clínicas. 

2. A operação de contratação dQ emprés-
tirõ.o entre a_Uilião e a República já foi fom1à
lizada, através de_ assi_n__qtyr_a do Protocolo Fi

. r~ceii:O em 16. de jalleiro de 1987. Este pro
tocolo, segundo infõrma o Senhor Ministro 
da Fazenda, descreve o objeto de toda a opera
ção, as_ obrigações de ambas as partes, as 
condições fin.:ihceira~_ e __ demais infonil.ações 
que irlte[essam à esp&cíe. AS coriáiÇ:ões desta 

_ parcela ~o empréstimo es~ão_ sinteticamente _. 
apresentadas na Exposição de Motivos do s·e
nhor Ministro da Fazenda e se enquadram nas 
normaS e procedimentos que regulam opera
ções de crédito desta natureza. 

-3. NO exame do processo, no entanto, ve
rificamos que: com relação ao contratQ de 
financiamento a s·er concedido por bancos co
mer dais france-ses, com garantia da Cofac_e, 
as informações prestadas são genéricas, so
bretudo no que se relaciona às taxas de juros 
e segurO- de crédito. _ ---"---o 

4. Estranhamente, o Poder Executivo não 
encaminhou a .esta Casa o Protocolo já firma~ -
do entre·os_dois Governos que, decerto, pode
ria complementar is infOrmações constantes 
do processo. 

Nosso intuito, comO relator, foi o de não 
retardar o andamento do tkocesso buscando, 
mesmo informalmente, obter esclarecimentos 
adicionais junt~ às autoridades goverrlamen
tafs a fim de garantir a aproVação da matéria, 

- preservando a competência desta _C.asÇ~. e 
preenchendo lacunas aqõ.1 registradas. 

Nesse sentido, mantivemos contato, com 
o .aUxílio do SeÍ1ador Humberto Lucena, com __ 
-os Drs. Paulo_ H. S;:~.waja Filho, membro do 
ConseJfiO de Administração do Instituto do Co
ração -INCÕR, GioVanni BellOtfi; Diretor Clí
niço do-TRCU"R:"-e Sérgio Meiia Teixeira, Vice
Presidente da EPClNT, Assessoria Técnica S •. 
C. Uaa, solicitando cópia do Protocolo firma
do_ em 16 de janeiro de 1987 entre a União 
e o Governo Francês que tráta da matéria, 
assim como, informações fiilancetras da ope
ração de crédito a ser cOntratada junto aos 
bancos comer_ciais frances_es;::sobretudo com 
relação _às taxas de juros, seguro de crédito 
e demais comtssões. 

Do contato mantido, obtiverrios as informa
ções que passamos a relatar: 

a) A aplicação dos recurs.os provenientes 
deste protocolo Franco-Brasileiro é específica 
para a a-quisiçãO de equipamentos médico
hospitalares de alta tecnologia e sem simil.;~:r 
no Brasil, dentre os quais destacam-se: radio
Jogia de alta gama, equipamentos de diagnós
ticos por imagem com alta resolução, equipa
mentos de pesquisa laboratorial, equipamen
-tOs-de medicina nuc;lear'e equipamentos de 

. diagnóstico médico-cirúrgico e têm cqmo 
_ principal destino o Hospital das Clínicas da 
USP e o Instituto do Corãção, com o intuito 
de aprimorar em mefo_s materiais esses cen
trOs de excelência da medicina brasileira, além 
de outras unidades hospitalares sediadãs no · 
interior daqUele Estado. _ 

b) A operação de cr~dito foi oferecida, in
cialmente, ao Hospital das Clínicas e não pode 
ser contratada diretamente_pelo Governo de_ 
São PélYJQ por incluir créditos do T esour'? Nª-

cional Fran<:::ês, o que Obriga_ seja_ a operação 
efetuada coril. a Url.iã.o. No entanto, estes recur
so_s serão objeto de ação de contragarantia 
estabelecida entre a União __ e _o Governo çle 
São Paulo,ã "quem caberão oS encargos finan~ -
ceiros da operação. 

c) O-referido crédito, chamado de Crédito _ 
misto, é composto de uma tranche de FF !H :Z 
rriilhões com 27 anos de amortização,_l3 anos 
de ca_rência, 2% de juros fiXos a.a. sobre o 
saldo devido; a outra tra:nche de FF 148.8 
milhões tem uma duração de pagamento de 
1 O anos com umã. carênc::ia média api"oximada 
de 1,5 anos e uma taxa_ de juros de 8,75% __ 
aa. _caracterizando-se por uma operação de 
cOndições excepcionaiS, an-te as estipuladas 
para os empréstimos externos atualmente em 
vigor no mercado internaciooal. 

Solicitamos, por fim, à Prestdênci.:i, aos inte-
grantes da CorrUssão de Assuntos Econômi
cos _e-éi_Qs.d~_?lis membros desta Casa, para 
fazer juntar aó processo ci citado protocolo 
e incluir-neste pareCer as informaçõeS ·obtidas 
na reunião que fiZemos. 

Ante os esclareçimentps relatados, as tnfor
mações adicionais obtidas e os objetivos_ de 
significativo alcance sócíal da operação, opi
namos favoravelmente ao pleito; na forma do 
projeto de resolução que ora apresentamos 
e encaminhamos à Mesa: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 36. DE 1989 

Autotiza o G.ovemo da Onião cOi?iratar 
ope_n3Ção de crédf~o .extemo __ no valor de · 
FF240.000.000,00 (duzen_tos e quarenta 
milhões de /i"ancos frtlnceses), a serem 
repassadOs-ão Esiadõ de sBo Paulo atra~ 

- vês do Banco do BrasU SA ~ 

Art 1 o É o GovernO -da união, atrav~s do 
Ministério da Fazenda, autorizado,_ nos termos 
dá art. 52, incisO V, da ConstitWçao Fedeútl 
a contratar operação de crédito externo, no 
valor de FF 2tt0.000.000,00 "(duzentos e qua
renta milhOeS de-rrã.ncOS franCeses),--a serem 
repassados ao Estªdo de_ São Paulo através 
do Banco do Brasil SA., destimidOs a fihancia~· 
rem a aqufSição de equip"ãniér'i:toS~n:iédico-
hospitalares, de _origem francesa. - -

Art. 2~ Esta Resoll)ção entra em vi_gor na 
data de sua publicação. 
~ o parecer, Sr. Présidente. 

DOCUMENTOS-A QUE SE REFERE 
O SR. JOSÉ AGRJP/NO EM SEU PARE
CER: 

"AVeilant au protocole fmancier si_gne-le 16-
janvier 1987 entre !e GOU:Vérrierheflfde-la Re.:. 
publique F ederative du Bresil et I e Gouver
nert:Jeht de la Republf_que Frànçaise · 

Destiné au financement du dév~loppement 
économique du BreSil. · - -· "" -

Afin -de renforCer Ies liens d'amifié et de coo
perati_9n qui les unissent, le Gouvernement de 
la Republique Federative_du Bresil et leGOu
vernement de la Republique Française sont 
conyenus- d~_ conclure le présent avenant au 
prOtocole signe le 16 jan_vier _1987. -
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ARTICLE 1 
Modification de I'Article 4 

Le deuxiême alinéa du b) de L'article du 
protocole vise dans le prêambule ci~dessus 
est modiflé ainsi qu'il suit 

"Une convention entre le Ministere des Fi
nances représentant la_ Republique Fédérative 
du Bresil et les banques françaises fJXera \es_ 
modalités d'utilisation et de reriiboursement 
de ces crédits." 

Le rest s.ans changement, 
Article 2 
Le present avemmt entrera en vigueur los

que les formalités requises par Ies deux parties 
auront été accompHes._ 

Fait à Paris, Le_ll avril 1988 
(en deux exemplaires origfrii:iuX eh langue 

française) 
Pour !e Gowernement dé la République Fé

dérative du Bresil, 
Pour le Gouvernement de la République 

Française. -

PROTOCQLE FINANCIER 

Signé entre le Gouvemement de la Répu
blique Français_e et !e Gouvemement de la Ré
publique Fédérative __ du Bresíl destiné au finan
c_ement du développement économique du 
BresiL 

Afin de renforcer !es liens d'amitié et de 
coopération qui les unissent, et le Gouverne
ment de Ia République_ française et !e Gouver
nement de la Republique Fédérative du Brésil 
sont convenus de conclure le présent prato
cole pour favoriser le développernent écono
mique du Brésil. 

ARTICLE 1 
Montant et objet des concours Hnanders 

Le Gouvemement françals apporte au Gou
vemement du Brésil des concours financiers 
destinés à la reallsatlon de projets d'inscrivant 
dans Jes priorités de développement de la Ré
publique Fédérative du Brésil. Ces concours 
d'un montant maximum de deux cent qua
rante millions de francs Fransais (240 MF) 
financeronte l'achat em France. de biens et 
services français relatife à l'execution de pro
jets hospitaliers pour I'Etat de São Paulo (equi
pements notament de radiologie, imagerie 
médlcale, d'études et de diagnotcs mêdico
chirurgicaux). 

ARTICLE2 
Composltlon des financements 

Les concours financiers mentionnéS à l'arti
cle I sente constitués: 

-d'un prêt du Tresor public français d'un 
montant maximum de quatre vingt onze mi
llions deux cent milles francs (91,2 MF) 

-de crédits garantis par \'agence français 
d'assurance crédit (Coface) d'un montant ma
ximum de Cent Quarantes Huit Millions Huit 
Cent Mille Francs (148,8 MF). 

ARTICLE3 
ModaDtés d'utillsations des concours fl

nanclers 

Le. financemente des projets mentionnés à 
J'artide 1, este assuré par l'utilisation conjoiilte 

- - ----

du prêt du Trésor français et des crêdits ga
rantis. 

Le montante des droits de tirage sur le prêt 
du Trésor français_et les crédits garantis s' êiévo 
respedivêments à 38% et 62% du montant 
des commandeS de biens et services vises à 
l'artlcle L 

Le prêt du Trésor français"servira à financer 
inte9'ralment le premier acompté d'un mon
tant mlnimum de 10% de cbaque contr_at im
puté suce protocole. Le prêt du Trésor ef les 
crédits garantis seront ensuite utilisés simulta
r'lém€nt põuf financer Je solde de chacun de 
ces contrats. 

ARTICLE4 
Conditlons des facilités de crédits 

a) Le prêt du Trésor français a une dures 
de 27 ans dont 13 ans de franchise. Le_taux 
d'interet 1st de 2% l'an, Ce prêt est amortissable 

_ en 28 semestrialités égales et suC::cesSives, la 
premiêre echéante 162 mais apres lã fin de 
l'année dvile au cOurs de Iaquelle Ies tiragés 
auront eté effectués. Les intéréts s_ont calculé_s 
sour !e montant restant du; ils courent à partir 
de la date de-- chaque iifã.ge slir-le prêt du 
Trésor franÇais et sOnt payés seme"S-tneiment. 

Une convention entre du Banco do Brasil 
SA, agissant pour !e compte du Gouveme
ment brésilien et !e Crédit National agissant 
pou le compte du Gouvemament (rançais, pré
eis era les modalités d'utilisation et de rembou
sennente de ce prêt 

b) Les crédits garantis d'une durée de 10 
- ans, sont amortissables en 20 semestrialits 

égales et successives, la premiére échéanté 
six moís à compter de la réception provisoire 
des équipements, 

Une convention entre le Trésor de l'stat de 
SãO Paulo et les banques françaises ftxera les 
modalités d'utilisation et de remboursement 
de ces ci"êdits. Cette convention stipulera que 
los taux d'interêts auxquels'ajoute la prime 
d'assurance crédit seront les taux usuels des 
crédits de J'espece en vigueur à la date de 
la sighatuYe des contrats Elle precisera en ou
tre I e délai maximum séparant la date designa
ture descontrasts el Je pont de départ d'amor
tisSeiJ1ent des Crédits garantis. 

ARTICLE5 
Délal de mise en oeuvre et durée 

De vaUdité du prét du Trésor. 

Pour ouvrir droit aux concours financferS 
mentionnés à l'article I, les contrats commer
ciaux levront être condus au plus tard Je 31 
!e juillen 987. 

Aucun tirage _sur !e prét du Trésor français 
mentionné à J'artlcle 2 ne pourra être effectué 
posterieurme·nt au :3:1 Je juillet 1989. 

Ces dates ne pourront être prorogées sauf 
difficultés exception!Jes et ãccord par:ticul_ier 

· entre les leux goevemements. 

ARTICLE 6 
Monnale le compte et le paiement 

La monnaie le compte et !e paiement est 
le franc français. 

ARTICLE 7 
Garantles 

Le T réor brésilien garantir directement les 
paiements dus atritre du présent protocole. 

Le Gouvemement brésilien prendra toutes 
dispositions pour l'enregistement au Banco 
Central du Brasil dus crédits prévus par le pré
sent protocole et les contrats correspondants 
le maniére à assurer I e transfort les paiements. 

ARTICLE8 
-Tfansport et assurance 

Les contrats financés au titre _du présent pro
toco! sont facturés hors frêt et assurance. Tou
tefois le financement du frêt et le l'assurance 
peut, être assuré par utiliSsation simultanée 
du pi'ét du T rêsor françals, et les crédíts garanti 
duiJ:s les proportions définies à l'article 3 !ars
que: 

~I e _frêt este effetué seus conoaissment 
émis par un annateur français et est certJ.1ié 
comme service trançais par les services le 1 
Marine ~rchanle française, 

-les assurances sont so_uscrites uprés 
le compagnies agrées sur le marché trançais. 

ARTICLE9 
Modalités d1mputation 

L'imputation lefinitive sur !e present preto~ 
cole les contrats correspondant aux projets 
visés à I' article r sera _dedds par échange-le 
lettres entre les'Autorités brésilieanneSóJmpé
tentes et le arídeiller écohomique ef Cónimer: 
cial prés I_'Ambassãle !e France à Brasília agis~ 
sant sur autorisations les autorités françaises 
competentes. 

La même procêdure d'echange le lettres 
pourra autoriser a titre exceptiomel et en cas 
d'urgence la substitution partielle !e houveaux 
projets à_~eux mentlonnés __ à J'article 1. 

ARTICLE 10. 
Entrée en vigueur 

Le présent pr-otocole entrera em vigue_qr 
lorsque les formalités requises parles leux par
ties auront été accomplies. 

Fai à Paris, le 16 janirei 1987. 

(En deux exemplaires origiríanx _en_ Iangue 
bancaise.} 

MENSAGEM N• 113, DE 1989 

Relator: Senador José Agnpíno 
Mensagem n~ 227 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

NoS termos do artigo 52, item V, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de propor a Vos
sas Excelências seja autorizada a República 
Federativ~ do Brasil a ultimar a Contratação 
de _operação de crédito externo no valor global 
4e FF 240.000.ooo;oo (duientos e quarenta 
milhões de francos franceses), a serem repas
sados ao Estado de São Paulo através dO Ban
co do Brasil S.A., na qualidãle de agente finan
ceiro da Onião, para aquisição de equipamen
tos médico-hospitalares, de oriaem francesa, 
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de conformidadC com a indusa -Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda. 

Brasília, 31 de maio âe 1989. -José Sar
ney. 

janeiio de 1"987, se Constitui no contrato de 
empréstirnó,- eis que descreve o objeto da ope
ração; as obrigações de ambas as partes, as 
condições financ~iras e todas_ as derriais que 
interessam à espéc:ie. · 

6. No que tange às condições financeiras 
da ope:ração a ser firmada entre a República 

Em 26-5-89 "Federativa do BrasU e os bancOs franceses, 
Excelentíssimo Senhor Presidente d~ Re"pú- contan.ào com a garantia da COF AtE, a STN 

blica: esCfar~ce qUe as condiÇõe-s --financeiras -sãO 
Representantes da Secretaria de Planeja· as Seguintes: --- - -

menta e Coordenaç~o da Presidência da R e- Prazo: 1 O anos; 
pública (Seplan)IPR concluiram, em 16 de ja- ~·JuroS e -_segurO de crédito: calculados às 
nelro de 1987, negociações -com o Governo taxa:s iiSUals-'para os créditos -da eSpécie, em 
francês sobre Protocolo para financiar a aqui- vigor nâ data Cla assinatura do_s contratoS; 
sição de equipamentos médico-hospitalares, PagameJlto: 
de origem francesa, no valor global de FF - do principal: em 20- sêrTiestralidades, 
240.00_0.000,00 (duzentos e quarenta milhões iguais e _suces:sí\ras, vencerido-se a primeira 
de francos franceses}, destinados 9;0 Estado 6 meseS ~pós o recebiffiento dos equipamert-
deSãoPaulo. tos~ .. ,.- - - -----

2. O Estado de São Paulo dirigiu solicita- -dos juros: a ser estabelecido. 
ção a este Ministério, no sentidO de ser ultima- 7. Coffi a entrada em vigor do novo- texto 
da contratação pela República Federativa do COnStitucional, foram estabelecidos controles, 
Brasil. das referidas operações de crédito ex_- pelo Poder Legislativo, sobre as operações fi-
temo, cujos recursos serão transferidos àquele nanceíras em moeda estrangeira de ii-l.teresse 
Estado, através do Banco do Brasil S.A., na da União, contidos, basicamente, nos arts. 52, 
qualidade de agente financeiro da União-. para -inCisOs V, VIT, VIII e 163, inciso lf, da Cons-
firianciàr referidos equipamentOs médico-hos- tituição. 
pitalares, nos quais estão interessados hospi- 8. Por outro ladci, não há dúvida de que 
tais e clínicas daquele Estado. - a contratação, pela União, de operações exter~ 

3. _Trata-se de um Protocolo Financeiro nas de tal natureza se enquadra ilo cOnCeito 
que ao mesmo tempo, contempla, de per si, constffi.idonal, a que faz refe.r€ncia o indso 
um contrato de empréstimo e define as condi~ V do citado art._ 52, da carta Ma_gna. . · 
çõ_es básicas -e gerais da outra operação a 9. Assim sendo, tenho a honra de dirigir~ 
ser contratada entre a República Federativa me a Vossa Excelência pafã s:Oiicltar se digne 
do Brasil e a República FranCesa. Os dojs fi- a Presidência da República de dirigir Mensa-
nanciamentos podem ser assim descritOs. gem ao Senado Federal afunde obter autori-

19} Um empréstimo em moeda, tendo por - zaçao d"ãquela Casa do Congresso Nacional 
mutuante 0 T escuro francês, no valor máximo para a contratação do financiamento descrito 
de FF 9f,200,000.00 (noventa e.um milhões_ no_prfmeiro-ifem desta ExPOsição de Motivos, 
e duzentos mil francos franceses); e -entre a República Federativa do Brasil e ban-

2'') Um contrato de financiamento, a _ser cos cofuetdãis franceSes, esdarecehdo, por 
concedido por bancos comerciais franceses, oPortuno, qUe dita-operação já foi declarada 
com a garantia da COFACE - ·compagníe prioritária para o c!esenvolvimento nacional, 
Françaisse d'Assurance pour le Commerce pela Secretaria de Planejamenío e Coordena
Éxtérieur, no montante máximo de FF çãéi da PreSidência da República, através dos 
148,800,000.00 (cento e quarenta e oito mi- Avisos n? 40, de 21-1-87 e n~ 650, de 21-4-89, 
lhões e oitocentos mil _francos franceses). confOrme o exige o Brt. 4o do Decreto-Lei n~ 

4. Importante ressaltar, com relação às 1.312174. ··· 
condições financeiras, que a Secretaria doTe- Aproveito a oporturiidade para renovar a 
souro Nacional (STN), do Ministério da Fazen- Vo-ssa Excelêricia, protestos do meu mais pro
da, __ ao __ analisar ª proposta das operações, ob- fütído respêifo e admiraÇão. - Maílson Fer
servou que as condições finanCeiras para a reíra da Nóbrega, Ministro da Fazenda. 
parcela de até FF 91,200,000.00 acima refe· Aviso rt.,274-8AP. 
rid<1 são ai seguintes~ 

Em 31 de maio de 1989 

A Sua: EJ<çelência__q Senhoi-
Prazo de pagamento: 27 a:nõs, com l3_anos 

de carência; 
Juros: 2% a.a.; 
Prazo de utilização: _até 31~7~89; 
Esquema de pagamento:_ 
- do principal: em 28 prestações semes

trais, iguais e sucessivas. vence_ndõ-se a pri
meira 162 meses após o fim do prazo de utni
zação do crédito; 

- dos juros: semestralmente vencidos, 
caulculados sobre o saldo devedor. 

5. Esta operação, de resto, já foi forma
lizada, já que, como- foi acima observado o 
próprio Protocolo Financeiro, firmado entre 
a União e a República Frances~ em 1_6 de 

- Senador_Mende$. Cariale 
DO. Primeiro SeáetárlO do Senado Federal 
_Bta5i1_~D_f. 

Excelentíssimo-Senhor Primeiro SeCretário: 
-- -Tenno a honra de encaminhar a essa Secre
tariã·a-Mensagem do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, acompanhada de_ Ex
posição de Mothros_ do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda, relativa à proposta para que 
seja-àUtOrizada a 'República Federativa do Bra
sil a ultimar a GOntratação de operaÇão- de 
çrédíto"·externo oo·valo"r=-global de FF 
.240.000.000,00 (duzentos e quaren~ milhões 

de francos franceses). a serem repa-ssados ao 
EStado- de SãO Paulo através do Banco d_o __ 
Brasil SA, na q~alid~de de agente financeiro · · 
da União. . __ 

Aproveito a oportunidade para rehovar a 
Vossa Exi::elênciã proteStos de elevada estima 
e consideração. - Ronak!._o Costa Cõ_Uto, Mi
nis.tro _Chefe do Gabiriete Civil. . - ----

BANQUE PARJBAS 

Paris, 24 de março de 1989-
Repóblica Federativa do Brasil -
Ministério da Fazendc, 
~planada dos Ministérios 
70048 Brasilia-DF. 

Prezados Senhores, 
Vimos pela presente referir-nos ao proto

colofmanceiro de_}6 d~j_aneiro de 1_9_ª1 entre 
govemdS brasileJró e= franCês para financiar 
a compra. de equipamentos e setviços franCê
seS relativo a eJÇecução de projetes hospltares 
para o Estado de São Paulo. 

No âmbito deste protocolo, um contrato foi 
assinado no- dia 30 de julho de 1987:_entre . 
a Secretaria de Estado dos Negóciqs_da Saüde 
do Estado de SãO Paulo e a empresa francesa 
cem: O obJeto de Contrato é o fornecimento 
de material de radiologia. 

O financiameii.tO do p_rojeto _será efetuado 
através de um empréstimo ·do tesçuro francês 
~de um crédito ao çoroprador outorgado pelo 
Banco Banque Paribas. Queira encontrar a se
guir as condições de crédito ao comprador 
que V._Sts encontrarão na _convenção do cré
dito remetida a Procuradoria Geral_da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

-Credor 
Banque Paribas 
-Tomador __ 
Ministério da Fazenda 
- OaraiJtia 
República Federativa do Brasil 
-Objetivo 
Compra de equipamentos e de serviços de 

origem francesa e pagamento aos fõ-rne_C:ê'
dores de acordo com ~ espec:ificã.ções do 
contrato de.30de julho d~ 1987. 
-~YQior ·- - - _ __ _ 

. PRF. 14.22Q.20.$;3.6.(quatorze milhões, du
z.e_n_tos e vinte mU, duzentos_ e oho franços_fran
ceses, e trinta e seis cerifimes) sendo p·~F. 
755.000 (setecentos e ci:Jl:qüenta e cinco mil 
francos frEincesses) para pagaras pr'êfuios de
vidos a Compãgftle Francaise d'Assurances. 
Comm~rce pour I e ExterieUr -:-Coface, e que 
são da responsabilidade do Tomador. 

-Moeda 
Franco Francês o 

-Duração dÓ éi-édito 
O créditO s~r"á dividido em dois períodos: 
-o periodo de desembolso que vai da assi-

natura do contrato até uma data _f!X8.da peias 
autoridades francesas como o frrn do periodo 
de. de_Sétnbolso e o come!;-".9 do período de 
reembolso. 

Para um contrato similar a este, a admínis
traç.ão franc:es.:t normalmente aceita a re(:ep
ção provisória como o põhto de partida do 
período de reembolso. 
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-o período de reembolso é _o-período que 
vai desde o fim do período de desembolso 
até _o reembolso completo do crédito. 

A duração do crédito determinada pelas au
toridades francesas será de 1 O anos a partir 
do infdo do período de reembolso.. Se tratando 
de um empréstimo de longo prazo, o crédito 
terá, a participação do Banco Francês para 
o Comércio Exterior (BFCE). -

-Reembolso 
O crédito será reeinbolsado em 20 paga

mentos semestrais, iguais e consecutivos, o 
primeiro deles vencerá 6 meses_ após a data 
definida como ponto de partida do reembolso 
do crédito e no mais tardar _num_a data deter
minada pelas autoridades francesas chama
das "Date butoir". 

-Percentagem dejUf.oS 
-Perfodo de desembolso 
A taxa de juros aplicável durante_ este perío

do será de: 

2 
PIBOR + PRF +~J = P.a. 

PIBOR (Paris lnterbank Offered Rate} 
PRF (Prime Rate Francês). 
-Perfodo de reembolso. 
A percentagem de juros, furnda pelas autori-

dades francesas será de 8, 75% a.a.. _ _ 
Os juros seráo pagáveis semestralmente, in

cidindo sobre o va1or to_tal utilizando do cré
dito, a começar da primeira utilização. 

-Taxa de CoinisSáo-
0,50%, calculada sobre a parte não -quitada 

do Crédito no início_ de- cada semestre - o
primeiro _Conleç_ando na data de assinatura 
do contrato de crédito - pagável semestral
mente por adiantamento. 

-Taxa de Gestão: 
0,50%, flat sobre o total do crédito, pagável 

dentro do_s 30 dias seguintes à data de assina
tura do Contrato de Crédito Comprador. 

- Taxits 
Todas as quantias pagáveis de acordo com 

os termos do Contrato serão pagas livres de 
qualquer taxa, impostos e quaisquer outras 
deduções. 

-Documentaçao 
O Crédíto Comprador será regido pelo Con~ 

trato_de Crédito mutuamente acordado _entre 
ambas as partes, e que contém as cláusulas 
e termos usuais em créditOs franceses a expor
tação. 

-Legislação _ , _ 
A legislação aplicável será a francesa, com 

o arbítrio da Cârilãrã-lnleffiaciórial de Comér
cio. 

-Diversos 
Todas as despesas, taxas e_outros_ custos 

legalmente devidos na França serão pagos 
por este Banco. - - - --

Todas as despesaS, taxas e oUtrOS-cu~ 
legalmente devidos fora da França serão_ pa
gos pelo Tomador. 

Esperamos poder assinar em breve a con-
venção de crédito. . . _ _ 

No ínterim, subscrevemos-nos m~Y ~te~-
ciosamente, _ 

Banque Paribas -Philippe H. Pene/ -Alaín 
Bouedo. 

BANQUE NATIONA!-E DE PARIS 

RepresentaÇão n() BrasD 

MPJ/SP/18.54---1 I 1/89 
São Paulo, 20 de abril de I 989 

IIm" Sr. 
Secretário dã -Fazenda 
Do Estado de São Paulo 
São Paulo, SP 

Prezado_Senhor, 
Em 16-1-87, foi assinado um "Protocolo 

_ Financeiro:" entre o Goverho_BraSJleiro e o Go
verno Francês para financiar a compra na 
França de bens -e serviços franceses para pro
jetas hospitalares no Estado de São Paulo. 

No âmbito desta Protocolo, foi assinado em 
30-7~87 entre o Secretário da Saúde do Esta
do d.e_São Paufõ e"ã emPresa francesa J\'\AS
SIOT PHIUPS um contrato comercial, de um 
valor de FF-36.773.189 para o fornecimento 
de equipamentos mé-dico-hospita1ares. 

Çonforme_ as disposições do Protocolo, este 
contrato poderá ser financiado da seguinte 
maneira. --

-até FE13.973.811,82 através de um cré
dito do tesouro frances; 

..:..:até FF 22.799.377,18 através de um cré
--dito ao comprador do BNP!BFCE garantido 

pela Coface. 
Daremos a seguir os principais elementos 

da proposta financeira do BNPIBFCE relativa 
a este crédito ao comprador, salientando po
rém que todos os deta1hes constam no docu
mento de Abertwa de Crédito já enviado para 
análise à Dra. Adrienne Nogueira Batista, na 
Procuradoria Gerã1 da Fazenda em Brasília. 

I - Tomador. 
Repíiblica Federativa do Brasil 
2- Forma do Financiamento. 
_Crédito ao comprador garantido pela Cofa

ceiCl-ª· Francesa de Seguro para o Comércio 
Exterior.) 

J -"lflontante do Crédito 
Ocrédit9 será ab_erto para o moiit8ilte tOtal 

de FF24.076.377,18 incluindo: - -
:_FF 22-799.377,18 para o paQamento de 

equipainentõs franceses até 62% do contrato 
comercial; 

- FF 1277.000,00 pai-a o pagamento -dos 
prêrüio:S déVidos ao seguro - COF ACE e a 
serem pagos antes de cada utilização do cfé
dito. 
4-Otilizaçáo 
Em função dos termos do contrato comer

cial,_ s~do que nenhuma utilização- poderá 
acontecer após a data limite de utilização (a 
ser ':_~~-~~ledda pçsterio~ente). 

5 - Duraç~o do crédito -Reembolso. 
O crédito será dividido em cinco "t!ancheS" 

semestrais e consecutivas. Cada "'tranche" se
rá reembolsada em 20 semestralidades iguais 
e consecutivas, a primeira vencendo r, meses 
após o po!'lto de partida dos reembolsc·t. (o 

. ponto de partida dos reembolsos está sendo 
definido para cada "frartche" na Abertura de 
Crédito). 

Cada "tranche': incluirá dois períodos su
cessivos: 

__ o P!Ç_ifodo prévio desde a data da primeira 
utilização até o ponto de partida dos reem
bolsos; 

o periodo de reembolso desde ·~_firO do 
período prévio até o reembolso total do cré
dito. 

6-Juros 
Para cada "tranche" do Crédito, os juros se-

rão os seguintes: _ 
Para o período prévio:-
PIBOR (*) à 6 meses + TBB (*~) do BNF 

+ 1%.porano -- · 

Para o período de reembolso: 
Taxa fixa -de 8,75% por ano. 
Os juros serão calculados- sobre os mon

tantes devidos pelo Tomador a qualquer mo
mento -a partir da primeira Utnizaçãó dó crédito 
em número exato de dias em função de um 
ano de 360 dias. Qs juros-serão pagos seineS-
tralmente, a prazo venctdo, nas condições esti
puladas na Abertura de Crédito. 

7- Comissões ·=- _ -·· .• 
_ D~as -comissões_ serão devidas pelo toma-

dor de título deste_firianciamento: 
1•) Comissão de compromisso 
De 5_%o (drico por mil) por ano, -pagá""'l 

no início de cada semestre sobre o montantê' 
não utilizado do crédito. u_ pnmeiro semestre 
começando no_dia da assinatura da Abertura_ 
de Crédito; 

2~) Comissão de gestão _ 
De 5% o (cinco por mil) sobr-e O montante 

total da Abertura de Crédito, flat. _ . 
O primeiro vencimento da comissão" de 

comproniíssõ e a comissão de gestão deverão 
ser pagos nas- três semanas ãpós a emissão 
do Certificado de Autorização do Banco Cen
tral do Brasil. 

8-lmpostose Taxas-Despesas 
Todos e quaisquer impostos_e taxas devidos 

em decorrência deste: financiamento estão a 
_cargo do Tomador. . _ 

T cidas as despesas, inclusive as jurídicas, 
decorrentes_ do- estabelecimento desta Aber
~~(a de Crêdito_serão a ~ar_go do Tomador. 

9- Validade 
Os termos acima mencionados da Abertura 

de Crédito serão válidos até o dia_5-7-89. 
Encam~nh.~re~os a V. S"' o mais breve pos

sível o documento- de abertura de crédito esta; 
belecido pelo BNP e o BFCE. 

-Permanecemos ao vosso inteiro dispor para 
qualquer esclarecimento que se fizer neces
sário. 

sem outro particu1ar para o presente, firma
mo-nos, 

Atenciosamente, Marie. Pierre Joubert Re
presentante BNP ein São P?Julo. 

(•)_PIBOR-Parls lnterbank Offere<fRate- TaXa de juros 
oferta no Mercado lnterbancârlo de Paris a bancos de prl· 
meira categoria; taxa publicada pela Associação Francesa 
de Bancos. 

( .. ) TBB-Taxa de_ Base Ban<:ârfa. 
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MP/SG/1289' 110/89 
São Paulo, 20 de abril de 1989 

Dm9 Sr. 
Secretário da Fazenda-
Do Estado de São Paulo 
São Paulo, SP 

Prezado Senhor, 
Em 16-1-87 fot assinado um "Protocolo Fi

nanceiro" entre o Governo Brasileiro e o Go
verno Francês para financiar a compra na 
França de bens e serviços franceses para pro
jetes hospitalares no Estado de São Paulo. 

No âmbito deste Protocolo, foi assinado em 
30,. 7-87 entre o Secre_~rio da Saúde do Esta
do de São Paulo e a empresa francesa SOPHA 
DEVELOPPEMENT um contrato comercial de 
um valor de FF 34.573.130 para o forneci
mento _de equipamentos médico-hospitalares. 

Conforme as disposiçõ-es do Protocolo, este 
contrato poderá ser financiado da seguinte 
maneira: 

-até FF 13.137.789,40 através de um cré
dito do Tesouro Francês; 

até FF 21.435.340,60 através de um crédito 
ao comprador do BNPJBFCE garantido pela 
COFACE; ... .. -· ... . 

Daremos a seguir os principais ·elementos 
da proposta financeira d_o BNP/BfCE_relativa 
a este crédito ao comprador, salientando po
rém que todos os detalhes constam no docu
mento de ABERTURA OE CRtorro já envía· 
do para análise à Dr- Adrienne No_gueira _Bc;~.tls
ta, na Procuradoria Geral da Fazenda em Bra
sí]ia. 

I-Tomador 
República Federativa do Brasil 
2-Forma do Fmanciamento 
Crédito ao comprador garantido pela CO

FACE (Cia. Francesa-~de Se9uro para o Co
mércio Exterior) 

3 -Montante do Crédito 
O crédito será aberto para o montante total 

de FF 22:636.340,60 iricluindo: 
-FF 21.435.340,60 para o-pagamento de 

equipamentos franceses, até 6.3 a contrato 
comercial; 

-FF 1201.000,00 para o pagamento dos 
prêmios devidos ao seguro- COFACE e a 
serem pagos antes de cada utilização do cré
dito. 

4-(JtJ'ljzação __ 
Em funÇão- dos termos do conb:.C)tp comer

cial, sendo que nenhuma utilização poderá 
acontecer após a data limite de utilização (a 
ser estabelecida posteriormente). 

5-Duração do crédito -Reembolso __ 
O crédito será divldido em quatr_p "tran

ches" semestt.,ls e consecutivos. Cada "tran
che" será reernbolsad_a _em 20 sem.estralida
des iguais e conseçutivas, a primeira vencendo 
6 meses após o ponto _de partida dos reem
bolsos (o ponto -de partida dos reembolsos 
está sendo definido para -caaa- "tranche" na 
Abertura de Crédito). Cilda "tranche'' incluirá 
dois períodOs sucessivos;- _ 
-o perfodo prévio desde a data da primeira 

utilização até o ponto de partida dos reem
. bolsos; 

-o perfodo de repnbo/so desde o fim do 
período prévio até ·o reembolso total dO cre
dito. 
6~Juros 

P_ar_a cada "tranche" do crédito os juros se
rão os__seguintes: 

-Para o período pré0o,· 
PIBOR (*) à 6 meses "!- TBB (**) do BNP 
+ 1% por ano 

-Para o Perlodo de rfeinhotso: 
Taxafrxa de 8,75%-põ·rárió. · 
Os ju~os serão calculados sobre os mon~ 

tanfes devidos pelo Tomador a __ qualauer mo
mernc.-a-partir da primeir'a utiliZaÇão do crédito 
em núniero exato de dias em função de um 
ano de 360 dias. Os ju~QS serão pagos semes~ 
i:raimente. a prazo vencido nas condições esti
pu1adas na Abertura de Crédito. 
7-COmissões 
DuaS comissões serãO deVíQélS peJo Torna

dor a títufo deste financiamento: · 
-T·-?::oinissão de Coinf)'rorriisso: de 5%ó 

(cincO-por mil) por ano pagável riO início de 
cada serTI~tre sooreo·montante não utilizado 
do crédíto-.- o prirrietro semestre começando 
no dia da assinaturà da Abertura de Crédito; 

2~ Coníiss5o 'de gestão: de 5% ó (cinco por 
mil) sobre o montante total da Abertura de 
Crédito, flat. 

O prirÕeiro vencimento da comissão de_ 
coinpromisSO'e a coinissão de gestão deverão 
ser pagos nas três semanas após a emissão 
do CertifiCãdo de Autoiização do Banco Cen-
tral do Brasil. ---

8-IlnpostOs e TaxaS- DeSpesas: 
Todos e quaisquer impostos e taxas devidos 

em decorrência deste financiamento estão a 
cargo do T ornador. 

Todas_ as de_spesas, inclusive as jurídicas, 
decorrentes do estabelecimento desta Aber
tura de Crédito serão __ a cargo do Tomador.· 
9·~ Validade - -~ ~ · . __ 
Os termos aclma ri'ienc:Tóil.ados da Abertura 

de CreditO serãó_ válidos até o dia 5~7-89. -
Permanecemos ao vosso inteiro dtspor para 

qualquer esclarecimento que se- f~;Zer neces
sário. 
'Ericaiilihh~remos av. 8'0 rflais breve possí

vel o documento de Abertur;;~. de Crédito esta~ 
belec.id6 pelo BNP e o BFCE. 

Sem ·outro particular para o presehte, firma-
mo-nos,- __ _ _ _ 

AtenciOSamente,-Marie P/erre Jou~ert
-Representante BNP em São Paulo. 

(*) PIBOR - Paris lnterbank Offered Rate - taxa de juros 
oferta no Me relido Jnterbancárl~ de Paris a bancos de pri· 
melra <::ãtegor!l:i;- taxa publica'âa-j)ela Associilção Francesa 
de Bancos; 

( .. ) TBB- Taxa de Base Bancária. 

São PaUlO~ 27de junho de 1989 
De: Fundação E.J. Zerbini · 
Para: Dr. S~rgfo Teixeira 

Crédito PF 240 milhões 
Protocolo Franco-Brasileiro 

Em 16~1-87 os governos Brasileiro e Fran
cês assinaram wn Protocolo destinado a fi
nanciar a aquisição de equipamentos _médicO~ -

hospitalares de alta tecnologia, sem similar 
nacional, de origem franêes.a e com destino 
ao Estado de São Paulo. 

O referido _Crédito C:harrtado de-crédito mis
to, é composto: de- urna ranche de FF 91,2 
milhões com 27 anos para amortiZação, 13 
anos de carência, 290 de juros_ fos:os a.a., s_obre 
o saldo devido, a outra trance de FF 148,a 
milhões tem uma duraçãO de pagamento de 
1 O ·anos êOi'rfiJrria Càréhdã fiiédía- aproxlmada 
de 1,5 anos e\uTia-taxa-·creJiiros de 8,75 a.a. 

A mixagem das duas tranches desse crédito 
resulta numa _operação de condições total
inente excepciOnais, tanto no que diZ respeitei 
aos praz:os, como quarito à taxa média resul
tante; ct.~mpre lembrar que o Brasil, atualmen
te, nem sequer recebe créditos dos países eu~ 
·ropeus, que __ em~cõndições ex_cep_cionais po~ 
_ dern vj_r .a conceder _c:rédjo:;_ de curto prazo 
-com taxas _de_juf<?s de mercado atingindo 
10%, incluídas ai rida elevadas taxas de risCo, 
que varlãm de pã"ís para país; (A cYassifkaç.ão 
atu~ do Brasil da OECD é _li - taxa de juros _ 
mínirnC!_,_de 9,1;5% _a.a. --:-~-categoria de risco 
"D", que significa urria taXa de riSco suple
_mentar entre 1,69 e 6,~7%._L--

Aaplicação dos recursos provenientes deste 
Protocolo Franco-Brasileiro é específiCa Para 
a aquisição de equipamentos rnédíco-hospi
talares, dentre os quais destacam-se:- radio
logia de alta gama, equipament_ps de diagn6s- _ 
ticos por imagem com alta resoluç:ão, equipa
mentos de pesquisa laboratorial, e-quipamen
tos de med[dna nuclear e equipamentos de 
digagnóstico médico-cirúrgiCo e têm corno 
principal destino o Hospital das Ciínkas da 
USP e o Instituto do Coração, com o intuito 
de aprimorar em meios materiais esses <::en
tras de excelência da __ medidna brasileira. 

BANQUE PARIBAS 

- ·pans. "24 de ·marÇO-de 1989 
RépúbliC:aFedéãtiVa do Brã-sil ----
fv\inistérlo da Fazenda 
E-Splanadã doS Ministéi-iOs 
70048 Brasília - DF 

·-Prezados Senbofes, _ 
Vimos peTa çiresént€ rereríf-ilOs ao prOtO

colo financeiro de 16 de janeirO de 1.987--eritre 
governos brasile~~ _ ~ fr~l}sê~ para: fi~andar 
a compra de equipamentos e serviçOs Trance
ses relativo à execução de-]Xojetds ho.Spita~ 
lares para o Estado de São Paulo. 

No âmbito deste Protocolo, um contrato foi 
_ assinado no dia 30 de JY.lho de 1987 entre 

a Secretaria de Estado dos Negócios da. Saúde 
do_ Est_ado de S_ã_Q P.aulo ~ a_~_Q_re_~ francesa 
CGB. O objeto do contrato. é o_ [orne:cirnent9 
de _ma_teFial de ra_9_iologia. 

O financiamento d9: projeto Será' efetuado 
através de _um empréstimo do Tesouro Fran
cês e de um crédito elo Córnprador outorgado 
pelo Banco Paribas. Queira encontrar, a seguir 
as condições de crédito ao comprador, que 
V. s.s encontrarão na convenção dO ·crédito 
remetida à Procuradoria Geral da FaZenda Na
cional (PG'FN) . 
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-Credor 
Banque Paribas 
-Tomador 
Ministério da FaZenda 
-Garantia 
República Federativa do Brasil 
Objetívo 
Compra de equipamentOs e_ de- serviçOs de 

origem francesa e_ pagamento aos fornece
dores de acordo com as especificações do 
contrato do 30 de julho de 1987. 

-Valor 
FRF. 95.444.325,28 (noventa e cinco mi

lhões, quatrocentos e quarenta e quatro mi!, 
trezentos e vinte e cinco francos franC-eses e 
vinte e oito centimes) sendo FRF 5.002000 
(cinco milhões, sessenta e dois mil francos 
franceses) para pagar os prêmios devidos à 
Compangnie FrançaiSSe d'Assurance -pour !e 
Commerce Exterieur- COFACE;--e que sâo 
da responsabllidade do Tomador. 

-Moeda 
Franco Frarl.cês 
-Duração do crédito 
O crédito será dividido em -dois períodos: 
-o período de desembolso que vai de assi-

natura do contrato até uma data focada pelas 
autoridades francesas, corno o fim do período 
de desembolso e -o- começo do período de 
reembolso. 

Para um contrato similar a este, a adrninis-
traç_ão francesa normalmente aceita a recep
ção provisória corno o ponto de partida do 
período de reembolso. 

_.__o período de reembolso ê o período que 
vai desde o fim do período de desembolso 
até o reembolso completo -do crédito. 

A duração do crédito determinada pelas au
toridades francesas será de 1 O anos a partir 
do início do periodo de reembolso. Em --se 
trataodo de um empréstimo de longo prazo, 
o crédito terá a participação do Banco Francês 
para o Comércio Exb&iior (BFCEJ; 

-Reembolso 
O crédito será reembolsado em 20 paga

mentos semestrais, Iguais e consecutivos, o 
primeiro deles vencera 6 meses após a data 
definida como ponto _de partida do reembolso 
do crédito e no mais tardar numa data deter
minada pelas Autoridades Francesas chama
da "Date butoir". 

-Percentagem de }Ltros 
Período de desembolso 
A taxa de juros aplicável durante este perío-

do será de:~ 
PIBOR + TBB + I% p.a. 
PIBOR (Paris Interbank Offered Date) 
TBB (Prime Rate francês) 
- Perfodo de reembolso: 
A percentagem de juros, fiXada pelas autori

dades francesas será de 8,75% a.a. 
Os juros serão pagavéis semestralmente, in

cidindo s_obre o valor total utilizado o do cré
dito, a começar da primeira utilização. 

-Taxa de comisSão 
0,50%, calcu1ada sobre a parte não quitada 

do Crédito no iníico de cada semestre -,o 
primeiro começando na data da assinatura 
do Coritrato de crédito e pagável semestral
mente por adiantamento. 

-Taxa de gestão 
0,50% flat sobre o total do crédito, pagável 

dentro dos 30 dias seguinte à data de assina
tura do Contrato de Crédito Comprador. 

-Taxas 
Todas as quantias pagáveis de acordo com 

os termos do contrato serão pagas livres de 
qualquer. twca, impostos e quaisquer outras 
deduções. 

-DocUmentação _ 
O Crédito comprador será regido -pelo Con

trato de Crédito mutuamente acordado entre 
ambas as partes, e que contém as cláusulas 
e termos usuais em créditos franceses à expor
tação. 
· -=Legislação 
· A1egislação ápiicável será a francesa, com 

o arbítrio da Câmara Internacional de Comér
cio. 

..:......Diversos 
Todas as despesas, taxas a outros custos 

legamente devidos na França serão pagos por 
~ste Banco. 
- Todas as despesas, taxa_s_ e gutrç>s_ custos 
legalmente devidos fora da Françã S~tã6-Pã~ 
gos-pelo Tomador. 

Esperamos poder assinar em breve a con-
venção de crédito. -
- ~l'f_o ínterim subscrevemo-nos muy atendo-

--sãme-nte. 
Banque Paribas, Philippe H. Penei- Nain 

Bouedo. 

-O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
___:O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos conclui pela apresentação de Projeto 
de R~?oh,1_ção n9 -36, _de 1989, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito exter
no no valor de 240 milhões de francos france
ses, para os fins que especifica. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não_ h.,_vendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Etrt_-votação. _ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam quetranl 

permanecer sentador. (Pausa) 
Aprovado. 
9 projeto irá à Comissão Di~etora para a 

redação ffnal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- SObre a mesa, redação final que será lida 
pelo Sr. 19 Secretáiio. 

É lida a seguinte 

PARECER N•lll, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Reso
lução n? 36, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação_ 
final do Projeto de Resolução n"_ 36, de 1989, 
CJue autoriza o Qovemo da União a contratar 
operação de crédito externo no valor de FF 
240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões 
de francos franceses), a serem rePassados ao 
Estado de São Paulo através do Banco do 
Brosil SA 

Sala de Reumôes da Comissão, 27 de junho 
de 1989. -::::: Nelson Caiheiro Presidente -
Antônio Luiz Maya- Relator, Pompeu de Sou
za- Diva/do Suruagy. 

ANEXO AO PARECER N' III, DE 1989~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 52, _indso V, da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N- , DE 1989 

Autoriza o Governo da União a con
tratar operação de crédito externo no va
lor de FF 240~001J.OOO,OO (duzentos e 
quarenta mUhões de francos franceses), 
a serem _repassados ao Estado de São 
Paulo através do Banco do Brasil S.A.-

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Governo da União, através do 

Ministério da Fazenda, autorizado a contratar, 
nos terrno_s do art. 52, inciso V da Constituição 
Federal, operação de crédito externo no valor 

- de FF 240.000.ono;oo (duzentos e quarenta 
milhões de francos franCeses), _a serem repaS
sadOs a"o Estado de São Paulo através do Ban
co do Brasil SA, destinados a financiar a aqui
sição de equipamentos médico-hospitalares, 
de origem francesa. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carileiro) 
-Em a!Scussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Erii votação. 
Os-Srs. Senadores_que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa)_ 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESJDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a preSente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 48, de 1983 
(n9 5.019/81; na cas-a de-Origeni),-que-dispõe 
sobre a crlação -do Tribunal Regional do Tra
balho da 13~ Região, com sede em João Pes
soa, Estado da Paraiba, e dá outras providêri
cias. 

2 

MATÉRIA A SER DEOARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de_ Lei da Câmara n~ 74, de 19_83 
(no 603/83, na Casa de origem), que modifica 
a redação do art. 492 da Consolídação daS 
Leis do TrabalhO, ãprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de }9 de maio de I 943, assegurando 
a estabilidade do trabalhador a partir da data 
de sua admissão, e dá outras providências. 
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MA TÉRJA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Let do Senado no 177, d~ 1984 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Cameíro, que acrescenta diSçioslthio à Lei 
Complementar n9 2"6 de 11 de agosto de 1975, 
com vistas a atribuir à Justiça do Trabalho 
competência para dirimir questões relaciona
das com o PIS, bem como a fiXar prazo de 
prescrição para reclamar direitÔs nesse cam-
po. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrãda a sessão. 

(Levanta-se a_sessão às 17 horas e_l5 
minutos.) 

DISCaRSOPROIYUNC!ADOPELOSR 
JARBAS PASSARIIYHO NA SESSÃO OE 
21-6'89EQUE,EIYTREGUEAREVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS
TERIORMEIYTE. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- . 
PA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, noticias de jomàl mui
to -recentes voltam a enfocar o problema da 
Amazônia. Primeiro, pOrque o Cíentlsta.A1berto 
Setzer, que é_ encarregado da parte de meteo
rologia do Instituto Nacional de Pesquisas Es
paciais, declarou - e tem razão -em dedarar 
.._ que, no ano de 1988, foram queimados, 
na Amazônia Legal, 12 milhões de hectares, 
ou seja, 120 mil quilômetros quadrados de 
cobertura vegetal queimada. Isto náo significa 
que tenha sido a floresta; talvez apenas 40% 
desse valor estivessem contidos na Floresta 
Amazónica. De_qualquer maneira, seriam 4,8 
milhões de hectares de Floresta Amazôrlica 
devastada e queimada, o que causa, desde 
logo, no mundo desenvolvido, especialmente 
o europeu e o americano, enorme preocu
pação com o chamado efeito estufa. 

Na verdade, estamos contribuindo para es
se efeito estufa, com queimadas no Brasil.in
teiro e não apenas na Amazônia, com 336 
milhões de toneladas de carbono por a'no, o 
que, evidentemente, é uma coisa considerável. 
Mas, quando analisamos o problema por parte 
dos industrializados, dos grandes países rtcos, 
que queimam combustíveis fósseis, eles colo
cam por ano, na atmosfera, 5 bilhões de tone
ladas de gás carbônico_. Não é o caso de expli
car que estamos ainda contribuindo_com uma 
pequena parcela, mas é o caso de termos 
preocupação com isso. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito que 
esta Casa constituiu, presidida, em boa horã. 
pelo Senador Leopoldo Peres, do Amazonas, 
e com a participação de todos os Senadores 
amazônidas, têm-se debruçado sobre o pro
blema COIJ1 uma diretriz que a toma equidis
tante de duas posições que parecem conde
návels: a primeira seria uina tentativa de dizer 
que, assim como os outros países queimaram 
as suas florestas, nós temos o direito de quei
mar as nossas. Isso não tem sentido; a outra 
seria dizer que, assim como os países, espe
cialmente os Estãdos Uniâos, mataram os 
seus índios originais, nós também temos o 

dir~ito de não proteger os indios brasileiros. 
Isso-seria outro equivoco. 1\té porque muitas 
pessoas com representação, quer no governo 
norte-americano, quer no seu Congresso, es
pantarri-se quando tomam conhecimento de 
que acabamos, pela Constituição brasileira, de 
mandar demarcar as terras indígenas, e que 
elas d~_o 400 hectares per capita; enquanto 
o índio americano te ln 20 hectares per Cl!pita, 
nós temos 400 hectares per capita. Isso faz 
com que existam determinadas pressões de 
cafáter internacional, pretendo até organizar 
naçõés indígenas dentro do território brasi
leiro, como se houvesse aqui maJs de uma 
nação ou um país plurinacional. 

q~.a recente declaração do aentista Albert 
Set.zer espantou muita gente, mas não a nós, 
da ÇOrnlssão, por que, qUándo acompanha
mos o_- trabalho dela, verificamos que os 251 
mil quilómetros quadrados apresentados pelo 
INPE coino sendo o resu1tado do desmata
ffietltO desde que há rnonitoramento; !sto é, 
desde o início dos anos 70, incluíam já esse 
Valor. 

O fato de aparecer a declaração põsterlor
mente ao relatório aprovado, por unanimida
de, pela Comissão, não significa que não nos 
tenhamos dado conta desse novo dado; ao 
contrário, ele está inserido no valor total, tanto 
que, quando falamos em .343 mil quilômetros 
quadrados e fração, estamos falando de 34 
milhões de. hectares. Portanto, esses 12 mi
lhões <i~? hectares, que na verdade seriam 4,8, 
para a floresta amazô:nlca, ·estão inseridos no 
estudo feito. Não há razão para alarme. 

Mas eu debatia, no CongresSo, numa Co
missão presidida pelo ilutre Senador Marcon
des GadeJha, quando foram painelistas - e 
eu apenas deveria presidir a Mesa - o Depu
tado Fábio Feldmann e o Prof. Wemer Zulauf, 
que fot Secretário de Meio Ambiente no Gover
no FranCo Montouro, em São Paulo. Em deter
minad.o momento, esse professor declarava 
que; indo ao exterior, encontrava verdadeiro 
ódio em relação a nós, no Brasil, e que devería
mos tranSformar esse ódio em cooperação, 
porque agravávamos o ódio na medida em 
que ficávamos, através do Presidente da Repú
blica, levantando teses, que ele chamou de 
patriotadas; dizendo que havia perigo de inter
nacionalização da Amazônia, quando, na ver
dade, ninguém fala em internaCionalização lá 
fora. Eu, então, pedi um aparte a ele, no mo
mento em que me coube falar, e disse que, 
já que ele era tão veemente nessa dedaração, 
explicasse o que significava a declaração for
mal do Presidente d~ França, o Sr. François 
Mitterrand, quando disse que países que dis
põe de florestas equatoriais úmidas devem 
compreender que_sobre essas florestas a sua 
soberania deve ser relativa. Eu, então, me dirigi 
ao Profe~r e pedi que me explicasse o que 
isso signífícava~ o que é soberania relativa. A 
soberania é ou não é. Em sesuida, disse-lhe 
também que essa situação não era só do Presi
dente da França; eu havia feito um estudo 
da chamada "proposta Gorbachev", que é 
uma edição da ExpresSJo e-Cultura, que edita 
no Brasil os discursos que o Sr. Mikhail Gorba-

chev fez na prcparaçllo das eleições que reali~ 
zou há pouco. Nesses discursos, há uma pas-
sagem para o meio ambiente, onde ele traduz, 
até com palavras 6em mais concretas, a frase 
geral do Presidente Mitterrand, quando diz que 
há uma tendência para que os Estados -
clispõem dessas florestas, há uma tendência 
que repito - para que esses Estados dele
guem parte da sua soberania a instituições 
supranacionais, que deveriam, então, definir 
o que seria factível ou não na exploração da 
floresta. 

O Erribaixador Paulo Tarso F'lecha de Lima, 
falando na Cârriára dos Deputa-doS, -teve oPor
tunidade de exemplificar, COin o "textO infdal 
da "Declaração de Haia". Essa Declaração é 
decorrente _de uma iniciativa do Primeiro-Mi
nistro da França M1cheJ Rocard, que queria 
convocar uma conferência internacional de 
Chefes de Estado e de Governo para discutir 
aspectos ligados à proteção da atmosfera. Isso 
evoluiu para Haia e, então, fez-_se a "Decla
ração'de_Haia", na conferência._ O Brasil lá 
esteV.e preserife, eXãtamente pelo Embaixador 
Paulo Tarso Flecha de Urna. 

Vou ler, e:ntão,._o textp do_Embaix_ad~?r. Diz: 

·~o. t~ ihicial da ''Declaração de Haia 
" incluía idéias inaceitáveis para o Brasil, 
como as que previam Zftriação de uma 
entidade supranacional e_ a adoção de 
sanções, inclusive e_conômicas, contra 

__ países que apresentassem "má conduta" 
em matéria de proteção ambiental. A 
atuação-do Brasil, e de outros países com 

· pontos de vista Sériíelfiantes, determinou 
que no texto final des-aparecessem tais 
elementos. 

Ao final da Conferência, o Presidente_ 
François Mitterrand declarou que "a]_guns 
países" deveriam abrir mão de parte de 
sua soberania em faVor dos interesses 
globais. 

·····································--·------0 parlamento _europeu adotou, po dia 
1613789, resolução sobr"e á floresta ama
zónica, na qual se afirma, entre outros 
pontos,_ que "os esforços e-as necessi
dades de proteger urgentemente a flo
resta tropical, em nível mundial, consti
tuem um todo uno e indivisíveJ, neces
sário e imprescindível onde ainda houver 
floresta tropical. A resolução pede ainda, 
equivocadamente, que __ a CEE suspenda 
sua "ajuda" a.o projeto Grande_ Carajás, 
e· prega a interfefência Junto ao Banco 

' -Mundial, ao FMI _e _ao PNUMA_ - que é 
·o Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente~ O Representante Perma
nente do Brasil junto à -CEE encaminhou 
carta de protesto ao presidente do parla
mento europeu; 
N- Projeto-de Lei apresentado p~lo 

Senador Alberto_ Qore Jr., intitulado "Lei 
de Politica Ambiental Mundial de 1989~'. 
que qualifica, ein sua_ apresentação, -a flo
resta anlazônica como um tesouro 'ciei:tti
fico-e económico, "em processo de Ser 
saquedo". -
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Tenho o projeto comigo. Se for da cove
niência da Mesa, inclusive, poderia distribuí-lo 
ao Srs. Senadores. -É um projeto em que ele 
propõe sanções de natureza econômica. Por 
exemplo, os representantes norte-americanos 
no Banco Mundial, no Banco Interamericano 
e também no Clube de Paris, seriam encarre
gados de fazer boicote a todo e qualquer tipo 
de fmanciamento para projetas realizados no 
Brasil, sob o fundamento--de que nós estáva
mos devastando a amazônia, e aquele outro 
fundamento tolo, absolutamente irrealista e fa
lacioso, de que com Isso a floresta deixa de 
produzir o oxigénio que eles querem respirar. 
Na CP! chegamos a dizer que se algum sueco, 
americano, europeu, ou que seja, estiver respi
rando mal, trate de procurar ver o seu pulmão 
como anda, se tem enfisema pulmonar, por 
exemplo, porque não é evidentemente o_ oxi
gênio da Amazônia que estará faltando a essa 
gente. Isso é pretexto. 

Mas há pontos maiS claros também: 

"O Ministro do Tesourá da Itália, tifulia
no Amato" - não sei s_e é parente- do 
nosso Presidente da Federação das In
dústrias de_São Paulo- "em entrevista 
coletiva conjunta com os membros da 
Associação Amigos da Terra, declarou 
que o governo itaJiano está disposto a 
colaborar para a "salvação" da Amazônia, 
pois "trata-se de um bem supranacional 
-e como é itaüano, é não mineiro, com
pletou a frase: "sem pôr em discussão 
a soberania do Brasil (sic)," 

Eu gostaria de _saber como não se põe a 
soberania do Brasil em discussão, se o bem 
passa a ser supranacional. A minha pouca in
teligência não consegue alcançar essa brilhan
te e cintilante manifestação do Italiano. 

Fliemos coisas desagradáveis, muito desa
gradáveis, Sr:- Presidente, inclusive manifes
tações feitas na Alemanha, na Itália e na Fran
ça contra não apenas Embaixadas brasileiras 
corno também o stand da Ernbratur, que foi 
atingido até por depredação. A situação brasi
leira está colocada deste modo. 

Na medida em que nós, na CPI, através de 
uma decisão tomada por proposta do Presi
dente da Comissão, vamos pedir a prorroga
ção do seu prazo; espetamos encontrar apoio 
regimental para isso; precisamos ter a certeza 
de que essa imagem do Brasil está sendo obje
to de urna deliberada manifestação destrutiva. 

Por exerriplo, quando se pede boicote à im
portaç-ão do minério de ferro de Carajás -
a Vale do Rio Doce vai exportar para lá cerca 
de 35 milhões de toneladas, que deve ser o 
plano para ocupar a faixa do mercado interna
cional que o Brasil ocupava, porque está dimi
mtindo a exp-ortação -do Polígono de Minas, 
de Lafaiete - , amanhã, teremos problemas 
graves a partir do momento em que esse tipo 
de campanha recrudesce ou permanece. 

O Primeiro Ministro italiano, que vinha ao 
Brasil, cancelou ã viagem, já baseado nesse 
tipo de acusação que se faz. No entanto, a 
Vale do Rio Doce, no Projeto Carajás, do Esta
do que represento aqui, é considerada perfeita 
na medida em que o Projeto tem um dos 

melhores sistemas de apoio de meio arnbien~ 
te. Mas, aí, se fala na questão do pólo guseiro, 
na formaç_ão do ferro gusa, e que estaria levan
do a possibilidade de desrnatarnento indiscrt
minado da Amazônia para a produção do ferro 
gus·a -

A Vale do Rio Doce fez esse projeto com 
~oluta correção técnica. Por quê?- Tucu
ruí estar_á produzindo os milhões de quilowatts 
que produz; no momento, está_devolvendo paM 
ra o Nordeste aquilo que do Nordeste recebeu 
no passado. Houve tempo em que a minha 
ddade, Belém, passou a ser alimentada sobre
tudo pela rede de "Paulo Afonso". 

Agora, é o contráricx. _estamos impedindo 
o relacionamento de eletricidade no Nordeste, 
porque Tucuruí está funcionando. Logo em 
seguida, a vale do Rio Doce, o que fez? -
SeTücunú está funcionahdo e temo~ portan
to, uma grande possibilidade de produção de 
energia elétrica primária, a primeira solução 
seria aproveitar essa energia elétrica como in
sumo e produzir o melhor que pudesse na 
indústria de_ quê? De alumínio. Por quê? -
Porque ternos a bauxita, que é a matéria-prima 
para isso. E .a bauxita exige esse redutor de 
eletriddade, que é muito pesado_, para se 
transformar exatamente, depois, numa primei
ra fase, intermediária em alumina, e, numa 
segunda, em alumínio metálfco. 

Estávamos indo bem nesse campo, pelo 
Estado do Pará, quando houve possibilidade 
também de diversificar i_sso para o Maranhão. 
Está lá a Alcoã, trabalhando nessa área. Mas 
também ela poderia ser aproveitada como re
dutor para a produção_ de ferroMgusa ou até 
de aço. Exisfe isso. 

Lembro-me de uma usina antiga no Chile, 
que produzia 330 mil toneladas de aço usando 
-a eletriddade_como- redutor. Mas o melhor 
redutor para o ferro gusa, que o toma mais 
puro, é exatamEmte o carvãO vegetal. Não te
mõs caiilão mineral no Brasil; nosso carvão 
mineral é de baixa qualidade, com muita pre
sença de cinza, muita presença de_ e~of(e. 
Então, precisamos realmente utilizar a área 
v~getal para, nessa área, podermos utilizar o 
redutor e obtermos o ferro gusa puro. 

O-Sr. M.arcondes Gadellla- Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço v. Ex' .. . . 

O Sr. Marcoricies Gadelha- Nobre se
nador Jarbas PaSQlrinho, V. ~falou_ no pros
seguimento dos trabalhos da CPI que preside. 
V. Ex', seguramente, terá o apoio desta Casa, 
toda a_nossa compreensão, porque entende
mos que V, EX' está desenvolvendo, junto com 
os seus colegas, um trabalho altamente patriô
tico, de esclarecimento, para dentro e para 
fora do País, sobre o nosso comportamentO 
em relação à_ questão ambiental. É preciso 
que lá fora se saiba també_m que _somos o 
primeiro Pafs a inserir _todo um CapJtulo a res
peito de_ meio ambiente na sua Constituição, 
Desenvolvemos, aqui, um programa ambicio
so chamado_~'NOssa Natureza"~_e que toma
mos uma série de medidas de inato próprio 

e não por pressão -de quem quer que seja, 
porque entendemos que a Floresta Amazô
nica tein um -vaJof if1tiíriseÇo, um· ValOr para 
a humanidade e_ um valor para nós próprios, 
valores dos quais somos extremamente ciosos 
e por eles responsáveis. Temos asstiii11do essa 
posição com dareza. Também, nobre Sena
dor, não vamos aceitar de fora para dentro, 
se diga que a Amazônia tenha que ser apenas 
um jardim zoológico para ser visto e admirado, 
e não possamos, de_ uma forma ou de outra, 
cientificamente, adequadamente, ocupá-la 
também do ponto de vista económico: Não 
serão e]es os juízes da nossa determinação 
de fazer ou não fazer, por exemplo, a Barragem 
de Kararaô; não serão eles os juízes da nossa 
determinação de fazermos ou não a nossa 
ligaÇão com o 1?9-cífico, através ele: PuÇaJpa, 
no Peru. Não serão eJes, afinal de contas, que 
vão determinar em que pasSo e em que me
dida ifúciaremos o processo- de ocupação da 
Amazônia. É este trabalho consciente, minu
cioso, determinado, de V. Ex' e dessa CP!, jun
tamente com o __ P_oçier_Exeq.ttivo; ê esta_co_ns
ciência nacional, que está sendo plasmada, 
que nos vai dizer de que maneira vamos ocu
par a Amazônia. V. Ex" e a CP! são, neste mo
mento, os nossos porta-vozes, são postos 
avançados da consciência nacional a respeito 
deste problema. Nós lhe delegamos inteira 
confiança_ e, por isso, antecipadamente, lhe 
creditamos o direito de usar o tempo que seja 
necessário, até que este assunto seja esgo
tado, atê que não fique nenhum ponto obscU
ro, até que _não tenhamos do que nos descul
par, até que não tenhamos mais qualquer ex
plicação a dar, porque estamos fazendo as 
cois~s à luz de todas as regras da déhi:ja, 
do conhecimento atual, em termos de meio 
ambiente e ~e Pr.ese~açã9 çte _ecossistemas. 
Muito o?rigado a V. ~- -- -

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
é que agradeço a V. Ex•, pelo aparte, sobretudo 
por essa declaração~ desd~__logo~-cõffio Uder 
de Ba"Ocada, de que atenderá à solicitação do 

· Presiderite leOpoláo Peres, de prazo de pror-
-rogação. -

Pretendíamos não prorrogar; queríamos fa
zer nosso trabalho de maneira que ficasse den
tro do prazo que admitimos, inicialmente, seria 
bom. Mas essas discussôes externas, essa -
me permito dizer - histeria que. se pratica 
no exterior está_ fazendo com que tenhamos 
o máximo cuidado de ouvir, cada vez mais, 
pessoas qualificadas para podermos chegar 
a um resultado. 

O tr"abalho, eVidentemente, não é meu; é 
nosso. O Presidente Leopoldo Peres preside 
a todas as reuniões; quando não, está também 
presente o Vice-Presidente, que é o Senador 
Edison Lobão, figuras permanentes nas reu
niões _da Comissão. O Senador Nabor Júnior, 
o -Senador Mário Mãia e o Senador RÕnaldo 
Aragão têm tido grande freqüência, apesar de 
termos uma Comissão de apenas nove mem· 
bras. 

Veja, nobre Senador __ Marcondes Gadelha, 
que o problema se_ transforma, ãgora, na tenta
tiva _de -boicote -praticamente seria isso - _ 
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à possibilidade de o Brasil poder incorporar 
as potencialidades econôm1cas da Amazônia 
ao seu todo nacional. 

Ora, uma das áreas mais ricas da Amazônia 
é o seu subsolo: temos não apenas a província 
metalogenética mais famosa do Mundo, que 
é_ Carajás, corno várias outras inSeridas lá. Há 
suspeitas bastante merecedoras de_.crédito de 
que podemos descobrir também lá, ou já teria· 
mos indicio disto,.áreas de urânio, de subsolo 
rico em urânio ... 

O Sr. Leopoldo Peres- Tório. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -
... além de termos também tório, como está 
lembrando o Senador Leopoldo Peres, e todos 
aqui conhecem o complexo de Carajás. 

Ora,-·ê provável que, a partir do momento 
em que a Amazônia comece a incorporar este 
subsolo _à economia nacional e isto se_ trans
forme numa possibilidade de c_ornpetitividade 
no exterior, não haja interesse, por quem do
mina, no exterior, esse ramo, na nossa entrada 
no mercado; como também se caracteriza, 
exatamente, que a famosa construção da Ro
dovia 364 ... Ora, ela foi construtda ao tempo 
do Presidente Médici; ela-já existe; o que tinha 
de derrubada de mata para fazer, não apenas 
o caminho de serviço mas_ a estrada, já foi 
feito. O que se quer é pã:vimentar, devido ao 
alto índice pluviométrico que existe na Ama
zônia- as chuvas são constantes e há chuvas 
até, como s_e diz lá, por exemplo, na região 
do Amapá, "Capazes de-derrubar urubu", de 
tão pesadas que são. (Risos) 

A partir disso, resta_a:perias complementar 
essa estrada, como diss.e o Senador Mai'con
des Gadelha, para fazer a ligação com a Pan-A
mericana, via Pucalpa. Com isso, faZemos o 
quê? Uma economia de cerca de ·s mil quilô
metros de transporte da soja que esta em Ron
dônia, da madeira que sai para o Japão; por
que, do contrário, se continuárém saindo co· 
mo saem hoje, sairão via Porto de SantOs. 
Então, virão lá do_ Acre até Santos o_u lá de 
Rondônia até santos para serem· exportados. 
E na hora em que aparece o Brasil como 
segundo produtor de soja do Mundo - nós 
somos, hoje, o segundo produtor de soja do 
Mundo -, é multo proVável que os que ven
dem soja para o Pacífico rião tenham tanto 
interesse em que tenhamos um produto com
petitivo lá fora. 

Longe _de s_er chauvinista, longe--de ter uma 
atitude xenófoba completamente, a COioisSão 
tem-se pautado por um princípio de absoluta 
'eqüidade entre os dois extremos - entre a 
xenofobia irresponsável e os "xíitas" da_e!:olo· 
gia, que querem, como V. E>r disse, manter 
a Amazônia como um imenso ãquário, para 
alegria pictórica dos desenvolvidos! 

Justamente o término desta r'ninha despre
tensiosa palavra, Sr. Presidente, é ligado_ao 
que o nobre Líder pelo PFL, Senador Marcon
des Gadelhá., se referiu: é o Projeto Nossa Na
tureza, que está chegando, aqui, no Senado, 
foi aprovad6 na Câmara: é está chegando ao 
·Senado. 

Esse Projéto, provavelmente, do meu ponto 
de vista um pouco apriorístico-_ e não gosto 

de falar desta maneira -, deye ser retocado, 
há algo que permite seja retocado. 

Então, _a palavra nossa, neste momento, é 
apenas para lembrar: primeiro, a orquestração 
internacional que se está fazendo; o europeu 
e o ~mericano._ _que normalmente não sabem 
exatamente a geografia brasileira - isto é CO· 

mum, as pessoas que viajam sabem disso; 
já se foi, felizriiente, o tempo em que Buenos 
Aires era a Capital "doe Brasil_! - Nunca foi, 
já tivemos tropas nossas desfilando lá, mas 
nunca foi <1 nossa Capital -, agora, já sabem 
que existe Brasília, mas não têm uma noção 
exata do_ que é o Continente ou o Subcon
tinente braSileiro. Então, quandO _se_ diz a um 
europeu que estamos queimando a mata e 
essa mata é- importante Para a oxigenação 
do Mundo e que eles vão sofrer pela falta de 
oxigêriiO, acreditam piamente nisto. E é uma 
falácia total! Está provado, pelos melhores bo
tânicos, pelos melhores derltistas~ que o dclo 
de 24 horas __ esgota a produção de o~gênlo 
com_a produção de C02 Uma coisa compensa 
a outra e, no final do cidO; o resultado é zero. 
Mas passou·Se isso para a consciência p·opular 
de europeus e americanos. -

Nessa conferência do Embaixador Paulo 
Tarso FleCha de Uma, ele faJa em ditoriãls 
de jornaiS importantes que Se referem a nós 
como "estupradores da Amazônia", não usam 
outro termo - nós estamos "estuprando" a 
Amazõflià! O Brasil aparece como incapaz, 
absolutamente incapaz, frre.SpOnSáVel, para 
põdetfázer, apenas sob a Sua soberania, a 
administração de um potencial riquíssimo co· 
mo·é o potencial amazônlco. 

Etã-essa-a ·mrnha intenção, Sr. Presidente, 
-ao assomar à tribuna, para pedir a atenção 
dos ilustreS Sehadores, fora; evidentemente, 
da CPI, com CJ envio do Projeto "Nossa Natu· 
reza".- - - -

O Sr. Ney Maranhão - Permite·me V. 
EX' um apãrte? . -

~O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não. Ouço, c_oril mUitO prazer, o aparte de 
V. ~. nobre Senador Ney _Maranhão. 

O Sr. Ney .Maranhão - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, este assunto que V. Ex" 
traz à tribuna do Senado, sabre a Amazônia, 
é muito importante~ Quero dar a V. Ex" o depoi
mento do Secretário do Ministérido do Interior, 
Dr. Luiz Alves. S. __ S, esteve em Londres há, 
aproXimadamente, 60 dias e, lá, esteve em 
contato com ecologistas ingleses, inclusive 
um dos líderes, que é deputado, cujo nome 
não recordo, e isto que V. Ex" acaba de citar, 
sobre o Brasil, com resp_eito ao Mundo todo, 
da nossa "incapacidade", dando a entender 
que queremos acabar corn_a Aoresta Amazô
nica, é pura verdade. O Secretário do Minis~ 
tério do Interior, no debate com esses ecolo
gistas, disse: Os SenhOres aqur na Inglaterra, 
para despoluir o Tâmisa; gastaram 5 milhões -
de dólares, mas isso depois que a Inglaterra 
deixoU de ter problerriaS de mortalidade infan
til, deixou de ter praticamente desemprego, 
assim como todas as nações que, hoje, falam 
do nosso País. Então, a resposta dos ecolo-

gistas foi a de ficarem calados._ Parabenizo 
V. Ex' Todos nós, brasileiro, que temõs respon
sabilidade neste País, devemos-nos_unir_numa 
campanha contra esse problema que_se está 
voltando contra o nosso País, porque_ não é 
nada disso que está acontecendo na Amazô
nia. Parabéris a V. EX" 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Murro 
obrigado, Senador Ney Maranhão_! _O exemplo 

- que V. Ex" traz _articula-se, exatamente, com 
o que estamos mostrando. Veja o que o nosso 
[tamaraty disse, pela voz do _seu Secretário
Geral - alguns tópicos foram tirados do The 
New York Tiines, ·não foj de uin jornal ae se~ 
gunda categoria, foi do The New York Times: 

''Urri holocausto ambiental está varren
do a floresta tropical da Amazônia." 

-"O Senhor Mendes"- que era o Chico 
Mendes- ''não será chorado apenas por 
brasileiros. Na acepção real do termo, ele 
estava defendendo 6 própriO ar que õ 
mundo respira" - lá vem a falácia do 
"Pulmão" do_Mundo. 

"O mundo quer que o Brasil pare de 
destruir irresp-onsavelmente a floresta 
amàzônicZI." --

"A idéia do Senhor Samey, de estran
geiros tomando posse da Amazônia, 
constitui um_receio infundado, estimula
do por seus assessores militares." 

II- Editorial de Houston Post. de 22:3-89, 
onde se_ afirma que: 

"A$ flore~s Ji.6picai5 são chamadas 
de pulmão da terra" e "O Brasil, que está 
estuprando a floresta amazónica em no
me do progresso econômtco, é o pior 
agressor". 

Entào, outra vez, a expressão "estuprar". E, 
da mesma maneira, iSso tem colhido, peiTO 
ltamaraty, uma série, que não é apenas ameri
cana, mas alemã, francesa, italiana, especial
mente do grupo dos chamad_os "Partidos Ver
Q_es", que sabemos que são partidos de orien
tação ideológica que, agora, se voltaram à -de
fesa ambiental 

O Sr. Louriva1 Baptista- Permite V. EX 
um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- É constrangedor alertar o ilustre orador, 
ainda mais pelo deleite que S. Ex' causa a 
esta Assembléia, no sentido de que o tempo 
já se esgotou há doze minutos. 

Seria converiiente, portanto, ql.ie, cori1o fi.á 
vários _oradores inscritos, não hoove-s-se- novos 
apartes. V. EX" é o juiz. 

O Sr. Leopoldo Peres- Cedo o -iE~inpo 
da minha inscrição ao ilustre Senador Jarbas 
Passarinho, tal a magnitude do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:- Eu me congratulo com V. Ex" por isso, 
porque eu estava realmente desapontado de 
_ter_ de avisar '!!!_e ~_. ~ já estava ·com seu 
tempo esgotado há doze minutos, agora treze. 
Na verdade, o Senador Jarbas Passarinho 
sempre que traz colaboração a esta Casa, enri
quece a cultura não apenas científica, mas 
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a cultura popular, como aquela coisa extraor
dinária das chuvas que derrubam urubus. É 
coisa admirável. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra
deço a V. Ex', Sr. Presidente, s-empre tãO srn

,pático e generoso Comigo. Longe de mim 
querer prejudicar os ilustres colegas nos seus 
tempos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Estou sendo advertidO por quem conhece 
melhor do que eu o Regimento de que um
orador não pode ceder a outro o seu tempo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ainda 
bem que a Presidência olha para trás e ouve 
os sábios conselhos. 

O Sr. Leopoldo Peres - Lamento que 
o Regimento não me permita ser generoso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Terei 
que ter_cuidado para não roubar o tempo dos 
meus colegas, porque estou ávido por ouvi
los. 

O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, 
antes de V. Ex' tomar _essa decisão eu já havia 
pedido o aparte ao eminente_ Senador Jarbas 
Passarinho e acredito que s: Ex' o concederá. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Daí eu ter devoMdo <:1 S. Ex' a decisão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
o aparte de V. Ex•, com multo prazer. 

O Sr. Lourival Baptista - Ouvi V. EJc!' 
com a maior atenção. Tudo que V. Ex' acabou 
de dizer é uma reaJidade. Estivemos no mês 
passado em New York, e vimos, não só em 
jornais e revistas, mas em televisão, esses ata
ques ao Brasil, em relação à ecologia. Tam
bém quero dizer a V. EX' que do depoimento 
dado pelo Embaixador Paulo Tarso Flecha de 
Uma na Comissão de Relações EXte-riores da 
Câmara dos Deputados, do qual V. Ex' acabou 
de ler alguns trechos. fiZ há algum tempo co
mentários sobre o assunto, pedindo a trans
crição nos Anais do Senado Federãl. Muito 
obrigado a V. Ex" 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
grato, Senador Lourival Baptista, pela informa
ção de V. Ex" 

O objetivo primordiaJ da minha presença 
não é, evidentemente, falar sobre a CP!, porque 
o Presidente Leopoldo Peres 'já esteve aqui, 
nesta tribuna, falando sobre o nosso proble
ma. Era, precisamente, alertar para essa última 
declaração-que osjomais publicaram. 

Esses 12 milhões de heCtares que foram 
realmente queimados em 1988 - é o lNPE 
que está dando esta declaração. É correta. 
Mas chamo a atenção: ~sses 12 milhões de 
hectares estão, quase todos, na área imemo
rialmente queimada no Brasil, a área de cerra
do, a área em que a agricultura, sobretudo 
a agricultura individual faz, queimando, para 

em-seguida fazer a plantação, e apenas 40% 
se reportam à floresta amazónica. 

Então, seriam 4,8 milhões de hectares. Já 
no ano de 1987 houve uma informação equi
Võeã"da de que eram 20. rililhões de hectares 
queimados em 1987. Levou~se em conside
ração que seria o problema da Constituinte, 
trabalhando rapidamente e ameaçando, atra
vés de modificação de política agrária, sobre
tudo de reform~ a_grária, as propriedades que 
não estivessem sendo consideradas produti
vas. Então, por isso se queimavam. E é verda
de. E cOrri -isSO gaiifiá\ram dilas Veles, porque 
queimavam e ainda recebiam o pagamento 
pelo fato de estarem queimando, quando 
eram subsidiadas pela Sudam, e ainda paga
vam menor tributo no Imposto TerrltOifal Ru
ral, porque estavam, justamente, como uma 
propríedade produtiva. Essas queimas atingi
ram valores realmente muito altos no ~no- de 
1981 e.agora, felizmente, já menores. E, agorã, 
com a proposta aprovada na CPI de ouvir os 
pl'esideridáveis sobre o que pensam da Ama
zônia, naturalmente nós vamos precisar de 
niais tempo. Eu preferia mil vezes ouvir os 
vice-presidenciáveis~ e entre eles o meu quew 
rido colega Senador Itamar Franco, que pode
ria falar sobre _a Amazónia com conhecimento 
de causa, que tem, certamente. Mas, de qual
quer modo, será um itinerário a ser cumprido 
por aque_J_es que pretendem a Presiçlênci~ da 
República e deverão falar sobre o que pensam 
do destino da Amazónia. 

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

DOC(JMEl'!TO A QilE SE REFERE O 
SR. JARBASPASSARINHO EM SEU 
PRONUNCIAMEJYTO: - ~~ 

"EXPOSIÇÃO DO EMBAIXADOR 
PAULO TARSO FLECHA DE LIMA 

A COMISSÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES 
DA cJ..MAAA DOS DEP!.ff ADOS 

Brasília, 12-4-89 
Tenho grande prazer em comparecer hoje 

a este auditório para tratar de questões relaciow 
nadas com a posição do Gov~mo brasileiro 
sobre meio ambiente, especialmente no que 
se refere à dimensão internacional desse as
sunto. É para mim uma honra participar desta 
iniciativa, que deve sua origem a inspirada 
idéia do Deputado__ Maurilio Ferreira Lima, e 
sua realização ao _meu prezado amigo Depuw 
tado Bernardo Cabral. 

A títUlo de introdução, creio que valeria a 
pena fazer um breve retrospecto do tratamen
to internaciorial do tema. No final da década 
de 1960, a questão éimbiefrtál aparecia no ce
nário internacional em virtude da preocupação 
de alguns países som os efeitos transfrotei
riços da poluição indu_strial. Antes disso, regis
travam-se apeÍlas I'ápidas aparições, motiva
das por interesses tópicos ou preocupações 
inddentais. O aSSúhto representava pouco 
mais do que uma excentricldade de alguns, 
ainda escassos ecologistas. 

A Assembléia Geral das Nações Unidas, pela 
Resolução rt' 2.398 (XXIII), de 1 968; decidiu 

pela convocaçã"o de uma Conferência Intema
ciohal sobre o Meio Ambiente Humano. Reuni
dos em Estocolmo, de 5 a 17 de junho -de 
1972, representanteS de 113 países legitima
ram a inclusão_ do tema na agenda interna
cional. Primeira de seu género na História, a 
ConferênCia de Estõcolmo viria a constituir 
um marco:-0 compromisso coletivo de Esto
colmo, con-substanciado no- lema "Uma só 
Terra", abriria as portas para a inserção defini
tiva do tema no contexto político internacional. 
TómãVawS_e ConSciência, de forma ainda túni
da, se pensamos em termos atuais, de que 
a naturezc:cdo planeta, severamente atingida 
j:>or padrões desenfreados ~vorazes de consu
mo, merecia maior atenção da comunidade 
internacional. 

A partir dal, impulsionaram-se sobremanei
ra os estudos e o conhecimento de questões 
ambientais, e estabel~eu-se um importante 
arcabouço institucional para o tratamento do 
assunto, tanto no plano interno, em muitos 
países, como no plano internacional. Neste 

_ último caso capitaneado- pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNU
MA), criado airida em 1972. 

O legado maíor de Estocolmo, entretanto, 
talvez esteja na consolidação do próprio con
ceito de meio ambiente, que passou a incor
porar fatores econômlcos e sociais em sua 
definição e~deixou <:~_sslm de ser entendido ape
nas como o conjunto de elementos físicos 
e biológicos que afetam uma determinada 
área. 

Dezessete anos depois, vale lembrar alguns
dqs princípios acord~dq_s ~rn Estocolmo:.- -
--''o-deserlvoivimento econômico e sOcial 

é essencial para garantir ao Homem um meio 
ambiente favorável à vida e ao trabalho, e para 
criar, na Terra, condiç9e_s n~_e,:ess_ár_ia:s ao aperw 
ferçoairiento da qualidade de vida"; 

-"os Estados têm, respeitada a Carta das 
Nações U_nidas e .. os princípios de Direito lnter
_iladOnaL -o direito soberano de explorar seus 
próprios recurSos de acordo com sua-s pró
prias políticas ambientais, e a responsabilida
de de assegurar que atividades levadas a cabo 
-dentro de sua jurisdiÇáo ou controle não ve
nham a causar-prejuízo ao meio ambiente de 
outros Estados ou de. áreas além dos limites 
da jurisdição nacional"; 

-"o homem e seu melo ambiente devem 
ser poupados dos efeitos de armas nucleares 
e de outros meios de destruição em massa. 
Os EstadOS devem procurã.r entrãr em -rápido 
acordo, no -âmbito dos organismos interna
cicinaís relevantes, sobre a eliminação e Com
pleta destruição dessas armas". 

A crise econômlCa generalizada--e a latente 
confrontaçãq entre as supe[potências, esta úl
tima insufideriteinente ca-mUflada por uma 
"détente" armada, não permitiram, no decor
rer dos anos- 1970, que a questão ambiental 
OCUpasse posição de destaque na -agenda in
ternacional, pelo menos não no nível que se 
poderta esperar· depois do impulso propor
cionado pela Conferência de Estocolmo. Há 
que se notar, no entanto, alguns Importantes 
avanços no campo dos tratadoS multilaterias, 
como a adoção da ConVenção de Washington 
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sobre o Comércio lntemadonal de EspéCies 
da Fauna e Flára Selvagens em Perigo de 
Extinç:ão-CITES(l973) e do próprio Tratado 
de Cooperação Amazónica (1978), que _en
contra em sua_ origem a preocupação dos pai
ses signatários em prot~ger o meio ambiente 
amazônlco em seus respectivos térrlt6ri6S. 

Na presente década, a conjugação de diver
sos fatores contribuiu para -dota: r a queStão 
ambiental de uma proeminência até então in
suspeitada na agenda internadonal. 

Em prtmeiro lugar, assinale-se_ um_aumentó 
de diversos fenômenos que revelam "pertur
bações" no ambiente. A chuva ác_ida. que leva 
a verdadeiras disputas diplomáticas entre os 
EUA e o Canadá, a gravidade do avanço da 
desertificação. maiores evidências científicas 
da destruição da Camada de Oiônfo, provo
cada pela ação do homem, surgimento da 
tese do efeito-estufa, etc ... São todos fenôme
nos que exigem, de uma forma ou outra, medi
das de cooperação internacional para que se
jam bem enc_aminhados. 

Um segundo elemento a considerar, para 
entender a posição proeminente da ecologia 
na agenda internacional, é o de que existe 
uma atmosfera propícia para a concentração 
da atenção de setores-chave da comunidade 
internacional em questões ambientaiS. A subs
tituição da "détente" annada pela atual "dê
tente" ideológica gorbachoviana - aparente
mente mais confiável - além de atenuar a 
confrontação entre as super-potências possi

bilitou a solução, ou ao menos o encaminha
mento em direção a soluções, de alguns dos 
conflitos regionais com os quais o mundo 
se deparava na virada da década, e deu mar
gem a significativos avanços em termos âe 
desannamento bilateral. A situação tomava~se 
favorável a uma inversão de prioridades na 
pauta de discussões políticas internaciOnais. 

No plano político-partidário, há que se men
donar dois aspectos, visfvels sobretudo nos 
países da Europa Ocidental: o crescimento 
dos partidos genuinamente ecológicos e, mais 
recentemente, a "apropriação" da bandeira 
ambiental por praticamente todos os grandes 
partidos e figuras políticas de relevância. 

O notável crescimento da atuação das orga
nizações ecológicas não-governamentais 
constitui outro _elemento crucial. Contando 
com milhões de membros e simpatizantes, 
considerável disponibilidade de verbas, cres
cente margem de ação e ramificações muitas 
vezes internacionais, essas organizações 
atuam c:om cada vez maior eficácia junto a 
governos nacionais, enquanto grupo de presR 
são, além de agir muitas vezes diretamente 
em questões que envolvam o meio ambiente. 

Em 1987, dois importantes documerltos 
vieram estimular ainda mais os debates inter
nacionais sobre o tema: o relatóriO da Comis
são Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desen
voMmento (Relatório Brundtland) e a Perspec-
tiva Ambienta] para o Ano 2000 e Além. Tanto 
o primeiro, fruto do notável traba1ho de espe
cialistas atuando em caráter pessoal -lnc:lu
sive do Doutor Paulo Nogueira Neto, ilustre 
brasileiro com toda uma vida dedicada ao 
meio ambiente -, como o segundo, resul-

-tado de intensas negociações _intergovema
mentais no âmbito do Programa das Nações 
Unidas_ para o Meio Ambiente, pretendem 
apontar diretrizes para a política ambiental nas 
próximas décadas, baseadas no conceito.de 
"desenvolvimento SJJs,tentável". __ 

Esse- _novo. quadro internacional está mar
cado por uma inusitada "disponibilidade" _das 
grandes potências para lidar com a questão 
ambiental O Presidente Bush prometeu em 
sua campanha ser o "mais verde"' _dos presi
dentes da História norte-americana. e o "novo 
modo de pensar" da diplomacia soviética tem 
assumido um discurso . ç:orn tons ambienta
listas até então exclusivos de certos países nór
dicos. Completam o novo quadro intemado.M 
nal uma .tena? "!tlJa&ão de _entidades ecoló
gicas não-govemamenta(s, um impression~n
te multiplicar de encontros, conferências, ne
gociações multilaterais e discussões cientifi
cas e técnicas acerca do m_eio ambiente~ e 
uma_ç_res~ote p-assiorialização do tema n<::~. 
grande imprensa internacional. 

O inestimável património riÇituraJ da Ama
zônia brasileira coloca o Pais_ no centro das 
pressõe~~_Do garoto inglês, alemão _ou _canaM 
dense, que escreve uma carta à Embaixada 
do Brasil, a chefes de Estado e de gov~mo 
dos países mais ricos do_ mundo, todos se 
dizem preocupados com- o futuro da Ama
zônia e com a alegada inépcia do Governo 
brasileiro em protegê-la, tão propalada pela 
mídia internacional. 

Observa-se atualmente, como·é sabido, 
uma gránde mobilização internacional em re
lação à questão amazónica, no bojo da qual 

.- se- procura ressaltar as deficiências do Brasil 
para lidar com os probleiTtas-ligados à proteM 
ção do meio ambiente da região. 

Essa mobilização traduz~se muitas vezes em 
pressões externas sobre o Governo brasileiro, 
afetando de forma negativa a imagem internaM 
clonai-do Brasil e dificultando o acesso a fon
tes externas de financiamento. 

Em alguns casos~ as pressões incluem um 
chamamento à ingerência externa no trata
mento dos pr:oblemas ambientais da Amazô
nia brasileir~, sugerindo-se que o Brasil abra 
mão de "paf!:e'' de_ sua soberania e avalize 
a cria!;ãO de uma entidade supranacional para 
zelar pela pres_ervação ambiental da região. 

A escolha do Brasil como foco- das críticas 
__ internacionais não pode ser cOnsiderada graM 

tuita. P~s de_ vasta extensão, representativo, 
com presença crescente no cenário interna
cional e, por outro lado, vulnerável a campa
nhas c:lesse tipo por sua relativa dependência 
externa, o Brasil surge como alvo ideal. AdidO-;. 
nalmente, o apego do povo brasileiro a valores 
ocidentais amplifiCa a repercussão interna 
dessas criticas. 

Além disso, ataques ao Brasil e a suas defi
ciências em lidar com a questão ambiental 
rendem bons dividendos políticos no exterior, 
pois proporcionam _ampla cobertura na mídia 
e .considerável impacto eleitoral, sem os cus
tos que implicam necessariamente medidas 
de âmbito interno. 

O interesse mundial pela região amazônica 
n~? é novidade. Desde a cámpanha p"ela fivre 
navegação na Bacia AmazóniCa, levada a cabo 
em meados do Século XIX, até as atuais teses 
científicas, algumas delas carecendo ainda -de 
eyidênc!a col)creta, com_:gue se relac_!ormr:n 
fe_~9mençs da região ao efeito ~stufé\ à manü
tenç:ão do regime hídrico mundial e à conser
va>ão da diversidade biológica, a Arrlalôn_ia 
sempre atraiu a atenção de outros países. 

AcreSCente-se a isso um forte cofnponente 
míticO, explicado pelo fascínio dessa que é 
uma das últimas áreas inexploradas do plane
ta, um grande vazio demOgráfico em qUe mes
mo a pre~ença de um poder nacional é por 
Vezes de dificirpercepÇão, e se teráiltiiã ·eXpli
cação para a itensidade da "preoCupaÇão" 
global com o futuro da região. Pode-se enten
der o porquê da insistência com _que _setores 
menos informados voltam ao que o Pi-ofessor 
Barbosa Lima Sobrinho, em magistral artigo 
recentemente publicado, chamou de "a falácia 
do pulmão do mundo.". As evidências ç:jentl
fjcas, que comprovam sobejamente _ _a falsi
Q~de des~a_ tese, sucumbem à força da ima
gem retórica. 

___ A título meramente exemplificati~_L citaria 
algumas das formas sob as qu.:iis essas pres
sões se têm manifestado: 

a) Meios de Comunicação: 
A imprensa internadona!Jem dedicado, nos 

últimos meses, amplos espaços ao_temi'!, mui
tas vezes_ em artigos eivados de emociona
lismo, visões apocalípticas; dados lnverfcJiCOs 
ou não comprovados e inverdades científicas. 

A seguir, leio alguns textos _gue exempli
ficam esta atitude da mídia internacional: 
- i-Série de editOOas do "The New York 
Times", sob os títulos "_o_ que está queimando 
no Brasil", "O Brasil queima o Futuro" e "A 
Dívida do Brasil pode -salvar ã Amazônia"; 

Nes_sa série ericõntra-se afirmações como: 
• "o Brasil carece menos de políticas do 

que da disposição para executá-las"; 
•"um holocausto ambiental está varrendo 

a floresta tropical da Amazônia"; 
__ • .. o Senhor Mendes não será chorado ape
nas por braSileiros. Na acepção real do termo, 
ele estava defendendo o próprio ar que o mun
do respira"; 

.-.. o mundo quer que o Brasil pare de desw 
truir irresponSavelmente a floresta amazôrii
ca"· 

- --~·ra:"idéiã. do Senhor Samey, âe estraiigeiroS
tornando posse da Amazônia, constitui um re
ceio 1ri.fundado, estimyladO Por seu$ ãSses
sores militares". 
ü-Editorial do Houston Post, de 2213189; 

9nde se afuma que-.,As-florestas tropiCaiS são 
chamadas de pulmão_ da terra" e "O Brasil, 
que está estuprando a floresta amazónica ein 
nome do progresso económico, é o pior 
agressor"; -

üi _-Campanha levada a cabo pelo _sema
nário itaJiano L 'Espresso, conjuntamente com 
a seção italiana do WWF, para que seus leito
res_ pressionassem o Governo a suspender in
vetimentos no_Bra~il11ue possª-m afetar o !lleio 
ambiente amazónico; 
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iv-Numerosos artigos críticos à atueção 
do Brasil têm aparecido também nas mais 
importantes publicações de outros países da 
Europa Oddental e da América do Norte; 

v-Esse tipO de '.'exdtação" começa a atin
gir a imprensa de paises em desenvolvimento. 
Exemplo disso é o editorial do Bankok Post 
do dia 10~3~89 que sob o titulo sugestivo 
de "O Vergonhos_o Estupro da Amazônia pelo 
Brasil", compara a política brasileira em rela
ção à Amazônia ao apartheid sul-africano afir
mando: "Na Amazônia há abusos contra valio
sos recursos naturais, uma questão que trans
cende fronteiras nacionais. Os brasileiros e os 
estados amazónicos não podem exigir o direi
to à privacidade nesta questão, assim como 
Pretória não pode alegar que a injustiça_ do 
apartheid é uma mera questão doméstica." -

b) Organizações_ Não-Governamentais 
Exemplo recente de pressão exercida por 

organização não~govemamental é o da Carta 
do Grupo· dos Cem endereçada ao Senhor 
Presidente da República e entregue à Embai
xada do Brasil no México. Entre outras idéias, 
ela declarava ser "desonesto e pueril" invocar 
a soberania nacional para justificar a "destrui
ção" da Amazônia, e propunha que um tribu
nal intemadonal julgasse o Governo brasileiro 
por alegados crimes de "ecocfdio" e ·~etno
cídio". Diante dos termos insultosos em que 
era redigida, o Governo brasileiro decidiu de
volver a carta ao Grupo dos Cem, que conta 
com a participação de importantes nomes da 
Intelectualidade latino-americana. 

~importante notar, no entanto, que o~ escri
tor Mário Vargas Uosa, um dos mencionados 
como signatário dessa carta, em entrevis~a 
concedida à jornalista Manlia Gabriela, haVJ_a 
declarado, sobre o-assunto, que "não é aceitá~ 
vel que os países-desenvolvidos decidam, eles 
que já alcançaram a prosperidade, que a Ama
zônia deve permanecer intocada, que a Ama
zônia não pode ser utilizado pelos países ama
zônicos para seu desenvolvimento". 

c) Oficiais __ _ 
Além de algumas manifestações de al,lt._ori

dades estrangeiras, bem conhecidas de Vos
sas Excelências, _cab:eria menciona~ _as seguin
tes: 
i- Congressistas norte-americanos ern vi

sita ao Brasil. A primeira· delegação, composta 
pelos Senadores Tini Wirth, Albert Gore, John 
Heinz e Richard Shelby, e pelos Deputados 
John Bryant e Gerry Siko_rski, çhr;:gou a {ormu
lar uma proposta de criação de_ uma "funda
ção para a conservaçáo brasileir9.'~ cujo ~rgão 
diretor deveria incluir "algumas figuras mter
nadonais". Após a visita, membros da delega
ção tomaram atitudes prejudiciais a~o Br~sil 
junto ao Banco Mun<;lia] ~ao_ governo Japones. 

A segunda delegação, da qual tomaram par
te os Senadores John Chafee, Dale Bumpers, 
Arlen Specter e Steve Syrflms; ádotou no Bra
sil wna postura mais positiva e construtiva. 
o que náo eVItou que sOfresse severoS ·ataques 
por parte da imprensa de Rondônia, dos go-
vernadores amazônicos e mesmo de alguns 
parlamentares brasileiros; 

ii-=- iillcíaf:iVa -do Primeiro-Ministro da Fran
ça, MiChei Rocard, de convocar urna Confe
rência Internêicionat de chefes de Estado e 
de Governo para discutir aspectos ligados à 
proteção da atmosfera. A idéia evoluiu para 
a realização de uma conferência em Haia; 

O texto inicial da "Deda:ração de Haia" in
cluía idéias inaceitáveis para o Brasil, como 
as que previam a criação de uma entidade 
supranacional e a adoção de sanções, inclu
sive econômlcas, contra países que apresen
tassem "má conduta" eni matéria de proteção 
ambiental. A atuação do Brasil, e de outros 
paíSes -com pontos de vista semelhantes, de .. 
terminou que no texto final desaparecessem 
tais elei"nentos; 

Ao final da Conferência, O Presidente Fran
çois Miterrand declarou que "alguns países" 
deveriam abrir mão de parte de sua soberania 
em favor de interesses globais. 

Conforme estipulado na Haia, os principais 
jornais franceses publicaram, no último dia 
3, a íntegra da "Declaração da Haia". O texfo; 
no entanto, era precedido de_ uma chamada 
em que se afirmava que os países signatáriOs 
estavam dispostos a estabelecer uma autori
dade global e a "deJegar parte de sua sobera
nia"~- O fato gerou uma reaçâo qficial do Go-
vemo_br~sileiro; _ _ _ - . 

üi-O Parlamento Europeu adotou, no dia 
16-3-89, resoluçáo sobre a floresta amazó
nica, na qual se aftrma, entre outros pontos, 
que "os esforços e a necessidade de proteger 
urgentemente a floresta tropical, em nível 
mundial, constituem um todo uno e indivisível, 
necessário e imprescindível onde ainda hou
ver florestal tropical". A resolução pede ainda, 
equivocadamente, que a CEE susp_enda sua 
"ajuda" ao projeto Gr;mde Carajás, e pre9"a 
a interferência junto ao Banco Mundial, ao FMI 
e ao Pnuma. O Representante Permanente do 
Brasil junto à CEE encaminhou carta de pro
testo ao Presidente do Parlamento Europeu; 

iv-Projeto de lei apresentado pelo Sena
dor Albert Gore Jr,. inti_tu1ado "Lei de Política 
Ambiental Mundial de 1989", que qualifica, 
em sua apresentação, a floresta amazónica 
como um tesouro científico e econômico, "em 
processo de ser saqueado .. ; 

_v- No ato religiOso realizado_ em memória 
de -Chico Mendes, em Washington, no dia 
25-1 ~89, ci Senador Roberto Kasten incluiu 
em seu pronunciamento a seguinte frase: "A 
floresta tropical não é brasileira apenas, é tam
bém nossa, que dela necessitamos para res
pirar"; 
vi-O Ministro do Tesouro da Itália, Giulia

no Amato, em entrevista coletiva conjunta 
com membros da Associação Amigos da Ter
ra, declarou que o governo italianO está dis
posto a colaborar para a "salvação" da Amazó
nia, pois "trata-se de um bem supranadonal, 
sem pôr em discussão a soberania do Brasil" 
(sic). 

d) D.e Organismos Financeiros Multilate
rais 

Sob constante pressão da opinião pÇtblica, 
de organizações não-governamentais e mes
mo de governos, o Banco Mundial e o BID 
passaram a adotar novas condicionalidades, 

de carâter ambientai, para a aprovação de no
vos créditos a países em desenvolvimento. Fa
la-se -que alguns banco-s privados poderão vir 
a -adotar entraves semelhantes. 

e) De _Ç)tgantsmos Goyemélrhentais Multi
laterais 

Na recentemente encerrada VI Reunião Mi
nisieri~d-s6óre Melo"Ambi«~rlte na América Lati
na e Canbe, -realizada em Bi'asília, foi lido dis
curso do diretor executivo do Pnuma, Dr. Mos
tafa Tolba, repleto de referências descorteses 
ao Brasil. 

Em retiniâo organizada pelo Pnuma em no--
vembro, em Genebra, sobre a questão da clive
sida de biológic"a, ficou -patente a iilten_ção_ do 
Secretariado daquele Programa de apoiar a 
idéia, defendida por vários países na ocasião, 
inclusive os Estados UnidOs, de que a biodiver
sidade, da qual se diz que"-eritre 50 ·e 70% 
se encontram na floresta amazónica, consti
tuiria "património comum da humanidade". 

Atitude do Governo brasileiro: 
a) Evolução sensível nos últimos anos 
Quando da Conferência de Estocolmo, em 

1972, o Brasil defendeu a tese de que os pro~ 
blemas ambientais constituíam assunto exclu
sivamente de politica interna. Hoje, sem abrir 
mão da noção de responsabilidade exclusiva, 
entendemos que alguns fenômenos _que ocor
rem em nosso território possam afetar outros 
países e reconhecemos que alguns problemas 
revestem-se de caráter globaL A cooperação 
internacional é bem-vinda, desde que em ter
mos que não impliquem ingerências indevidas 
ou afetem o _direito soberano do País de explo
rar s_eus recursos naturais. 

Procuramos adotar uma postura-mais 
atuante, com atitudes mais_agressivas em rela-:_ 
ção a problemas ambientais globais. 

b) Medidas adotadas: 
i-Tem-se procurado dar ampla divulga

ção, inclusive por intermédio das embaixadas 
nQ exterior, dos esforços empreendidos pe!Õ 
Governo para a proteção do meio ambiente 
amazÕnico (Constituição, Programa Nossa 
Natureza, criação do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
váveis, etc.); 

ii- Estabeleceu-se no ltamaraty, em de
corrência de portaria assinada pelo Senhor 
Ministro de Estado, a Divisão de Assuntos Hu-_ 
manitários e do Meio Ambiente (DHM); 

iii-no âmbito multilateral: 
-participação na III Reunião de Chailce

leres do Tratado de Cooperação Amazónica, 
que culminou com a adoção da Dedaração 
de Sáo Francisco de Quito, notáveJ exemplO 
de solidariedade regional; 

-participação na Conferência da Haia, que 
adotou declaração final mais afinada com os 
interesses do Brasil que os projetas inicial
mente apresentados pelos idealizadores do 
encontro (Holanda, Noruega e França); 

-participação nos esforços globais para 
salvar a camada de qzônio, que se traduziram 
na adoção da Convenção de Viena para a Pro
teção da Camada_ de Ozónio, de 1985, e do 
Protooolo de Montreal sobre Substâncias que 
Destroem_a Camada de Ozônio, de 1987. 
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Após aná1ise pelos diferentes órgãos nacionais 
com interesse no assunto, o ltamaraty subme
teu à Presidência da República exposição de 
motivos recomendando a adesão do Brasil 
a ambos os instrumentos. O assunto encon
tra-se pendente de decisão-do Congresso Na
cional; 
-o Brasil participou ativamente das dis

cussões sobre a adoçao de uma convenção 
gfobaf sobre o controle de movimento trans
fronteiriços de resíduos perigosos e seu-depó
sito, onde se defrontou com forte oposição 
de alguns países desenvolvidos, aparentemen
te mais preocupados com os aspectos econõ7 
mlcos e comerciais da questão do que com 
possíveis repercussões negativas sobre o meio 
ambiente derivadas_de tal prática, A Conven
ção de Basiléia, finalmente adotada ern março 
óltimo, será objeto, no Brasil, de análise e con~ 
sultas: 
-o Brasil ratificou a Convenção das Na

ções Unidas sobre o Direito do Mar, que con
tém importantes dispositivos ligados à prote
ção do melo ambiente; 

-resultado favorável da VI Reunião Minis
teria1 sobre Meio Ambiente na América Latina 
e Caribe, com a adoção da Declaração de 
Brasília e a presença de 15 ministros da região; 

- c:o-patrocínlo da res_olução da XUII AG
NU referente à convocação da segunda Confe
rência das Nações Unidas sobre Meio Ambien
te. Oferecimento para sediar a conferência, 
já endossado pelo Grulac na VI Reunião Minis-
terial; 

-participação no Painellntergovemamen
tal sobre Alterações Climáticas (IPCC), que de
verá incrementar-se ainda mais, em coorde
nação com os diversos setores nacionais en
voMdos; 

-resultados positivos da reunião de Esta
dos da Zona de Paz e de Cooperação do Atlân
tico Sul, rea1izada no Rio de janeiro, em julho 
passado, na qual a questão ambiental foi trata
da como terna prioritário. 

-No plano bilateral; 
Diversas iniciativas, entre as quais regis

tram-se os seguintes projetas: 
-Com a República Federativa da Alema

nha: 
-avaliação do impacto ambiental provo

cado por grandes barragens; controle ambien
tal M Estado do Rio de janeiro; viabilização 
da melhoria da qualidade ambiental no Estado 
do Rio Grande do Sul; e apoio institucional 
ao órgáo de proteção ambiental no Estado 
de Alagoas. Os dois pimeiros encontram~se 
em fase de execução enquanto que os dois 
últimos estão em negociação. Os recursos ex- -
ternos previstos montam a DM 19,8 milhões. 
No contexto de cooperaç-ão, oferecida pela 
agência alemã KWF, estão sendo elaborados 
estudos para projeto de recuperação de parte 
da Mata Atlântica e de pesquisa sobre ecossis
temas tropicais da bacia do Alto Paraguai. 

-Com o Japão: 
-centro de treinamento para o controle 

da poluição; controle da poluição atmosférica 
em Araucária; pesquisas florestais no Estado 
de São Paulo; restauração da Serra do Mar; 
monitoramento contínuo da poluição em Cu-

batão. Tais projetas encontrath~se em fase de 
negociação; e envolvem recursos externos da 
ordem deUS$ 12 milhões. 

---Com a França: -
- disposiçãõ final de resíduos sólidos urba-

nos;_ utilização do lodo de esgoto; erosão; po
luição das águas; unidades de educação am
biental; gerenciamento de recursos hídricos; 
estudos de impactos ambientais na Amazónia; 
desenvolvimento tecnológico em sistema de 
tratamento de água de pequeno e médio por
te; utilização de dados de sensores remotos 
para o conhecimento da dinâmica da bacia 
do Rio Paiaguai; e Parque Natura[ do PantanaL 
A maior parte desses projetas está em nego
ciação. Os recursos -externoS prevfstos são da 
ordem de 15,6 milhões de francos. 

...... com a Itália: 
-sistema de controle da poluição costeira 

no Espírito -sã _DtO e ·gestão integrada do lixo 
sólido urbano e resíduos perigosos. Tais proje
tas, o primeiro .dos quais em fase de execução 
e o segundo em negociação, envolvem recur-
sos da ordem deUS$ 3,7 milhões. -

-Com o Reino Llnido; 
-revitalização do rio Capibaribe e sane a· 

menta a baixo cus.to em Olinda. Ambos os 
projetas estão em fase de execução. 

Além dos projetas adma mencionados, es
tão .sendo Consideradas outras iniciativas _de 
cooperação, particularmente ___ com o Canadá 
(silvicultura, té_cnicas de sensoreamento re
moto aplicadas à produção flore-sta1 e preserM 
vação de ecossistemas) e a França (pesquisa 
e tratamento de resíduos sólidos industriais 
e domésticos, metOdõiogia para avaliação de 
impactos ambientais e sistema de taxação pa~ 
ra utilização de r~cursos naturais). 

O discurso frrme em defesa da sol>erania 
nacional que o Governo braslleiro tem ado
tado em resposta às críticas internacionais de
ve ser acompanhado no plano interno de ação 
execu_tiva consistente. Disso constitui exemplo 
o recente lançamento pelo Senhor Presidente 
da República do programa "Nossa Natureza". 

A defesa da soberania nacional não implica 
desconsideração pela cooperaçãó intemacio
na1, que entendemos estar no fundamento do 
tratamento adequado da questão ambiental. 
Essa cooperação, no entanto, deve adequar
se aos interesses nacionais e reforçar as ações 
inte-rnas em busca_de solução para os sérios 
problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. 
A cooperação internacional não se sobrepõe, 
nem muito menos substitui, a responsabili
dade de cada Estado no que se refere à utiliza
ção de seus recursos naturais e à proteção 
de seu meio_grnbiente. 

A importância de congregar as forças vivas 
da Nação em apoio dessa posição pressupõe 
a continuidade da participação ativa do Con
gresso Nacional. O respaldo que a ação do 
Executivo continue merecendo da represen
tação popular, de que é depositária esta Casa, 
assegura a incorporação de todos os segmen
tos da sociedade brasileira à tafefa- comum 
de buscar soluções para os nossos problemas, 
de acordo com as mais caras tradições de 
soberania e independência_ em _que se forjou 
o caráter nacional. 

Reporto-me novamente ao artigo do Profes
sor Barbosa Uma Sobrinho: "A ecologia im
põe deveres, que o Brasil não ignora e sabe 
muito bem o que significam. Pior seria que 
este vocábolo viesse a servir de máscara a 
reinvidicações imperialistas, como instrumen
to da cobiça estrangeira ( ... )." 

DISCURSO PRONUNC/AtJO PELO SR 
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE 
21-6-89 E QCJE;ENTRE:O?JEÀ REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PaBUO\DO POS
TERIORMENTE. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Para 
diSé:utir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, es~ 
se pi-Ojeto de lei é oriu_n~o de mensagem do 
Pocler ExeÇt,ltivó; -do Presidente José Satney. 
que autoriza, em caráter exepc_ional, o Estaclc 
da Bahia a emitir, mediante registro do Banco 

- Ceritral do Brasil, Letras Financeiras do Teseu~ 
ro do Estado da Bahia, vtsaildo a 5\lbstituiç~o 
de 21.221.939 ObrigaçõeS do T escuro doEs
tado da Bahi<!, que serão extintas, na forma 
do que prescfeve ó cirt. "15 da Medida Provi~ 
sórta n~ 32, de 15 de janeiro de 1989, transfor~ 
mada na Lei n? 7.730, de 31 de janeiro de 
1989. 

Quero, riesta oportunidade, felicitar o meu 
eminente companheiro Senador Jutahy Ma~ 
galhães, porque a Bahia e~ sendo Iembrada. 
sempre, pelo Presidente da República. Espero 
que, de agora em diante, o eminente Senador 
Jutahy Magalhães reconheça que o Presidente 
José Samey nunca teve nenhum parti pds em 
relação à Bahia. Sua Excelência tem atendido 
sempre aos pleitos do Estado da Bahia, o que 
demonstra o prestígio do Senador Jutahy Ma· 
galhães junto aõ Presidente José Samey. 

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo a Bahia 
e o eminente Senador Jutahy Magalhães. 

DISCURSO PRON(JJYC/ADO PELO SR. 
JARBAS PASSARINHO NA SESSÃO DE 
21-6-89 E QCJE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, jâ tinha 
ouvido, na hora do ExPediente, a designação 
que V. Ex~ fizera: E, como se trata de instalação 
- ouvi instalação de Parlamento Amazónico 
- estranhei; achei que o Parlamento Amazõ-
nico só poderia existir a partir do momento 
em que uma legislação brasileira também ad~ 
mltisse o Parlamento Amazónico. Não, me 
consta que tenhamos feito isso como,_ por 
exemplo, o Parlamento Europeu, onde se rea
lizam eleições regulares, e agora mesmo estão 
serido reaHzadiS, em cada país tem um deter~ 
mirlado número de assentos, de acordo, evi~ 
dentemente, com a sua poPulação e com <l 
sua expressão económica. 

No caso do Parlamento Amzônico, até ago~ 
ra tive a informação de que se tratava de uma 
iniciativa do Senador pelo Acre, Senador Alui
zio Bezerra, que volta e meia ultrapassa a fronR 
teira, tem contactos com o Presidente do Peru, 
é privilegiado nesse caso. Mas não sei que 
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Parlamento Amazónico-é-esse para o qual es· 
tamos enviando uma Delegação para assistir 
a sua instalação. . _ _ - . 

Perguntaria a V. Ex", se V. Ex' me deferisse 
generosamente a dúvida. qua1 seria a expli· 
cação. __ 

DISCURSO PRONUNCiADO PELO 
SR. JOÃO MENEZES NA SESSÁO DE 
21-6-89 E OOE, ENTREGUE À REVISÁ O 
DO ORADOR SERIA PUBUCADO POS
TERIOR!>JENTE 

O SR- JOÃO MENE.ZJ;S (PFL- PA. Para 
esclarecimento.)-- Sr. Presidente, acho que 
V. Ex~ fez muito bem designar os Parlamen
tares brasileiros para comparecerem a essa 
reunião em Manaus, embora não tenhamos 
qualquer elemento. Não sabemos nada, não 
recebemos nada ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. EX' val recebê·los,_ 

· O SR. JOÃO MENEZES - ... do que 
se yai fazer em torno _ _do Parlamento Amazó
nico: Há alguns anos, propusemos a criação 
de Um Tribunal de Justiça da Amazónia, de 
que participariam todos os países que têm 
fronteira com a Amazônia, para dirimir aqueles 
assuntos da região. Esta matéria foi enviada 
a_g então Ministro das Relações Exteriores. Lá, 
na Câmara dos Deputados, eu também fiz um 
trabalho sobre isso e; infelizmente, morreu-
e o assunto não foi adiante. _ 

Talvez, nesta oportunidade, seja a ocasião 
de reavivar este _assunto, porque, realmente, 
aparecem questões a t.odo momento des_ses 
países fronteiriços à Am!J:zôniã, hoje na ordem 
dõdia. ---

Estive com o Presidente José Samey, no 
Suririame, -e vefifiQuer que a Amazônia está 

despertando iriteresse 'iritefnacional, e ·e·ste 
Parlamento vai, também, ajudar para que ve
nha mais à tona .. 

- V. Ex!' disse bem, porque oficialmente não 
pode existir, porque São" parla-meiltares de di
versos países que vão lá, mas não que~ <;l.i?.er 
que se forme um Parlamento da Amazônia, 
foi o cuidado_do Senador Jarbas Passarfnhç, 
porque, evidentemente, oão podíamos formar 
um parlamento autónomo para tratar desses 
assuntos. -

_Pedi a palavra porque este fato fez-melem
brar a idéia da criação do l:ribunal de Justiça 
da Amazônia. Espero que os- Delegados que 
lá forem possam examinar o assunto e ~u 
põsSO forneCer-lheS cópiaS -aa matéria que pa
reCe de relevante importância e que serviria 
pãrã dirimir as questões junto a diversos paí
ses. 
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1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1-Mensagens do Goven\ador 
do Distrito Federal 

- N• 49 e50/89- DF (n• 39 e 40/89, 
na origem), restituindo autógrafos de pro
jetas de lei sancionados. 

1.2.2-Pareceres 

- N9 112/89, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n9 15/89 (n9 2A58/89, na ori
gem}, que dispõe sobre a revisão dos ven
cimentos básicos da Magistratura do Tri
bunal de Contas ,da União e dos Membros 
do Ministério PúbUco junto ao mesmo Tri
buna], e dá outras providências. 

- N9 113/89, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n9 16/89 (nii 2.459/89, na origem), 
que dispõe sobre a revisão dos vencimen
tos básicos da Magistratura Federa] e dá 
outras providências. 

- N9 114/89, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 17/89 (n• 2A91189, na origem), 
que dispõe sobre a revisão dos vencimen
tos básicos dos Membros do Ministério Pú
blico da União e dá outras P.rovidências. 

- N9 115/89, redação do vencido para 
o turno suplementar do substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei do DFn• 11/88, 
que institui o Adicional do Imposto sobre 
a Renda e Proventos de Qualquer Natu
reza, previsto no art. 155, inciso II da Cons
tituição Federal, esclarecendo que alterou 
a redação do inciso U do parágrafo único 
do arl 19 do projeto, para adequá-lo ao 
Regulamento do Imposto de Renda apro
vado pelo Decreto n"' 85.450 de 4 de de
zembro de 1980. 

SUMÁRIO 
1.2.3 - Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei do DF n~' 31/89, de 
autoria da Comissão do Distrito Federal, 
que dispõe sobre a alienação de imóveis 
residencials funcionaJs do Governo do Dis
trito Federal e a utilização dos recursos 
dela oriundos na recuperação das escolas 
da Rede Oficiai de Ensino. 

--Projeto de Lei do Senado n"' 181/89, 
de autoria do Senador Pompeu de Sousa, 
que estabelece diretrizes gerais da Política 
Urbana e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 l~!j~, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
altera o atigo 137 da Lei n~ 6.404, de 15 
de dezembro de 1976. 

1.2.4-0fido 

. - N9 25/89, do Presidente da ComiSsão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, co
municando a aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n9 54/89. -

1.2.5 -Comunicação da Presi
dência 

-Prazo para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da CaSa, 
para que o Projeto de Lei do Senado n9 
54/89, seja apreciado pelo Plenário. 

1.2.6.- Comunicação da Uderança 
doPSDB 

De substituição de membro na Comis
são Parlamentar de Inquérito. 

1.2.7 - Requerim~tos 

- N"" 353 a 356/89, de autoria do Sena
dor PoiJlpeu de Sousa, solicitando dispen
sa de interstkio e prévia distribuição de 
avulsos para os Projetas de Lei da Câmara 
n~ 15, 16, 17/89 e para o Projeto de Lei 
do DF n•!I/88.Aprovados. 

1.2.8- Comunicação da Presidên
da 

-Recebimento do Ofício n? S/16/89, 
do Governador do Estado de Minas Gerais, 
~licitando a retifiçação da Resolução n" 
434/87. 

1.2.9- Discursos do Expediente 

SENADOR ALBANO FRANCO- Patti
cipação de S. E:Jcl', em Genebra, do Semi
nário de Desempenho Econômico da 
América Latina 

SENADOR MÁRIO COVAS- Programa 
de governo. 

SENADOR IRAM S1IMIVA - Campa
nha de descrédito contra o Banco-doBra
sil. 

SENADOR MAGRO BENEV/DES -
Apelo em favor da aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n99/89, que r~ulamenta 
o art. 159 da ConStituiçao. 

O SR. PRESIDENTE - Esclarecimen
tos sobre o assunto tratado pelo Senador 
Mauro Benevides. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Restrição americana à importaçãO de pro
dutos brasileiros. 

SENADOR MÁRIO MAM - Projeto de 
lei de sua autoria regulamentando a Cons
tituição, no- qUe se refere às diretrizes e 
bases para a educação nacional. 

SENADOR JOSE RICHA - Projeto de 
Lei de sua autoria, que veda a remoção 
de chefes de missão diplomática, de diplo
matas e de servidores de categoria funcio
nal do serviço exterior do Ministério- das 
Relações Exteriores 

1.2.1 O -Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei do Senado n9 183/89, 
de autoria do Senador Lavoisier Maia, que 
concede aos Professores de Pós-Gradua-
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA. 
Diretor Admiriistrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

ção incentivo financeiro por produção aca
dêmica. 

-Projeto de Lei do Senado no 184/89, 
de autoria do Senador José Richa, que ve
da a remoção de chefes de missão diplo
máttca, de diplomatas e de servidores de 
categoria funcional do Serviço ç:xterlor do 
Ministério das Relações Exteriores, nas 
condições que menciona, e determina ou
tras providências. 

-Projeto de Lei do Senado_n~ 185/89, 
de autoria do Senador Mário Maia, que re
gulamenta o disposto na Seçáo I, Capítulo 
III, Titulo V111 da Constitul.ção fe~ral_e esta
belece diretrizes e bases para a Educação 
Nacional. 

1.2.11-Requerlmentos 

- N1 357/89, de autoria do Senador Dir
ceu Carneiro, solicitando ao Poder Execu-
tivo informações que mencioria. _ 

- N1 358/89, de urgência para o Ofído 
n1 S/13/89, relativo a pleito do Governo 
do Estado do Tocantins. 

- N1 359/89, de urgêricia para o Projeto 
de Lei do DF n~'"27/89, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir créditos adicionais até 
o limite de NCz$ 330.000.000,00 e dá ou
tras providências. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de lei da Cãmara·n? 48, de 19~3 
(no 5.019/81, na Casa de origerQ), que dis
põe sobre a oi~ção do Tribunal Regional 
do Trabalho da 13' Região, com sede em 
João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá ou
tras providências. Declarado prejudicado. 
AoArquivo. _ _ _ _ __ 

Projeto de Lei da Câmara n9 7 4, de 1983 
(n9 603/83, na Casa de origem), que modi
fica a redação do art_. 492_ da Consolidação 
das Leis do Trabalho. aprovada pelo De-• 
creto-Lei n9 5.4~2, de _1_~ de maio de 1943, 
assegurando a establlidade do trabalhador 
a partir da data de sua admissão, e dá 
outras providências. Declarat:lo prejudica
do. Ao Arquivo. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GÚFICO DO SENADO FEDERAL. 

OIÂRIO DO CONGRESSO NAQONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Meu do Senado Federal 

ASSINATURAS 

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

Exemplar Avulso .................................. ~.-····· NCz$ 0,06 
Tirãgem. 2 .200-.exemplares. 

Projeto de Lei do Senado no J77,d~ 
-1984 -:-_Complementar, de autoria do Se

nador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n~ 26, de 
11 de agosto de 1975, com vistas a atribuir 
à Justis;a do TfêWalho competência para 
dirimir questões relacionadas com o PIS, 

.bem_ corno i:l_[JXar prazo de prescrição para 
reclamar direitos nesse campo. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

~ Ofído nii S/13/89, em regiro~ de ur
gência, nos termos do Requerimento n9 
358/89, lido no Expediente.Aprovado, nos 
termos do Projeto de Resolução n? 37/89, 
após parecer proferido pelo Sr. Moisés 
Abrão. À Comissão Diretora para a redação 

-"·final. 
~ Redação final do Projeto de Resolu

ção n'? 37/89, erri regime de urgência. 
Aprovada. À promulgação. -

-Projeto de Lei do DF n~ 27/89, em 
regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n9 359/89, lido no Expediente. 
Aprovado, apPs parecer proferido pelo Sr. 

·· Melra Filho. À Comissão Diretora para a 
redação final 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF n9 27/89, em-regime deurgência.Apro· 
vada. À_sanção do Governador do Distrito 
Federal. 

1.3.2 - Discursas após a Ordem do 
Dia 

SENADOR f'iELSON CARNEIRO -
Sesquicentenário _ do nascimento de Ma-
chado de as_sis, -

SEJYADOR JUTAHY MAGAUiÁES -
Crise nas Bolsas de valores com o caso 
N~iNaha~ -

SENADOR ODAGR SOARES- Restri
ções do Banco Mundial à concessão_-de 
novos financiamentos ao Brasil. -

SENADOR RaY BACELAR - Reivindi
cações dos produtores de soja. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
. "BERG - O Probiema da segurança no 

trânsito._ 
SENADOR JOÃO CALMON- 80' ani

versário do ex-Presidente do senado Fede-
rãl, José Magalhães Pinto. · -

1.3.3- Comurucação da Presldên· 
ela 

- Convocaç~o de sessão extraordiná
ria a realizar·se hoje, às 16 horas e 30 mi
nutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 88• SESSÃO, EM 28 
DE JUNHO DE 1989 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Leitura do Projeto 

-Projeto de Lei do Senado_n~_ 186/89. 
de autoria do senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre a participação dos trabalha
dores na gestão das empresas e dá outras 
providências. 

2.2.2 -Discurso do Expediente 

SENADOR AFONSO SANCHO- 75' 
aniversário da Casa Parente. 

SENADOR NELSON .CARNEIRO
PropOsta de -emenda à Constituição apre
sentada pela Deputada Sandra Cavalcanti, 
instituindo o Parlamentarismo. 

2.2.3 --Comunicação da Pr-esidên
cia 

Recebimento .do Oficio 09 S/17/89 (n? 
103/89, na origem), dã Prefeitura Muni

--cipal de Ilhéus, Estado da Bahia, solici
tando autorização parei que "aquela Prefei~ 
tur;a possa realizar operação em emprés
tirilo exfernO no· valor de US $ 
50,000,000.00. 

2.3-ORDEM DO DIA 

SubstitUtivÔ ão Projeto- de Lef do DF. 
Nó' i 1, de 1988, que institui o Adicional 
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do Imposto sobre Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza previsto no art. 155, in
ciso li da Constituição FederaL Aprovado. 
À sanção do Governador do Distrito Fe
deral. 

Projeto de Lei da Câmara N7 .15, de _1989 
(N~ 2.458/89, na Casa de origem ), de ini
ciativa do Tribunal de Contas da União, 
que dispõe sobre __ a __ revisão dos vencimen
tos básicos da magistratura do Tnbunal 
de COntas da União e dos membros do 
Ministério Público junto ao mesmo tribu
nal, e dá outras providências, Aprovado. 
À sanção. 

Projeto de Lei da Cãrhara No 16, de 1989 
(N• 2.459189, na Casa de origem,) de ini
ciativa do Supremo Tribunal Federal, que 
dispõe sobre a revisão dos vencimentos 
básico da magistratura federal e dà _Q_utras 
providências. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Cãmarà. N~ 17, de 1989 
(N9 2.491/89, na Casa de origem), de ini~ 
ciativa do Minísté1 i o Público da União, que 
dispõe sobre a revisão dos vendmentos 

básicos dos membros do Ministério P_úbli· 
c.o da União e dá outras providêndaS: 
Aprovado. A sanção. 

2.3.1 -Discurso após a Ordem do 
Dia 

SENADOR POMF'EU DE SOUSA ~ 
Projeto de lei de sua autOria,_ sobre dire
trizes gerais de política urbana. 
·--SEI'IADOR MAURICIO CORRÉA - Rec 
querimento de informações de sua autoria, 
dirigido ao Ministério das Minas e Energia, 

"que será encaminhado oportunamente à 
Mes_a. · 
.$E!YADOR JGTNIY _MAGALHÃES -

Manifestação da Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia, sobre a situação ener· 
gética do Nordeste. 

SEI'JADOR JOSÉ IG!'IAC/0 FERREIRA 
- Malogr~_do_ pr<;>grama_ s~~~~ ~o gover
no: --

SEI'IADOR!'IELSONWEDEKIN-Eva
.. -.são de dividas no P~ís. 

2.3.2 ~ Designação da Ordem do 
Dia da próximã sessão -

2.4- ENCERRAMENTO 

3-ATO DA COMISSÃO DIRETO
. RA DO l)ENADO FEDERAL 

-N• 17189 

4 -ATO DO PRESIDENTE DO SE- . 
NADO FEDERAL . 

-N• 173189 

5-PORTARIA DO DIRETOR-GE-
RAL DO SENADO FEDERAL 

N•-29/89 

6-ATAS DE COMISSÕES 

7-MESA DIRETORA 

8- LÍDERES E VJCE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

!J- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 87~ Sessão, em 28 de junho de 1989 
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MIJ'IQTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Aureo 
MeJlo - Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
- Olavo Pires -João Menezes - Almir Ga
briel - Jarbas Passarinho -- Moisés Abrão 
- Carlos Pãtrocíhio - Antonio Luiz Maya -
Alexandre Costa - Edison Lobão - João 
Lobo- Chagas Rodrigues- Afonso Sancho 
- Cid Sabóia de Carv_alh~ - Mauro Be"ne
vides - Carlos _Alberto - José Agrlpino -
Lavoisier Maia - Humberto Lucena - Rai
mundo Lira- Marco Maciel- Ney Maranhão 
- Mansueto_ de _Lavor -Albano Franco -
Francisco Rollemberg- Luiz Viana -Jutahy 
Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnác!o 
Ferreira - Gerson Camata _:_ Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro-Alfredo-Campos- Ro
nam Tito -Severo GomeS~ Fernando Hen
rique Cardoso - Mário Covas -Mauro Bar· 
ges - Iram Saraiva - Jrapuan Costa Junior 
- Pompeu de Sousa - Maurido Corrêa -
Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha -
Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi-Wilson Martins- Leite Cha
ves - Affonso Camargo - José Richa -
Jorge Bomhausen- Dirceu Carneiro- Nel
son Wedwkin -José Paulo Bisol-José Fo· 
gaça 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença _acusa o compareci· 

_rn~n_tQ__d_e ÇO Srs. Senadores. Havendo púme
ro regin1ental, deçlarÕ aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus_iniciamos nossos 
trabalhos. 
-o sr. 1° -secretário irá proceder à h~itura 

do Expediente. 
-ÊlldO o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO GOVERNADOR DO 

DISTRITO FEDERAL 

RestitUindo autógrafos de projetos 
de lei sancionados: 

N~ 49/89-DF (n9--39/89, na origem), de 22 
do corr_ente, referente ao _Projeto de Lei do 
DF- n9 8, de 1989, que altera o art. 93 do _ 
Df;lcreto·Lei n9"82, de 26 de dezembro de_ 
1966, e_ dá outras providências. (Projeto que 
se trãnsfcirinou na Le1 n" 24, de 22 de junho 
de 1989) .. ' 

N• 50/89-DF (n• 40/89, na origem), de 22 
do corrente, refer-ente ao Projeto de Lei do 
Senado n" 280, de 1985-DF '- que _concede 
pensão especiãl à Si"' Züda Moraes Rêgo Ca-n
tanhede, viúva do Doutor Plínio Cantanhede, 
ex-Prefeito do Distrito Federal e dá outra? pro-
vidêricias.- -
(Projeto qUe se transformou na Ler n9 25-, de_ 
22 de junho de 1989). 

Pareceres 

PARECER N• 112, DE 1989 

Da -CóinisSão d~·co~stituiç:ão, 
Justiç:a_e Cidadania 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n 9 

15/89 (n92.458/89, na ori!fem}, que "dis
põe sobre a revistiQ dos vencimentos bá
sicos da Mag1'stratura do TribumiTde Con
tas da União e doslnembros dQMinistério 
Público junto ao mesmo tribunal, e dá 
outras providências': 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
Trata-se do projeto de lei da Câmara fl'r 15, 

de 1989 (n? 2.458, de 1989, na origem), que 
"dispõe sobre a revisão dos vencimentos bási
cos_ ga Magistratura do _Trih_unal de Contas 
da União e dos Membros do MiniStério Público 
junto ao -"mesmo Tribunal e dá outr;:!IS provi
dências". O prOjeto em referênCia originou:se 
d_e proposta do Tribunal de Contas da Ciitião 
formulada com base no art. 61, caput, corri bt
nado com o art. 96, incisO 11, éllíilea_b, da-cons: 
tituição,_~-~~C~f!1in_ry-ada à Câmara dos Depu· 
tados, onde já foi aeilidãmente examinad§t e 
aprovada. 

Como explica o órgão interessado, através 
-da Mensagem n9 02-GP/89, de 31 de maio 
de 1989, a revisão dos v-enciineritos -prevista 
-no f:ii'o~to. ê üma, decorrência natural do rea
justamento gera( da rerriuneração dos serv:i- · 
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dores p'úbUcos, civis e militçtr_es. da União, efe
tuado no mês de maio passado, à razão de 
trinta por cento. -

lnforma a referida Mensagem no 02-GP/89 
que o projeto, ao dispor sobre a revisão _dos 
referidos venci_me_rt_t_ps básicoS, levou também 
em consideração o disposto no art. Sn do De
creto Legislativo ri' 72/88, segundo o qual o 
reajustamento da remuneração do Poder Le
gislativo será efetuado "na mesma data e no 
mesmo percentual fJXado para os servidores 
da União", bem como as normas constitu
cionais expreSsaS hoS lhcisos X e XI, do. art 
37, e no art. 39, § I?. Tendo em vista ~sse 
mesmo critériO de reajustamento, ·q prOjeto 
o insere em seu art. 2° com o objetivo çle 
evitar a necessidade do encaminharne;n.tQ de 
mensagem propondo a revisão dos vencimen
tos básicos do Tribunal de Contas_cla_União, 
quando ocorrer reajustamento da remunera
ção dos servidores da União. 

Relembra, ainda, a Mensagem,- o fato de 
que os Ministros do Tribunal d_e_Çontasoda 
União têm as mesmas garantias, prerrogati
vas, impedimentos, vencimentos e vantagens 
dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça 
(art. 73, § 3• da CF). 

Observe-se, pelo exposto, que o projeto 
atende aos requisitos de constitucionalidade, 
de juridicidade e dc:t té~:nica l~gislatlva, __ raüio 
por que nos_ pronunciamos pela sua aprova-
ção. _ . 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1989, 
-Gd Sab6ia de-Catvalho~ Prestdente -.Mau
ricio Corrêa, Relator- Carlos Patrocínio 
-Áureo .Me/lo- Loun:Val Bapfista -Jutahy. 
Magalhães -Mauro Benevides- Edison Lo
bão -Meira Filho -Marco Ma_cfel- Chagas 
Rodrigues. -

PARECER N• 113, DE 1989 
Da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania 

Sobre o Projeto de Lei da Cámara nP 
16; de1989(n•2.459(89,naDiigem}que 
"dfsp6e sobre a revisão dos vencimentos 
básicos da Magistratura Federal e dá ou-
tras providências·: · 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Vem a exame desta Com!ssão Projeto de 

Lei da Câmara, dispondo sobre a revisão dos 
vencimentos básicos da Magistratura Federal 
e· dandc>outras providências. 

A proposição é de iniciativa dos presidentes 
do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Supertores e do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos territórios, nos termos do art. 
96, I~ alínea b, da COnstituição Federal. 

O Projeto, em síntese, prevê a revisão dos 
vencimentos básicos dos magistrados, em fa
ce do reajustamento geral dos servidores pú
blicos civis e müitares da União, do que cuida 
a Medida Próvis6ria n" 56, de 19_89, reajus
tando os vencimentos, salários, soldos e de
mais remunerações dos servidores civis e mili
tares da União, dos extintos territórios, das au
tarquias e das fundações, em 30% (trinta por 
cento). Considera-se, ainda, o disposto no arti
go 89, do D_ecreto-Legislativo n" 72, de 1988, 

por força do qual é assegurado aos membros 
do Poder Legislativo o reajustamento dos valo
res de sua_ remuneração na mesma data e 
no mesmO percentual fiXado para os servi
dores da União, bem assim as regras dos inci
sos_X e XI, do art. 73, e _o art. _3~, ·§ ~9 da 

• Constituição. 
Considerando que o ~ojeto possui emba

samento constitucional, é jurídico e se encon
tra vazado, segundo as boas normas da técni
ca legislativa, somos, no âmbito desta Comis
são, pela aprovação. 

-Sala das Comissões, 27 de jtmho de_ 1989. 
-.Od Sabóia de Carvalho, Presidente -Fran-
dsCiiRoDemberg; Relator-Lourivaf Baptista 
-MarcoMqçjeJ -:-Jo.sé Paulo Biso1 -Afonso 
Arinos-Mansueto de Lavor- Carlos Patro
cíniO -Jutahy .Magalhães- .Mau rido Corrêa 
---=."Chagas Rodrigues 

PARECER N• 114, DE 1989 
Da Comissão de COnstitUição,

-Justiça e Cidadania 

Sobre _o Projeto de Lei da Câmara n~ 
17189 (nP 2.491189, na origem), que "dis
põe sobre a revisão dOs vencimentos bá
sicos dos membros do Ministério Público 
da Gnião f! dá outras providéncias': 

Relatos: Senador Maurício Corrêa ~ 
Trata-Se do projeto de Lei da Câmara h<:> 

17, de 1989 (n' 2.491, de 1989, na origem), 
que "dispõe-sobre a revisão dos vencimentos 
básicos dos Membros do Ministério Público 
da União e dá outras providências". O projeto 
em referência originou-se de proposta do Mi
nistério Público da União, formulada com base 
_!los ~rts. 61 caput, e 127, § 29, da Constituição 
Federal, e encarninhad,a à Câmara dos Depu~ 
tados, onde já foi devidamente examinada e 
aprovada. 

Cõmo-explica o órgão Interessado, através 
da Mensagem n" 006, de 19 de junho de 1989, 
a revisão dos vencimentos prevista no projeto 
-é uma decorrência natural do reajustamento 
geral da remuneração dos servidores públicos, 
civis e militares da União, efetuado no mês 
de maio próximo passado, à razão de trinta 
por cento. 

Informa a Mensagem n" 006/89 que o proje
to, ao dispor sobre a revisão dos referidos ven
cimentos básicos, levou tamb~m em conside
raçao o disposto no art. 89 do Decreto Legis
lativo n9 72/88, seguii.do ó qual o reajusta
mento_ da remuneração do Poder Legislativo 
será efetuado "na mesma _d<~,ta e no mesmo 
percentual fixado para os servidores da 
União", bem como as normas constitucionais 
expressas nos. incisos X e XI, do art. 37, e 
rio art. 39, § )9, Tendo em vista esse mesmo 
critério de reajustamento, o projeto o insere 
em seu art. 2<:> com o objetivo de evitar a neces
sida_de do enc_aminhamento de mensagem 
-propOndo revisão dos vencimentos básicos do 
Ministério Público quando ocorrer reajusta
mento da remuneração dos servidores da 
União. 

Observa~se, pelo exposto, que o Projeto 
atende aos requisitos de constitucionalidade 
(arts. 22, 48L 61, cllpUI, e 127, § 2•, da Lei 

Maior}, de juridicidade e de técnica legislativa, 
razão por que nos pronunciamo_s_ pela sua 
aprovação. 

Sãla das_Sessões, 27 ae-junho de 1989. 
- Od Sabóia de Catvalho, Presidente -.Mau
rfclo Coir~a, Relator-Áureo Mel/o- Lourival 
Baptista - Jutahy Magalhães - Meira Filho 
-Marco Maciel- Chagas Rodrigues- Edi
son Lobão - MaurO Benevfdes - Carlos Pa
trocínio. 

PARECER N• 115, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação do v'encido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado -ao 
Projeto de Lei do DF nr> 11, de 1988. 

A Comissão Diretora apresenta a reâação 
do venc_ido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei dO DF 
n9 11, de 1988, (Jue Institui o Adlcioilal do 
[mposto sobre Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza, .previsto no art. 155, inciso H da 

- Constituição Federal, esdarecendo que alte
rou a redação do inciso II do parágrafo único 
do art._l9do Projeto, para adequá-lo ao Regula
mentO Cio fmposto-de Renda apl-ovado pelo 
Decreto n9 85.450, de 4 de dezembro de }980. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho 
-de 1989.-:._ Nelson Carneiro, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator - Nabor Júnior 
-AureoMeUo_ 

ANEXO AO PARECER N• 115, DE 1989 

Institui o Adicional do Imposto sobre 
Renda e Proventos de Qualquer Nat:ureia 
previsto Do _att._ 155, fnê!So U da Consti
tuição Federal. 

O Senado Federal d~reta: 
Art }9 I:: inStltuido, com base no inciso 

IT do art~ 155 da ConstitUição Federal, o Adici_o
nal do Imposto sobre Renda e_ Proventos de 
Qualquer Natureza -AIR, incidente_ sobre lu
cros, ganhos e rendimentos de capital, devido 
nos termos da legislação federal pertinente 
e pago à União por-pessoas físicas e jurídicas, 
domiciliadas no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Para es efeitos desta lei, 
considera-se domicílio fiscal: 
1-da pessoa física, o lugar em que ela 

tiver uma habitação em condições que permi
tam presumir a intenção de _a manter, ou, sen
do esta inçerta ou desconhoctda, o centro ha
J;>ity:a) de suas_atividades ou o lugar onde ocor
rerem os a tos e_ fatos que dêem origem à 
obrigação tributária; 

IT- da pessoa jurídica: 
_i!} quando existir um úni<:o estabelecimen

to,_ o lugar da situação deSte; 
b)_ quando se verificar pluraliçlade de esta

belecimentos, à opção da pessoa jurídica; o 
lugar onde situar-se o estabelecimento sede 
ou centralizador de suas operações, ou, ainda, 
o lugar do estabelecimento que pagar, credi
tar, remeter ou empregar rendimentos sujeitos 
ao imposto_ de renda no regime de tnbutação 
n~ fonte. 
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Art. 2? O AlR tem como fato gerador o 
pagamento do imposto de renda de compe
tência da União, incidente sobre: 

I -lucros, qualquer que seja a sua forma 
de apuração; 

U- ganhos de capital, assim definidos no 
art 31 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de de
zembro de 1977; 

DI- outros ganhos e rendimentos de capi
tal, qualquer que seja a denominação que lhes 
seja dada, independentemente da natureza, da 
espécie ou da existência de tilulo ou contrato 
escrito, como previsto no art. 51 da Lei Federal 
n? 7.450, de 23 de dezembro de 1985. 

Parágrafo único. Ocorre o fato gerador do 
AIR na data do pagamento do imposto de 
renda devido à União, &eja sob a forma de 
antecipação, duodécimo ou cota, ou na data 
do recolhimento do imposto retido na (onte. 

Art. 3? A base de cálculo do AlR é o_valo_r 
do imposto a que se refere o art. 19 desta 
lei, recolhido aos cofres da União, ao qual se 
aplicará a alíquota de cinco por cento. 

Parágrafo único. Ao valor mencionado 
neste artigo será acrescido o da correção mo
netária que lhe corresponder e que for pago 
em virtude de atraso de pagamento, parcela
mento ou prorrogação de prazo de vencimen
to do débito fiscal. 

Art. 49 São contribuintes do AlR todas as 
pessoas_ físicas ·e jU.rídicaLque pagarem o Im
posto sobre Renda e _Proventos de Qualquer 
Natureza incidente $Obre lucros, ganhos e ren
dimentos de capital, domiciliadas no Distrito 
Federal. 

§ 19 Consideram-se pessoas jurídicas, 
para efeito do disposto neste artigo: 

1-as firmas incfwiduais; 
n-as pessoas físicas que, em nome indivi

dual, explorem, habitual e profissionalmente, 
qualquer ati vida de económica de natur~za civil 
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, 
mediante venda a terceiros de bens ou ser-
viços; __ 

m-as sociedades em cota de participação; 
[V_ as asso.ciações de pessoas fisicas para 

participação em comum de carteira de titulas 
e valores mobiliários (clubes de investimento); 

V- os Inocoops; 
VI-toda e qualquer entidade que seja 

equiparada a pessoa jurídica pela legislação 
específica, para os efeitos do imposto de renda 
de competência da União. 

§ 29 Estão, ainda, sujeitos ao recolhimen
to do AIR, na qualidade de contribuintes ou 
responsáveis: 

I- as sociedades civis de prestação de ser
viços profissionais; 

ll-os condomínios em edificações; 
m-os consórcios para execução de obras 

e serviços de engenharia; · 
[\!-a massa falida; 
V-a massa oriunda de liquidação extraju

dicial; 
Vl-o espólio; 
vn- toda e qualquer pessoa física ou jurí

dica sujeita a recolhimento do inlposto de ren
da de competência da União. 

§ 3~ -As disposfções deste artigo aplicam~ 
se a todas as firni.as ·e sociedades, registradas 
ou não. 

Art. 59 As fontes pagadoras de lucros, ga
nho_s e rendimentos de capital, domiciliadas 
no Distrito Federal, que retiverem o imposto 
de renda determinado pela legislação federal, 
são também obrigadas a reter e recolher o 
AIR que lhe corresponda, ainda que os benefi
ciários dos pagamentos não sejam identifi-
cados. -

Parágrafo único. A _fonte pagadora é obri
gada ao recOJhimehto do AlR, ainda que não 
o tenha_ retido. - -

M &'--O.AIR-deVerá se"r-recoltiido, 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 estabeledmento 
bancário credenciado. 

Art. 79 A falta de recolhimento do AJR, ou 
o seu recolhimento com atraso, sujeita o con
tribuinte aos adidonais previstos na l~gislação 
que rege-a cObrança e fiscalização do imposto 
sbbre renda e proventos de qualquer natureza, 
calculando-se ju~ e multa moratórias, c:orre
ção monetária e penalidades em bases e índi
ces idênticos aos que se aplicarem, em igual
dade de condições, aos débitos relativos ao 
impoStO da L.lnião. 

Art. 89 Na administração, arrecadação e 
fiscalização do AIR, poderão ser aplicadas, em 
caráter supletivo ou complementar, normas 
estabelecidas pela legislação relativa ao Im
posto sobre Rendas e Proventos de Qualquer 
I'i?!tlJLE:Zª,_pelo Código-Trlbiltãrlo do Distrito 
Federal (Decreto;.. Lei nç 82; de 26 de dezembro 
de 1966) -e- pelo Código Tributârio Nacional 
(Lei nç 5.172, de-25 de Outubro _dE;-1966). 

Art. 9" É Õ Governador do Distrito Federal 
autórízado a firmar convênio Com a Fa~enda 
Pública da União, visando à troca de informa
ções e à atribuiÇão das funções de arreca
dação e fiScalização do Adicional instituído por 
esta lei. 

Art. 10 ... Esta lei entra em vigor na data 
de- sua publfCãçãO,-p-rOduzindo efeitos a partir 
de 1 ç, de janei_ro de 1990. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. ]9 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE J..EI DO DF 
N•31, DE 1989 

De autoria da Comissão do _Distrito Feder.;tl 
(Por sugestão do D_eputado 

Augusto Ca!Val~o). 

Dispõe sobre a ah'énação de imóveis 
· resfdtiriciãls-runaonaTs do Governo do 
Distrito Federal e a utüização do$ recursos 
dela oriundos na recuperação das escolas 
-da Rede Oficial de Ensino. · 

Art. 19 O Governo-do Distrito Federar
inclusive suas fundações, autarquias, empre
sas de eçonom_ia_ mista e empresas públicas 
-alienará, no prazo de 90 (noventa) dia_s, 
a contar da publicação desta lei, os imóveis 
iesidenciais funcionais de que dispõe, ressal
vada a residência oficial do Governador. 

Art. 29 Os -recUrsos proV_efííeii.tes da aJie
naçáo dos imóveis a que se refere o artigo 
anterior serão totalmente alocados à recupe
raçâo e à construção de imóveis destinados 
a escolas da Rede Oficial de Ensino. 

Art. -39 Terão prioridade na aquisição dos 
imóveis a que se refere o art. 19 desta lei os 
servidores do quadro permanente do Governo 
do Distrito Federal, neles residentes há pelo 
menos 5 (<:ince) anqs consecutivos. 

§ ]9 Os imóveis serão alienados aos servi
dores pelo preço de mercado, mediante finan
ciamento do Banco de Brasília (BRB), segun
do as regras do Sistema Financeiro da Habita
ção (SFH). 

§ 29 Não terão direito à aquisição os servi
dores que sejam proprietários de imóveis resi
denciais no Distrito Federal, ou cujos cônjuges 
o sejam.- _ 

§ 39 Em não havendo mais servidores 
que preencham os ~quisitos previstos no ca
Put deste artigo, os -Imóveis residericiãiS fun
cionais remanes-centes serão alienados me
diante licitação pública, precedida de ampla 
çlivulgaÇão. __ 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECERN• 

Da Comissão do Distrito Federal 

Sobre ci Antej;rojeto de Lei do Distrito 
Feãetal que "determina ll aliiinação dos 
imóveis resiiieiJCüiis funCionais do Gover
no do Distrito Federal e a utUização dos 
recursos dela oriundos na recuperação 
das escolas da Rede Oficial de Ensino 
e determina outras providências': 

RelatOr: SenadOr Mei~a Filho 
Pieterlde-a proposição ora em exame, de 

autoria do ilustre Deputado Augusto CarvãlhO, 
representante do Distrito Federal, a alienação 
dos imóveis funcionais do Distrito Federal -
inclusive de suas_fundações, autarquias, em
presas de _econoffiia mista e empresas públi
cas -, coin ã. UtiliZação -aos recursos prove
nientes dessas alienações na recuperação das 
escolas da Rede Oficial de Ensin.o. 

A matéria foi énCaminhada à Mesa desta 
"Casa, como antéprojeto, no:S -termos do pará
grafo únicO do art. 29, da Resolução nç 157, 
de 19 de novembro de 1988, a qual estabelece 
normas para que o Senado Federal exerça 
a competência de Câmara Legislativa do Dis
trito Federal, em cumprimento ao disposto 
no § J9, do art. 1?, do Ato das DisPosições 
Constitucionais Transitórias. .. -
Cumpre~nos, nesta oportunidade, o exame 

preliminar da matéria, ex-vi o arC89, da referida 
Resolução n' 157, de 1988. - · 
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Ao defender sua proposição, diz o ílustre 
parlamentar que a manutenção de imóveis
funcionais pelo Governo do Distrito Federal 
se justificava no passado, nos primeiros tem
pos da Capital Federal, quando havia dificul
dades de toda ordem para a instalação de 
seus servidores, provenientes de outros pon
tos do território n_ae.ional,_Ac_resce.llta que, hoje, 
a situação é bem diversa, com a esmagadora 
maioria dos servidores do Distrito Federal já 
instalada defmitivamente_em Brasilia, "muitos 
já há bastante tempo". Não se justificaria, por
tanto, no seu entender, "a manutenção dis
pendiosa para os cofres públicos desses imó
veis, mormente nas condições de crise finan
ceira vivida pela economia brasileira". 

Destaca, ainda, o Deputado, "o estado la
mentável" em que se encontram as escolas 
públicas do Distrito FederaJ e assinala que a 
intenção de seu anteprojeto é, também, a de 
alocar recursos para a recuperação_ da rede 
educacional, permitindo a recuperação e am
pliação dos imóveis existentes. E esseS n!ó.ir
sos seriam obtidos com a vend.,__ dos aludidos 
imóveis fundonais. 

Embora não seja este o momento apro
priado ao aprofundamento do exame sobre 
a exeqüibilidade da medida, entendemos que 
o anteprojeto que ora apreciamos, com_ certa 
superficialidade,_ merece o acolhimento por 
parte desta Comissão, r~o- pela qual opina
mos favoravelmente à sua tramitação ne.stª
Casa, na forma do seguinte:_ 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• , DE !989 

(Apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho) 

Dispõe sobre a alienação de imóYeis 
residenciais funcionais do OoYerno do 
Distrito Federal e a utilização dos recursos 
dela oriundos na recuperação das escolas 
da Rede Ofída/ de Ensino. 

Art. 1 ~ O Governo do Distrito Federal -
inclusive suas fundações, autarquias. empre
sas de economia mista e empresas públicas 
- alienará, no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar da publicação desta lei, os imó.veis 
residenciais funcionais de que dispõe, ressal
vada a residência oficial do Governador. 

· Art. 2o Os recursos provenientes da alie
nação dos imóveis a que se refere o artigo 
anterior serão totalmente alocados à recupe
ração e à construção de imóveis destinados 
a escolas da Rede Oficial de Ensino. 

Art 3~ Terão prioridade na aquisição dos 
imóveis a que se refere o art. 19 desta lei os 
servidores do Quadro Permanente do GoverM 
no do Distrito Federal, neles residentes há pelo 
menos 5 (_cincoj_ano_s conseçutivos._ 

§ 1 ~ Os imóyeis s_e_rã_o alienado_s_aos servi
dores pelo preço de_mercado, mediante finanM 
ciamento do Banco de Brasília (BRB), segun
do as regras do Sistema Financeiro da Habita
ção (SFH). 

§ 2~ Não terão direito}~ aquisição os servi
dores que sejam proprietários de imóveis resi
denciais no Distrito Federal, ou cujos cônjuges 
o sejam. 

§ 3~ Em não havendo mais servidores 
que preencham os requisitos previstos Q_o_ ca
put deste artigo, os imóveis residenciais fun
cionais remanescentes serão alienados_ me
di_ante licitação pública, precedida de ampla 
divulgação. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na datei de 
sua publicação. 

Art. 5~ RevogamMse as disposições em 
contrário. 

Justificação 
A manutenção de imóveis funcionais pelo 

GDF justificava-se no passado, noS priri'teiros 
teffipos da_ Capital Federal. quando as dificul
dades de toda ordem obrigavam a Adminis
tração Póblica a oferecer aos seus servidores, 
que eram provenientes de fora de Brasma, 
condições de moradia, entre outras. 

Hoje, no entanto, não se vive mais essa si_~ 
tuação, os servidores do DF, na sua esmaga
dora maioria. residem em Brasma, muitos já 
há bastante tempo. _Não se justifica, portanto, 
a manl.itenção dispendiosa para os cofres pú
blicos .desses imóveis, mormente nas condi
ções de crise financeira vivida pela economia 
brasileira. 

Por outro lado, _a _Situação da área social 
se "agrava em virtude dessa crise. E::- exem-plo 
desse fato o estado lamentável em que se 
encontram as escolas públicas do Distrito Fe
deral. Assim, a intenção do presente projeto 
é, também, a de alocar recursos para que a 
rede educacional do Distrito Fed~rª'l s_eja recu
perada e ampliada, em beneficio daqueles que 
dela necessitam e mais a utilizam: a infância 
e a juveritude dé Brasilia. 

Aii.imarno-hos,- assim, a encaminhar à Mesa 
do Senado Federal este projeto_ de lei, na certe
za de que os Nobres Senadores saberão trans
formá-lo em lei, enriquecendo-o com os ço
nhedmentos mais fartos, maiS ricos e a exp-:::
riêndà-de que disPõem. 

Sala das Comissões, 27 de junho de_19_89. 
-Mauro BeneVides, Presidente - Meirll Fi~ 
lho;-Relator- Mauro Borges- Pompeu de 
Sousa - Áuieo Mel/o - Maurício Corrê!J -
Lour/vaLEaptista - Chagas Rodrigues -
Frandsco Rollemberg -:-José Paulo Biso/--:
Mansueto de LaVor_ _,;._C_fJdo;i ~ 'Car/i 

ANTEPROJETO DE LEI 
N• , DE !989 

Determina a alienação dos lmóVeís re
Sidenciais fundona!s do Governo do Dís-

-- trito Federal e a utJ1íZação dos recursos 
dela oriundos na re.cuperação das escolas 
da Rede OficíaJ ·ae--EiiSJ'nO e determina 
outras providências. 

Do SeTihof Augüsto CaJValho 
Art. lo --0 Goveinci do Distrito Federal, in

clusive suas FUndações, Autarquias, Empre
sas de Economia Mista. EmpresaS-Públicas, 
aJienará, no prazo de 90 _(iloventa) dias, a con
tar da publicação desta lei, os imóyeis residen
ciais funcionais de que dispõe, ressalvada a 
residência oficial do Governador._ 

Art. 2~ Os recursos provenientes da alie
nação dos imóveis a que se refere o artigo 

anterior serãO toW,lmente alocados pãra a re~ 
cuperação e construção de escOlas da Rede 
Oficial. 

Art_,_ 3, Terão prioridade na aquisição dos 
imóveis ·as furidoriários do quadro permanen
te do Governo do Distrito Federal, neles resi
dentes há pelo menos 5 (cinco) anos conse-
cutivos. · 

§ 1 ~ Os imóveis serão alienados aos fun~ 
ciõnários pelo preço de mercado, através de 
finanCiamento -do Banco-Regional de Brasília 
- BRB, segundo as regras do Sistema Finan
ceiro da Habitação. 

§ 29 ~ão terão direito -à aquisição funcio
nários, ou mesmo seus cônjuges, proprietá~ 
rios de imóveis residenciais no Distrito Fe~ 
dera!. 
- - § 39 Atendido o dispOsto no caput deste 
artigo, os imóveis restantes serãO- alienados 
mediante leilão, divulgado previamente no 
Diário OfiCial e nos órgãos de comunicação 
social. 

AI:t 4" Esta lei entra em vigor na d~ta de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

JustifiCação 

A manutenção de imóveis funcionais pelo 
GDF fustifi<:ava~se no Iiassado, nos primeiros 
tempos da capital fedéral, quando as dificuiR 
dades de toda ordem obrigavam a adminisR 
tração pública a oferecer aOs seus Servidores, 
que eram proVenientes de fora· de Bra$11ia, 
condições de moradia entre outras. 

Hoje, no entanto, não se vive mais· essa si~ 
tuação, os servidores do DF, na sua esmaga
dora maioria residem em Brasília, muito$ já 
há bastante tempo. Não se justifica, portanto, 
a manutenção d.ispendíósa para os cofres pú
blicos desses imóveis, mormente nas condi
ções de crise_ fmanceira vivida pela economia 
brasileira. 

Por outro lado, a situação da área social 
se_ agrava em virtude dessa crise. É exemplar 
a esse Í'espeito o eStado lamentável das esco
las públícas do Distrito Federal. Assim, a inten
çãO_ do prêSente projeto é também a de alocar 
recursos ·para que a rede educacional do DF 
seja recuperada e at'n.pliada, em proveito dos 
que mais a utilizam, a infância e juventude 
eStudantis d_e_Brasília. 

Dessa forma, acreditamos que este nosso 
projeto será aprovado, devido, por um lado, 
cortar custos hoje indevidos e, por outro, in
vestir- em área fuiidamental para o desenvol-
vimento do DF e _d_o país. -

Sala de Sessões, 28 de" junho de 1989. -
Deputado _A~gusto <?~~l!o~CB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nos termos do art. &' da Resolução no 157, 
de. 19Be, Q projeto que acaba de ser lidQserá 
considerado como de .. autoria da Comissão 
do_ Distrito Federal, trami~ndo _com a refe
rência de que foi apresentado por sugestão 
do Deputado Augusto de Carvalho. 

De acordo com o art. 235, inciso 11, alínea 
t; do Regimento Interno, o projeto ficará sobre 
a mesa, durante ~ sessões ordinárias, para 
recebimento de emendas. 
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Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1'~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1•181, DE 1989 

Estabelece diretrizes gerais da PolíUca 
&bana e dá outras providências. 

O Congresso Nactonal decreta: 
TirULOI 

Princípios e Objetivos 
CAPITULO I 
Definições 

Art 1 '? A política de desenvolvimento ur
bano, de que trata o artigo 182 da Constituição 
Federal, será orientada pelas diretrlzes e de
mais dispositivos constantes desta lei de Polí
tica Urbana. 

Parágrafo úriicO:- Para todos os ef~itos, es
ta lei será denominada Estatuto da Cidade. 

Art. 2~ Entende-se por Política 'Urbana o 
Conjunto de principias e ações que tenham 
como objetivo assegurar a todos os direito 
à cidade e a interação desta com__ o _ambiente 
rural. 

Art 3'~ Entende-se como garantia do di
reito à cidade o conjunto de medidas que pro
movam a melhoria da qualidade de vida, me
diante a adequada ordenação do espaço urba
no e a fruição dos bens, serviços e equipa
mentos comunitários por todos os habitantes 
da cidade. 

Art. 4~ Entende-se por urbanismo o con
junto de ações promotoras e corretoras da 
organização do espaço urbano de. mod_o a 
permitir sua adequada fruição pelo homem, 
preservando-o do processo de espoliação ur
bana. 

Art 59 Entende-se por direito urbanístico 
o conjunto de preceitos que disdplinam ou 
limitam o uso da propriedade urbana em prol 
do bem coletivo, da s_egurança e do bem-estar 
dos cidadãos. 

Art 69 Cons1ítuem objetos da Politica Ur
bana: 

1-o direito dos agentes coletivos à cidade; 
n-as inter-relações entre o urbano e o ru

ral; 
DI- a distribuição social.dos serviços públi-. 

cos e dos equipamentos urbanos e comu
nitários; 

IV- o processo de produção do espaço 
urbano; 

V- a ordenação da ocupação, do uso e 
da expansão do território urbano; 

VI- a função sociaJ da propriedade. 

CAPITULOU 
Função SodaJ da Propriedade 

.. ArL 79 A propriedade imobiliária wbana 
cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais do Plano Diretor, em 
especial: 
I-democratização das oportunidades de 

aces_so à propriedade urbana e à moradia; 
n-justa distribuição dos beneficies e ânus 

do processo de urbanização; 
DI- ajustamento da valorização da proprie

dade urbana às exigências sociais; 

N- correção das_distorções de valorização 
do solo urbano; 

V- regularização fundiária e urbanização 
de áreas ocupadas por população de baixa 
renda; 

VI- adequação do direito de construir às 
normas urbanísticas, os interesses sociais e 
os padrões mínimos de construção estabe
lecidos nesta lei. 

Arl a~ COnfiguram abuso de direito e da 
função social da propriedade: 
I- retenção e_speculativa de solo urbano 

não construído ou qualquer outra forma de 
deixá-lo subutilizado ou não utilizado; 

U- recusa de oferecer à locação, sob qual~ 
quer pretextO, imóveis residericiãis não nece,s
~sáriõs à habitação do proprietário ou setjS de
pendentes, salvo nos casos excepdonados no 
Plano Diretor; 

U[-manobras especulaU\r.as, diretamente 
ou por intermédio de terceiros, que visem à 
extor_são .de pre'Ços de vendei ou locação; 

(V- construção ou rec-onversão cjue impli
quem a _venda ou locação de habitações para 
popu1ação_de baixa renda com padrões infe
riores aos _estabelecidos no art. 4_1, XIV, desta 
lei. 
V- posse ou domínio de área urbana exce· 

dente ao máXimo fiXado em rrlóduios pelo 
Plano Diretor. 

Art 97 o· desrespeito à função social da 
propriedade, conforme definido no artigo an
terior-;-será punido pelo Poder Público Muni
cipal mediante a aplicação sucessiva dos ins
trumentos enunciados_ nos arts. 20 a 22 desta 
lei. 

TITULOU 
Da Política Urbana 

~ ~ ~ ~- CAPITULO I 
Diretrizes Gerais 

Art. 1 O. A Política Urbana deverá ser 
orientada pelas seguintes diretrizes gerais; 
I-gestão democrática e incentivo à partiéi

pação popular na formulação e execução de 
planos, programas e prOjetas de desenvolvi
JT!ento urbano, como forma recçm!"tecid~ ~o 
exercício da cidadania; 
II-participação dos agentes económicos 

públicos e privados na urbanização; em aten-
dimento ao interesse social; _ 

lii-:-planejaffiento da ordenaÇão e expan
são dos _núcleos urbanos e adequada di~

- buição espacial _da popu1ação e das atividades 
eç;onômlcas, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano; 
N- oferta de equjpamentos urbanos e co

munitários adequados às características só
cio-econômicas locais e aos interesses e ne
cessiCiades da população; 
V- ordenação e controle do uso do solo, 

de forma a evitar: 
a)_ a utilização inadequadã doS imóveis ur

banos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou 

inconvenlentes; 
c) adensamentos inadequados à infra-es

trutura urbana e aos equipamentos urbanos 
e comunitários existentes ou previstos; 

d) a ociosidade do solo urbano edificável; -" 

e)_ a_ dete:rioração das áreas urbanizadas; 
f) a especulaçã:. imobiliária; 
g) a oççrrência de desastres naturais. 
VI- integração e complementaridade en-

tre as atividades urbanas e rurais; 
VII- adequação dos_ gastos públicos aos 

objetivos do desenvolvimento urbano, notada
mente quanto ao Sistema viário, ti:.:iosportes, 
habitação e saneamento, de modo a privilegiar 
os investimentos geradores de bem-estar so
cial geral e a fruição dos bens pelos diferentes 
segmentos sociais; 
_VIII -_r_ecuperação dos investimentos do 
Poder Público de que tenha resultado a valori
zação dos imóveis urbanos; 

IX-adequação dq~ instrumentQs de poli
tica fiscal e financeira aos objetivos-do des~n
VÇJ!vimento urbano; 
X- proteção, preseJVação .e recuperaçãO 

do meio ambiente natural e construído; 
XI- proteção, preservação e recuperação 

do patrimônio cu1tural, histórico, artístico, pai
sagístico e arqueológico; 

XII- cumprimento da função soctal da pro
priedade imobiliária, prevalecente sobre o 
exercício do direito de propriedade indMdual 
ou coletivo. 

CAPITULOU 
Politicas Setoriais 

Art 11. A Política Urbana no 21mbito mu
nicipal constitui sistema integrado de políticas 
setõriais que discipliham: 
I-a ordenação do território; 
II-o controle do_ uso do solo; 
nr -a participação comunitária e a contri

buição social;. _ 
(V-o desfavelamento. 
Art 12. A política de ordenação d() territó

rio engloba o conjunto de ações públicas e 
privadas sobre: 
I-os aspectos funcionais, morfológicos, 

cOnstrutivos, sãnitários e ainbientais da cida
de; 

U- a integração cidade/campo; 
• lU-o zoneamento; 
(V- a oferta de equipamentos urbanos e 

comUnitários, índusive os de habitação, sa
neamento e transportes; 

V- a correção das distorÇões do cresci
mento urbano; 

VI-a escolha de eixos natUrais de- expan
são urbana; 

VIl- a denSidade das áreas urbanas. 
Art. 13. A políticã de controle do uso do 

solO tem por objetivos: - - -
1-estabelecer as condições para o parce

lamento, desmembramento e remembramen
to do solo para fins urbanos, observada a legis
lação pertinente; 

11-promover a adequada distribuição es
pacial da população e das atividades econô
mlcas; 

lii-ajustar o direito de construir às normas 
urbanlstica_s; __ .. _ _ __ 

IV- cqrrigir <:!Si is torções de valo~zas;ão do 
solo urbano; . 

V-ajustar os tamanhos dos lotes urbãnOs 
a padrões mínimos de qualidade de vida urba
n;:~.; 
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VI- promover a regularização fundiária. 
Parágrafo único. As ações de regulariza

ção fundiária - qUe se combinarão com as 
de desfavelamento - darão prioridade à po
pulação de baixa renda, com vistas à ·legali
zação da ocupação do solo, às dotações de 
equipamentos urbanos e comunitários e ao 
apoio financeiro para àceSsõ à terra ou adapta
ção dos tamanhos dos lotes as exigências do 
Plano Diretor. 

Art. 14. A política de participação comu
nitária e de contribuição social tem por obje
tivo assegurar aos moradores da cidade o con
trole sobre a gerência dos espaços urbanos 
_e a justa repartição dos custos e benefícios 
do processo de urbanização. 

Art. 15. A política de desfavelamento tem 
corno objetivo: - -

[-a erradicação das condições infra-hu
manas de habitaçao; 

IT- o combate aos determinismos de loca
lização da população de baixa renda e aos 
processos expulsivos provocados pela espe
culação imobiliária; 

ITI -a redução dos custos de instalação de 
moradias e equipãlnentos para população de 
baixa renda; 

N-a reserva de áreas para assentamento 
de população de baixa renda. 

Parágrafo único. _A_ política de desfavela
mento evitará todo caráter segregativo e dará 
preferência à renovação urbana em lugar da 
remoção. Quando a remoção for inevitável, 
ter-se-á em conta, para a localização das habi
tações, a necessidade de manter a proximi
dade entre os locais de moradia e de trabalho. 

CAPITULO lO 
Instrumentos da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

Art. 16. Para__ assegurar o direito à cidade 
e sua gestão democrática, bem como corrigir 
distorções no consumo de bens comunais, 
o Poder Público utilizará os seguintes instru-
mentos: ----- ---

I-fiscais: 
a) Imposto Predial e Terrftorial Urbano, pro-

gressivo e regressivo; 
b) taxas e tarifas diferenciadas; 
c) incentivos e beneficies fiscais; 
D- financeiros e econômicos: 
a) fundos especiais; 
b) tarifas diversificadas de serviços públi

cos; 
c) cc-responsabilização dos agentes eco-

nômicos; 
m-jurídicos: 
a) edificação compulsória; 
b) obrigação de parcelamento ou remem-

bramento; 
c) desapropriação; 
d) servidão admioi_s_trativas; 
e) limitação administrativa; 
{) tombamento; 
g) direito real de concessão de uso; 
h) direito de preempção; 
1) direito de superficie; 
J) usucapião especiaL 
IV -administrativos; 
a) reserva de áreas para utilização pública; 

b) regularização fundiária; 
c) Ucença para construir, apoiada em códi

go de obras e edificações; 
d) autorização para parcelamento, des

membramento ou remembramento do solo 
para fins urbanos, em observância o Plano 
Diretor; 

V --políticos: 
a) planejamento urbano, que deverá conter 

O PláiiO, Diretor; 
b) participação popular. 
VI- outros instrumentos previstos em lei. 
§ 19 A desapropriação será regida pela le-

gislação própi'ia, observados os preceitos des
ta lei. 

§ 2? A servidão administrativa, a limitação 
administrativa, o tombamento e o direito real 
da concessão de uso regem-se pela legislação 
que lhes é própria. 

Art 17. O imposto predial e territorial ur
bano será progressivo e regressivo e não terá 
caráter expropriatório, mas guardará propor
cionalidade capaz de produzir o efeito de con
vei'Sãõ social do direito de propriedade urbana. 

Art. 18. Os tributos sobre imóveis urba
nos poderão ter aliquotas menores em bene
ficio dos proprietários de habitações em áreas 
de expansão urbana, de trabalhadores de bai
xa renda ou de proprietários de única moradia, 
com padrões mínimos de construção. 

Art. 19. O mUnk:íPío promoverá a recu
peração dos investimentos públicos, direta
mente dos proprietários de imóveis urbanos, 
mediante contribuição de melhoria e outras 
cobranças que o Plano Diretor determinar. 

Art. 20. Mediante lei, baseada no Plano 
Diretor, o Poder Público poderá determinar_ 
o parcelamento, a edificação ou utilização 
compulsória do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as 
condições e prazos para a sua execução. 

§ 1 o O praia para parcelamento, edifica
Ção ou utilização não poderá ser superior a 
dois anos a partir da notificação, salvo para 
obr~s de grande porte, sendo de um ano, em 
tOdos os casos, o praZo para início das obras. 

§ 29 O proprietário será notiflcéido pela 
Prefeitura para o cumprimento da obrigação, 
devendo a notificação ser averbada no Regis
tro de Imóveis. 

Art. 21. A .alienação do imóvel, posterior 
à data da notificação, transfere ao adquirente 
ou promissário comprador as obrigações de 
parcelamento, edificação ou utilização previs
tas no art. 20. 

Art. 22. O não cUmPrimento da obriga
ção-çle parcelar, edificaç_ou utilizar possibilitará 
ao muhicípio a aplicação do imposto territorial 
urQ..;'lrto progressivo, cujo termo inicial será a 
data da nOtificação -referida no § 2~ do art. 
20, pelO prazo máximo de cinco anos. 

Art. 23. Decorridos cinco anos de co
brança do imposto territorial progressivo sem 
que o proprietário tenha cumprido as obriga
ções previstas no art 20, o municíp-io determi
nará sua desapropriação, com pagamento em 
títulos públicos de valor real. 

§ 19 Os títulos da dívida pública terão pré
via aprovação pelo Senado Federal e serão 
resgatados no prazo de dez anos, em presta-

ções anuaiS, iguais e stiCéSsWàS, _e nãõ fefão 
poder liberatório para pag'an1Emto de tributos 
e tarifas póblicas. 

§ 29 O va1or real da indenização será sem· 
pre reconhecido pelo proprietário como base 
de cálculo do IPTU ou ITR, conforme o caso. 

Art. 24. O direito de preempção confere 
ao Poder Público Municipal preferência para 
aquisição de terreno urbano objeto de aliena
ção onerosa entre particulares. 

Parágrafo único. Lei municipal, baseada 
no Plano Diretor, delimitará as áreas em que 
incidirá o direito de preempção e ftXará o prazo 
de vigência, que não será superior a dez anos. 

Art. 25~ O direito de preempção será exer
cido sempre que o Poder Público necessitar 
de áreas para: 

1- execução de programas habitacionais; 
II- criação de espaços públicos de lazer; 
III- implantação de equipamentos urba-

nos e comunitários; 
N- constituição de reserva fundiária; 
V- ordenação e direcionamento da expan

são urbana; 
VI- criação de áreas de preservação am

biental ou paisagística; 
Vil- outras finalidades de interesse social 

ou de utilidade pública, definidas no-Plano Di
reter. 

Art. 26. O proprietário deVerá notificar 
sua intenção de alienar o terreno, indicando 
o preço desejado, para que o município, no 
prazo de trinta dias, nianifeste seu interesse 
em comprá-lo. Transcorrido esse prazo sem 
manifestação, fica o propiief.árto tãcfta-mente· 
autorizado a realizar- a alieitação. 

§ 1 ~ Se o munidpio discordar do preço 
constante da notificação, poderá requerer o 
arbitramento j~dicial, na _forma da lei civil. _ 

§ 29- No arbritramento do preço será des
contada a valorização decorrente de investi
mentos públicos na área, após a data de publi
cação da lei a que se refere o parágrafo único 
do art. 24. 

Art. 27. O proprietário wbano pode con
ceder a outro o direito de construir em seu 
terreno, por tempo determinado ou indeter
minado, mediante escritura póblica devida~ 
mente inscrita no Registro de Imóveis. 

Art. 28. A concessão do direito de super
fície poderá ser gratuita ou onerosa 

Art 29. O superfidário responderá pelos 
encargos e tributos que incidirem sobre o imó
vel, propOrcionais à ocupação. 

Art. 30. A Superficie só pode ser traitsmi~ 
tida a herdeiros, gratuitamente, por morte -do 
superficiário. 

Art. 31. Em caso de alienação do imóvel, 
o superficiárlo tem o direito de preferência 

Art. 32. Extingue-se superfície, antes de 
seu prazo final, se o superficiário der ao imóvel 
destinação diversa da pactuada. 

Parágrafo único. Extfnta a superfícié; o' 
proprietário passará a ter o domínio pleno so
bre o imóvel, realizadas as compensações que 
a lei prevê. 

Art. 33. A usucapião especial de que trata 
o art 183 da Constituição Federal não incidirá 
nas áreas de domínio público, nas de preser-
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vação ambiental e naquelas em que o Plano 
Diretor assim determinar. 

Art. 34. As áreas urbanas com mais de 
duzentos e cinqUenta metros quadrados, ocu
padas por populações de baixa renda para 
sua moradia, por cinco anos, ininterruptamen
te e sem oposição, podem ser usucapidas co
letivamente, desde que os posseiros não se
jam proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural. 

Arl 35. A formação de estoque de terre
nos edificáveis, de que trata o art 16, inciso 
IV, letra a, far-se-á mediante: 
I- reserva de áreas, na forma do art. 41, 

inciso XVI; 
ll- preempção e desapropriações, inclusi

ve a especial, previstas no art 23; 
m-doações em favor do Município, com

pras e outras formas admitidas em lei. 
Art 36. __ Q Poder Executivo municipal ins

tituirá estrutura administrativa para o sistema 
de planejamento urbano local, com nível hie
rárquico capaz de assegurar a elaboração, im
plementação, fiscalização e avaliação do Plano 
Diretor e a instituciona1iz.ação do planejamen
to urbano como processo permanente. 

§ 19 Compete ao sistema de planejamen
to urbano local, assegurada a participação das 
entidades legitimamente representativas da 
população, definir e avaliar permanentemente 
as necessidades das comunidades locais em 
relação aos equipamentos urbanos e comu
nitários. 

§ 29 O Poder Executivo municipa1 man
terá permanentemente disponíveis, a qua1quer 
cidadão, todas as informações pertinentes ao 
sistema de planejamento urbano local. 

Arl 37. Durante o período de elaboração 
de programas de uso do solo ou de criação 
de área especial o Município poderá suspen
der a concessão de licença ou autorização, 
até três meses por decreto e até um ano me
diante lei. 

CAPITULO_ IV 
Plano Diretor 

Art. 38. As cidades com mais de vínte mil 
habitantes terão obrigatoriamente Plano Dire
tor, instrumento básico de aplicação local das 
diretrizes gerais- da Política Urbana. 

Art. 39. O Plano Diretor utilizará os instru
mentos estatuídos nesta Lei para regular os 
processos de produção, reprodução e uso do 
espaço urbano. 

Art. 40. O processo de elaboração do Pla
no Diretor contemplará as seguintes etapas 
sucessivas: 

1-definição dos problemas prioritários do 
desenvolvimento urbanoJocaLe dos objetivos 
e diretrizes para o seu tratamento; 

II- definição dos programas, normas e 
projetes a serem elaborados e implementa
dos. 

Parágrafo único. Aplica-se, para cada uma 
das etapas, o disposto no art. 48, 

Art. 41. O Plano Diretor terá, devidamente 
adaptadas às peculiaridades locais, as seguin-
tes diretrízes essEmCiais! - -

I- discriminar e delimitar as áreas urbanas 
e rurais; 

II- definir as áreas urbanas e de expansão 
urbana, cOrri VIStas à localização da popu1ação 
e de suas ativi_d.a_d_es_num período subseqüente 
de dez anos; 

III-vedar o parcelamento, para fins urba
noS, nas áreas rurais; 

IV-exigir que o projeto de conversão de 
áreas rurais em urbanas, na forma do Estatuto 
da Terra, sejan1 previamente submetidos ao 
governo municipal e analisados à luz do Plano 
Diretor; 

v:.:... designar ·as unidades de conservação 
ambiental e outras áre_as protegidas por lei, 
discriminando as de preservação permanente, 
situadas na orla dos cursos d'água ou dos 
lagos, nas nascentes permanentes ou tempo· 
rárías, ·nas encostas, nas bordas de tabuleiros 
ou chapadas, e ainda nas áreas de drenagem 
das captações utilizadas ou reservadas para 
fins de abastecimento de água potável e esta
belecendo suas condições de utilização; 

vr~e.xigir, para a aprovação de quaisquer 
projetes de mudança de uso do solo, alteração 
de _índices de aproveitamento, parcelamentos, 
remembramentos ou desmembramentos, 
prévia avaliação dos órgãos competentes do 
Poder Público; 

VJ[- exigir, para o licenciamento de ativida
des modificadoras do meio ambiente, a elabo
ração de estudo de impaCto ambiental e do 
respectivo relatório de impacto ambiental (Ri
ma), bem como sua aprovação pelos órgãos 
competentes do Poder Público, observada a 
legislação específica. 

Vlll- regu1ar a Ucença para construir, con
dicionando-a, no caso de grandes empreendi
mentos habitacionais, industriais ou comer
ciais, à existência ou à progrãmação de equi
pamentos urbanos e comunitários necessá
rios ou ainda, ao compromisso de sua implan
tação pelos empresários interessados, no pra
zo máximo de dois anos; 

IX- estabelecer a compensação ao pro
prietário de imóvel considerado pelo Po~e_r 
Público- como de interesse do património cul
tural, histórico, arqueológico, artístico ou pai~ 
sagfsti.co; 

X- fixar os critérios para a efetivação de 
operações urbanas com vistas à permuta, pelo 
Poder P_úblico c:om os agentes privados, .de 
usos-ôuíridices de aproveitamento pela rea1i
zação de obras públicas e execução de equipa
mentos urbanos e comunitários. 

XI- definif os CritériOS para autorii8Ção de 
pai"celarriento, desmembramento ou rerilem- -
bramento do solo para fins urbanos; 

XII- definir os critérios para autorização de 
implantação de equipamentos urbanos e cow 
muáitãriõs e defmlr sua forma de gestão; 

xm- definir tipO de uso, percentual de ocu
pação e índice de aproveitamento dOs terrenos 
na.§' ~iversas áreas; 

XIV-vedar a construção de moradias cu
jas áreaS úteis não permitam o desenvolvi
mento ·condigno das atividades familiares e 
que não sejam dotadas do equipamento sani
tário mínimo para um família de um casal 
e dois fllhos, bem como não sejam ligadas 
à rede ele energia elétrica; 

XV- estabelecer a qualifiCação dos agen
tes produtivos, encarregados das obras e, no 
caso de imóveis para venda, os parâmetros 
de remuneração dos fatores, de modo a per-
mitir: -

a) flXaçãõ do prazo de ·cada cOra, para obter 
a maior economicidade; 

b) observância dos cronogramas da cons
trução e de seus objetivos; 

c) justo preço. 
XVI- fiXar limites mínimos e máximoS-para 

a reserva, pelo Poder Público, de áreas de!>tina
das à ordenação do territóriO, à implantação 
dos equipamentos urbanos e comunitários, 
de acesso à moradia e nos projetes de inc::or
poração de novas áreas à estrutura urbana, 
imitindo-se o Município em sua posse ime
diata; 

XVII- vedar a construção de novaF- mora-
dias em: 

a) áreas de saturação urbana; 
b) áreas de risco sanitárfo ou ambiental; 
c) áreas reservadas para fins especiais; 
d) áreas históricas ou naturais ein deterio

ração ou ímpr6prias para tal uso; 
XVIU- implantar a unificação das bases ca

dastrais do município, de acordo com as nor
mas estatísticas federais, de modo a _obter um 
referencial para fixação de tributos e ordena
çã-o do território. 

Parágrafo único. Enquanto não for apro
vado o Plano Diretor, o índice de aproveita
mento máximo para c::onstrução será de uma 
vez a área do terreno. 

Arl 41. O Plano Diretor ii1cluirá necessá-
ria e expressam~~te: 

1-programa de expansão urbana; 
TI- programa de us_o do solo urbano; 
m- programa de dotação urbana - equi-

pamentos urbanos _e comunitários; 
IV- instrumentos e s_uporte jurídico de 

- ação do Poder Público, em especial o código 
de obras e edificações, além de normas de 
preservação do ambiente natural e construído; 

V- sistema de acompanhamento e con
trole. 

§ 1 o O programa de expansão urbana de
verá: 

a) identificar e mencionar os eixos naturais 
de desenvolvimento da cidade, anteCipando
se aos processos espontâneos; 

b) determinar os processos de incorpora
ção de novas áreas urbanas; -

c) promover a formação de estoque _ _de ter
renos edificáveis; 

d) estabelecer a~ condições para o parcela
mento, desmembramento e remembramento 
do solo para fins Urbanos; 

e) orientar a conversão do_espaço rural em 
urbano e outras mudanças no __ desenho da 
cidade; _ , " _ 

!) prever o atendimento integrado das ne
cessidades de saneamento_ básico em termos_ 
de abastecimento d'água, esgotamento sani
tário, drenagem urbana, coleta e destinação 
de resíduos; 

g) estabelecer critérios para a expansão do 
sistema de transportes urbanos. 
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§ 29 • O programa de uso do solo urbano 
terá em vista: 

a) o aproveitamento racionaJ do estoque 
local de terrenos edificáveis, promovendo o 
parcelamento e o remembramento de terre~ 
nos não corretamente aproveitados; 

b) a melhoria das condições de vivência 
urbana, mormente das habitações infra-hu
manas; 

c) a indicação de áreas prioritárias de urba
nização; 

d) o estabelecimento de normas técnicas 
de aproveitamento do·potencial, incluindo os 
limites ao direito de c_onstruir. 

§ 39 O programa de dotação urbana in
cluirá: 

a) a regu1amentação dos usos dos equipa
mentos urbanos e comunitários; 

b} as prioridades para o desenvolvimento 
de rede de serviços públicos urbanos, obser
vada a relação entre oferta de serviço e local 
de moradia; 

c) o sistema de operações e cobertura dos 
custos de habitação e transporte, na forma 

. desta lei; 
d} a indicação dos agentes operadores dos 

equipamentos urbanos e comunitários e dos 
órgãos de gerendam~rito. 

§ 4~ Os instn.irrientos de ação do Poder 
Público são os mencionados nesta lei, acres
cidos de outros que se adaptem à realidade 
local; as sanções são igualmente previstas 
nesta lei, em outros diplomas legais que digam 
respeito às atividades urbanas, além das dis
posições dos Códigos ctvil e Penal. 

§ s~ O Código de Obras e Edificações 
conterá: __ 

a) as normas técnicas de construç!o indivi
dual ou coletiva, em condomínio horizontal 
ou vertical; 

b) as exigências de natureza urbanística, 
espada!, ambiental e sanitária; 

c) a destinação do imóvel a ser edificado 
e sua correlação com o uso previsto; 

d) as condições para a concessão e os pra
zos de validade da licença para construir, os 
requisitos que caracterizam o início, reinício 
e conctusão da obra e as condições para reno
vação da licença. 

Art. 42. Para um melhor ordenamento da 
ocupação do território, o município poderá 
estabelecer, no Plano Diretor, áreas especiais 
de: 
1- urbanização preferencial; 
II - renovação urbana; 
III- urbanização restrita; 
IV- regularização fundiária. 

Arl 43. São áreaS -de urbanização prefe
rencial as que se destinam a: 

( - ordenação- e direcionamento do pro
cesso de urbaniza-ção; 

n - implantação prioritária de equipamen
tos urbanos _e comunitários; 

III- induÇão da ocupação de áreas edificá
veis e adensamento de áreas edificadas. 

Art 44. São áreas de renovação urbana_ 
as que se destinam à· melhoria de condições. 
urbanas deterioradas o_u à sua adequação_ às 
funções previstas no Plano Diretor. 

Art 45. São" áreas de urbanização restrita 
as que apresentam uma ou mais das seguintes 
características: 

I - vulnerabilidade a intempéries, calami
dades e outras condições adversas, como des
locamentos geológicos e movimentos aquá
ticos; 

n ;.--nec_essidade de- preservação dO patri
mônio cultural, histórico~ artístico, arqueoló
gico e paisagístico; 

lll --:- necessidade de proteção aos manan
ciais, àS praias e regiões lacustres e às mar
gens-de rios; 

IV - necessidade_ de defesa do ambiente 
natural; - -

v - conveniên-cia ae conter os níveis de 
ocupaçã-o da área; - -

VI - implantação e operação de equipa
mentos de grande porte._ 

Art. 46. São_ areas de regularizaçãO" fun
diária as habitadas por população "de baixa 
renda e que devam, no interesse social, ser 
objeto de ações visando à legalização da ocu
pação do solo e à regulamentação especifica 
das atividades urbanísticas, bem como da im
plantação prioritária de equipamentos urba
nos e comunitários. 

§ ~ ~ Áreas públicas ocupadas há mais de 
dois anos por moradores não-proprietários de 
terreno ou habitação na área do município, 
serão a eles transferidas para construção de 
moradia, respeitadas ás exigências ambientais 
e outras do Plano Dlretor, inClusive com cláu
sula de inalienabilidade. 

§ 29 O Poder Público agilizará os proces
__ soS_-de_ transmissão legal dos atUa1S imóveis 
ocupados irregularmente, pertencentes a pro
prietários privados. 

§ 39 Será dada preferência, em qualquer 
caso, à regularização por meio de Projetei; 
integra9os de vivência urbana. 

Art. 47. O Plano Diretor e os planos muni
cipais de desenvolvimento serão elaborados 
pelo Poder Executivo do_ Município e subme
tidos à apreciação da Câmara dos Vereadores, 
que os aprovará pelo voto de dois terços de 
seus membros, só podendo modificá-los com 
o mesmo quórum: 

Art. 48. Na elaboração do Plano Diretor 
e desprogramas e projetas dele dec_orrentes, 
o Podei- Público assegurará, rTied.iante, indu
sive, audiência pública, a ampla participação 
da população, por meio de asSociações comu
nitárias, entidades profissionais, diretórioS de 
partidos políticos, sindicatos e outras repre
sentações !_ceais. 

Art. 49. Será ass~gurada a participação 
popular, também, na discussão de projetas 
de impacto urbano e ambie"ntal e nos conse
lhos que _se instituírem p_arª ftScalizar a atuação 
das entidades municipais g'estoras de serviços 
públicos e equipamentos urbanos e comu
nitários. 

Art. 5o. Até_a_aprovação do Plano Diretor 
dependerão de leis a serem aprovadas pelo 
voto _de 2/3 dos membros da CâiTiara deVe-
readores: __ - " 

I """':"" aherações de uso_ de solo nas áreas 
já parceladas; 

II - criação de novas áreas de expansão 
urbana; 

m -incorporação de novas áreas urbanas; 
IV-projetas que, por sua dimensão e natu

reza, acarretem_ alterações significativas no es-
paço urbano. - - - -

Parágrafo único. Os municípios terão prazo 
de dois anoS, a· partir da promulgação desta 
lei, para aprovar o respectivo Plano Diretor. 

Art 51. O Prefeito Municipal responderá, 
pessoalmente, pelas distorções na aplicação 
do Plano Diretor, na forma das leis penal e 
civJ1, inclusive por crime de responsabilidade. 

Art. 52. cabe ação de reclamação de di
reito, no exercício da cidadania, a qualquer 
m_~f!ÍCipe ou suas organizações de base, que 
se sentirem prejudicados por procedimentos 
que considerem danosos aos interesses sócio
comunitários. 

CAPÍTULO V 
Equipamentos Urbanos e Comunitários 

Art. 53: : Constituem equipamentos urba
nos e_ comunitários, para os efeitos desta lei, 
os beits e meios destinados a habitação, sa
neamento, transporte_ urbano, circulação, edu
cação, saúde, consUmo coletivO, segurança 
e lazer. 

Art 54. AUnião_criaráumaagênciasocial 
de habitação, para gerenciar a política habita
clonai, com as atribuições espec_íficas de: 

1-administrar cQntn'byjçõ~s púbUcas e pri
vadas, de qualquer natureza, para os progra
mas habitacionais; 
II- definir prioridades de alocação de re

cursos bem como normas para sua aplicação 
em programas regionais e locaiS de constru
ção de moradia e outros equipamentos urba
nos; 

III- realizar estudos e ofere<:er aperte técni
co aos programas habitacionais, quanto a ma
teriais de co_nstrução e outros insumos e eco
nomias de produção, necessários a tomar 
mais acessíveis os bens urbanos; 

IV -eleger, designar e articular os agentes 
operadores do sistema habitacional, assegu
rando prioridade, nesta ordem, a: 

a) instituições estaduais ou municipais de 
habitação, bem como _fundações; 

b) cooperativas habitariOnais_ e associa
ções de moradores; 

c) outras formas coletivas de construção; 
d) empresas privadas, sob forma de admi

nistração de serviço; 
V- gerenciar o Programa Nacional de Ha

bitação Popular. 
Parágrafo único. A agência social de habi

tação fixará contribuição compulsória com ba
se_ nos lucros das empresãs, relatiVa a seus 
eiilpregados, não proprietários de imóvel, po
dendo aplicá-los, quando necessário, a fundo 
perdido, no Programa Nacion~ de Habitação 
Popular. 

Arl 55. O- mUnicípio organizará e explo
rará o serviço. de transporte urbano, conforme 
estabelece o art 30, V, da Constitul_ção Fede
ral, devendo para tanto: 

1- instituir gerenciamento do sistema; 
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U- contratar, s_e __ conveniente, empresas 
operadoras, mediante remuneração baseada 
na quilometragem rodada; 

III- instituir mecanismos que assegurem 
a reposição periódica da frota; 

IV- assegurar gestão democrática do sis
tema, mediante participação comunitária no 
planejarnento e no controle; 

V- exigir participação das empresas na co
bertura dos custos de manutenção do sistema; 

VI- isentar empresas que mantenham ser
viço próprio de transporte coletivo que atenda 
às necessidades de deslocamentos de s_eus 
trabalhadores; 

VII- promover a integração dos _diferentes 
meios de transporte, definindo as prioridades, 
a seleção de vias .e as economias de operação. 

CAPÍTULO VI 
Regiões Metropolitanas e 

Aglomerações Orbanas 

Art. 56. Os Estados, mediante lei comple
mentar à respectiva Constituição, instituirão 
regiões metropolitanas e aglomerações urba
nas, no_ âmbito de seu território, com vistas 
à realização do planejamento integrado, disci
plina do uso do solo e_ execução de funções 
públicas de interesse comum, 

Art. 57. As regiões metropolitanas serão
constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, um dos quais será designado como 
Município Metropolitano e coordenará as 
ações administrativas, o planejamento conjun
to e a canalização dos recursos para os progra
mas de interesse comum. 

Art. 58. A região metropolitana será diri
gida pelo Prefeito do Município Metropolitano, 
apoiado em decisões de__um Cons~Iho Delibe
rativo, composto por delegados eleitos pelos 
municípios componentes, 

Parágrafo único. As deci_sões do Cõnselho 
Deliberativo _terão força _dlspositiva às unida
des agregadas, no âmbito de ação das organi
zações supramunicipais, 

Art. 59. Os munfcípios membros das_ re
giões metropolftanas ratearão, entre si, os cus
tos de manutenção de seus escritórios, na ba
se de orçamento trimestral, apresentado pelo 
Prefeito e aprovado pelo Conselho Delibera
tivo. 

Art. 60. A lei estadual de que trata o art. 
54 acima incluirá, entre as funções das regiões 
metropolitanas, as seguintes: 
I-organização e estrutura de operação do 

agrupamento; 
II- planejamento das atividades de intere.s-. 

se comum, tais como: 
a) construção e operação de usinas elé

tricas; 
b} abastecimento d'água e tratamento de 

detritos; 
c) estradas vicinais e ligações ao siStema 

viário de maior porte; 
d} transporte de pessoal e de cargas, de 

interesse intra-regional; 
e} equipamentos comunitários de uso in

termunicipal; 
I) lazer e outr_as criaçõe_s culturais; 

II[-planejamento conjunto do destino de 
bens comuns aos municípios limítrofes, co
mo: 

a) rios e outros cursos a-; água; 
-b) recursos naturais renováveis; 
c) sistema escolar e de saúde _que extravase 

as fronteiras de um município; 
d} outras dotações __ físicas, económicas e 

culturais que sirvam a mais de uma comu
nidade urbana; 

IV -gestão _administrativa e financeira do 
conglomerado, esquema participativo das uni
dades e compromisso irretratável de ação 
conjunta; 
V- sistema de alocação de recursos coleti

vos e de prestação de contas. 
Art, 61. A adesão do município à região 

metropolitana será autorizada pela Câmara de 
Vereadores de cada unidade e implica: 
I- compromisso de execução de sua par

cela no planejamento conjunto e observância 
das prioridades aprovadas por maioria do 
Conselho; 

Ir-cooperação na escolha de prioridades, 
eonsiderado o interesse público comum co
mo prevalente sobre o Joca1; 

UI- contribuição para cobertura dos gastos 
comuns _com O planejamento e assistência 
~çnica. 

Parágrafo único: A adesão do municfpio 
é Irretratável, pelo prazo do consórcio, e _só 
pode ser revogada pelo voto da Câmara Muni
cipal, observado o mesmo quorum que auto
rizou a participação. 

Art. 62. Aplicam~s_e às aglomerações ur
banas, no que couber, os dispositivos sobre 
regiões metropolitanas. 

Art. 63. Haverá obrigatória e significativa 
participação popular nos organismos gestores 
das regiões metropolitanas e _aglomerações 
urbanas, de modo a garantir o controle direto 
de suas atividades e o pleno exercício da cida
dania. 

TfTULO m 
Disposições Gerais 

CAPiTULO I 
Do Conselho Nacional de Política Urbana 

Art. 64. Fica o Poder Executivo autoriza
do a transformar o Conselho Nacional de De
senvolvimento Urbano em novo organismo, 
denominado Conselho Nacional de Política 
Urbana, com o objetivo de propor diretrizes 
de política urbana e gerir o sistema nacional 
de cidades. 

Art. 65. Para os fins de que trata o art. 
64 _de_st_a lei, o CNPU deverá: 

1-manter estudos peiTTlanentes sobre o_ 
processo de urbanização. inclusive migrações 
interi1as; 
II- acompanhar e avaliar a execução dOs 

programas setoriais da agência social de' habi
tação e, _no que- couber, dos p~ogram_as de 
saneamento, transporte urbano e meio am- _ 
hiente; 

III- efetuar ~studos de tipologia urbana; 
IV -_sugerir aos Estados _e_Municfpios ins

trumental de Política Urbana, a ser aplicado 
no âmbito de sua competência constitucional; 

V- coordenar as ações dos Poderes Fede
ral, Estaduais e Municipais, de âmbito supra
regional ou local; 

Vf- rever, periodicamente, as dlretriZes fe
derais de Política Urbana e propor as reformu
lações n~cessárias; 

VII-incentivar, promover e apoiar a pes
qutsa-científica e tecnológica sobre os proces
sos ·de desenvolvimento urbano. 

Parágrafo único~ As atuais competências, 
atribuição e prerrogativas do Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Urbano, ressalvadas 
as que contrariarem, no todo ou- em parte, 
as disposições constitucionais vigentes, pas
sarão à órbita .do_ cons_elho de que trata o art. 
64 ãcima. 

Art. _66. os nfCurSos atualmente destina
dos ao CNDU passarão a integrar as dotações 
do_CNPU. 

Art 67. É assegurada a participação po~ 
pular no CNPU, por meio de delegados eleitos 
pelas associações nacionais de representação 
d_e moradores e de entidades profissionais e 
de trabalhadores vinculadas à área, além de 
representantes do empresa_riado urbano e do 
poder público, obedecidos os seguintes crité
rios: 
I-um terço dos membros constituirá a re-: 

presentação popular;- -
II-Uffi terço dos membros representará 

o empresariado urbano; 
m-um terço dos membros representará 

o Poder Público. 
Parágrafo único. Todos Os membros terão 

igualdade de voz e voto, e as decisões serão 
tomadas por maior}a qualificada. 

Art 68. OTNPU realizará estudos econô
mkos e Sõdol6gicos, referentes à remune
ração dos fatores envolvidos_~ _indústria de_ 
construção civil, de modo a determinar parâ
metros de renda iinobiliária e de alienação 
de imóveis urbanos. 

M 69. CaberáigualmenteaoCNPU_emi
tifdiretfí?;es gerais-Que orientem a fJXação dos 
parâme-tros de valores, para fins- tributários, 
e a formação do preço de renovação das loca
ções, com o objetiv_Q _de contrapOr-sé à espe
culação imobiliária e outras formas de perver
s~o das_r_elé!Ç:Õe:s sociais de habitação.-. 

CAPÍTULO U 
~p~lções __ ~~is 

Art. 70. Ficam revigorados, no que não 
contrariarem os princípios da Constituição Fe
deral e as diretrizes desta lei, os dispositivos 
referentes ao planejamento e gestão das ativi
dades urbanas, notadamente a Lei n? 6.766, 
de 19 de dezem_bro de 1989 e-a _Lei n9 6.803, 
de 2 de julho ele 19SO. 

Art. 71. . Esta lei entra em vigor na data 
de s_ua publicação~ 

Art. 72. Revogam-se as dispostções em 
contrário, 

Justificação 

O BfaSi! tem Vivido, nas últimas dé<:adas, 
intenso, desigual e desordenado processo de 
crescimento urbano, concentrandO nas-cida
des a população, as atividades ec_onômicas 
e os principais problemas que afetam a vifla · 
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do homem moderno._ Com efeito, para mais 
de dois terços da população brasileira, a cida
de não é mais somente a miragem que brilha 
no neon e atrai o rurícula sem terras, sem 
escolas, sem hospitais. A cidade é hoje pak:o 
de lutas sociais que resultam de problemas 
como a falta de moradias, a carência de equi
pamentos urbanos, a precariedade do sistema 
de transportes coletivos, a proliferação de ha
bitações infra-humanas, para dtar os mais 
cruciais. _A cidade é: __ si_nônimo também das 
crescentes dificuldades de administração que 
vêm surpreendendo o poder público niuni
dpal, tradidonalmente_ desaparelhado para 
enfrentar, com a requerida rapidez, os desafios 
impostos pela nova ordem urbana e que extra
polam os limites de ação de sua esfera de 
poder. 

Mas a cidade não tem geração espontânea. 
Nasce de correlações de forças sociais, forças 
humanas que vivem, Circulam trabalham e 
produzem. Assim, para a ordenação da vida 
na cidade, cadaltabitante, cada cidadão deve 
ceder parcela de seus direitqs, em troca_ de 
melhores condições de vida. Tais dir~lto~ ·esK 
tão, em sua maior parte, ligados à propriedade, 
regulada ainda hoje pelo Código Civil do início 
do século. Daí a necessidade de se estabeleK 
cerem, a nível federal, normas gerais que 
orientem o crescimento das cidades e instiK 
tuam instrumentos básicos para nortear a 
açã.o dos estados e municípios em suas resK 
pectivas áreas de competências. 

AdmiteKse, por princípio, que a administraM 
ção dos aglomerados urbanos não é tarefa 
de fácil execução. 

O Estatuto da Cidade, proposto neste ProK 
jeto de Lei, destinaKse a estabelecer diretrizes 
para o processo de urbanização, de modo a 
possibilitar que a cidade se adapte, melhorK 
mente, ao desfrute pelo homem urbano. ObjeK 
tiva também dotar o poder póblico de instruK 
mentes que lhe possibilitem harmonizar os 
interesses particulares, de alguns proprietá
rios, com os interesses gerais de bemKestar 
social da_ população urbana. 

O município é o vetór escolhido pela Coils·ti
tuição para a aplicação local das diretrizes de 
Política Urbana. E não poderia ser diferente
mente. Ele é que dá o tom da comunidade, 
dos seus 'desejos e interesses. A União e os 
Estados, em legislação concorrente, definirão 
as dlretrizes gerais e regionais, emanadas de 
um âmbito de visão mais global da proble
mática urbana, transcendente ao nfvel exclu
sivo da gestão municipal. 

As diretrizes aqui propostas deverão bastar 
para a gestão municipal das atividades urba
n&s. Estão acompanhadas de normas progra
máticas e de instrumentos de aç:ão - admi
nistrativos, fiscais, fmanceiros, jurídicos e polí
tic:os- em ordem a garantir realmente a exe
cuçãO da Política Urbana, sobretudo quanto 
à ocupação e uso do solo. A lei não deverá 
constranger a atuação dos municípios nem 
ofender sua autonomia, mas estabeJecer parâ
metros de orientaç21o. 

Inscreve-se nas determinações do Projeto 
a contenção da indevida e artificial valorização 
imobiliária, que dificulta o acesso dos menos 

abastados a terrer'fos para habitação e onera 
duplamente o poder público, forçado a intervir 
em áreC~S cuja valorização resulta, na maioria 
das vezes, de investimentos públicos, custea
dos por todos em benefícios ele poucos. Essa 
realidade, a da especulação imobiliária, reclaK 
ma aç:ões específicas para as diferentes áreas 
urbanas, de modo a compatibilizar sua utiliza
ção.com_as necessidades da comunidade. Daí 
o destaque conferldo pelo Projeto à função 
social da propriedade, estabelecendo-se as 
condições e pena1idades que obrigam a sua 
realização. 

Dentre os instrumentos da Políti<::a Urbana, 
o Plano Diretcir figura como o mais impor
tante. Deverá est:~belecer as linhas básicas de 
orientaç_ão à ação do município no que toca 
à_ realização do bem-estar social na c_idade. 
O Poder Executivo deverá dispor de corpo 
técnico e estrutura de planejamento para a 
eJaboração do Plano Diretor, que será subme· 
tido à Câmara de Vereadores. 

Exige-se o quorum qualificado de dois ter
ços-dos membros da Câmara para aprovação 
do Plano Diretor, de modo a que ele fique_ 
protegido de mudanças ditadas, na maioria 
das vezes, por interesses passageiros de gru
pos ou segmentos sociais eventualmente no 
poder. 

Ressalte-se que o Plano Diretor é um aspec
to do planejamento urbano, que deve englobar 
planos urbanísticos nacionais e estaduais. 

O Projeto está permeado de apelos à partici
pação popular, seja formulação de diretrizes 
como no gerenciamento e controle dos pro-
gramaS de ~ãõ e dos_ equipamentos urbanos 
e c:omunitários. 

As empresas também são convo:cadas. a 
par1)cipar desse processo. Sua contnbuiçaO 
para a cobertura parcial de serviços e _outras 
criações de natureza urbana é exercício d~:> 
justiça redistributiva. As pessoas jurfdicas são 
as maiores beneficiárias do acelerado proces
so de urbanização. O Poder Públko vem ar
mando, sozinho, a dotação das cidades e o 
contribuinte, em geral, vem sendo onerado 
-com o custo social das inversões em equipa
mentos comunais. Por outro lado, interessa 
à ·empresa que o trabalhador se reproduza 
em melhores condições de vida e .traba1ho. 
Neste caso, alimentação, transporte e habitaR 
ção conduzem à hiQidez e à maior produfiR 
vidade, configurando partes ínsitas da remu-
neraçã-o. · 

Os empresários vão também compor o CN-· 
PU_._ égide do sistema nacional de cidades. 

É proposta, também, a criação de uma 
agência federal de habitação, a transformação 
do CNDU num órgão de mais amplo espectro 
bem como a gestão democrática do sistema 
de transporte urbano. A extinção do BNH é 
lacuna a ser reparada. Naturalmente que a 
escolha de modelo fmanceiro/bancário foi er
rada, desde o iníCIO. Ele é imcompatível com 
uma POlítica que tem de fazer face a relações
assimétricas e preVer, por exemplo, as a1oca· 
ções a fundo perdido, as dotações preferen
cic!is em fãVClr aos fuaís -pObres e os objetivos 
declarados das opções sociais. A transforma
ção do CNDU deve corresponder também a 

uma maior responsabilidade na intervenção 
sobre o ambiente natural e construído. E o 
gerenciamento público do transporte, em 
atendimento à exigência constitudonal, guar
da a propósito de asSegurar unidade funcional 
à operação, integraÇãõ -dos diferentes meios 
e resgate dos dinheiros públicos, vez que a 
formação da frota já vem sendo feita mediante 
acumulação pública como parte do preço das 
passagens. 

Outras- situações que merecem ,especial 
atenção do Poder Público Municipal não fôr?~m 
.contempladas por dispositivos deste Projeto 
de Lei. E. o caso da violência url;mna., problema 
que deve ser remetido à esfera de atuação 
de outros agentes. É o caso da segurança 
do trabalhador urbano, no ambiente de traba
lho, para o gual devem ser ~sta.PelecidaJ; re
gras firmes que operacionalizem o conceito 
de segurança e higiene profissioriais. É o caso 
do perfil sanitário que deve ser defmido como 
humano. Devem ser combatidas a crueldade, 
a promiscuidade, is viciaç-ões de higienê, in~ 
cluindo a poluição do ar, a poluição. sonora 
e, até, a poluição visual.· 

'Espera-se, ainda, que a Cidade tenha condi
ções-de absorver novos contingentes popula
cionais, integrando-os ao organismo social, 
sem rejeição. 

Por_ fim, remete-se à colaboração prestimo
sa dos membros desta Cas_a e à própria socie
dade organizada a tarefa de enriquecer esta 
Proposição com valiosas_ çrftic_as e contribui-_ 
ções. 

Sala das Sessões, de julho de 198_9. 
-Pompeu de Sousa. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
competênci<~: terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 182, DE 1989 

Altera o artigo 137 da Lei nP_6.404, de 
15 de dezembro de 1976. 

O Congré.Ssó Nacional decreta: 
Art. J9 O caput dO artigo 137 da Le_i ·n9 

6404,- de 15 de dezembro de.J 976, passa a 
vigorar com a segUinte i'edação: 

"Art. 137. A aprovação das matérias pre
vistas nos números I, IT, IV, V e VIT do artigo 
136 dá ao acionista dissidente direito de reti
rar-se da companhia, mediante reembolso do 
valor de suas ações (artigo 45), se o feclamar 
à companhia no prazo de (30) trinta dias, con~ 
tados da publicação da Ata da Assembléia Ge~ 
ral." 

M_ 2~ E_s_~_tE:i entra e(n vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O projeto de lei altera a redaçãq do artigo 
137 da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, lei das sociedades por ações. 

A providência legislativa. é reclamada pelo 
desenvolvimento empr~saria1 brª_sileiro, que 
tem sofrtdo sérios embaraços nos seus esfor
ços de modernização e __ crescimento, em de
corrência de dois obsoletos institutos legals, 
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que conspiram contra a expansão das sacie-: 
dades por ações e dificuJtam sua adaptaçáo 
às condições atuais de mercado, produção 
e desenvolvimento. 

Assegura a lei de sociedades por ações, aos 
acionistas minoritários e dissidentes, o direito 
de retirada da Companhia quando a maioria 
acionária deliberar sobre: (a) criação de ações 
preferenciais de classe existente, sem guardar 
proporção c:-om as demais, quando não pre~ 
visto nos estatutos; (b) alterações nas prefe
rências, vantagens e condições de resgate ou 
amortização de uma ou mais classes de ações 
preferenciais, ou criação de nova classe mals 
favorecida; (c) criação de partes beneficiárias; 
(d) alteração do dividendo obrigatório; (e) mu
dança do objeto da Companhia; (I) incorpo
ração da Companhia em outra, sua fusão ou 
cisão; (g) dissolução de Companhia ou cessa
ção de Jiqüidação; (h) participação em grupo 
de sodedade. 

Nestas hipóteses, o adonista minoritário 
que discordar da maioria, tem o dil:eito de 
retirada. direito inquestionável e protegido pe
lo legislador contra o_eventual abuso dos con
troladores e voltado para a própria razão de 
ser das sociedades anônimas, posto que a 
minoria, legalmente protegida, não constitui 
situação de inferioridade que leve acionistas 
a deixarem de participar de Companhias ou 
desestimule investimentos nas empresas pri
vadas e mistas. 

Duas hipóteses, dentre as enumeradas pelo 
artigo 136 da Lei n~" 6.404n6, mostrãram-se, 
na prática destes últimos dez anos, contrárias 
ao livre desenvolvimento de empresas c::ons_ti
tuídas pela modalidade de ações. Trata-se _de 
incorporação, fusão ou cisã_o, e participação 
em grupo de sociedade. -

Tais proVidências, quando decididas pelos 
sócios, são salutares e benéficas para o desen
volvimentO dos negócios sociais, não justifi
cando, sobretudo na incorporação ou fusão, 
a retirada do dissidente_através do processo 
desgastante da apuração de património liqüi
do, muitas vezes usado ab_usivamente para, 
através da criação de embaraços, obterem-se_ 
vantagens indevidas. = 

Na verdade, a deliberação de tais providên
cias sempre resulta em crescimento dos negó
cios sociais da própria Companhia, quando 
incorporadora, ou naquela resultante_ da incor-
poração ou fusão._ -- o 

É inteiramente ilógico o permissivo legal 
de retirada nos casos de partldpação em gru
po de sociedades, expressamente previsto no 
artigo 265 daquele estatuto. 

Ilógico porque o grupo somente pode ser 
constituído pela sociedade controladora e 
suas controladas. E a constituição do grupo, 
para os efeitos legais, não altera a posição 
acionária de ninguém, em nenhuma das so
ciedades, e proporciona altas vantagens para 
todas as sociedades e seus sócios. 

Com efeito, ·a lei permite a constituição de 
grupo entre controladora e controladas para 
a combinação de recursos ou esforços, com 
o objetivo de realizar os respectivos fins ou 
de participar de atividades e empreendimen
tos comuns. 

S_ão_atos de expansão e atividade benéficos, 
que não justificam, por si só_, o direito de retira
da dos eventuais minoritários. 

Tais premissas legais foram, pelo próprio 
legislador, consideradas tão vantajosas para 
as empresas, que ele as permitiu somente à 
sOciedade c:on_troladora brasileira e que exer
ça, direta ou indiretamerlte. ~ de modo perma
nente, o contiole das ffiiadas (artlgo-265, § 
19, da Lei citada). 

a_ar:o está, pois, qUe tais medidas, benéficas 
para o desenvolvimento das empresas e suas 
a~~dades; não c;:l.evam servir de razão para a 
retirada de acionistas. 

M_u_itas e m11itas Companhias deixaram de 
val_erMse dessas vantagens e ~stímulos legais 
pelo temor de sofrer o impacto de retirada 
de sódos, cujas a~ões devam ser pagas pelo 
valor do património lfquidO, e não pela cotação 
-da Bolsa, mesmo nas Companhias de capital 
aberto. 

A retirada por ta1 procesSo e sob tal critério 
equivale a uma liqüidação parcial e desesti
mula, nacionalffiente, as incorporações, fu
sões .e.Jormação de grupos societários, o que 

__ desªtende a necessidade brasileira de expan
dir suas atividades empresariais em favor da 
economia, da produção e do emprego. 

A alteração da Lei n~ 6A04fi6, somente 
quanto a-eStes-âois itens do artigo 137, corri
girá graves distorções sofridas pelas socieda
des nacionais, em razão de preceitos ultrapas~ 
sados e modernamente injustificáveis. --

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. 
- EdiSOil Y.Obão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Ni6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as SociedadeS por Ações 

Direito de Retirada 

·-M-137. A aprovação das matérias pre
vistas-rios números I, 11, eNa VIR do artigo 
136" dá ao aciOnista dissidente direito de reti
rar-se da companhia, mediante reembolso do 
valor de suas ações (artigo 45}, _se -o redamar 
à coinpa-rihia no prazo de 30 (trinta) dias conM 
tados da publicação da ata da- assembléia
geral. 
- § 1 ~ -O àdonisfu diSsidente de deliberação 

da assembléia, inclusive o titular de ações pre
ferenciais sem direito a voto, Pode pedír o 
reethbolso das ações de que, comprovada
mente, era titular na data da assembléia, ainda 
que se tenha abstido de votar contra a delibe

-.tação oti"Oãb feilha comparecido à reunião. 
§ 2? -~- fãcultaCIO aos órgãos da adminis

tração "Convocar, nos 10 (dez) dias subseqüen
tes ao térmína do prazo de que trata este arti
go, a assembléia-geral, para reconsiderar ou 
ratificar a deliberação, se entenderem que o 
pagamento do Çlreço de reeinbolso das ãções 
aos acionistas dissidentes, que exerceram o 
direito de retirada, porá em risco a estabilidade 
fmancéira:-da empresa. 

§ 3~ Decairá do direito de retirada o acio
nista que o não exercer no prazo fixado. 

(1'\ Comissão de Consiltuição, Justiça
e adadaniã- (competência terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetoslidos serão publicados e reme
tidos às comissões co1ppetentes. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
]9 Secretário. 

É lido o s~guinte. 

Ofício 

SCIBSECRETARJA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSillUlÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

01. n• 025/89 
Brasília, 22 de junho de 1989 

Senhor Presidente, 
_NOs_termos_do__§ 39 do artigo 95-B do Regi

mento Interno, com a redaçª-o dada pela Reso
lução n~" 18, de 1989, comunico a V. EX que 
esta Comissão aprovou o PLS 054/89 na reu
nião de 20-6-89, por 12 (doze) votos favo
ráveis. 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Gd Sabóia de Carvalho, Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- com referência _ao expediente que acaba 
de ser lido a presidência c:omunica ao plenário 
que, nos termos do art._91, §§ 39 a 6~ do Regi
mento Interno, depois de publicada a decisão 
da Comissão no Diário do Congresso Na
cional, abrir-se-á o prazo de 72 horas para 
interposição de recurso, por um décimo da 
composição da casa, para que o Projeto de 
Lei do Senado n? 54, de 1989, seja apreciado 
pelo Plenário. Esgotado esse prazo sem a in
terposição de recurso o projeto será remetido 
à Câmara dos Depu~dQs. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-SObre a mesa, comunicação que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É liçia a seguinte 

Comunicação 

Brasílta, 28 de junhO de 19S9 
Senhor Presidente, 
De acordo com o Regiinento Interno desta 

Casa,_solicito a alteração do representante titu
lar do Partido da Social Deinocracia Brasileira 
na C6riitSsão- Pâ:rlameii.tar -ae lTtquérito Que 
destina a investigar índices de fraude na im
portação e exportação de produtos e insumos 
farmacêuticos, por empresas multinacionais, 
e os pos_síveis de?aobramentos ·da __ atuação--
dessas empresas no País, inclusive a desnacio_-

. na!ização do setor e a desmesurada elevação 
dos preços de medicamentos. 

Titular: Sen: José Ignádo -Suplente: Sen. 
Pompeu de Sousa _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex" meus protestos de elevada consideração 

--e apreÇO. - Fémando Henrique Cardoso, ü~ 
der do PSDB. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Será feita a SUbstituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretáiío. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 353, de 1989 

Nos termos do art. 281 'do Regimento inter
no, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de_ avulso_s_ para o Projeto d~ Lei 
da Câmara n9 15, de 1989 (no 2.458/89, na 
Casa de origem), de iniciativa-do Tribunal de 
Contas da União, que- dispõe sobre a reVisãO 
dos vencimentos básic..Os.da Magistratum do 
Tribunal de Contas da União e dos membros 
do Ministério Público jUnto ao inesmo Tribu
nal, e dá outras providências, a fim de cjue 
figure na Ordem do Dia da ses_sãd segulnte. 

Sala das SessOeS,- 28 de junho de 1989. 
-Pompeu de SoUsa. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, o Projeto a que 
se refere figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento ·que será lido 
pelo Sr. }9 Secretário. -

É lido aprovado o seguint~ 
REQUERIMENTO N• 354 DE 1989 

Nos termos do art. 281 do Regiinento Inter
no, requeiro dispenSa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei 
da Câmara n• 16, de 1989 (n• 2.459/89, na 
Casa de origem), de iniciativa do Supremo 
Tribunal Federal, que dispõe sobre a revisão 
dos vencimentos básicos da_Maglstratura Fe
deral e dá outras providências, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. 
-Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, o projeto a que 
se refere figurará na Ordem do Dia da pr6xim.:i: 
sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 SecretáriO. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 355, DE 1989 

Nos termos do art. 281 do Regimento Jnter
no, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o P'rojeto de Lêi 
da Câmara n• 17, de 1989-\n• 2.49!/89, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério 
Público da União, que dispõe sobre a revisão 
dos vencimentos básicos dos membros do 
Ministério.Público·da União e dá outras provi
dências, a fim de que figure na Ordem- do 
Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. 
-Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, o projeto a que 
se refere figurará na Oidem do Dia da próxima 
sessão. 

Sobre a mesa, outro requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. l?Se<:retário~ 

É lido o seguinte 

REQàERIMENTO N• 356, DE 1989 

Nos termos do art 28ldo R~imento Inter
no, reque-iro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o ·Projeto de Lei 
do DF no 11, de 1988, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federa], que institui, no Dis
trito Federal, o Adicio!Jal .do Imposto sobre 
a R~nda e dá outras providências, _a_ fim de 
que figure na Ordem çlo _Dia da sess~o se
guinte. 

Sala das Sessões,. ?8 de junho de 1989. 
77..i?Qmpeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous) 
-Aprovado o requerimento, o projeto a que 
se refere figurará na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência recebeu, do Governador do 
Estado de Minas Gerais o -Ofício n" S/n5, de 
1989 -(n~ -1.538/89, na origem), solicitaildq a 
retifiCàÇão da Resolução no434, de 198~, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, 
a contratar -operação d~ crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 
(quatrocentos e sessenta e seis mil e quatro
centas) Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

-- -Concedo a palavra ao nobre Senador AlPa· 
no Franco. 

OSR, ALBANO FRANCO (PMDB -SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores, 
_como rePiesentãnte-âesta ca·sa, participei em 
Genebra, nos dias 22 e 23 de junho, do "Semi
nário de Desempenho Econômico da América 
Latina", promovido pelo Fórum de Economia 
Mundial. O evento reuniu cerca de 300 empre· 
sários estrangeiros que investem ou preten
dem investir no Bras11 e outros países, assim 

-como banqueiros credores, ex-Ministros, Mi-
nistros atuais e futuros, e parlamentares. da 

-AmériCa Lai:ina. 
Foi unânime, entre os investidores, que os 

países da América Latina, com sua população 
de 400 milhões de habitantes e, em especial 
o Brasil, com bem mais de um terço disso, 
continuam constituindo extraordinárias opor
tunidade_s para novos empreendimentos. Eles 
revelaram desejar expanclir SeUs investimeotos 
na deperidência da- resolução de dois proble
mas básicos. O primeiro é. a -forte instabilidade 
econômiça - er:n particular a inflação - que 
atirige ~ maioria: dos_ países, o segundo é a 
atitude hostil_ q1,1e, segundo_eles, inúmeras_na
çóes vêm manifestando cont.r~ a participação 
do capital estrangeiro nas economias latino-a
merlcanas. 

·- No caso brasileiro havia entre os investi
dores uma complicação adicional ao interpre

-tarem_a nova Constituição brasileira COfDO um 

basta defmitivo à participªção das.. empresas 
estrangeiras no Brasil. Indicado pelo Seriado 
Federal e, como únko Parlamentar· 
Constituinte ali presente, esclareci os partici
pantes que, mesmo dentro da crise econó
mica, o Brasil avançou bastante no campo 
institucionál ao eleger e empoSsar" um Presi
dente civil em 1985; promover eleições Jivres 
para ·Governadores e Parlamentares em 1986; 
e escrever uma nova Constituição em 1.988. 
Tudo isso de mo_do pacífico. 

Salientei, ainâa, que a nova Constituição es
tabeleceu importantes regras na··área: eoonô
mica e,-de modo algum, tornou o Brasil deses
timulante para os investidores privados,- ao 
contrário, o-artigo 170 garantiu a propriedade 
privada e reafirmou o regime de livre concor
rência. O artigo 173, além ·disso; restringiu 
a participação do Estado na exploração direta 
de atividades econômicas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; ressaltei que 
a preocupaçãO de muitos investidores estran
geiros Com o artigo 171 que teria privilegiado 
a empresa brasileira de capital nadonal é tam
bém infundada porque, afinal, os benefícios 
oficiais sempre forani limitados às __ empresas 
brasileiras. · 

Distribulndo cópias da Constituição de 
1988 a inúmeros· partiCiPantes que lêem pOr
tuguês, deixei bem claro que ela não fechou 
o caminho para a participação do capital na
cional ou eStrangeiro em nossa economia~ até 
mesmo o· caso do artigo 176, referente à mine· 
ração, não justifica apreensão ou pânico; Ex
pliquei que o art. 44 das Disposições Transi
tórias assegura um prazo de 4 anos para as 
empresas estrangeiras continuarem operando 
neste setor. Destaque~ ainda; que o parágrafo 
Prlineiro do mesmo a-ruga; permite às empre
sas de mineração continuarem trabalhando 
desde que o produto de sua favra seja· comer
cializado e usado dentro do territóriO nadOilãl. 

· FlnalmeD.te lembrei que a própria ConstituiçãO 
poderá ser modificada em 1993 nos aspectos 
que se· mostrarem rea!mente prejudiciais ao 
País. 

Por outro lado, chame'i a atenção dos pre
sentes para inúmeros mecanismos disciplina
res intrOduzidos pela nova Constituição, que 
nem serripre são adequadamente apreciados 
pelos investidores estrangeiros que tanto pe
dem a e5tabiiil:açã6 da nOssa economia. Mos
trei que, pelo art. 48, cabe ao Congresso Na
cional aprovar o orçamento anual, operações 
de crédito, dívida pública e emissões, assim 
como aprovar a criação, transformação e. ex
tinção de cargos, empregos, funções públicas, 
ministériOs e órgãos públicos. 

b ãrt. ·--167 iínpede o GoVeino de realizar 
despesas não constantes dos orçamentos e 
abrir crédito suplementar, ou remanejar recur
sos sem prévia autorização legislativa; pelo art. 
70, a fiscalização contábil, financeira, orça
mentária, operacional e patrimonial da União 
e dãS~ntidades de adniiiliStfação aireta e indi
reta será também exêrcida pelo Congresso 
Nacional. _ _ ___ . 

O arl169 eStabelecê Qüe-as despesas com 
pessoal não poderão exceder o estabelecido 
em Lei Complementar. O art. 37 proíbe o Oo-
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vemo de criar empresas públicas sem ouv[r 
o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. "Senadores. todos esses 
controles, impõem mais disciplina sobre os 
gastos do Governo; pelo art. 164, a compe
tência para emitir moeda será exercida exclusi
vamente pelo Banco Central que, por sua vez, 
estará proibido de conceder empréstimos ao 
Tesouro Nacional. 

EJtf Suma, cOmo Unito constituinte e repre
sentante desta Casa, procurei convencer os 
participantes que a nova Constituição não é 
empecilho para os inves~entos estrangeiros 
e, ademais, será doravante uma grande ajuda 
no controle das finanças públicas. Estas_con"si
derações, evidentemente, surpreenderam os 
que baseavam sua avaliação da nova Consti
tuição nos comentários resumidos da impren
sa internacional que, ao longo do processo 
constituinte, destacaram mais os embates do 
que o resultado fmal dO tratamento constitu
cional ao capital estrangeiro. 

O evento promovido pelo Fórum de Ecorio
mia Mundial, entretanto, mostrou que a credi
bilidade do Brasil está sendo atingida a cada 
dia em decorrênda da crise e também da falta 
da divulgação adequada de tudo o que esta
mos fazendo no campo da estabilização polí
tica e_ consolidação das instituições democrá
ticas. Nossas embaixadas têm feito um esfor
ço enorme e que, nesta Casa devemos reco
nhecer, louvar e cumprimentar, mas a tarefa 
é imensa. Países como México, Chile, Vene
zuela, Colômbta e OUtrOs, apesar de passarem 
por crises de igual gravidade ou até maiores, 
vêm realizando uma promoção empolgante 
de suas economias e de seus planos, levan
tando entre os investidores e a própria opinião 
pública intemadonal uma atitude de confian-
ça no seu futuro. · 

Esses países estão atentos-à sua imagem 
no exterior por entenderem que nosso planeta 
se toma cada vez menor e as economias cada 
vez mais depedentes umas das outras. como 
Senador e Presidente da Corifederação Nacio
nal da Indústria, quero manifestar meu desejo 
de colaborar ativamente com nossas repre
sentações diplomáticas no exteriOr, no sentido 
de desencadear campanhas de esclarecimen
to que possam reacender urna chama de es
perança e levantar em pouco tempo a imagem 
do nosso Brasil. 

O mais grave problema a ser evitado nestes 
próximos 6 meses e-o- dá hiperinflação. E, 
dentre todas as medidas urgentes e impor
tantes, a mais fundamental d~ lod~ é a m_anu
tenção de um mínimo de confiança em nossa 
moeda. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por isto volto 
a afirmar, que mais do que nunca é importante 
e urgente a realização de _um entendimento 
nacional, agora mais ampliado, com a presen
ça, num plenário, que reuna empresários, tra
balhadores, governo, parlamentares e, hoje, 
as correntes eleitorais que apoiam os diversos 
candidatos presidenciais. 

Fmalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quer:o agradecer aos meus_ iluStres colegas e 
ao Senador Nelson Ca_me_iro,_ª-_Qportunidade 
que me foi dada de, representando o Senado 

no "Seminário de Desempenho Econônlico 
da América Latina"-prorriovido pelo Fôrum 
-de-ECóflóinià Mundial, ter podido esclarecer 
pontos sobre a Nova Constituição Brasileira 
e defender os interesses do nosso País. 

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

(Durante o discurso do Sr. Nbano 
Frtfnco, o Sr. Poinpeu de Sousa, 3r. Se~ 
~-tário, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Cameiro, 

-Presidente.) 

O -SR. PRE8JbEN1E (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Covas. 

OSR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) ....::::.. Sr. Pre_si_dente, _Srs. _S~madores, en~ 
cerra~s_e: __ p ciclo dãs convenções partidárias 
para a escolha dos candidatos à sucessão pre
sidencial. 

Coriieoça, ago-ra, a: campanha eleitoral. É 
chegado o momento da exposição dos candi
datos ao julgamento da Nação. De suas idéias. 
E, taffil;lém, da coerência entre o que dizem 
e os atas praticados no passado. Entre a ima
gem que pretendem transmitir e a sua história 
de vida. A hora da Opinião cessa para dar lugar 
à hora do julgamento. 

Não é-hora c:ie construir imagens, mas de 
expor o candidato por inteiro. 

A moral determina, e o momento acentua 
a exigência, que se concilie a política com 
a verdade. 

Meu compromisso permanente, de que é 
evidência mihha própria vida, é com a verdade 
e sobre ela hei de ancorar minha campanha. 
Jamai_s f~. nãá faço e_ não farei nenhum tipo 
de concessão de natureza eleitoral. Não me 
submeterei a um esforço artificial de criação 
de atas ou fatos, _a qualquer jogo de aparência, 
ou _a truques de persuasãO -publicitária. Apre
sento-me ao póvõ brasileiro sem maquiaQ-em, 
frente a frente, como- sempre fiZ, para poder 
olhar e ser olhado nos olhos. A verdade será 
sempre a minha arma _política. 

-Minha candidatura não está colocada como 
produto para capturar emoções fabricadas no 
mercado. Mas sim como uma proposta de 
reforma radical do estado e da sociedade, diri
gida à consciência:· e à raiãO dos brasileiros. 

Não nego que aceitei com entuSiasmo mi~ 
nha indicação. Achei que era wn dever candi
.áªtar~me para colocar a serviço do País a expe
riência e a visão que me proporcfonarani as 
funções públicas que exerci ao longo da vida. 
Candidato que sou à Presidência da República, 
ass_umo __ a_Le.sponsabilidade de expor nossos 
princípios e objetivos, contrapondo-os às 
nieias-vefdadeS,-âs definições vagas e a dile
mas ideológicos superados pela História. 

O PSDB tem um programa consistente e 
factível_ para o Brasil. Um programa funda
mentadó-baS idéias báSicas da mais vjt_orlosa 
experiência polítiCa do pós-guerra: a social~de
mocraçia._~se programa reflete as aspirações 
ffiai$ profundas do povo brasileiro. Ele será 
o fundamento de nossa prática de. governo, · 

superandO alternativas impostas pelo imobi
lismo, pelo medo às mudanças e por compro
missos com o passado. 

Tomamos ê!l deciSão de marchar rumo a 
um país: renovado, que ingresse numa nova' 
era. Sem ambiValêndas. Sem teinof âe-Ousar. 
Sem concessões à_-demagogia irresponsável. 

Faço este pr-onunciamento nesta Casa co
mo aftrmação de respeito a todos os estados 
da Federação; que têm no Senado seu foro 
político mais representativo. 

Sou um político. COtrlpréêtldo a função po· 
litica na democracia o instrumento_ mais eficaz 
·para a transfOnmiÇão e aperfeiçoamento da:s 
eStruturas socic!ís:- Fui·dela afastado, compul
·oonamente, pela ditadura. A ela voltarei pelo 
únicO ·caminho legítimo: o voto poupular. 

AsSegufo, :serTI Vâcilação, que· é possível 
conciliar política e ética, política e honra, poli
tica e mudança. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. não aceito 
a visão pessimista dos que não vêem saída 
para a crise. O Brasil real, hoje, não jl!stifica 
a irriobilidade, o desânimo, nem o desespero. 
Temos um· dos maiores parques industriais 
do mundo, uma infr_aMestrutura econô_mica 
cOnsiderável, dispondo de tecnologia de pon
ta, um agricultura em rápida expansão, ras
gando novas fronteiras. Temos terras abun
dantes e grandes rese!Vas minerais. Tem OS 
uma força de trabalho imensa e competente, 
um empresariado âinâmico e Ousado. Em sín
tese, um sistema econômico consolidado e 
com capacidade de poupar e investir. 

O País é forte, mas vem sendo agredido 
duplamente: de um lado, por crescente degra
dação da infra~estrututa_,_c-ª-u_s_gda pelo esgota4 

mente da capacidade de investimento do Es
tado e pela brutal sangria da dívida externa; 
de outro, pela escalada da inflação, que desor
ganiza a economia, concreta sempre mais a 
renda, premia a especulação, deprime os salá-
rios reais e a receita pública. -

O País está embriagado por uma cultura 
inflacionária. Muitos sequer a combatem por
que dela :;e beneficiam. I:: por isso que a infla
ção persiste ameaçando devorar nosso pre
sente de deinOcracia e nosso futuro de desen
volvimento. 

Combatê-lo sem tréguas é precondição pa
ra reorganizar as finanças internas e reestru
turar a nossa articulação com o mun«?o._ 

No mundo contemporâneo que avança por 
g-randes saltos tecnológicos e organizacionais, 
cada década representa um século, a ser ga
nho ou a ser_ perdido. Está Oas mã_os _desta 
geração promover esse ·salto. Ou o faremos 
Jogo, ou retrocederemos. 

Proponho ganharmos juntos, na próxima 
década, um século de prosperidade, com justi
ça social. 

Para isso é preciso ter claro o ·rumo. 
Sou candidato_a suceder o atual Presidente. 

Pergunto-me o que faria se estivesse hoje no-· 
cargo. Fiz-me- a perguritit comõ um teSte- a 
mim mesmo. EstOu preparado para respóh
dê-la. Em uma frase: exercêria plenamente 
a autoridade inerente_ ao_ cargo. O País precisá 
e está ansioso para ter govemo. 
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Eleito, exercerei a autoridade, sem autorita
rismo com base na legitimidade conferida pe
lo voto popular, com a credibilidade dos que 
conhecem o valor da palavra pública e o sagra
do compromisso que ela envolve. 

Convocarei para os ministérios e para oS 
altos cargos, os homens e mulheres experien
tes, honestos e capaz.es. Com eles reconstrui
remos o Bras~. Jamais nomearei alguém pelo 
fato de ser meu_ amigo ou amigo de meus 
amigos. (Palmas!) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não basta, 
entretanto, que o Presidente construa seu go
vem~ inspirado pelos mais altos padrões da 
moralidade. Predsamos situar-nos diante das 
opções que se abrem ao P<:Jís para enfrentar 
as transformações que ocorrem no mundo 
e entre nós. _ _ 

Nestas duas últimas semanas _é) opinião pú
blica intemãCiOnai Çlssistiu ao d_rama da China. 
A abertura econômic.a sem prévias reformas 
democratizadoras levou aquele grande país à 
confrontação. Enquanto isso a União So_viética 
realiza reformas em sua estrutura política, co
mo precondição para os saltos econômkos. 

O mundo está cada vez mais unifiéado, com 
a Europa elegendo mais uma vez seus parla
mentares para o governo da comunidade e 
com discussões até sobre a unificação da 
moeda e do câmbio. De outro lado os Estados 
Unidos se integram com o Canadá e reforça 
seus liames com o Japão e mesmo com o 
México. 

Com essa reõrganfiação-geopolítica e eco
nômica do mundo, o sistema financeiro inter
nacional em Bretton Wooàs tetá de ceder es
paço a uma nova organização econômica e 
política. 

O Brasil não pode permanecer cego e in
sensível às mudanças que oc_orrem._Em face 
dessas transformações o Brasn tem. propostas 
a formular e deve participar com força das 
negociações. 

Pensando nesses problemas, refleti muito 
esses clias, para dizer-lhes: confio no País e 
em nossa capacidade de _dec:isão. P_o_r isso 
mesmo, continuei pelo Brasil afora, ouvindo 
e vendo, ao invés de ir ao exterior buscar con
selhos e medidas sa1vadoras. (Palmas) 

Nosso programa e nossas propostas to
mam em conta o que está ocorrendo no__mun
do, mas são o resultado de um_ esfor_ço pró
prio, dotado de autonomia intelectual. Não de
vemos.dirigir-nos à opinião pública interna
cional nem em termos de queixas nem de 
submissões. Devemos, isso sim, posicionar
mo-nos com independência crítica como um 
país que sabe o quanto, hoje, as nações devem 
ligar-se umas às outras até ao ponto de poder
mos sustentar um~ espécie de Constituição 
mundial na qual os direitos dos povos do uni
verso estejam assegurados sem engolfar os 
legítimos interesses de cada país. 

E- duro contrastar as necessidades de op
ções lúcidas para o futuro com as angústias 
do presente.:; é a bolsa que estoura, aumen
tando o temor dos Cfi.!e hoje se refugiam nos 
títulos da dívida públlca como dique aparente
mente seguro diapte da correção inflacionária. 
É a hiperinflação que deixou de ser um con-

ceita para ser o pão nosso das agruras cotidia· 
nas de todo murydo. É o Plano verão que se 
esboroa sem àeixa,r saudades. É a economia 
que volta à indexação, sem indexar os salários, 
o que é inaceitável. (Palmas) 

Mas não posso deixar de lhes dizer, Srs. 
senadores, que não basta considerar a c:on
junfur:a para responder p que se faz quando 
se é. governo. Um estadista tem o dever de 
conhecer a d.irec;ão para a qual a sociedade 
deseja caminhar. 

Ser naciorialista, hoje, é defender uma polí
tica nacional de desenvOlvimento. Não é hora 
de se querer simplesmente reformar o passa
do, nem de se conformar com o presente. 
É a hora de atuaJizar objetivos antecipando 
o futuro. 
_ Q verdadeiro nacionalismo impõe a capaci
tação do País para a competição internacional 
e a defesa da nossa parte na "renda murtdia1". 
Não faz sentido isolaro_País numa autarQuia. 
Ele deve participar da nova ordem política 
mundial. E esta supõe os "diereitos humanos 

-ctas nações" e não apenas dos indivíduos. 
Orna nação não pode ser torturada por outras, 
negando~Jhe acesso aos mercados,_ aos co
nhecimentos dos processos produtivos ou 
obrigando-a a dispor de seus recursos para 
pagar dívidas extorsivas, ao invés de fazer no-
vos investimentos. -

O Brasil prec:isa importar m'ãis do que -faz 
atualmente. Não podemos ser a 25~ nação 
exportadora do mundo e, ao mesmo tempo, 
exibir O terceiro superávit comercial, ultrapas
sado apenas pelo Japão e Alemanha. Temos 
que exportar bastante para importar bem mais 
que hbje, a fim de aumentar a produção inter
na, trazer tecnologia moderna e aliviar as finan
ças_do_Govemo. 

Om governo sério _e competente, com ores
paldo de toda a Nação, reduzirá drasticamente 
a sangria representada pela transferência de 
parte considerável da receita tributária para 

_o_ pagamento da dívida. (Palmas) 
_Serão bem-Vindo~_ ínvestimentos estrangei

ros, dentro das normas constitudonais, e nos 
marcos de uma nova política industriai, teco
nol6gica e de desenvolvimento. Do exterior, 
o Brasil quer meios de produção, quer sócios 
e nã..o_credores. Nes:ta década perdida aconte
ceU o contrário. Nossa dívida externa aumen
tou. 130 por cento, em boa parte por causa 
dos juros fluentes, e perdemos cinco bilhões 
de dólares de investimentos, pela diminuição 
do ingresso e aumento das remessas e reparti
ções. Daremos passos ousados para atrair ca
pitais de risco, desenvolvendo nosso comércio 
exterior e aliviando a clivid~. 

Hoje, com a aceleração das transformações 
teCnológicas; geopolíticas e culturais que o 
mundO está atravessando, a opção é man
ter-se na vanguarda ou na_ re_targuarda das 
tranSformãções. 

_t com esse espírito de vanguarda_ que te
mos que reformar o EStado no,Brasil. Tirá-lo 
da crise, reformulando suas funções e seu pa-

. pel. -
Basta de gastar sem ter dinheíi-o. Basta de 

ta_nto subsídio, de tantos incentivos, de tantos 
privilégios sem_justificativas ou utilidade com-

provada Basta de empreguismo. Basta de car
tórios. Basta de tanta proteção à atividades 
econ9micas já amadurecidas. 

Mas o Brasil não precisa apenas de um cho;: 
que fiscal. Precisa, tj:imbém, de um choque 
de capitalismo, Um choque de livre iniciativa, 
sujeita a riscos e não apenas a prêmios. (Pal-
ma_So) ___________ _ 

Zelaremos pela moeda n9-cional que, face 
à sua degradação, já foi subs_tituída duas v~es 
na Nova República e caminha para a tercelra 
mudança. _ - - . 

A queda da inflação trará a ni.elhoria da arre
cadação de impostos. Não é preciso elevar 
alíqt~otas,_ ma_s, sim, combater a sonegação, 
eliminar favores~ priVJ.1égios tributários. Há ho
je setores que sequer pagam impostos. Agire-
mos com firm.ez.a.- _ . - _ _ __ 

O Estado brasileiro cresceu demasiada
mente como produtor direto de bens, mas 
atrofiou-se nas funções típicas de governo. Va
mos privatizar com seriedade e não apenas 
na r~tórica, \(cpnos c~ptar _recurso~ privado!? 
para al..IJ11entar os jnvestimentos de empresas 
públicas estratégicas e rentáveis. Vamos pro
fissiona1iz.ar a Qireção das es~~s; estabel~ce,r 
um código de conduta. 

Metade da nossa indústria está atrasada tec
nologicamente. importamos pouqufssima tec
'nologia - talvez nem um vigêssimo do _que 
gaStamos- com -tlu1sffi0- externo registrado _e 
não registrado. Tem oS que inverter essa situa
ção. Não podeinos permitir que o futuro seja 
a grande vitirr1a do presente~ 

Sabem -os _qu~ me_ ouvenl que a produÇão 
agrícola, nesta _áécada, cresceu anualmente 
per capita a um ritmo menor do que entre 
1947 e 1980? Há muito afazer. Dob_r_ar_apro
dução agrícola numa década é nossa meta. 
lsto _ _requer intensificação não pesquisas, irri
gação, armazenagem e_ transportes. Além de 
preços para os que produzem e impostos for
tes para os que não produzem, deixando suas 
terras subutilizadas. (Palmas,) Ao lado disso, 
implantarei a reforma agrária como _um gran~ 
_de pro9rama social, assentando na terra os 
que preCisam e_podem trabalhar nel;a. 

Nosso povo quer e precisa consumir cada 
vez mais, o que é natural, necessário e correto. 
Mas isso só pode acontecer se aumentarmos, 
sem parar, máquinas, e_stradas, hidrelétiicas, 
casas. O investimento preêisa de financiamen
to a longo prazo, pois no mais das vezes requer 
muito tempo para ofei'ecer retornos, E isto 
vamos fazer: organizar os financiamentos de 
longo prazo para o desenvolvimento. 

Junto com financiamento, a expansão eco
nómica sustentada requer tecnologia e recur
sos humanos qualificados. Esta será a nossa 
maior prioridade. Vamos mobilizar o Estado 
para a revolução educacional que o Brasil ne
cessita Não é _uma vergonha que apenas 20% 
dos adolescentes de 15 a 19 anos de fdade 
freqüentam escola secundária? 

Meu governo terá sempre presente que o 
professorado está cansado de ser explorado 
sob o pretexto de que ensinar é um seCer
dócio. (Palmas.) Não. ~uma profissão funda
mental para o desenvolvimento do País. Os 
gastos com o ensino oão podem ser conside-
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rados "de custeio"; ele_s constituem investi
mento e é tão vital para o crescimento econô
mlco como qualquer outro investimento pro
dutivo. 

O Brasil é gente. São 140 milhões de pes
soas. A bandeira nacional simboliza essas pes
soas e não apenas um território. Não há.maior 
sentimento de revolta do que se ver brasile[ro 
vivendo em condições sub-humanas. Tão 'im'
portante quanto manter um metro de fron
teiras é manter uma vida humana. 

!'- d~fesa do ecossistema é a defesa da pró
pna VJda, não apenas vegeraJ ou animal, m® 
da vi?a. humana. Uma cidade, uma civilização 
ecolog1ca assegura não apenas ··o verde", mas 
a sobrevivênCia hurnatiã cõm um padrão de 
dignidade. Não se pode opor- os- intêresses 
universais de preservação do meio ambiente 
aos da soberania nadonal.._até porque só existe 
soberania quando há uma população com 
condições para sobreviver com dignidade e, 
portanto, apta a preservar a espécie e senhora 
dos mecanismos, que permitam a reprodução 
da vida. - -

Para mim a defesa iotra~sigente _da ecologia 
é a mesma coisa que a defesa soberana da 
preservação do Brasil, como uma comunida
de de pessoas capazes de conviver har:moni
camente entre si e com o meio circunclante. 

Sr. Presidente e Srs. Senadofes, gostaria de 
retomar a afirmação sobre a necessidade de 
as reformas políticas antecederem ou, pelo 
menos, acompanharem as reformas econô
micas e sociais para dotar o País de gover-na-
bilidade. __ _ 

Não basta que o Presidente exerça legitima
mente a autoridade que o voto popular lhe 
confere. É preciso que façamos com· coragem 
~formas políticas que_ assegurem govemabi
lrdade e institucionalização da democracia. 

A pri_meira delas_é a introd!J,ção do parla
mentansmo. (Palmas.) Nos moldes previstos 
pela Constituição: atr.;1vés _do plebiscito e com 
uma simultânea reforma administrativa que 
assegure a permanência de um corpo de fun
cionários concursados para dar continuidade 
à administração. Trago o compromisso pes
soal e partidário no sentido de propor ao Con
gresso Nac:lonal a_ antecipação do plebiscito 
de modo a que o próximo _Congresso seja 
~leito sob a égide do parlamentarismo, a ser 
Implantado no ano de 1991. (Palmas.) Até lá, 
a reforma administrativa estará em :vigóf. _ 

AD lado dessas medidas impõe-se a revisão 
dos sistemas partidários e eleitoral. Issó será 
feito garantindo a proportionalldade e.({ata Qa 
representação dos partidos minoritários asso- _ 
ciados aos modernos mecanismos _de voto · 
distdtal misto. · 

Governo moderno, Srs. Seha'dOres, é gover~ 
no capaz de descentralizar_ a administração, 
dando maior responsabilidãde, ao ·tado de 
mais recursos, aos Estados e Municípios e 
que se apoie nas formas instltudonalizadas 
de participação popular. 

O objetivo de meu programa de governo 
é preparar o Pals para um verdadeiro processo 
de democratização da sociedade. O escárnio, 
o escândalo que a enorme concentração- de 
renda representa, tem um alto custo: impede 

que a democracia seja urh-valor ·consensual 
na socieó,:~..d~. 

Não é preciso dar exemplos. oU revertemos 
na próxima década os _indicadores socia.ls ne
gativos e as perdas de poder real de compra 
dos salários ou não no~ enganemos o fantas~ 
rna dos demagogos, dos ditadores e do autori
tariSfO-º-ganhará corpo; E mais: não há econo
mia rriCfdema capaz de competir, internacio-
ne~l_mente, sem um mercado interno também 
forte, s_em consumidores e sem um povo e"du
cado, reivindicante e capaz de ser, ele, o fator 
primordial do progresso tecnológico. 

-Desigualdade não se corrige -com estagna
ção. Corrige-se redistribuindo a renda e_ cres
qmdo ao meSJl].q teriJpo. 

O Sr. Maurício Correa - Permite-me 
V. Ex" um-aparte, nobre Senador Mário Covas? 

-_0 SR. MARio COVAS...:.:... Com prazer,. 
_o_uço o _nobre Senador Maurício Corrêa. 

· O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
-fazendo soar a ~mpainha.)- Pe_ço o nobre 
Senador Maurício Corrêa seja brc:ve no seu· 
aparte, porque o orador jâ esgotou o seu tem:
po. 

O Sr. Mauricio Correa - Perfeitamente, 
ri6bi'e Senador Mário Covas, ouço o cijsc..urso 
de_Y. Ex' _corn__grande prazer. Posso r@O con
êordãr eom ffiuitas das facetas dos temas le
VantádoS. âas prOpostas. Entretanto, deVo di
zer que V. Ex• te~ um passadO. que honra 
essa- canâidatura pelo que V. ~ desempe
nhou, aõ longo de toda Constituinte. Sou teste
munha 1nstnilnental _disSo. _Devo- dizer que V. 
Ex" se credencia como cartdidato pela expres
são que significa no mundo político brasileiro. 
~Jaja vista o que res_ultçltJ da última eleição, 
consagrando-o como o _mais votado dos can· 
didatos ao Senãdo. no '8(asil. Por outro lado, 
devo dizer q~e V. __ Ex' tem mais do que tudo,
tem 0- conceito. ~ti.c_p do. 4eyer político. Não 
traz na sua saga o oportunismo. Pelo contrário, 
é um homem _que se coloc:a; que se justapõe; 
neste momento, ç:_Omo candidato autêntico. 
Por isso mesmo; eu rn~ perriiito, ainda que 

~-~~h~ um candidato pelo qual lutar até Q final, 
com tudo isso, eu me permito, neSte instante, 
neste_ bre_ve aparte, dizer que V. Ex", pelo seu 
passado, pela sua honradez, pela sua digni
dade, vai emprestar a essa disputa do dia 15 
de novembro um padrão ético altíssimo tal 
qual registra todo seu passado. Era isso que 
queria dizer a V. E:>t' (Palmas.) 

O SR. MÁRIO COVAS- O Senador 
Maurício Corrêa valOriza as nossas eventuais 
discordâncias que, tenho certeza,_ são extre
mamente pequenas. Ronra~me muito o seu 
aparte, sobretudo tendo~em vista a sua origem. 
E se eu já não tivesse dezenas, centenas, mi
lhares de razões para responder por essa con
duta, levo ao acervo de responsabilidade 0 

aparte que acabo de receber, com um enor
me, um profundo e_stúnulo a uma luta da qual, 
nem o Senador, nem eu próprio, nunca nos 
apartaremos. · 

-oS;. J~ Pitssarbdlo- P~~ite v. 
EX' um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS -'--Ouço ooaparte 
do nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Acho que 
o Senado fica a dever a V. Ex" este _gesto: 
V. EX' escolheu esta Casa para o seu discurso 
e, tanto quanto sei,_ é o primeiro que ouço 

-com a plataforma completa daquilo _que pre
tende fazer. V. Ex- disse que vai pautar a con
duta de V. Ex' pela pregação da verdade. Esti~
mo que seja extremamente feliz nessa con
duta, porque todos nós recordamos que, há 
quase dois mil anos, Põncio Pilatos perguntou 
ti que era a verdade. E ela está em _svspenSo 
até hoje como resposta. V. Ex" diSse, também, 
que não fará maq_uiagem, que rlã-o f8rá con
cessões. Eis um caminho á_rduo, dífícfl, num 
país que, infelizmente, ainda não está st~ficieh
temente politizado para poder distinguir a con
duta ética da conduta dos aproveitadores. Esti· 
mo que V. Ex" seja felik_e que prove que este 
Brasil já pode receber mensagens desta natu
reza e responder afirmativamente_a elas. Não 
é o momento, inclusive pela coação regimen
tal, pela voz de nosso .Presidente, que o aparte 
possa ser mais longo. Eu gostaria, apenas, 
de pinçar um ponto da plataforma de V. Ext 
para, com ele, me solidarizar inteiramente. 
Quando V. Ex' colocou. c:om _uma vi~o real
m_~hte de estadísta, que a aplicação de recur-
sos na educação não deve se_r entendida como 
despesa ou custeio, mas eu diria até como 
pré-inveStimento e qÚe V. ~seja feliz, se che~ 
gar ao Palácio do Planalto, sabendo que é 
melhor investir no proceSso de maturação de 
_14 anos, do que em _uma ponte, doe que em 
uma estrada, do que naquilo que normalmen
te os hOmen~ fazem quando chegam_ ao po
der, para_por_ seu turno receberem a respoSta 
po~lilar mais ráPida. Que V. Ex1' seja feliz. (Mui~ 
to Berri! Palmas.) - --- _ 

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço mui
to ao nobre Senador Jarbas Passarinho_ peJo 
generoso aparte que, certamente, nasce de 
uma amizade que eu cultivo coin muita Sai:fs.. 
faÇão e de longa· data, e com uma admiração 
que faço questãO de sempre reafirmar. 

Entendo que a melhor forma de afirmar 
ess~ compromisso ·com a verdade é declarar 
com humildade que está é minha verdade. 
E para que me credencie a defender a minha 
verdade, começo por manifestar a humildade 
de saber que existem Ql,.rti:"as ver®des e __ que 
elas _são tão sustentáveis quanto às minhas 
e que a única razão pela qual um homem, 
um democrata passa a ter o direito de defeii
der a sua verdade é e~tamente o respeito 
que ele manifesta pela alheia. 

De forma que a todos os companheiros do 
Senado, àqueles que comigo comungam ou 
àqueles que de mim divergem eu desejo de
clarar desde logo que o meu primeiro compro
misso com a verdade começa por reconhecer 
a dimensão e a prerrogativa da verdade aihela 

O Sr. Divaldo Suruagy -Senador Mário 
Çovas V. Ex" me- j)erniite um aparte, com a 
anuência do nosso Presidente? 

O SR. MÁRIO COVAS - Ouço V. EX'. 
com muito-prazer. -
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O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- A Mesa solicita ao apartíante seja breve, 
exatamente para possibilitar que haja maior 
número de aparteantes. Senão, chegaremos 
a wn momento_ em que teremos que interrom· 
per a intervenção dos Colegas. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Mário 
Covas, sou daqueles que acreditam que a ver
dade sempre predominará sobre a mentira. 
E como V. Ex" coloca como tônica maior aqui
lo de que este País está tão carente, que é 
a verdade dominando sobre falsas mensa
gens, merece, neste instante, o respeito não 
apenas do Senado da República, Casa que 
V. Ex!' dignifica com a sua atuação; V. Ex!' digni
fica a atividade política, tão desgastada nos 
dias de hoje, V. ~é um -exemPlo de que 
a política pode ser feita com dignidade. 

O SR. MÁRIO COVAS -Agradeço mui
to o aparte do nobre Senador Divaldo Suruagy. 
Muito grato pela manifestação e, sobretudo, 
pela referência de natureza pessoal. É para 
mim extraordinariamente honroso, receber de 
Conípanheiros de tãO diferentes PartidO-s, soli
dariedade na intenção, a solidariedade no ob
jetivo, ainda que evidentemente possa haver 
divergência na proposta. 

O Sr. Humberto Lucena --Permite V. 
Ex' um aparte? -

O SR. MÁRIO COVAS- Pois niio. 

O Sr. Humberto Lucena-Sinto-me bem 
em ouvir o discurso de V. Ex', e em constatar 
- o que não é surp-res-sa pãrã -mim - que 
V. Ex"' continua sendo, na política, aquele ho
mem com "H" maísculo que conheci nos idos 
de 1968, quando tive a honra e a ventura de 
ser o seu 19 Vice-Líder, na hora que V. Ex' 
comandava a Bancada do MDB, na Câmara 
dos Deputados. E lembro bem que me coube 
a coordenaçêo da sua escolha. Na época, V. 
Ex" vinha de um pequeno Partido. Diante da 
disputa que se instalou, na frente, que era o 
MDB, a trincheira de resistência ao autorita
rismo de então, descobri em V. Ex" o nome 
de consenso que, com tanta dignidade pes
soal e política, soube se comportar naquele 
epsisódio histórico _da vida brasileira. V. Ex", 
como bem acentou o nobre Uder Jarbas Pas
sarinho; tem a postura, nesta tribuna, de um 
estadista, e o Brasil precisa, como nunca, de . 
estadistas. Tenho certeza, nobre Senador Má
rio Covas, de que V. Ex", com a sua candidatura 
à Presidência da República, independente do 
Partido a que pertença, coloca muito alto o 
rúvel do debate que há de se travar na suces
são presidencial da República E a mim me 
parece, salvo meJhor juízo, que, apesar de to
dos os resultados c:le pesquisas já publicados, 
quem vai dar o tom da sucessão é justamente 
o debate. O eleitor brasileiro, o homem co~ 
mum do povo quer saber, de cada candidato, 
quais são as suas propostas para tirar o Brasil 
dessa crise que aí está, dessa crise econômica, 
moral, socia1 política e cultural. E V. Ex!', com 
a humildade que o caracteriza mas, sobretudo, 
com o seu patriotismo e com a sua compe
tência, trouxe as suas idéias e mOstrou~as ao 
Brasil através da mais alta tribuna do Con-

gresso Nacional Creio, Senador Mário Covas, 
que as nossas divergências não são substan
tivas, mas apen~s _adjetivas. ,I;:u, V. ~ e outroS 
companheiros que aqui estão, no Senado e 
na _Çâmara, somos oriundoS é! o mesmo berço 
polític;_o_, pois viemos _do MDB e do PMDB. 
Nós, portanto, nos parecemos. Mas o impor
tante é que V. Ex~_ se.. parece com o Brasil 
e com o seu povo. Meus l?arabéns. (Palmas.) 

OSR. MÁRIO COVAS- Obrigado. Gos
taría de agradecer ao nobre Senador Hum
berto Lucena. Ele e eu fomos protagonistas, 
certamente; de uma das _maiores inven_ções 
já ocOrridas neste Congresso. Foi_ a primeira 
. na -histOria deste Congresso, em que o Líder 
era o Primeiro Vice-Líder, e o Primeiro Vlce
üder era realmente o líder da Bancada. De 
forma que agradeço não apenas o convívio 
daquela época quando, simultaneamente, en
cetamos uma série de lutas juntos, mas o con
vívio, Sr. Presidente, antes de tudo, é o motivo 
de profunda honra para mim. 

-O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Permite-me V. EJ.r um aparte? 

O SR. MÁRIO COV!LS - Com todo õ 
prazer. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
06starla de eXpiesS.ár ãO.Senador MáriO Co~ 
vas, pela Bancada do PSDB, _a nossa álegria 
de estarmos _aqui escutando esse pronuncia
mento. Não trouxemos trajes de astronautas, 
mas tenho certeza que V. EX" a esta altura. 
"voa" como um tucano mas um tucano estra
toSféri~~ (palmas), faz um discurso de esta
dista e, o que é mais importante, levanta vôo, 
sabendq o plano de vôo - sabe o rumo e 
o rumo é o m~ltJor para o Brasil: O qu~ disse 
V. Ex!' é o que todos nós pensamos. (PaJmas.) 

OSR._MÁR.IOCOVA5-nCo_ffiuito9ra
to, Senador Fernando Henrique Cãrdoso, em 
cujas pala~ as vejo . a ídenti.da4e do Coi:npa
nheiro de Partido, do formulaçior permanente 
e. mais do que isso, do amigo de sempre. 

Continuo, Sr. Presfdente: 
São estas as diretrizes de noss_a proposta; 

delas não me apartarei _durante a campanha 
e no exercício do mandato,_se a tanto for leva
do pelo eleitorado, como espero. 

P9r fim, uma palavra _sobre _a questão da 
ética na política. Nessa matéria, o ideaJ seria 
nem precisar falar: ética deve revelar-se na 
conduta, sem mãiores questionamentos. Gra
ças a Deus, na minha longa carreira pública, 
nunca precisei, seqUer, prestar explicações so
-bre a moralidade de qualquer de meus atas: 
ninguériijar'nais -duvidou dela. Pretendo, como 
Presidente, continuar assim. E cobrarei, de for
ma inflexível, idênticã conduta de todos os 
colaboradores. 

Prossigo. 
Há dois dias, __ o PSDB completou um ano. 

Nesse períodõ orgãnizamos o Partido, Partido 
com cohvicç:óes. Partido que definíu uri1 pro
gramá Partido que reflete na sua postura a 
~dignação de u~ povo cansado de tanta cor
rupção, de tanto desgoverno, de tanta incom
petência. 

Não queremos apre_sentar u'!la ca~didafura 
baseada apenas na f()rça de uma pe-ssoa ou 
de inten_ções in9-efiryidas. . · __ · 

Jogamo-nos na campanha sustentando o 
gue somos e o que fai"emoS: Com toda cl~reza 
e corivicção. - · 

A hipoteca que pesa sobre a Nação, repre
sentada por tudo o que de passado contém 
nosso presente - a dívida externa, a dívida 
interna _e a, imensa dívida social, será, por nós 
resgatada nas ações concretas de govefno, 
no trabalho pela Pátria e pelo fortalecimento 
da gente brasileira. 

Este, o nosso compromisso, pessOal e cole
tive . 

Repleto deste antigo e tão eterno_ sentimen
to de patriotismo, levanto meu olhar para além 
do horizonte do cotidiano conturbado e reafir
mo a mais profunda crença no Brasil e nos 
brasileiros. 

Vamos, juntos, fazer do Brasil a terra da 
esperança renovada! 

E que a sociedade brasileira poSsa frutificar 
no caminho da dignidade, do desenvolvimen
to e _da democracia. (Muito beml Palma~ pro
longadas. O orador é cumprimen~do.) 

O SR. PRESIDENtE (Nelson tãmeiio) 
- ConcedO a pa1avra ao O.obre Senador lram 
Sarajva 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Banco do Brasil, un1a 
das mais tradicionais e sólidas instituições 
deste PaíS, vem sofrendo campanha sistemá· 
tica de descrédito junto à opinião pública. Esta 
campanha que tem como alvo visível seu cor
po de funcionários tem, na realidade, objetivos 
mais sérios· e graves, sobre os quals gostaria· 
mos c:;le tecer algumas consideraçôes. 

Com -I 50 anos de existência, o Banco ~do 
Brasil tem sido,__ao longo do tempo, uma das 
raríssimas instituições-brasileiraS que, pela sua 
seriedade, tem merecido a confiança do públi
co;- Esteve sempre acima de quaJquer crise 
política, económica ou. institucional por que 
tenha passado o País. 

Nos últimos tempos, entretanto, vem-se or
questrando uma sorrateira campanha de des
crédito junto à opinião pública. Na última gre
ve--de funcionários, por exemplo, alegou-se 
atraVés de matérias veiculadas pela grande im
prensa que o funcionalismo do Banco do Bra
sil, com salários, segundo as inforrriações, já 
bem acima da média em relação ao País como 
um todo, tinha objetivos puramente merce
nários, sem leVar eni. conta o grave momento 
vivido pelo Brasil. 

Queremos esclarecer, aqui, alguns aspectos 
que têm sido sistematicamente ocultados pelo 
Governo e tgnorados pela imprensa, de modo 
gerai: A paralisação do Banco não ocorreu 
apenas em função_ de reajUSte salarial; na reali
dade a principal razão da gr_eve é a. política 
de esvaziamento do Banco, engendrada a par
tir do Ministério da Fazenda. 

Esse esvaziamento vem ocorrendo ao longo 
de anos, na medida em que os espaços, ocu
pados sempre com eficiência e seriedade pelo 
Banco do Brasil, foram sendo cedidos, primei-
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ro ao Banco Cenfral e, m<ilS-reC:entemente, 
aos Bancos privados. __ 

Algumas das reivindic~Ções dos funcioná
rios do Banco do Brasil, durahte a paralisação, 
dizem respeito à própria sobrevivência da insti
tuição, como a necessidade de realização de 
consurso público para preenchimento de cer
ca de 40 mil vagas hoje existentes e com sérios 
e negativos reflexos na "qualidade e rapidez 
dos serviços prestados pelo Banco. 

Gostaríamos de perguntar, aqui, a quem po
de servir a desmoralização e o descrédito des
sa instituição de reconhecida sertedade, corri
petênda e honestidade. Ao País? Ao povo? 
Certamente que não,-Srs. Senadores. · 

Acreditamos que apenas aos agiotas nacio
nais e internacionais e_ àqueles que estão a 
seu serviço no Governo brasíleíro. 

Srs. Senadores, nos próximos dias, devere
mos aprovar, aqui, o nome do próximo Presl
dente do Banco Central, cargo vago em decor
rência do pedido de demissão do Sr. EJmo 
Camões, aceito, com· relutância, pelo Presi-
dente da República. _ 

Notórios são os motivos da iniciativa do ex
titular do Banco Central em se demitir: a im
prensa veiculou mais um escândalo financei
ro, envolvendo, neste episódio, seu nome. A 
Nação assiste, não mais embasbacada, ao que 
se tomou comum nestes nossos tempos: mais 
um capltulo da interminável novela às avessas 
em que, não raro, o vilão, ou vt1ões, sempre 
escapam. 

O. que me pergunto, Sr. Presidenfe e Srs. 
Senadores, é qual o papel das instituições cria
das, neste País, cuja finalidade é regular e fisca
lizar _as atividades da natureza que se incum
bem. 

Em pesquisa divulgada recentemente, as 
pessoas consultadas di_~~ram, em sua maio
ria, que o principal problema que aflige a so
ciedade, hoje, é a corrupção, superando, pela 
primeira vez, o item violência. E alba que a 
violência não tem diminuído; pelo contrário, 
aumentado em índeces alarmantes. 

Esta amostragem riós dá a exata idéia da 
credibilidade pública nas instituições deste 
País. 

Dela não escapa nem mesmo o Congresso 
Nacional, alvo de campanha insidiosa, orques
trada a partir do próprio Executivo, colocando 
em rota de colisão com a sociedade, maior 
instrumento de defeaa dos seus interesses. 

É preciso- que se restabeleça a verdade e 
a confiança neste País. 

Os trabalhadores brasileiros, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, estão-se organizando e têm
se manifestado em defesa ora das instituições, 
ora dos interesses.,comuns, através de movi
mentos pacíficos, no uso de um direito que 
a Constituição lhes garante, mas sistematica
mente são postos perante a saciedade como 
intransigentes agentes desestabilizadores da 
normalidade nacional. A qualquer movimento __ 
grevista, invade os meios de comunicaç:ão de 
massa a m(dia paga à custa do erário ou asso
ciações patronais, desinformando a socieda
de, presa f.ácll e sensível aos apelos sensacio
nalistas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

()_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-;.:;,_ Cõt'H:edo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAuRO BENEVIDES (PMDB ~ 
CE. _Pronuncia o,::eguinte discurso. Sem reyi
são do_orado_r.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, -à tarde de ontem, a Casa praticamente 
iniciava â apredação_de requeninento de ut
gência, cdm base_ no qual deveria ser apre
ciado-o projeto originário da_ Câmara dos De
putadoS, que regulamenta o fundo constitu
cional, previsto no art. 159, inciSO 1; alínea c 
V. Ex', ocupando a posição majestátka de Pre
sidente desta Casa, fel a grande testemunha 
de que, durante a tarde de hoje, sem mais 
qualquer protelação , haveríamos de apreciar 
essa matéria, ensejando a que a sua trami
tação tivesse curso, em demanda da outra 
casa do Congresso Nacional, em razão do 
substitutivo que apresentávamoS. 

__Na ocasião, Sr. Preside-nte, ainda tentei 
transmitir um apelo patético·, quase dramáticO 
às Uderanças partidárias, no s~ntido de que 
conjugassem esforços, objetivando uma solu
ção q1ie garantisse ao Senado Federal se si
tuar bem diante da opinião pública de três 
regiões do País: Norte, Nordeste e Centro-OeS.:
te, devolvendo à Câinara' aqUela matéria cuja 
tramitação ali principiara e, conseqüentemen
te, estaria-o Senad_Q a :;;<t]_vo de qualquer incre
paç:ão insidioSa que' o colocasse como desi~ 
dioso no cumprimento do seu rlever de ofere
Cer ·ao País Uma _lei regulamentando Q.ispo
SitiVo COilStitudonãl. -

E sabe V. ~ que tenho autoridade para 
vir a este microfone, neste instante, porque, 
há cerca de 15- dias, fiZ um apelo à própria 
Casa, a v. EX', que a presfdià naquela ocasião 
e_ ao Senador Pompeu de SaUSà cjue, eventual
mente, num determinado monie'nto cumpria, 
na sua condição de Merribro da Mesa, o exer
cíciO da Presidência. Fiz uin apelo no sentido 
de que urgendá.ssemos a ap~ciaç:ão das leis 
complementares e ordinárias. E __ ·quando vi
mos, Sr. Presidente, uma proposição como 
esta,· já apreciada na Comissão- de Assuntos 
Ecofiômicos, presidida pelo Senador Raimun
do Lira, com emendas sobr~ as quais nós 
ali nos debruçamos, ós _21_ Senadores, nós 
nos debruçamos ç:Qm todo o empenho e_ corri 
inexcedível espírito público constrange-nos a 
constatação, Sr. Presidente, de que na Ordem 
do Dia de hoje, apenas estão matérias que 
serão declaradas prejudicadas - às vésperas 
do término do primeiro período legislativo, 
sem que "vejamos qualquer outra alternativa 
regimental que assegure a consignação, na 
ordem do dia, de uma matéria da maior rele
vànda para o destino do Norte, do Nordeste 
e do Centro-Oeste brasileiros. Não é possível, 
Sr, Presid~nte, que com o-extraordinário poder 
que tern V. Ex!', presidindo esta Casa e, sobre
tudo, _aquela habilidade tradicional que todos 
reconh~emos na sua pessoa, deixe de pra
mover uma_tessitura capaz de permitir a a,re
ciação desse importante projeto de lei de auto
Castro_,- A_ esta_ altura dos nossos trabalhos, 

mesmo diante da Or::!em do Dia publicada, 
fazemoS Um apelo, dirigido a V. Ex!', Sr: Sena
dor Nelson Cárneiro, cürigido- àS Liderarlças· 
parlamentares, porque sem a chancela das 
Lideranças, evidentemente, a matéria não po
derá tramitar em regime de urgência; o apelo 
que- faço- é,- conjuntamente, a V. Ex~. como 
gande articulador desta Casa.. e às Uderanças 
partídárias, no sentido de que cumpram o 
CompromfssQ solerie que aSsumiram aqui 
diante da Casa. Lamentavelmente, es~os 
chegando à constatação de que esse compro
misso será descumprido, deixando o Senado 
Federal pessimamente sitUado diante de trêS 
importantes _áreas geográficas dó País. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....._A Mesa esclarece a V. Ex~ que,_o Pk9, de 
89, teve_ parecer ito dia 23 do corrente; teria 
que ter três dias de interstício e três dias para 
entrar na Ordem do Dia. Somente atrayés do 
recurso de urgência, poderia· ser examinado 
antes_ d~ Sessão dó dia 29. Hoje é dia 28 e, 
infelizmente, ontem -tiãi:> houve me_ío de_ se 
chegar a uma conclusão. 

Também a Mesa da Câmara, hoje, na _ses~ 
são do Corigrésso, através do seu 19 Vice-Pre
sidente, declarou que a Câmara não realizará 
mais sessões ordinárias antes do recesso. De 
modo que, apesar do esforço que fiZéssemos,_ 
hoje, já não haveria possibilidade de ser o Pro
jeto -examinado pela Câmara, amanhã ou de
pois. 

De qualquer forma, quero antecipar a V. 
Ex" que, na sexta~feira, tudo indica termin-amos 
os trabalhos do Congresso; realizai"emoS, du
rante todo esse dia, ·sucessivas sessões, pâra 
possibilitar a apreciação dós humerosbs pedi
dos de urgência que aquf estão. Assim, será 
possível que, no dia 30, V. Ex~ tenha oportu
nidade de concluir os entéhdimentos e a Mesa, 
com o maior- prazer, incluirá no regime de 
urgência urgentíssima. a solicitação de V. Ex", 
deixandq a Câmara, dos Deputados apredá-la 
logo, que se insWiem as trabalhos,_ a .1 o de 
agosto. 

OSR.MAORO BEr!EVIDES-Sr. Presi' 
dente, agradeço a V. Ex" ~-queria fazê-lo do 
pr6prio microfone - reconhecenc!o que V. 
Ex' estâ mtere~ado, mais do que qualquer 
um de -nós, que se mantenha íntegra a ima
gem do Senado-_Eéderal. E mesmo privile
giandSJ Com o rito regimental da ufgêrlcia a 
votação desSa_ m_até_rlã, j-á qtie ela emana de 
um substitutivo e -cjue terá de ser submetido 
ã: turno suPleméritãr, V. Ex• há de convir que 
duas seS:sões seriarc1 imprescindíveis para que, 
'apreciada nesta Casa a ma~ria, pudesse ser 
encaminhada· à Cân)ara_J:3os Deputados. Se 
ª Câmara dos Deputados não vai realizar mais 
nenhuma sessão, a responsabilidade não seria 
mais nossa, do Senado _da República, mas 
da outra Casa que, em tempo hábil, enviou 
ao Senado g_ss_a- proposição, e que a pletora 
de emendas apresentadas fez corn que demo
rássemos na apreciação das pi6pOsições. Re
conheço que houve do _Senado Federal;_ por
que a _importância das emendas inadmitia, lo
go na ocasi_ão _da entr~ga da projeto, trami~ 
tasse em regime de_ urgência. Mas agora, Sr. 
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Presidente, depojs da manifestação da Comis
são de Assuntos Econômicos, V. Ex" há de 
convir que não teria mais sentido invocar em 
prol da própria Casa a circunstância de que 
não teria fluído o prazo regimental para a. apre
ciação dessas matérias em regime ordinário. 
Por isso há o regime de urgência. 

Sr. Presidente, nesta matéria, ninguém po
de, de maneira alguma, contestar a legitimi
dade, a seriedade dessa urgência, que deveria 
ter sido aprovada, ontem, se as Lideranças 
não houvessem, aqui, deliberado contraria
mente. 

Por isso, fiZ questão de a elas próprias, com 
a coordenação de V. Ex", transmitir este apelo, 
num dos instantes finais do período legislativo. 
Mesmo que V. E>r venha a fazer, na sexta-feira, 
duas sessões, dificilmente teremos quorum 
ou condições de fazer tramitar essa matéria 
na outra Casa do Cõngresso Nacional. 

O Sr. Afonso Sancho - Sr. Prestdente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Afon· 
so Sancho, pela ordem. 

O SR. AFONSO SA!'ICHO (PDS- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr._ 
Presidente, Srs. Senadores, ontem, O Líder do 
PMDB fez aquele apelo no sentido de que fos· 
se sustada a votação, porque estava havendo 
alguma dúvida com relação à aprovação dos 
Embaixadores; entretanto, hoje, poderiam ser 
escolhidos, e S. Ex'- estarai inteiramente de 
acordo. 

A meu ver, houve, _aí, um lapso na hora 
da confecção da Ordem do Dia, porque o 
assunto era para ser votado hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A matéria não poderia entrar· na Ordem 
do Dia, senão através de um requerimento 
de urgência, que deveria ter sido encaminhado 
à Mesa, antes do Expediente. 

No entanto, como haverá uma segunda ses
são imediatamente_ a esta, na qual já está ins· 
crito o nobre Senador Mário Maia, como um 
dos oradores do Expediente. Se surgir o re
querimento de urgência, será ele votado, se 
assinado pelas Lideranças da Casa. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presiden
te, peço a paJavra, para esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Para esclarecimento. Sem reVisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou 
fazer umas perguntas à Mesa: já foi lido o 
Expediente antes da Ordem do Dia? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Desses dois requerimentos, já. E vão eles 
ser examinados. 

Haverá uma segunda sessão ainda hoje. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Acho 
que deveremos ter toda a preocupação de 
tentar votar essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sim. Desde que esteja presente o requeri
mento,_ .de urgência, a Mesa concordará. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Haverá 
um;a: segunda sessão convocada e também 
haverá uma possibilidade de terceira sessão, 
se houver necessidade, para podermos votar 
em dois turnos'? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
-Desde que haja o requerimento de urgência 
e o entendimento entre as Lideranças, será 
fácil essa votação. 

"0$R.JOTAHYMAGALHÃES-Háessa 
possif?ili~ade .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Realizaremos quantas sessões sejam ne
cessárias até às 18 horas e 30 minutos. 

O Sr. Humberto Lucena....:_ Sr. Presidente, 
p~o a paJavr_a para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMD6 = 
PS. Para breve comunkação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presjdente, Srs. Senadores, se 
há algo que deteriora, sempre, as nossas rela
ções com os Estados Unidos da América do 
Norte é o nosso comércio exterior com aquele 

_ grande País. _ _ _ _ 
_ - COmo Presidente_ da Comissão de Relações 
Exteriores do SeTlido, desejo registrar nos 
Anais do Senado, um documento que honra 
a nossa carreira dtplomática. Trata-se de uma 
caria do Ministro das Relações Exteriores do 
Brasil ao Deputado Lawrence Eagleburger, Vi
ce-Secretário de Estado do Departamento de 
Estado, dos Estados Unidos da América do 
Norte. 

Eis o seu texto, na íntegra: 

Caro Senhor Deputado, 
Obrigado pela carta que sua Embai

xada fez a gentileza de me transmitir em 
- Z6_de maio. Eu também desejo dizer, de 

- minha parte, o quanto apreciei encontrar 
o Senhor em Washington, e como fiquei 
encorajado cõm relação às perspectivas 
do nosso- trabalho conjunto, depois da
quela troca pessoal de pontos de vista. 
Por favor esteja seguro da minha vontade 
e verdadeiro interesse de _cooperar com 
a minha maior capacidade, para aperfei
çoar e expandir nossas relações bilaterais. 
Tomarei a liberdade de escrever para o 
Senhor toda vez f{Ue sentir que algum 
assunto em particular mereça especial 
atenção e um tratamento não rotineiro. 
Naturalmente espero o mesmo do Se_.. 
nhor. 

2. Aproveito essa oportunidade para 
levantar alguns pontos que se desenvol
veram depois da nossa reunião e que são 
de grande importância para o meu Go
verno. 

3. Primeiro, e acüna de tudo, não pos
so deixar de comunicar a nossa perple
xidade e frustração com a decisão de in-
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duir o Brasil nos procedimentos do Om~ 
nibus Tra_de Act como um "parceiro de_ 
comércio desonesto'' (unfair trading part
ner). O Brasil eSteve empenhado num sé~ 
rio esforço para liberalização do seu siste·_ 
ma de comércio exterior apesar da dificul· 
dade da nossa precária balança de paga~ 
mentes. A inclusão do Brasil é natura1· 
mente injusta, porque não temos outra 
maneira de pagar os setviços da divida 
se não tivermos um saldo de exportação. 
Também vai fortemente de encontro com 
a posição construtiva mantida pelo Brasil 
na Uruguay Round e os enérgiCos esfor
ços que temos feito internamente para 
acomodar, ern Genebra, a maior parte 
das idéias apresentadas pelos Estados 
Unidos. O enfoque de trade·only está Ion~ 
ge de ser adequado, levando em conside~ 
ração o-Saldo da exportação brasileira e 
uma visão m~s abrangente é necessária. 

4. Outro ponto refere-se à sugestão 
aprescúitada pelo Senhor Jon Rosen~ 
baum, Chefe da Delegaçáo Americana na 
Organização Internacional do cafê, em 
um encontrO dos países produtores de 
café, no dia 26 de maio em Miami. De 
acordo com o Sr. Rosenbaum, um novo 
Acordo Internacional de Café poderia ser 
concluído, mesmo sem a participação do 
Brasil. Ele sugeriu até_ mesmo uma reu
nião independente dos "países interes· 
sados" (interested countries), a ser reali
zada em Washington- em julho próximo. 
Acho que não será necessário mencionar 
as implicações de tal proposta descrimi
natória, que contradiz os princípios de 
cooperaç:io internacional entre produto
res e consumidores estabelecidos em to
dos os acordos internacionais de café, 
desde 1962. Não somente é a OIC o fó
rum apropriado para negociações de go
vernos sobre o café, como também tem
se provado_ o mais suficiente e flexível_ 
meio de acordos por quase 30 anoS. Cima 
tentativa de modificar esse macanismo, 
simplesmente tentando iginorar o maior 
produtor mundial, pode causar rupturas 
fio mercãdo internacional do café e sérias 
Conseqüêrlcias politicas, aS- quais teriho 
certeza serem do seu conhecimentq. 

5. OutrO assunto de preoCupação é a 
possível cáncessão de subsídios sob a 
"EEP", para a exportação de óleo de soja 
para a União Soviética Como O Senhor 
sabe, o Brasil já sofreu grandes perdas 
provocadas pela exportação agrícola 
americana subsidiada, que nos tevou a 
submeter o assunto à Comíssão de Sub
sídio do GATI. em Genebra. Tal opera
ção com a União Soviética, o mercado 
tradicional para o 6leo de soja brasileiro, 
terá conseqüencias desastrosas para o 
setor de soja brasileiro e resultará em difi
culdades addonais para as negociações 
sobre agricultura, em émdamento no fJru-
guay Ro1..md, --~ 

6. Ao compartilhar esses pensamen
tos com o Senhor, fico com a esperança 
de que possamos trabalhar juntos para 
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evitar reações e atitudes, que [riam preju- I don't think I bave to rnention the_ implications iniciéi.r a caminhada que necessariamente nos 
dicar a sólida estrutura dos nossos enten- of such a discriminatory proposal, which con- levará ao d_esel)volvimento. 
dimentos bilaterais. Apreciaria que o Se- tradicts the principales of intemational coope- -É nesse se~tido que tenho a satisfaçãO de 
nhor usasse a sua perspicácia com seus ration betweenprod.ucers and ç_onsumers es- cornunica_r _a ~sta Casa que apresentei, hoje, 
colegas do departamento de agrku1tura tablished in all international coffee agreements projeto de !~i que visa a regulamentar· a Cpnsti~. 
e do United States Trctde R~presentative sínce 1962. Not only is ICO the_ aÇ!propriate tuição, estabelecençlo as 9iretrj.zes e as bases 
Office, para que esses pontoS Possa-m ser forum for govemment negociatiOns on coffee, para a educação nacional. _ . _ 
resolvidos de maneira satisfatória, tendo _ but_ it has also proved the most efficient and Assim agi, ef!l absoluta conso_nância com 
em vista sua impoi"Wincia para o nosso fleJdble commodity agreement over nearly 30 o programa do meu partido, o Partido Demo- _ 
relacionamento global. ~ars. An .att~mpt_ to _modify this mechanism crático Trabalhista. que Privilegia a educação 

7. Permaneço ·à sua disposição para by just trying to ignore the la~g~t VfO:rld produ- como elemento indispensável e fundarriental 
ajudar :lesses assuntos ou quaisquer ou~. cer may have disrupting effects ln the interna- à constru.ção Qa democracia, a partir da forma~ 
tros que possam surgir. tiona1 coffee -rricirket and serious.p6litical con- ção para a cidadania, pressuposto do desen-

Sincerarnente, Paulo de Tatso Flecha sequences, whi<:h I am sure )rou are aware volvimentQ e çiª prosperidade de qualquer na-
de l..J"ma, Ministro Interino das Relações of. - · · ção. _ . _ _ _- _ 
Exteriores. 5, Ariàther· __ n1ait~r of concem is tlle pcissi- Este.ri:iOmeditO_, _Sr_:"f'Lesidente, Srs: Senado-

DOCGMENTOA OOE SE REFE- ble granting of subsidies, under the EEP, to res, ce_rtc;~,ment_e é histórico. Digo ísso·porque, 
REOSR.HUMBERTOLUCENA.EMSEa soybean-_oil exports to the Soviet Union. As após a elaboração da Constituiç_ão~d_e.l$46, 
DISCGROS. ·yeu-Know, Brazil has already su_ffered heavy começou uma longa l~;Lta.no Congresso Na~ 

lesses due_.19 American subsidized agriculturcid cio na! em tomo da elaboras:ão de _uma lei de 
(TRANSCRIÇÃO DA CARTA) exports, which coinpelled us to submit the diretrizeSebaS~s_cL:u:!dl,.lçaçâq.AriíSiQTelxeira, 

matter to the GATT SilbSidy Corhfntttee ln Ge- Lourenço Filho_ e o,utrO~ pior1e'ir~ ~a educa-
"Brasilía, June 1st 198~. neva. Such a_o operation with the Soviet Union, ção brasileira elaboraram um projeto de lei 

Dear Mr. DeputywSecretary, a traditional matket for Braziltan soybean o ii, que continha os princípios básicos de um sis-
Thank you for the letter yoilr _?ffibcls~y was will have disastraus consequenc~-~ for the Bra- tema de educasão pública para o Brasil. Essa 

kin enough to transmit to me on May 26th. zilian soyb_ean sector and_ will result in additio· luta, que terminou em 1961, com a aprovação 
1 also wish to say, on my part, how mUch 1 nal diffJC.ulti~sJo. the ongoing negotiations on ·da lei de diretri:l:es e bases, resultou tamenta-
appredated me_eting you in Washington and B.Sricitlture in the Uruguay Round. velmente num_ nícidelo príVatista p.9.ii:i a ·educa-
how encouraged 1 felt about the prospects of 6. ln sharing these thoughts with you it ção nacional, c_ujos resultados, 38 ªn95 de-
our joint work after that personal exchange - iS my hbpe we can .work together to avoid pois, estão aí. . 
of views. Please be assured of my wigingness reactions or attitudes which would undermine Cerca de 27 mllhô_e$ de crtanças e adoles-
and genuine interest to cóoperate to the best the solid framework of ou bilateral Uriderstan~ c::entes mi faixa de 4 a 18- anos estão Tora -
of my capacity ta improve :and expand ou r ding. f would appredate if you could use your da escala por absoluta falta. de vagas ~ condi-
bilateral relations. ( will take the Jiberty of writing far-sighted approat::h With your colleagues at ções. Estima·se que haja cerca de 30 rilllhões 
to you wheneve_r 1 f~el some particular matter the Department of Agrtculture and at th_e Uni- de analfabetos absolutos no Brasil, hoje, em-
deserve.s special attention and non-routine ted States Trade Representative Office so that bora estatísticas Oficiais se refiram a urTlnúme-
treatment. Of course, 1 expect you·to ·do the these issues could be resolveçl in a ?atisfactory ro menor. Há, no entanto, cerca de 90 milhõeS 
sarne. -mariner', corisidering their importante for our de analfabetos funcionais·no País;· ou seja, pes-

2. May I ta.ke this opportunlty to raise with global relationship. soas que lêem e ·escrevem muito rud.imen-
you some points which developed after we 7. I remanin at yol.lf disposal to assist you tarmente. 
met and whlch are of great concerri. to my in deaJing with these matters or any others O sistema privado de ensino cresceu assus-
govemment. whiCh-mey arise. tadoramente nesses anos, em detrimento do 

3. Firstand foremos_t~l cannot fail to·convey Your sincerely, Paulo Tarso Aecha _de_l.J. sistema público, hoje abandonado e às véspe-
to you our: perplex!ty and frustation with the ma." - ras· da faJéncia; corr!o mostram as atuais gre-
decision to indude BrazJ,1 in the procedures O Sr. Mário Uma- Sr. Presidente, p&ço ves de professores em São Paulo_ e no Distrito 
of the Omnil;lus Trade Actas an "unfair trading --a-pa.Jai.rra para Um 'a breve comunicação. Federal. 75% do alunado brasileiro de 39 grau 
partner". Brazil has been engaged in a serious 0 SR. PRE81DErrfE (NelSon Carnéiro) estudam em escolas privadas. 62% dos egres-
effort afliberalization of its foreingtrade syste!l'l _ Co_n_Cedó a palavra ao nobre Senador Mário sos do 2~ grau provêm de escolas particulares. 
in spite of the constraints of our precarious Maia. -- 25% dos alunos do 17 grau estudain no siste-
balance of payments. The indusion of Brazil ma privado de ensino, ·o mesmo_ ocorrendo 
is obviously unfair for there is no way we can cj SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para com cerca de 90% das <:ri_anças atendidas 
service our debt if we çlont't have a trade sur- breve cômUnic8ção.) ._ --S:r. Pr_esidente, Si-s. pela pré~escola .. 
plus, lt also clashes blatantly with th~ cons- -~_Senét_dÕres, tivemos, no ano passadO, o privilé- Sr. Presidente, Srs: Senaaores: numca, ne-
truetive position held by Brazil in the Uruguay - glo histódco ct"e votar uma nova: Constituição~ _- - nhum p_aís do mundo se desenvolveu sem 
Round and the strenuou_s efforts we have been --~~tiflada a r~er 9s destinos da Nação brasi- um sólido sistema d~- ·ensino público. todos 
making domestica1ly to accommodate in Ge- .leira_e, miDs Que -i5$o, a servir como o grande os países-Qúe prosperáram-rio -onen.te ·e-no--
neva most of the ideas put forward by the instrumento do alcance ·de I,Jmã. democracia Ociden~e o fizeram_ !?_ase~9~s_ na edu,_c~ção pú-
United States. A trade-only approach is (ar estável e permanente e do plen_o _ desenvol- blica, como mostra a história. E é por isso 
from adequate in consldering the Brazilian tra- vimento nacional. - - cjue este momenfi:i- é histórico. T einos nas 
de surplus anda broader wiew is needed. Estm:tiqsconjPrometidos, aQOra, com a ela.: mãos a oportahidade-de retoroar--O:moOeJO 

4. . Another issue refers to a suggestion pre- boração da legislação corriPlementar neces. pUblico de_ educação, caminho seguro para 
sented by Mr. Jon Rosenbaum, Head of the sári~ ao _bom cumprimento da Constituição, o desenvolvimentO rladonàl e oferecimento 
American Delegation to ihe (ntematio!lal Cof~ de modo que ela se)a não· um mero ·conjunto de igualdade _de oportunidadeS, reSgatando a 
fee Organization, at a meeting with coffee pro- de regrai, -mãs que :estabeleça uma realidade pensamentõâos ploileiros da educação brasi~ 
ducing countries on May 26th in Miami. Accor- nova e promissora para o povo ·brasileiro. !eira e dando ao País algO sem o que ele jamais 
ding to Mr. Rosenbaum, a new Intemational_ Asociedadenoscobrainsistentementeesse se desenvolverá. 
Coffee Agreement could be concluded. even trabalho e cabe, a cada um de nóS _o_ -maior - C:Uinpre ressa1-tar ·aQuiqUe ilada tenho a 
without the participation ofBrazil. H e eveõ sug- einj:)enhO para dele nos desincumbirmos com opor à ·coexistência ent_~ eª-çQlas públicas e 
g~ted an independent meeting of "interested rapidez e eficiéncia. O País não pode esperar privadas, até porque este princípio já está con-
countries" to be held in Washington next July, muito tempo por um balizamento seguro, para sagrado na Constituição. Mas é fundamental 
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que tenhamos clareza para entender que a 
escola particular deve ser feita com recursos 
própriós e não públicos e rião pode repre
sentar jamais entrave ao cre.sçimento e à ma
nutenção do sistema púbUco de ensino. _ 

É meu dever destacar, ainda, que o projeto 
que estou submetendo à elevada apreciação 
de V. Ex", guarda uma relação estreita com 
o projeto apresentado pelo eminente Depu
tado Octávio Elísio à Câmara Federal. Com 
a gentil anuência daquele iJusfre parlainentar, 
adotei integralmente boa parte de seu projeto, 
o primeíro sObre o tema apresentado ao Con
gresso após a promulgação da Constituição, 
acrescentando a ele idéias que considero de 
capital importância para o resgate da educa
ção nacional. 

Assim, Sr. Presldente, Srs. Senadores, re
lembro a V. Ex.s a importância da matéria que 
lhes trago. Certamente O projeto que- apre
sento não é o melhor e nem o mais completo, 
mas contém a maior parte dos mecanismos 
necessários para restabelecer o sistema nacio
nal de educação de maneira sólida, único
meio efetivo de retirar da miséria uma parcela 
enorme da população brasileira e de permitir 
que este_ País faça juS aO títulO de s~ economia 
do mundo ocidental, seleclonando seus filhos, 
na escala social, pelo mérito _e não pelo critério 
econômico, como vem ·ocorrendo. 

Estou certo qUe muitos interesses de mino
das empresariais de eiJsino serão contrariados 
por este projeto. Mas apelo a V. Ex_o~~ para que 
examinem a matérla pensando no futuro deste 
País, ao qual o de nossos filhos e netos está 
indisociavelmente ligado. TemoS 2HeSponsã
bilidade de legar aos nossos pósteros um País 
melhor, mais prósperQ e mais feliz do que 
o que recebemos "de nossos ancestrais. 

Há, hoje, um consenso nacional em tomo 
de que alguma coisa precisa ser feita no cam
po de educação. Gente de todas as cores parti
dárias, de todos os credos e de todas as filoso~ 
fias concordam que não é mais possível a 
convivência com tanta ·miséria e com tantas 
crianças atiradas à rua, a caminho da mais 
completa marginalidade. Se a elas não der
mos a oportunidade no presente, estaremos 
negando a nós mesmos qualque perspectiva 
de um futuro digno. A trora é esta! A nossa 
decisão corajosa de hoje significa o Brasil 
próspero de amanhã! 

Muito obrigado. 

O Sr. José Rlcha- Sr. Presidente, peço 
a palavra- para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José __ 
Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Para 
breve comunicação. Sem revisão do orador) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como ainda há tempo, gostaria de apre
sentar o seguinte projeto que 

Veda a remoção "de chefes de missão 
diplomátita, de diplomatas e de s~IVido~ 
res de_categoria funcional do Serv1ÇO Ex
terior do Ministério das.Relações Exterio-

res, nas condições que menciona, e de
tennina outras providências. 

O projeto- e não vou fazer a leitura total, 
-para não tornar mUito tempo - veda por um 
ano a remoção de Chefes de Missão Diplo
mática de um posto para outro, no exterior, 
e da Secretaria _de Estado aqui no Brasil para 
outro país e, por 6 meses, os diplomatas da 
Categoria Funcional_ d~ Oficiais de Chance-

- Jaria do Serviço Exterior. 
Eviden~rnent~. estabelecemos algumas 

exceções: por morte do titular, por doença 
,grave dele ou da família, por algumas outras 
razões dessa natureza. E justificamos esta pro
posição, Sr. Presidente, pelo que estamos ob
seJVando neste instante: uma imensa movi
mentação de diplomatas de um posto para 
outro no exterior e~ principalmente, ·daqui para 
os postos no exterior, e, em se tratando do 
último ano de man_dato de um Presidente da 
República, quando estamos erti pleno pfoces
so de elei_ção de um novo Presidente. 

Isto se torna grave não -apenas quando esta
mos em pleno processo de eleição de um 
novo Presidente e isso se torna grave, não 
apenas porque é um processo demorado que, 
muitas vezes- e V. Ex!' sabe disso- deman
da meses, há o agrémt;nt, há a indicação do 
Senado, há análise do Senado, sabatina na 
Comissão, aprovação do Diplomata no Sena
do. Depois, tem algum tempo para se apre
sentar. Então, isso eVidentemente demanda 
algum tempo. 

Ora, para quem queira, em uma situação 
de difiçuld_ade económica como essa, fazer 
um Governo -de extreina austeridade, ficará 
um constrangimento fazer, em um início de 
Governo, que seria a época normal, a movi
mentação de diplomatas, sobretudo naqueles 
cargos mais importantes. É fundamental para 
um Governo que se instala poder ter Embaixa
dores da sua confiªnça, Enibaixadores que 
vão seguir a sua linha de Governo, com reJa
ção à política externa. 

Por essas razões,_ estamos estabelecendo 
limitações de prazo para movimentação de 
diplomatas. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ RICHA EM SEU PRO/"'U/"'CIA
ME/"'TO: 

Veda a remoção de chefes de missão 
cJjplomátictJ, de diplomatas e de servíi:Jo
res de categoria funcionã/ do Serviço Ex
terior do Ministédo das Relações Exterip-. 
res, nãs condições que meni::i'ona, e de
termlna oUtras jJrovidências. (Do Sr. José 
Richa) 

Art. 1 o É vedada a remoção de chefes de 
missão diplomática de um para outro posto 
no Exterior, destes para a Secretaria de Estado 

- do Ministério das Relações Exteriores, ou vice
··-ve-rsa, nos doze meses anteriores à data da 

realizaÇão de eleições para a Presidência da 
República~ __ _ 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo 
também se aplica à remoção de servidores 
da_J::arreira de diplomata e da categoria funcio
nal de Oficiais de_ Chancelaria do Serviço Exte-

rior, nõs Seis meses anteriores à data da reali
zação das eleições mem::ionãdas no caput. 

Art. 2? As disposições do artigo anteriOr 
não se aplicam, a critério do Ministro de Esta
do, ouvido o Serviço Exterior, em c~sos câril
provados de: 
1-moléstia grave de que o titular ou fami

liar que com ele resida sejam acometidos, 
quando exija tratamento especializado, inexis
tente na localidade de situação do posto do 
Serviço Exterior, ou no respectivo país; 

11- moléstia grave em familiar residente no 
Brasil, ou no Exterior, cujo atendimento exija 
a preseriça do titular, Ou impOnha a neces
sidade de freqüentes viagens deste, para aque
le fim; 
m~ incapacidade ·física ou morte do titular; 
IV -aposentadoria, compuls6ria ou volun

tária, do titular; 
V- ter o titular atingido o liniíte legal de 

permanência no mesmo posto; 
VI- pedido de retirada formulado pelo Go

verno do País onde estiver acreditado. 
Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 4<? • Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Justificação 

A movimentação de chefes de representa
Ção diplomática do Brasil no Exterior é um 
processo que normalmente demanda alguns 
meses para efetivar-se, pois compreende des
-de o pedido de "agreernent", mensagem ao 
Senado indicando o novo titular, audiência da 
Comissão de Relações Exteriores, votação se
creta pelo Plenário da Câmara Alta, período 
de carência que o embaixador tem, antes de 
ser removido, entre a aprovação de seu nome 
e a data em que efetivamente se apresentará 
no novo posto do Serviço Exterior do Minis
tério das Relações Exteriores.lsso pode demo-
rar até mais de seis meses. 

Nessas condjções, no último ano de seu 
mandato, salvo os casos excepcionados no 
Projeto em tela, não deve o chefe do Governo 
proceder a nenhuma movimentação de_ che
fes de representação diplomática, urna vez que 
o fi.Ituro Presidente da República poderá ter 
necessidade <ie efetuar modificações nesse 
quadro, a fim de atender à sua mosofia política 
e seu programa de govemo, e vir a se sentir 
em situação de embaraçoSo constrang[men
to, principalmente se tiver em vista urna rigo
rosa contenção de gastos. É que_ cada movi
mentação dessas representa significativo õnus 
para o Tesouro Nacional com as passagens 
para-o diplomata e sua famí1ia, transporte de 
bagagem, seguro de viagem, ajudas de custo 
etc~ 

O projeto que- estamos apresentando Pre· 
tende instituir uma medida altamente morali
zadora, evitando desnecessárias movimenta
ções de diplomatas, seja no Exterior, entre 
postos situados em diferentes países, seja en
tre a Secetaria de Estado, no Brasil, e os postos 
do Serviço Exterior do Itamarati. 

As exceções a_ essa regra estão bem defini
das no artigo 2~ do Projeto, o (Jue·. no entanto, 

_ não signífica eJ@.ustãO dessas ressalvas, cuja 
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amplitude poderá ser maior ou menor, confor
me decida o Plenário. 

COMPARECEM ftWS OS SRS. SENADO
RES: 

Mário Maia- Carlos De'Carlli -João Cas
telo- Hugo Napoleão-Marcondes Gadelha 
-João Lyra- Divaldo _$uruagy- Teotônio 
Vilela Filho - Lourival Baptista - João Cal
mon - Afonso Arinos - Itamar Fr_anco -
Roberto Campos ---Carlos Chiarem 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- SObre a mesa, projetas- que Serão lidos 
pelo Sr. }9 Secretário. -- -

São lidos os seguintes 

Projetas 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
I'!• 183, DE 1989 

Concede aos Professores de Pós-Gra
duação incentivo_financelro por jxodução 
acadêmica. 

O Congresso Nacional decreta;._ 
Art. 1" Fica estab_elec!do que o Ministério 

da Educação pagará, a título_ de produtividade 
acadêmica,o percentual de_15% sobre a re
muneração bruta dos Mestres, Doutores e U
vre-Docentes que mioistram aulas re,gular
mente nos cursos de Mes_trJldo ~ Doutorado, 
aiados pelas autarquias federais ou funda
ções de direito público. 

§ 1" Terão direito a este ince:ntivo somen
te os Mestres, Doutores e Livre-Docentes que, 
na data estabelecida pelos seus colegiados, 
apresentarem os relat6rlQ$ das pesquisas rea
lizadas. 

§ 29 O exercido dest,e incentivo durará 
dois anos e os que_ se benefiarem dele, ·f\ão 
poderão acumulá-lo com outro da mesma es-
péde. __ 

§ 3'~ A aprovação dos projetes de pesqui
sa dos Mestres, Doutor.e_s_e _l.J_yre-Docentes pe
los seus respectivos colegiados é, conditio sine 
qua non, para ter direito a este incentivo. 

Arl 29 A presente lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Ficam rev_ogadas as disposições 
contrárias. 

Justificação 

A Universidade brasileir_a estA passando por 
wn dos momentos mais djficeis da sua histó
ria. A crise que ela vem sofrendo. desde o 
início dos anos 80, repercute em toda a socie
dade e comprometo _o futuro do _oo_sso país. 

Só compreenderemos a magnitude desta 
crise, analisando a fase que lhe antecedeu, 
Quer concOrdemos ou não com o acordo 
MEC/USAID firmado nos idos de 1967/68, a 
verdade histórica que se impõe é que, a partir 
daquele momento, _a _(Jniversidade brasileira 
tomou um grande impulso. A título de ilustra
ção, vejamos alguns dados~ de 1968 para 
1987, isto é, em 19 anoS, as matrículas efetivas 
do sistema brasileiro de ensino superior (pú
blico e privado} cresceram em tomo de 428% .. 

Atualmente, o sistema federal de ensino supe 
rior compr-eende 35 estab_ele_cimentos onde, 

_ efl]__1988, estavam matriculados_ 3_35 mil estu
dantes universitários. Por sua vez, este cÕrpo 
dtscente_ era assistido por 46.529 profess_ores 
e 8~~_18 fundonários _téCnico~administrativos. 

Foi uma expansão realmente admirável feita 
a ct.Dto prazo, mas que é preciso reconhecer: 
_alnda é insuficiente para a demanda da nosSa 
_j)oJ?u1ação. 

__ Tudo foi fei~o-às Pressas em nome das- exi
gências inadiáveis do nossO deSenvolVimento 
s6do-ec::onômico. -

A rápida expansão do ensino universitário, 
ainda que imperiosa e benéfica, trouxe tam
bém os seus_ malefidos:_m!:lSSificou o ensino, 
atraiu para a cátedra pessoas sem vocação 
nem pr~pa.ro para o exercício do magistério 
e, enfim, baixou a qualidade do ensino de gra
duação. 

Por outro lado, ainda para atender às exigên
cias do desenvolvimento econômteo e tecno
lógico, a partir de 1975, implementou-se.a 
polítiCa Nacional de Pós-Graduação, com os 
objetivos de desenvolver _a pesquisa nas uni
versldades e formar recursos_ humanos de alto 
nfveJ. 

Como aconteceu na graduação, houve uma 
rápida expansão na implantação dos cursos 
de Mestrado e Doutorado nos mais variados 
ramos do sabei. Verdade-é <iue, se, em 1975, 

-o Brasil possuia370 programas de Mestrados 
e 89 DoutoradOs, em 1985 regístraram-se 787 
Mestc;:1dos e 325 Doutorados. _ 

Em 1986, estes Cui-sos de -pós-graduação 
Ostentavam uma·matricula de 22 mil alunos. 
Diga-Se, en ~passant, que 47%_ destes estu
dantes de ·pós-graduação estavam matricu~ 
lados nos estabelecimentos federais. 

Ainda para ilustrar é importante ressaltar 
que, até 1 S86, tinham sidcrdefendidas, no Bra
sil; 40 mil dissertações de Mestrado e 5 mil 
teses -de Doutorado. __ -

Todo _este avanço da pós-graduação per~ 
mitiu que o Brasil fosse elevado à notável cate
goria de vice-rei da-ciência nó Terceiro Mundo, 

· perdendo apenas para a fndia. 
Por que, então, a Unlversidad_e brasileira está 

em crise? Porque a educação_superior deixou 
de ser prioridade nacional, Os baixos salários 
pagos aos Jirofessores sãO incompatíveis com 
a dignidade da sua função. A .conseqüência 
é o total desencantamento com o magistério, 
que, na prática, se traduz por lim acelerado 
processo de evasão de cérebros para outras 
atividades. Por falta de_ urna política salarial 
adequada, a Universiçláde bras~eira está per
dendo rapidamente os seus melhores quadros 
'para -aqUeles setores da iniciativa privada ·que 
remuneram muito melhor a mão-de-obra alta
mente ~pecializada. 
~-~E-.,.--~~ªção do professor de pós~gradua
.çãor Apesar do belo quadro anteriormente 

- descritO~- é mf.Ster denunciar que a pós-gra
dua~ão no Brasil foi implanta4a e sobrevive 
graças à exploração da vaidade dos profes
sores. Senão VejamoS. Um prolessor de pós
gradua~;ão é obrigado a pesquisar para dar 
conceito _ _ao pfograma a que está -ligado; vive 
comprando livros e· revistas para manter-se 

atualizado, para ministrar aulas de alto nível, 
porque a instituição não tem biblioteca _espe
cializada; é obrigado a ter orientandos e, enfim, 

-é também,_àS-vezes, deSíguinado para dar aula 
na graduação._ Pois bem! Ele faz tudo_ !sto para 
ganhar a mesma coisa que recebe um seu 
colega, que m_iilisti-a aUlas apenas_nos cursos 
de graduação. 
- Ora, nObres Senadores, isto é um absurdo! 
Vivemos numa sociedade capitalista, compe~ 
titiva, altamente inflacioilária. To dos os_ assala
riados necessitam de incentivo financeiro para 
se9tirem-se_ estimulados a produzir maiS e me~ 
Jhor. -- - _ 

Mesmo sabendo que a _Universidade brasi
leira e'st4 precisando de uma reforma urgente 
e total, _pois, o modelo de universidade implan
tado em 67/68 está_ esgotado, achamos por
bem apresentar este projeto que visa a criar 
o incentivo financeiro por produtividade aCa
dêmica nos cursos de pós-graduação strfto 
sensu, isto é, Mestrado e Doutorado. _ 

Sala das Sessõ_es, _28 de junhO de 1989. 
~ Senador Lavoisier Maia SQbn'nho. 

(À Cotriíssão áe EduClJ.çiiô-CõriipetêiJ-
cia terminativa.) - -

PROJETO DE LEI DO SEriADO 
I'!• 184, DE 1989 

Veda a remoção de chefes de missão 
diplomática, de diplomatas e de servido
reS de categoria fui1cionaf do Serviço Ex

- fedbi' do .Ministério das Relaçõe~ Exterio
res, nas condições que menciona, e de
termina outras providências. 

Art. 19 É vedada a remoção de ch~fes de 
missão diplomática de um para outro posto 
no Exterior, destes para a Secretaria de Estado 
do Ministério das Relações Exteriores, ·ou vice
versa; nos dQze me-seS anteriores à data _da 
realização de eleiçõ.e_s para a Presidência da 
República. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
também se aplic:a à remoção de servidores 
da carreira de diplomata e da categoria funcio
nal de Oficiaís de Chancelaria do SerVIÇo Exté~ 
rior, nos seis_ineses anteriores à data dã reali
zaÇão das eleições mencionadas no caplit. 

Art. 29 As disposições do art. anterior não 
se aplicarh, a critérío do Mtnistro de Estado, 
ouvido-o Serviço Exterior, em casos cOmpro
vados de: 

1-moléstia grave de que o titular ou fami
liar que com _ele_ resida Sejam acometidos, 
quando exija tratamento especializado, inexis
tente na localidade de situ;:~ção do posto do 
Serviço Exterior, ou no respectivo país; 
n-moléstia grave em familiar residente no 

Brasil, ou no Exterior, cujo atendimento ~ja 
a presença do tl'tular, ou imponha a neces
sidade de freqüentes Viageris -deste, pai a aque-
lefim; -

m- incapacidade física ou morte dq titular; 
IV- aposentadoria, compulsória ou volun

tária, do titular; 
V- ter o titular atingido o limite legal de 

permanência no mesmo posto; 
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VI-pedido de retirada formulado pelo Go
verno do País onde estiver acoeditado. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.--

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrárl~ -

Justificação 

A movimentação de chefes de representa
ção diplomática do Brasil no Exterior é um 
processo que normalmente demanda alguns 
meses para efetivar-se, pois compreenda. des
de _o pedido de agreement, mensagem ao Se
nado indicando o novo titular, audiénda da 
Comissão de Relações Exteriores, votação sê
creta pelo Plenário da Câmara Alta, periodo 
de carência que_o embaixador tem, antes de 
ser removfdo, entre a aprovação de seu nome 
e a data em que efetivamente se apresentará 
no novo pOsto do Serviço Exterior do M.ints
tério das Relaçóes Exteriores. Isso pode demo
rar até mais de seis meses. 

Nessas condições, no último ano de seu 
mandato, salvo os casos excepcionais no Pro
jeto em tela, não deve o chefe do Governo 
proceder a nenhuma movimentação de che
fes de representação _diplomática, uma vez que 
o futuro Presidente da República poderá ter 
necessidade de efetuar -modificaÇõe-S -nesse 
quadro, a fim de atender à sua filosofia política 
e seu programa de governo, e vir a se sentir 
em situação de embaraçoso constrangimen
to, principalmente se tiver em vista uma rigo~ 
rosa contenção de gastos. t que cada movi
mentação dessas representa significativo ônus 
para o TesOuro Nacional com as passagens 
para o diplomata e sua famflia, transporte de 
bagagem seguro de viagem, ajudas de custo 
etc. . -

O projeto que estamos apresentando pre
tende instituir uma medida altamente morali
zadora, evitando desnecessárias movimenta
ções de diplomatas, seja no Exterior entre pos
tos situados em diferentes países, seja entre 
a Secretaria de Estado, no Brasil e os postos 
do Serviço Exterior do [tamarati. 

As exceções a essa regra estão defmidas 
no art 29 do Projeto, o que·, -no entanto, não 
significa exaustão dessas ressalvas, cuja am
plitude poderá ser maior ou menor, conforme 
decida o Plenário. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. 
-..José Richa. 

(À Comissão de~Relaç6eS Exü:riores e-lJ"eie
sa Nacional-competência terminativa.) -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 185, DE 1989 

Regulamenta o disposto na Seç.do /, 
Capitulo UI, Titulo VUl da ConstituiÇãO Fe
deral e estabelece dketrizes e bases para 
a Educação Nacional -

O Congresso Nacional decreta: 

TirULOI 
Dos Fins da Educação 

- --

mocrática e solidariedade humana, tem por 
fim: 

I) promover igualdade de oportunidades 
- educacionais por meio do estabelecimento de 

um sistema educacional público gratuito, ca
paz de absorver todos aqueles em idade pr"efe
rencial de formação, em regime de tempo in
tegral, e a totalidade dos que, fora dessa faixa 
etária, buscarem educação, em regime de 
atendimento adequado às suas necessidades; 

ll) eliminar qualquer tratamento desigual 
por motivo de convicça-o filosófica, religiosa, 
preconceito de classe ou de raça, inclusive 
atrávêS -_ao -oferecimeilto de disciplinas e/ou 
atividades extra.~currlculares voltadas para a 
formação de valores do educando; 

111) dignificar o profisSional de educação 
através de um sistema salarial adequado e 
justo, bem como de condições de trabalho 
consentâneas com padrões materiais moder
nos e eficientes para o ensino; 

IV) organizar a administração escolar de tal 
forma que a interação comunidade-escola 
permita a todos a prática democrática e o exer
cido constante -da cidadania; 

V) garantir níveis progressivos da qualidade 
do ensino através do aprimoramento didático
pedagógico e da utilização sistemática de pa
drões de excelência materializados em técni
cas de mensuração e ~valiação educacionais; 

VI) preparar o indivíduo e a sociedade para __ 
-o domínio e a promoção de progressos cientí
ficos e tecnológicos, através de oferta de ativi
dades educacionais, inclusive não formais; 

VIl) intensificar o fortaleclmento da unidade 
nacional e da solidariedade internacional por 
meio de ações informativas e de interações 
diretas sistemáticas. 

--·- TfruLO u 
Do Dlre.lto à Educação 

Art. 2? A educação é direito de todos e 
será promovida, incentivada e orientada, sob 
a rb>Ponsabilidade do Estado, por todos os 
meios com ela compatíveis disponíveis na so
ciedade; 

Art 3~> O direito à educação é assegurado 
pelo oferecimento garantido de vaga em siste
ma público gratuito d~ __ ensino, em todos os 
níveis, a todos aqueles que, preenchendo os 
requisitos neCessários, a demandem; 
·. Parágrafo único. o_ não cumprimento do 
capl.it deste_ artigo caracteriza ato de impro
bidade administrativa do chefe do Poder Exe
cutivo responsável pelo nível de ensino relativo 
à demanda, sujeito a pena definida em lei; 
observada a expansão da rede escolar. 

TfruLOm 
Do Dever e da Uberdade de Educar 

Art. 4~ Compete ao Estado financiar inte
gralmente o sistema público de educação e 
ordenar o sistema particular de ensino, obser
vado o disposto nesta lei e_as normas dela 
decorrentes que vierem a ser estabelecidas 
peJas autoridades competentes. 

Art. 1~ A educação nacional, inspirada~ 
nos princípios de liberdade, participação de-

Art 5~> Anualmente, os Municípios, o Dis
trito Federal, os EStados ou a União, a quem 
couber, farão recenseamento dos estudantes 
em dia de obrigatória de educação e a chama--

da escolar junto aos pais ou responsáveis, in
formando-os sobre seus direitos e deveres pa
ra com. a educação, respectivamente relacio
nados a vaga e freqüência escolares. 

Art 6~> A cada dois anos, os Municípios, 
o Distrito Federal, os Estados ou a União, a 
quem couber, divulgarão uma avaliação das 
institUições públicas e privadas de todos os 
níveis de ensino de sua jurisdição, com classifi
cação por unidade, acompanhada dos crité
rios adotados para sua elaboração, através de 
jomal de grande circulação. 

Parágrafo úico. A opinião dos pais ou res
ponsáVeis e dos alunos maiores de 16 anos, 
obtida através de instrumentos objetivos de 
coleta de informações, deverá ser parte inte=
grante dos critérios de elaboração da avaliação 
mencionada no caput deste artigo. 

TfrULO IV 
Do Sistema Nacional de Educação 

Art 7~ Haverá no país um Sistema Nacio- -
na1 de Educação, constituído pelos vários ser· 
viços educacionais desenvolvidos no território 
nacional, intencionalmente reunidos de modo 
a formar urTi conjunto coerente, conforme o 
dispOsto na presente lei. _ _ __ 

Art._ 89 -O Sistema Nacional de EducaçãO 
articulará as redes públicas federal, estadual, 
municipal e a rede particular nos diferentes 
graus e modalidades de ensino. 

Art. 9'i' A União, os Estados, o Distrito Fe~ 
deral e os Municípios organizarão, em" regime 
de colaboração, a educação pública e arde~ 
narão o ensino particular, com observancia 
da presente lei e das normas estabelecidas 
pelas autoridades competentes. 

§ 19 A União desenvolverá preferencial~ 
mente a educação de terceiro grau. 

§ 29 Os Estados desenvolverão preferen
cialmente a educação de segundo grau. 

§ 39 Os municípios desenvolverão prefe
rencialmente a educação anterior ao primeiro 
grau e a de primeiro grau. . 

Art. 10. É da competência da União auto
rizar, supervisionar" o funclonamento e avaliar 
o desempenho dos estabelecimentos públicos 
e particulares de ensino de 39 grau. 

Art. 1 L Aos Estados que mantenham re
de oficial de 39 grau própria em funcionamen
tosegular poderá ser delegada a competência 
referida no artigo 1 O. 

Art. 12. É da competência dos Estados 
e do Distrito -Federal autorizar, supervisionar 
o füncionamento e aValiar o desempenho dos 
estabelecimentos rrúinicipais, estaduais e par
ticulares de ensíno anterior ao 19 grau, de 19 

grau e de 29 grau, obedecidos os critérios esta
belecidos pela União, sem prejuízo de outros. 

rtniCov 
Da Administração da Educação e 

dos Conselhos de Educação 

Art. 13~· As instituições de educação man
tidas pela União seráo administradas pelo Mi
nistério da Educação, observadas as dispo
sições da presente lei e as normas estabe- -
lecidas pelas autoridades competentes. 
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Art. 14. O Conselho Federal de Educa~ 
ção, órgão normativo e consultivo do Minis
tério da Educação, será constituido por de
zoito membros, nomeados pelo Ministério da 
Educação, com quatro anos de mandato, es
colhidos da seguinte forma: 

- wn terço, por indicação do Ministério da 
Educação; 

--um terço, por indicação da Câmara F e
deral; 

-um terço, por indicação das entidades_ 
representativas do magistério e dos pais de 
alunos. 

§ 1 ~ De dois em dois arios cessará o man
dato de metade dos membros do Conselho, 
permitida a recondução por uma só vez. Ao 
ser constituído o Conselho, metade de seus 
membros terá mandato de apenas dois anos, 
podendo estes terem mais uma recondução 
regular. 

§ 29 O Conselho Federal de Educação 
contará com orçamento própriO e gozará de 
autonomia financeira e -administrativa. 

Art 15. Asinstituiçõesdeeducaçãoman
tidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios serão administrados pelas 
respectivas Secretarias de Educação, obede
cidas as disposições desta lei e as normas 
estabelecidas por elas e pelos respectivos 
COnselhos Estaduais de Educação ou do Dis
trito Federal. 

Art 16. As instituições particulares de en
sino serão administradas com observância da 
presente lei e das normas fv:adas pelo Minis
tério da Educação e pelo Conselho Federal 
de Educação, no caso _dos estabelecimentos 
de 39 grau, e pelas Secretarias de Educação 
e Conselho de EdUcação dos Estados e do 

·Distrito Federal, no caso dos estabelecimentos 
que atuam nos demais graus. 

Art 17. Os Conselhos Estaduais de Edu
cação, organizados por lei estaduais exercerão 
as atribuições que esta lei lhes consigna 

Art 18. As metas para a administração da 
Educação serão definidas no Plano Nacional 
de Educação. 

Art 19. Ao Ministério da Educação, além 
de outras atribuições, compete: -

I) decidir sobre o funcionamento das uni
versidades e estabelecimentos is_olados de en
sino de 39 grau públicos federais ou particu
lares; 

fi) deddir sobre o reconhecimento das uni
versidades e estabelecimentos isolados de en
sino e 39 grau, públicos federais ou particu
lares, mediante aprovação de seus_ estatutos 
e outros critérios a serem adotados, _depois 
de um prazo de funcionamento regular de, 
no mínimo, dois anos; 

ill) pronunciar-se sobre os relatórios anuais 
das instituições referidas nos incisos anterio
res, cotejando-se com as avaliações referidas 
no art 10; 

N) decidir sobre aincorporação de escolas 
ao sistema federal de ensino; 

V) promover sindicâncias, por meio de co
missões_ especiais, em quaisquer estabeled
mentos de ensino, sempre que julgar conve
niente, tendo em vista o fiel cumprimento da 
lei; 

VI) estímular a assistência social escolar; 
§ J9 A autorização e a fiscalização dos es~ 

tabelecimentos estaduais isolados de ensino 
superior caperão às respectivas Secretarias de 
Educação; na forma da lei estadual. -

Art. 20. Ao Conselho Federal de Educa
ção, além de outras atribuições conferidas por 
lei, compett;.. 
·- l) efetuar estudos e emi_tir pareceres sobre 

assuntos e questões de natureza pedagógica 
e educ_ati\'a __ que_lhe sejam submetidos pelo 
Ministério-âilEâucação; 

ll) mediante estudos fundamentais, sugerir 
rrieâídas para organização e funcionamento 
do sistema federal de ensino; 

III) promover e divulgar estudos sobre os 
sistemas estaduais de erisino; 

N) propor modificações e medidas que vi
sem à expansão e ao aperfeiçoamento do en· 
sino; 

V) indicar disciplimis obrigatórias para os 
diversos graus de ensino; 

VI) manter interCâmbio com os Conselhos 
Estaduais--de Educação; 

VII) analisar anualmente as estatísticas do 
ensino e os dados complementares e emitir 
relatórios sobre a educaÇão no Brasil; 

Pat!3grafo único. Dependem de homolo
gação do Ministro da Edw::ação os atas conti

-dQ_S nOS tn<:isos_~_1", '11", "IV'' e ''V". 

1ÍTOLO VI 
Da Educação Básica 

Art. 21. A educação básica tem por obje
tivo geral o desenvolvimento omnilateral dos 
edt.tcandos de modo a tomá-los aptos a parti
Cipar ativamente da sociedade. 

Art. 22. A educa_ç:ão_ bá_s,i_ç_q_compreende 
três etapas: pré-escolar ou educação anterior 
ao ensino _fundamental, de zero a seis anos; 
educação fundamental ou de 1 ~ grau; a partir 
dos seis anos e com duração de 8 anos; e 
o _ensino médio ou de 29 grau, Com duração 
mínima de 3 anos. · 

Art.._ 23. Os poderes públicos provfdencia
rão-pãfa que·as escolas progressivamente se
jam convertidas em centros educaciOnais do· 
tados de toda a infra-estrutura tisica, técnica 
e de serviços necessária ao desenvolvimento 
da educação básica. 

Art 24. A educação escolar de 1 e e 2? 
graus será organizada por séries_anuais, cor~ 
respondendo a uma carga horária mínima de 
800 horas anuais, distribuídas em um ano leti
Vo- d_e, no mínimo, duzentos dias de trabalho 
esc:;olar efetivo, sendo a jornada diária de pelo 
menos quatro horas, excluído o tempo reser
vado para recreio e merenda 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, a hora de trabalho escolar terá 
a duração de sessenta minutos. 

Arl 25.. A ven'ficação do rendimento es
colar, tanto no primeiro como no segundo 
grElu, e os critérios de promoção de uma série 
para outra ficarão a cargo dos estabelecimen
tos de ensíno, conforme disposto nos respecv 
tivos regimentos, devidamente aprovados pe
las autoridades competentes. 

Parágrafo único. Anualmente, as Secretav 
rias de Educação aplicarão testes padroniza-

dos por disciplina e/ou por áreas de estudos. 
a fim de estabelecer padrões de excelência 
para o ensino. 

Art. 26.-- Os alunos portadores de deficiên
cia físicas ou mentais e os que_ se encontrem 
em_ atrasei considerável quanto à idade regular 
de matrícula deverão receber _tratamento es
pecial, de acordo com as normas ftxadas pelas 
autoridades competentes. 

Art 27. Para aqueles que não tenham se
guido ou concluído a educação escolar de 

- J9 e 2e graus na idade própria será organizado 
ensino regular especffico,- além do ensino su
pletivo que abrangerá cursos e exames, con
forme as normas baixadas pelas autoridades 
competentes. 

Art. 28. Caberá aos estabelecimentos es
colares expedir os certificados de conclusão 
de série e os diplomas ou certificados de con
clusão de te ou 29 graus, regular ou supletivo. 

Art. 29. _As empresas on-de trabalham mé
nores em idade escolar ficam obrigadaS ã ade
quar os horários de trabalho, inclusive redu

- zlndo a jornada em até duas horas diárias, 
a fim de possibilitar sua freqüênda -'s eScolas. 

CAPÍTULO I 
Da Educação anterior ao 
1' Grau ou PrévEscolar 

Art 30. A educação anterior ao 1 ~ grau 
tem como objetivo propiciar ambiente tisico, 
social e educacional capaz de permitir à crian
ça maturação biológica saudável, interação 
soda! compatível com uma sociedade justa 
e desenvolvimento psico-motor equilibrado. 

Art. 31. A epucação anterior ao }9 grau 
dar-se~á em dois ciclos: 

19 ciclo- O a 3 anos; 
29 ciclo - 3 a 6 ailos. 
Parágrafo único. O primeiro ciclo será ofe

recido em estrutura de creche e o segundo 
de pré-escola, podendo a escola ser única. 

Art. J2, As instituições Particulares de 
educação anterior ao J9 grau só podérão funv 
éionar mediante prévia autorização e com su
pervisão dos órgãos próprios da respectiva Se
cretaria Estadual de Educação. 

Art. 33. As erripresas que t€ilham a seu 
serviço mães de menores de sete anos serão 
obrigadas a organizar e manter, por iniciativa 
própria ou em cooperação com os poderes 
públicos, estabelecimentos de educação ante
rior ao 19 grau. 

Art. 34. Cabe ãos Conselhos EstadUais de 
- Educação estabelecer as normas de organi

zação e funcionamento das instituições de 
educação anterior ao 1 ç grau, definindo o seu 
caráter, objetivos e a abrangência de_sua_ação. 

CAPITULO 11 
Da Educação Escolar de 1 o Grau 

ou Ensino Fundamental 

Art. 35. A educação escolar de 1 e grau 
é obrigatória a partir dos sete anos, deve ser 
ministrada na língua nacional e tem por obje
tivo geral o desenvolvimento omnilateral dos 
educandos, de modo a tomá-los aptos a com
preender as leis que regem a natureza .e as 
relações sociais próprias da sociedade con
temporânea. 
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Parágrafo único. _ É assegurada às comu
nidades indígenas a utilização de suas línguas 
maternas e_ processos próprios de ap~endi
zagem. 

Art 36: Os currfcLilõs das- escolãs de 1 ~ 
grau abrangerão obrigatoriamente o -estudo 
da língua nacional, matemática, ciências natu
rais e ciências sociais. - · 

§ 11 O Conselho Federal de Educação fi
xará as matérias comuns de âmbito naciOnal, 
definindo seus objetivos e amplitude. 

§ 2° Os Conselhos de Educação dos Es
tados e do Distrito Federaresiabelecerão as 
normas para a organização dos currículos nas 
escolas sob sua jurisdição. 

§ 3" Pautando-se nas noi'ttia5dos Conse
lhos de Educação, -cada escola organizará o 
currículo pleno, estabelecendo a organização 
e seqüência dos estudos por séries anuais. 

Art. 37. A educação escolar de 1 e grau 
terá a duração de oito anos letivos. 

CAPITULOill 
Da Educação Escolar de 29 Grau 

ou Ensino Médio 

Art. 38. A educação escolar de 2e grau 
será ministrada apenas na língua nacional e 
tem por objetivo geral propiciar aos adoles
centes a formação politécniCa rie_Cessária- à 
compreensão teórica e prática dos fundamen
tos científicos das múltiplas técnicas utilizadas 
no processo produtivo. 

Art. 39. Para ingresso na educação esco
lar de 2~ grau será exigida a conclusão do_ 
ensino de I~ grau ou de estudos equivalentes. 

Art. 40. Os. currículos das escolas de 2• 
grau abrangerão obrigatoriamente, além da 
lingua nacional, o estudo teórico-prático das 
ciências e da matématica, em_ íntima vincu
lação com o trabalho produtivo. 

Parágrafo único. As escolas de 2~ grau dis
porão de oficinas práticas organizadas prefe
rencialmente como unidades socialmente 
produtivas. 

Art. 41. OConselhoFederaldeEducação 
frxará as normas gerais de organização curri
cular e os Conselhos de Educação dos Esta
dos e do Distrito Federal procederão à ade
quação dessas normas às especifictdades das 
respectivas regiões. 

Art. 42. Com base na orientação-dos 
Conselhos de EducaÇão, as unidades esco
lares organizarão o-s:eu currículo pleno. 

§ 1 ~ As escolas tomarão as medidas ne
cessárias para articular, no plano ,curricular, 
a experiência prática dos alunos já vinculados 
ao trabalho socialmente produtivo. 

§ 2" Os poderes públicos envidarão esfor
ços para cumprir o disposto no inciso V1 do 
art 206 da .Constituição Federal, ampliando 
a oferta de ensino noturno regular nas escolas 
públicas e adequando-o às condições do edu
cando. 

Art 43. À educação escolar de 2e grau 
terá a duração de três anos letivos. 

Art 44. Os poderes públicoS tomarão as 
providências para, progressivamente, univer
salizar a educação de 2~ grau ampliaiido para 
onze anos a oferta de ensino gratuito obriga
tório. 

CAPITULO IV 
Da Gestão Democrática das Escolas 

de 1" e 29 Graus 

Art. 45. As eScolas pUbhcas e ParticU!ãres 
desenvolverão suas atividades de ensino den
tro do espírito democrático e participativo, in
centivando a participação da comunidade na 
cüscussâo e implantação da proposta peda
gógica. 

Parágrafo único. SerãO incentivadas as as
sedações de profeSsores e espec;ialistas, os 

- grêmios estudantis e associ2lções de pais. 
Art. 46. Nos sistemas educacionais públi

cos serão formados o Conselho Comunitário 
de Educação, os Conselhos Comuríitáricis Re~ 
gionais de Educação - estes em número e 
âmbilo de atuação correspondentes a, admi
nistrações regionais de ensino - e, ainda, no 

-âmbito de cada unidade escolar, a Assembléia 
Geral, o Conselho Gestor e o Conselho Peda
gógico. 

§ J? Onde o sistema educacional público 
não estiver organizado em administrações re
gionais, os ConselhOs Comunitários Region8i_s 
de Educação serão estabelecidos por regiões 
que agrupem um número de escolas definido 
pela Secretaria de Educação competente. _ 

§ zo O Conselho Cõinunit.1rio de Educã
ção será composto pelos presidentes dos 
Conselhos Comuiiitáiios Regionais de Edu-
cação. - _ - --
. § 3" Os ConSelhos _êomunítários Regio

nais _de Educação serão c6rnpostos por uril 
representante, pai ou responsável de aluno, 
de cada unidade escolar integrante da respec· 
tiva administração_ regional de ensino, esco~ 
lhido por colégio elei_toral formado_por inscri
ção voluntária de quilquer cidãdão domicí~ 
liado na respectiva comunidade tégional. 

§ 4~ O mandato dos Conselheiros terá a 
duração de 3 anos, renovando-se a cada ano 
um terço dos seus membros, vedada mais 
de uma reeleição consecutiva. 

§ 5? São atn"butções do Conselho Comu
nitário de Educas;:ão e dos Conselhos Comuni
tários RegionaiS de __ Educação nos seus res
pectivos âmbitos de atuação: 
1-propugnar pelo aprimoramento do sis

tema público de educação; 
U-colaborar na elaboração e: zelar pelo 

aperfeiçoamento e cumprimento das normas 
-administi"ãtiVãs e pedagógicas estabelecidas 
pelo Poder Público; 

UI- propor normas, medidas, atividades e 
providências que visem 'à melhoria do desem
penho administrativo e pedagógico do siste
ma público de educação; 
N- formular proposta_ semestral de pro

grama de ação educativa dirigido à comuni
dade, nas áreas profissional, cultural, despor
tiva, de Jazer e social; 

V- considerar propostas dos estabeleci
mentos de ensino e da _comunidade para in
clusão_ nãs suás açõe~. 

§ 6° As funções de conselheiro previstas 
neste artigo são consideradas de relevante in
teresse público e o seU exercício tem priori
dade s-obre o de- qualquer cargo de que seja 
titular ou conselheiro. cabendo aos trabalha-

dores que delas participem os mesm-os direi
tos e garantias assegurados aos dirigentes sin
dicais. 

Art. 47. A Assembléia Geral, de que trata 
o art. 46, será composta, em cada unidade 
escolar, pelos país ou responsáveis dos alu
nos; por alunos de catorze anos ou mais não 
representados pelo responsãvel, que estejam 
cursando, no-mínimo, a 6' série;- professores; 
diretores e funcionários. 

Art. 48. São atribuiçóes da Assembléia 
Gerar ~ --

l-tomar decisões que, por sua relevância 
ou gravidade, possam afetar a existência ou 
o desenvolvimento normal das atiVidades da 
escola; 

11- conhecer e decidir sobre os recursos 
apresentadoS contra as decisões dos Conse
lhos Gestor e Pedagógico; 

lll- decidir as questões não re-solvidas por 
oUtras Instâncias do estabelecimento de ensi
no, em virtude_ de omissão ou-declínio de com· 
petência; 
~- N- apreciar as questões decididas ad refe

rendum por outros órgãos do estabelecimento 
de ensino; 

V- decidir, por maioria absoluta, sobre a 
exoneração de diretor de estabelecimento de 
ensino, exceto no caso previsto no art 55; 

VI- dissolver, por maioria absoluta, os 
Conselhos Ge$tOr ou P.edagógico nos casos 
de des_cumÇirirflento-óu desvio de suas atribui
ções e da legislação _em vigor; 

VII- aprovar e reformular _o Regimento ln
temo do estabelecimento de ensino. 

Art. 49. O Conselho Gestor, de que trata 
o art 46, será composto por onze pais de 
alunos e seis alunos maiores de catorze anos, 
não representados pelos seus pais, cursando 
no mínimo a 6• série, eleitos pelos seus pares 
na respectiva unidade escolar. 

Art. 50. São atribuições do Conselho 
GestOr: 

I- examinar, semestralmente, a Propo~ 
de planos, programas e projetes da diretoria 
do estabelecimento de ensino, no âmbito ad
ministrativo, c-órTI poderes para aprovã-los, 
emendá-los e rejeitá-los, respeitadas a legisla-
ção e nortnas cm vigor;~ -· · -·· 

11-colaborar para a viabilização dos pla
nos, programas e projetes aprovados semes
tralmente; 

III- acompanhar a execução das ações 
previstas para o desenvolvimento dos planos, 
programas e projetes do estabelecimento de 
ensino; 

IV- avaliar, emitindo parecer, o relatório 
semestral da diretoria sobre execução dos pla
nas, programas e projetas semestrais; 

V- emitir parecer conclusivo sobre a maté
ria financeira relacionada à administração do 
estabelecimento de ensino; 

VI- opinar sobre regulamentos de menor 
hierarquia no Smbito _da administração do es
tabelecimento de ensino; 

VII- decidir assuntos da competência da 
Assembléia Geral, ad referendum daquele ór
gão, em situações de justificável urgência, fun
damentando a decisão em parec~r; 
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VIII- dirimir questões de caráter adminis
trativo. 

Art. 51. O Conselho Pedagógico, de que 
trata o art. 46, será composto por sefs profes
sores, dnco pais ou responsáveis de_ alunos 
e quatro alunos, não representados pelos res
pectivos país, maiores d~ catorze anos, cur
sando, no mínimo, _a 6g série, ele;itos pelos 
seus pares da respectiva unidade escolar. 

Art. 52. São atribuiÇões do Conselho Pe
dagógico: 

I- fixar normas gerais para a estrutura pe
dagógica do estabetecimento de ensino em 
consonância com as diretrlzes dos órgãos téc
nicos da_ administração pública; 

n- estabelecer padrões de exçelência parã 
as atividades curriculares do est?l_b_~lecimeoto 
de ensino; 
lii-colaborar para o aprimoramento de 

méto_dos e técnicZ!s de ensino. da produção 
e aquisição de material didático, livros-textos 
e outros equipamentos e materiais escolares 
necessários ao aperfeiçoamento pedagógico 
do estabelecimento de_ensino; . . 
N- ftxar padrões de excelência para as ati

Vidades docentes e avaliá-las semestralmente; 
V -adotar_normas, padrões e slstemas d~ 

avaliação diferenciados, tompativeis com as 
diferentes disciplinas e modernos métodos de 
ensino, respeitadas as normas g~rais dos ór
gãos técnicqs da administração pública; 

VI- propor programas de treinamento e 
aperfeiçoamento de professores e pessoal es
colar em geral; 

VII- dirimir questões de caráter pedagó
gico. 

Art. 53. Nas un_idades escol_ar~ onde não 
haja aluno com os requisitos estabelecidos 
nesta lei, não haverá representação de alun9s. 

Art. 54. Os dlretor~s .Qa~ _ u"lud_ades e~co
lares serão eleitos, ª-_S:ada três anQs, pela maio
ria simples da Assembléia Geral, formada nos 
termos do art. 47, presentes, no mínimo, 213 
de seus componentes. ~-

§ 1~ Poderão ser candidatos a diretor da 
unidade escolar quaisquer de seus professo
res com habilitação em administração escolar. 

§ ~ Não havendo, no estabelecimento de 
ensino, candidato com habilitação requerida, 
qualquer dos seus professores poderá se can
didatar à díreção, desde que se obrigue a obter 
a habilitação durante a gestão como diretor. 

§ 39 Não havendQ Cé![l._didato na unidade 
escolar, poderão se-·candidatar profissionaís 
de outras unidades do sistema educacional, 
com habilitação em adm_iojsf_ü~Ção-escolar e, 
na ausência de profissional assim habüttado, 
qualquer outro professor do sJst~ma, obede
cido o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 55. No caso de descumprimento da 
legislação e das normas vigentes, comprova
do em inquérito regular, a administração pú
blica poderá exonerar o diretor eleito da unida
de escolar, convocando e realgando a eleição 
de seu substituto no prazo mâxi_rno de_quirize 
dias. _ 

Parágrafo único.~- N.os __ ®_mais Casos, a exo
neração só poderá ocorrer por pronunciamen
to da maioria absoluta da Assembl~ia Ge~al 

da unidade esc_olar, e_spedalrru::nte convocada 
para este fi_m. 

JfruLO'Vll 
Dos EnCargoS--sobre Serviços de Ensino 

Arl 56. Ficam criadas as Comissões de 
Encargos sobre Serviços de Ensino das esco
las particulares nos Estados, Distrito Federal 
e territórios, órgãos aU.tônomos vincülados às 
Secretariãs de Educação, com as seguintes 
atribuições: 
I- fiXar encargos e taxas sobre serviços de 

ensino, mediante estudo fundamentado~ de 
novos-estabele_cj_mentos de todos os níveis, 
"êom ã.ntecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias anteriores à realização das matrículas, de-

- vendo a solicitação de autorização de cobran
ça destes encargos e taxas ser feita coiri, pelo 
menos; 1_20 ccento e vinte)_dias de antece
dência da data da matrícula;-- - - --
n- homologar os acordos decorrentes de 

negociação_ entre prestadores e usuários de 
-serviços dê ensino; ~ . · · · 

m- acompanhar e fiscalizar a cobrança de 
·encargoS e tàxas sobre Serviços. de ensino em 
todos os-níveis; - -·-· 

IV- reqUisitar deinonstrativos e comprova
ç:é)es de cUsto e receita dos estabelecimentos 
·de ensino, através de planilhas padronizàdas, 
-assiin Como i:{úaisquer dOcumentos e infor
maçÕes julgados necessários à inStrução dós 
processos; 
. V- julgar as reclamações previstas nesta 
lei. 

Art. __ 57. As Comissões de Encargos sobre 
Servfç6Sâe-Ensino terã9 a seguinte compo
sição: _ 

- -...:..:....um representante da Secretaria de Edu
cação da unid~de reaera_dct 

-um representante dã.~Superintendêncía 
Nacional de Abastecimento (Sunab ); 

-um -representante dó PROCON ou órgão 
similar de defesa.do_consumidor; 
=- -um representante do Sindicato dos Esta

- belecimentos Particulares de Ensino (Sinepe); 
-um representante dos pais de alunos, fn-

dic'adQ por Associação de Pais de Alunos filia
da à Federação Nacional das Associações de 
Pais de Alunos (Fenapa) ou por esta, na inexiS
tência da prüneira; 

-um representante dos estudantes de 3e 
grau, indicado pela União Nacional dos Estu~ 
dantes (UNE); · 
--um representante dos_estudantes secun

daristas, indicado por sua entidade represen~ 
tativa a nível estadual; 

-um representante do Sindic:ato dos Pro
fessores ou do 6r,g;;to representativo da cate

. geria na unidade da Federação, na inexistên· 
cia do primeiro. 

§ 1 ~ Os representantes das entidades 
mencionadas neste artigo terão suplentes indi· 
cados paia S4_b_stituí-los em sei.IS impedimen-
tos, ___ 

§ :29 Nenhum membrO-da Comissão, ex
c:ef.O Õ do SiNePE, poderá ser proprietário de 
estabelecimento d~ ensino ou ter com ele 
qualquer vír:tcuto da natureza contratual ou de 
parenteKco·consangGíneO ou afim; até O. se
gundo grau ou por adoção. 

§ 3~ Caberá às Secretarias de Educação 
dos Estado.s, do Distrito Federal e i' erritórios 
prover recursos, infra-estrutura material e pes- -
soai necessários ao funcionamento da Comis
são. 

Art. 58. Cada Comissão _Será_responsável 
pela elaboração de seu R"egimento Interno. 

Art. 59, . Os teajustés dos encai'gos -e das 
taxas sobre serviços d~ ensinO, cobra,.dgs pelos 
estabelecimentos de ensino de 19, 2" e Jo 

- grcius, pré-eSColar e curSos livres serão estabe
lecjdos. por aco_rdOs entre as partes interes
sadªs, observada a cqmpatibilização dOs pre
ços com os custos efetivamente incorridos. 

§ lo ConSideram-se encargos sobre ser· 
Viços de ensin() a retribuiçãO. pecunlãM em 
moeda ofkiaJ do paíS~ desdobradd em mensa
lidades, qÜe não eXcederão a doze anualmen
te, corresp-ondente ao ensino mioistrado e à 
prestaÇão de serVlçOs a ele-diretam.ente vincu
lada, como matricyla; estágios obrigatórios; 
ub]J+aç_ão de_ laboratórios; biblioteca;- instala
ções desportivas e de Jazer; mC!,teri~l cje ensino 
de uso coletivo; material desl-tnado às prOvas; 
exames; estudos e provas de recuperação; es
tudos de dependência e adaptação;_ quando 
ministrados nos· horários regulares de aula; 
primeira via de documentos para fins de trans
ferência; certificadOs ou_diplomas (modelo ofi
cial) de conclusão_de cursos; identidade estu-_ 
dantiJ; boletins escolares para fins de reQ-istrOs-
de notas e conceitos escolares; dedaraç_ões; 
cronogramas; horários escolares; currículos: 
programas e regimento escolar. 

§ 2° Constituem tax,as os pagar'nentos
efetuados ein mÕeda ofic;ial do país por servi

- ços adicionais efet,ivamente prestados ao alu- _ 
no, comQ segunda ch_amada de provas _e exa
mes, quando previstoS nõ regimento da escO
la; estudos de fecu-perãção, adaptação e de
pendência prestados em horários- e_speciais e 
com remuneração específica para os profes~ 
sares prestadores desses serviços; e, ainda, 
segundaS viãs cl"é qu~isquer doC!Jme-nto~. 

§ 39 Em nenhuina hipótese os recursoS 
repassados_ às instituições manteo~doré!s ou 
aplicados a título de investimento pelos esta
beledrriEmtos de ensino poderão ser cónside· 
rados como despesas ou custo_s efetivame"nte 
incorridos para efeito do_disposto neste a_rtjgo. 

M. 60. A título de rE:rnuneração dos ser
viços de enSino será ·aplicado um percentual 
máximo de 10% (dez por cento) sobre a totali~ 
dade dos cuStos efetívc:imente incorridos. _ 

Art. 61. Os _reajustes_ previstos rio -artigO 
59 serão acordados em negociaça:O, obs~r~ 
vadas_ as seguintes regras: ~ 

1- a negociação seiá efetuada pela mante
nedora do estab~leçlrnen~ç de ensino, isolada
mente ou representada pela entidade de sua 
categoria na localidade" com: 

a) maioria absoluta dos pais de alunos ou 
dos próprios alunos, quando-maiores de ida
de, que pode iãO ser assistidos por suas entida
des representativas; _ _· __ . . . . 

b) Associações de Pais de Alunos filiados 
à Federação Nacional @sAssocia.çõe:; de Pais
de Alunos (Fenapa); - ' -

c) Qiret6rios QU c,e:litros acadêmicos, no ca~ 
so de instituição de ensino superior. 
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ll~no caso previsto do inciso I, alínea "a'', 
deste artigo, a negodaçao deverá ser feita pelo 
estabelecimento de ensino em assembléia 
convocada por edital enviado aos pais ou aluM 
nos, quando for o caso, no qual constarão, 
obrigatoriarriente, a-finalidade da convocação, 
data, horário, local, número legalmente exigi
do para deliberação e advertências sobre as 
implicações decorrentes do não compareci
mento. 

Parágrafo único. Os acOrdos firmados en
tre as partes somente terão validade com a 
homologação das Comissões de Encargos 
sobre Serviços de En.Siho. 

Art. 62. Não ocorreodo a negOciação de 
que trata o artigo anterJor, o valor resultante 
do reajuste dos encargos sobre serviços de 
ensino não poderá exceder: 

I-no mês da data-base do reajuste salarial 
dos professores ou dos auxiliares de ensino 
(empregados do estabelecimento de ensino 
não qualificados como professores), ao valor 
pago no mês anterior, reajustado de acordo 
com o índice na forma seguinte: 

0,5; 0,6 e 0,9-valores percentuais médios 
de 50%, "ô(f% e 90% ( cii1qüenta, sessenta e 
noVenta pai-Cento), correspondente a Outros 
custos que não os-de pessoal, incidentes sobre 
os C\fstos totals dos estabelecimentos Particu
lares de ensino. 

II - no_s meses seguintes ao da data
base, quando for o caso, ao valor pago no 
mês anterior, reajustado pela IRS. 

-"--' § }9 Verificada a cobrança de valores 
superiores aos resultantes da aplicação do dis
posto nesta lei, a Comissão de Encargos sobre 
Serviços- de Ensino, pot iniciativa própria ou 

--por provosação das partes mencionadas ito 
art. 61, inciso i, determinará a redução dos 
valores aos níveis parmitidos. 

§ 2"' As importâncias cobradaS acima dos 
valores permitidos deverão ser restituídas ou 
compensadas em pagamento subseqüente, 
com correção pelo índice da cadernéta de 
poupança, no ptazo de trinta dias. 

_ Art. 63. Os encargos sobre serviços "de 
ensino, na forma de mensalidades escolares, 
somente poderão ser cobrados a partir do pri
meiro dia útil do mês subseqüente ao da pres-

-o valor máximo da mensalidade escolar tação dos respectivos serviços. 
do mês da data-base será obtido multiplican- § 1" O não-pagamento em dia das men-
do-se a mensalidade paga no mês anterior salidades escolares acarretará a cobrança de 
pelo índice 11, resultante da aplicação da fór- multa de 6% (seis por cento), mais juros de 
mula abaixo, quando os dissídios de profes- _1% (um por cento), ao mês, não implicando 
sares e auxiliares de ensino ocorrerem na quaisquer outras sanções em prejuízo da vida 
mesma data-base; _ escolar do aluno. 

11 = 0,4 (1 + R1) + 0,1(1 +R2) + 0,5(1 ---§ 2o .~adem os estabeleciment~s.de ~nsl-
+ lRS). no cc;md1C10nar ao ~aga.mento da d1v1da a re-. 

Quando QS dissídiOS de professores e auxi- matncu]a de a[UOO mad1mplen~e._ 
liares de ensino-ocorreíerrt em datas diferen- § 3? Nos casos de expedtçao de docu-
tes, serão usadas as seguintes fórmulas: me.tno_s que impl~quem o cancelamento o~ 

-para o caso de dissídio exdusivo dos pro· extlnçao de ~atncul.a,; pode~á _ 9 estabelecl-
fessores· - menta de ens1no eXJglr do responsável por 

J2 = Ó,4(1 + Rl) + 0,6(1 +-IRS). ~ssa-o:ta~ícula instru~~nto que configu~e o 
-para o caso de dissídio exclusivo dos au- ~eco?fie_ctmento da d1v1da e o comprom1sso 

Xlliares· - - - - - JUrfdJco de resgatá·la. _ 
13 ='O, I (I + R2) + 0,9(1 +IRS). Art 64. No .mês d(;! dezem~ro, é f~cul-
Em todas as fórmulas das abreviações são tada ao :stabelectm;nto de ensino, a titulo 

as seguintes: de garan~a de rematncula ?o aluno, a cobran-
Rl -índice relatiVo à variação percentual ça an~ec1pada ~e 20% (v1nte por ce.~to) da 

dos salários dos professores do respectivo es- primetra men~hdad: do_ ano _subsequente,~ 
tabeleclmento de ensino ocorrida em relação qual, qua~d.o Jntegra_ltza.da, tera a pa~e antecJ-
ao mês anterior ao da data-base, eni decor- pada corng1da pelo mdtce de correçao da ca-
rência de convenção, acordo ~oletivo de traba- demeta de poupança; 
lho ou dissídio julgado pela Justiça do Tra- § 1" Nos casos de transferência, cancela-
balho. menta ou desistência de matrícula antes do 

R2 - íridiCe relativo à vafiãção percentual início âas aulas, o estabeleciffiento de ensino 
dos sal4,rios dos auxiliares -de ensino do res- poderá reter, no máximo, 20% (vinte por cen-
pect[vo estabelecimetno de ensino -ocorrida to) do valor da primeira mensalidade do ano. 
em relação ao mês anterior ao da data-base, § 29 É vedado aos estabelecimentos de 
em decorrência de convenção, acordo cole- ensino· condiciori~r a efetivãção da matrícula 
tivo de trabalho ou dissídio julgado pela Jus- à assinatura de termo de aceitação de acordo 
tiça do Trabalho. sobre remuneração de serviços de ensino, o 

IRS -índice oficial de re.ajuste salarial. qual somente se efetivará nos termos do art. 
0,4- valor percentual médio de 40% (qua- 61: 

renta por cento) correspondente à incidência § 3~ Não será permitida, em qualquer hi-
da remuneração dos professores sobre os pótese, a cobrança da taxa de matrícula ou 
custos totais .dos estabelecimentos partícula- outras relativas à utilização, pOr parte do aluno, 
res de ensino. de instalações desportivas ou recreativas do 

0,1- valOJ7percentual médio de tO% (dez estabelecimento de ensino. 
por cento) corresp-ond~mte à incidência da re- § 4~ Quaisquer outras taxas deverão ser 
muneração dos auxiliares de ensino na com- fiXadas na negociação de que trata o art. 61. 
posição dos custos totais dos estabelecimen- § 59 Não ocorrendo negociação, as taxas 
tos particulares de ensino. referidas no. paráyarfo anterior serão fixadas 

pela Coniissão de Encargos ·sobre Serviços 
de Ensino. _ 

§ 6~ Na hipóteSe de matrícula de maiS de 
um dependente no mesmo estabelecimento 
de ensino, o responsável terá para o segundo 
matriculado o direito à redução de 20% (vinte 
por cento) sobre as taxas e encargos sobre 
serviços de ensino; para o terceiro, de 40% 
(quarenta porcento), e para o quarto e seguin
tes, de 60% (sessenta por cento). 

Art. 65. Os estabelecimentos de ensino 
recolherãq mensalmente 0,5 (me_ i o por cento) 
sobre o valor da mensalidade escolar de cada 
pai ou responsável em favor das Associações 
de Rais e AJunos dos respectivos Estados, terri
tórios e Distrito Federal filiados à Federação 
Nacional das Associações de Pais e Alunos 
(Fenapa). 

§ 1 ~ É facultada aos pais ou responsáveis 
a recusa dessa contribuição, feita por escrito 
às Associações de Pais e-Alunos referidas no 
caput deste artigo. 

§ Z: A Associação de Pais e Alunos forne
cerá, no início de cada ano, o número da conta 
bancária para a qual deverá ser feito o recolhi
mento, juntamente com uma declaração de 
funcionamento_ e filiação à Federação. 

Art. 66. Poderão acompanhar e fiscalizar 
o cumprimento desta lei, sob a coordenação 
das Comissões de Encargos sobre Serviços 
de Ensino, as Associações de Pais e Alunos, 
as eritidadeS estudantis, __ a Sunab, os Procon 
ou similares e as Del_~_gacias de Orcl_em Econô
mica ou similares. 

Art. 67. Aos alunos, quando maiores de 
idade, seus pais ou representantes legais, às 
Associações de Pais de Alunos e às entidades 
-estudantis é assegurado o dire[to de repre
sentar, com efeito suspensivo, à Comissão de 
Encargos sobre Serviços e Ensino, em petição 
fundamentada, contra o descumprimento do 
disposto nesta lei. __ 

§ 1 <> A instituição mantenedora do estabe
lecimento de ensino será notificada pela Co
missão de Encargos sobre Seiviços de Ensino 
da representação e terá o prazo de dez dias 
para apresentar defesa. 

§ 29 A representação _de que trata este ar
tigo será julgada pela Coinissão em. no máxi
mo, quinze dias, contados da data do final 
do prazo para defesa. 
- Art. 68. Os casos ór:ni~os nesta lei refe

rentes a encargos e taxas sobre serviços de 
ensino no seu âmbito de atuação serão dirimi
dos pela Comissão de Encargos sobre ServíÇo 
de Ensino. 

TfrULO VIII 
Do Ensino de 3~ Grau 

Art. 69. A eduç_açãO- de 3<> grau tem por 
objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das 
ciências, letras e artes, a formação de profis
sionais de nível universitário e a difusão e dis
cussão sistemática da cultura aberta à partici
pação de toda a população. 

§ 11 As universidades públicas iriteQram 
um sistema educacional com mecanismOs de 
articulação em seus diferentes níveis, devendo 
se ocupar preferencialmente do engjno públi· 
co básfco na capacitação e recapacitação .de 
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prç.fessores, dando atenç_ão especial aos cUr-
sos de licenciatura. -

§ 2ç Comprometida com o princípio da 
indissodabilidade entre ensino, pesquisa e ex
tensão, as universidades estão integradas ao 
sistema de pesquisa cientifica e fecnológlca 
e comprometidas com a prestação de seMços 
à sociedade. 

Art. 70. A educação ·de 3~ grau será de
senvolvida preferencialmente em universida
des. 

Art 71. As instituições de educação de 39 
grau poderão ministrar os seguintes cursos: 

l-de graduação; 
n-de pós-graduação; 
III- de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão. 
Parágrafo único. Além dos cursos men

cionados, as instituições organizarão sistema
ticamente eventos abertos à participação de 
toda a população, destinados à difusão e dis
cussão da cultura. 

Art. 72. Cabe ao Conselho Federa] "dE~ 
Educação frxar o currículo mínimo e a duraÇão 
mínima dos cursos superiores corresponden~ 
tes a profissões reguladas em lei. 

Art. 73. A organização _e o fundonamento 
das universidades serão disciplinadas em esta
tutos e em regimentos próprios. os quais serão 
submetidos à aprovação do Ministério da Edu
cação. 

Parágrafo único. A aprovação dos regi
mentos das unidades universitárias passará à 
competência da universidade, quando esta 
dispuser de Regimento Geral aprovado na for
ma indicada. 

Art 74. A organização e o funcionamento 
dos estabelecimentos isolados _de ensino de 
3"' grau serão disciplinados em regimentos, 
cuja aprovação deverá ser submetida ao Minis
tério da Educação. 

Art. 75. Os estatutos e regimentos dispo
rão sobre a organização dos cursos e respec
tivos currículos; o regime didático e escolar; 
a organização dos eventos de cultura superior; 
as unidades pedagógicas, de pesquisa e admi
nistrativas; a indicação de seus dirigentes; os 
órgãos colegiados; a carreira docente; a orga
nização discente e seus órgãos de represen
tação; as normas disciplinares e demais dispo
sições necessárias ao bom funcionamento 
das instituições de educação de 39 grau. 

Art 76. O Ministério da Educação, após 
inquérito administrativo, poderá suspender o 
funcionamento do estabelecimento de educa
ção de 39 grau ou ã autonomia da universidade 
por motivo de infringência desta lei ou dos 
própros· estatutos ou regimentos, nomeando 
diretor ou reitor "pro-tempore". 

Art. 77. As Universidades e instituições
isoladas de ensino de 3"' grau públicas, federais 
e estaduais, destinarão 60% (sessenta por 
cento) de suas vagas a alunos egressos de 
escolas públicas, que tenham cursado todo 
o 29 grau e pelo menos a 81 série do 1 o grau 
em escolas públicas._ 

§ 1"' As universidades e instituiÇões isola
das de ensino de 3~ grau públicas estaduais 
poderão destinar até metade das vagas desti
nadas a alunos egressos de escolas públicas, 

previstas no Caput deste artigo, a alunos exclu
sivamente egressos da rede de ensino púbfico 
do respectivo estado. 

§ 2? Para fins do que trata este artigo, as 
escolas comunitária e filantrópicas definidas 
nos arts~ ·115 e 1 17 desta _lei respectivamente, 
poderão obter equivalência de tratamento da 
escola pública a critérlo do Ministério da Edu
cação, Secretaria de Educação estadual ou 
municipal, conforme o caso. 

Art. 78. _O acesso às" institUições públicas 
de ensino de 3? grau, nos termos do art. 77, 
será· efetivado mediante processo progressivo 
de mensuração e seleção a partir da última 
série do 1"' grau, mediante testes padronizados 
de arerição de aprendizagem desenvolvidos 
pelas universidades e instituições públicas de 
ensino de 3o grau, em cooperação com as 
Secre~rias de Educação Estaduais ou Muni
cipais das respectivas localidades. 

Parágrafo único. Outras formas _de aferi
ção e seleç~o poderão ser adotadas _ desde 
que aprovadas pelas instituições de ensino pú
blico de 3o grau e a Secretaria de Educação · 
da localidade respectiva de atuação. 

Art. 79. Até que a qualidade da rede de 
et1sino público atinja os niveis desejados pelas 
institUições públicas de ensino de-3ç grau, es
tas pOderão manter cursos satélites de 2? grau, 
preferencialmente prOfisSionalizante, em con
sonância com as Secretarieis de Educação. 

§ 19 A organização dos cursos de 29 grau 
nas instituições de ensino público de 39 grau 
poderá contemplar, para o ensino, o sistema 
de monitoria por alunos dos últimos anos dos 
cursos universitárioS, sob a responsabilidade 
dOs departamentOs que possuem as discipli
nas especialmente estruturadas para o 2? grau. 

§ 2? O acesso aos cursoS satélites de 2~ 
grau será efetuado através de aferiÇão da apre
nizagem e seleção feitas na réde pública de 
ensino. a partir ~a sexta série do 1 o grau, atra
vés de co.operação entre as instituições de en
sino público de 39 grua e a Secretaria de Edu
cação da localidade respectiva. 

Art. 80. O ingresso nos cursos_de 3"' grau 
das instituições públicas de ensino pelos alu
nos egressos do 2q grau dos cursos satélites 
dar-se-á do mesmo modo que o dos alunos 
da rede pública de ensino, nos termos do art 
78. 

Art 81. Os critérios de itigresso nas insti
tuições públicas de 3"' grau para os 40% das 
vagas não destinadas exclusivamente ao ensi
no público serão por elas estabelecidos, res
peitada ~ legislação em vigor. 

TirULO IX 
Do Compromisso com o Ensino Notumo 

Art. 82. As escolas públicas estão ·com
prometidas nos termos do inciso VI, art. 208 
da Constituição Federai: com a oferta de ensi
no not_!,lflJ_Q__Q~-~ e 39 graus, obedecidos os· 
seguintes princípios: 

[-garantia do mesmo padrão de qualida
de <;":O_tre os cursos çliumos e notumos, em 
termos de conteúdo, condições fisicas, equi
pamentoS e qualificação docente; 

II-horários e' duração da jornada diária 
compativeis com as especificidades dos alu-_ 

nos trabalhadores, sem comprometer os pa
drões de qualidade; 

III- necessária flexibilidade na organizaçãc 
dos calendários e nas ofertas curriculares, ad
mitindo matrfcüláS-pOr-disciplina; 

IV- implantação de processo permanente 
de avaliação da proposta pedagógica, com 
a participação dos alunos; 

V- atendimento ao _estudante-trabalhador, 
através de programas de alimentação, saúde 
e material escolar, a serem financiados pela 
União através de recursos orçamentários e de 
seguridade social. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
no artigo 24, a hora de trabalho escolar nos 
cursos notumos terá duração de quarenta e 
cinco minutos. 

Ti'TULO X 
Dos Professores e Especialistas 

Art. 83. A formação de professores e es
pecialistas para a educ~çãq_básica será feita 
regularmente em nível de 3~ grau, através de 
cursos de graduação ou pós-graduação resul
tantes da articulação entre as faculdades ou 
centros correspondentes aos diferentes com
ponentes curriculares, e a faculdade ou centro 
de educação. 

Parágrafo ónico. Admitir-se-á a formação 
de professores e especialistas para a eduCação 
anterior ao 1 o grau e para as quatro primeiras 
séries do 1 ~grau em cursos-de 2~ grau, preven
do-se progressão de estudos organizados de 
modo a garantir a compreensão técnico-prá
tica dos fundamentos e procedimentos que 
oracterizam o trabalho pedagógico nessas 
etapas de ensino. . 

Art. 84. Os currículos dos cursos de for
mação de professores e especialistas serão 
organizados pelos estabelecimentos a partir 
das normas baixadas pelos competentes Con
selhos de Educação. 

Art. 85. As condições para o exerdcio do 
magistério a nível de 3o grau serão reguladas 
nos estatutos e regimentos das respectivas 
instituições de edu_c.ação ·de 39 grau. 

Art. 86. o_provlrnento dos cargos iniciais 
da carreira do magistério nas instituições ofi
ciais será feito mediante concurso público de 
provas e títulos. 

M. 87. Nos estabelecimentos partícula~ 
res de educação, a admissão e a carreira de 
professores e espedalistas obedecerão às dis-
posições desta lei, às normas que obrigato
riamente devem constar dos respectivos regi~ 
mentes; e· ao regime das leis do Trabalho. 

Art:- 88. O Ministério dã Educação enca
minhará projetO de lei estabelecendo a carreira 
nacional dos professores e especialistas em 

-educaÇão. 

TfrULOXI 
Do Ensino e dos Exames Supletivos 

Art 89. O ensirio ·supletivo terá como fi
nalidade: 

I) suprir ou complementar a escolarização 
fundamental e média de adolescentes e adul~ 
tos; 

II) proporcionar estudos de aperfeiçoa
mento ou atualizaç_ão aos que tenham seguido 
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o ensino regu1ar ou supletivo, no todo ou em 
parte: 

III) oferecer cursos de aprendizagem, quali
ficação profissional e outros. 

Art 90. Os cursos supletivos abrangerão, 
conforme seu objetivos, desde a alfabetização 
funcional até a educaçãO continuada em nível 
de ensino fundamental e médio, bem como 
a formação profissional ou a atualização de 
conhedmentos. 

§ 1 o Os cursos supletivos terão" estrutura, 
duração e regime escolar que, ajustados à sua 
finalidade, se adaptem às condições dos alu
nos a que se destinam. 

§ 2? Nos cursos supletivas a aferiçã-o "da 
aprendizagem será feita ao longo do processo, 
de acordo com normas focadas pelo Conselho 
de Educação competente. 

§ 3? Os cursos supletivos serão ministra
dos em classes, .. escoJas ou centros de educa
ção supletiva, ou por meio de _ensino à dis
tância. 

Art. 91. A idade mínima para iniciar cur
sos supletivos de nível fundamental ou médio 
é de 14 e 18 anos, respectivamente. 

Art. 92. Em _nível de uma, ou mais, das 
quatro úJtimas séries do ensino fundamental 
poderão ser oferedilos ã- alunos de 14 a 18 
anos cursos de aprendizagem em comple
mentação à escolarização regular 01:1 supletiva. 

Art. 93. A maiores de 18 _anos poderão 
ser oferecidos cursos-de qualificação profis
sional, em nível das quatro _últimas séries de 
ensino fundamental, ou em nível de ensino 
médio. - ____ _ 

Art. 94. Os (::ursos de aprendizagem e-os 
de qualificação profissional darão direito ao 
prosseguimento de estudos quando incluírem 
disciplinas que os tomem equivalentes ao en
sino regular, segundo normas ftxaçlas pelos 
sistemas de ensino. 

Art. 95. O:s exames Supletivos compreen
derão a parte do currícu1o correspondente ao 
nódeo comum, habilítari.do ao prosseguimen
to de estudos em caráter regular ou supletivo. 

§ 1" Os exames que se destinarem unica
mente a aferir a habilitação profissional de ní
vel médio deverão abranger somente o míni
mo estabelecido para cada habilitação. 

§ 2? Os exames supletivos destinados a 
aferir qualificação profissional em -nível funda
mental ou médio abrangerão o mínimo fixado 
pelos Conselhos de Educação. 

§ 3? Os exames deverão realízar-se: 
I- em rúvel de conclusão do ensino funda

mental, para os maiores de 18 anos; 
U- em n:fvel de conclusão do ensino mé

dio, para os maiores de 21 anos. 
Art 96. O ensino supletivo, bem como os 

exames supletivos, serão organizados nos vá
rios sistemas, de acordo com normas baixa
das pelos respectivos Conselhos de Educa~ 
ção. -

Art. 97. Obedecidas as normas fixadas 
pelos Conselhos de Educação, os exames su
pletivos serão unificados em todo ·o sistema 
de ensino ou em parte deste e realizados pelo 
órgão próprio do sistema. 

Art. 98. Os certificados de aprovação em 
exames supletivos, bem como os relativos à 

conclusão de cursos de aprendizagem e de 
qui:liificaç:ão, serào expedidos pelos sistemas 
que os_~re~lizem. 

TÍTULO XII 
~ Ensino Especial 

Art. 99. .Aos _alunOs portadores de defi~ 
ciências tiSicas- ou mentais, assim como aos 
superdotados, será assegurada educação es~ 
pedal, de_acordo com as normas ftxadas pelos 
Conselhos de Educação. _ 

§ 1 ~ Sempre que possível, os alunos defi
cienteS serão -atendidoS em dasses regulares 
de ensino, visando a sua integração. __ 

_§ . 2~. Quando recomendado pelo grau de 
-excepcionalidade, o atendimento deverá ser 
feito em classes ou escolas especiais. 

§ 39 Os currículos, métOdos, técnicas e 
recursos de educação especial deverão cor
resPonder às suas peci.diaridades. 

§ 49 Aos adolescentes portaqores de defi~ 
dênçla, -que não tenham condições de conti
nuar seus estudos, deverá ser dada a oportu
nidade de freqüentar oficinas pedagógicas ou 
protegidas, com vista à preparação para o tra
balho. 

§ 59 Os sistemas deverão oferecer op
ções de ensino a alunos Superdotados. 

TfTULOXID 
Dos Recursos Para a Educação 

Art. 100. A União aplicará, anualmente, 
nunca· menos de dezoito por cento e os Esta
dos~ o Distrito Federal e os Municípios, vinte 
e cinco por cento, -no mínimo, da receita resu1-
tante de impostos, inclusive a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvi~ 
menta do ensino. 

Pê[_ágrafo único. Os recursos destinados 
à manutençã"o de desenvolvimento do ensino 
resultantes _de aplicação dos percentuais refe
ridos neste artigo, conforme dispõe o art. 212 
da Constituição Federal, visam a assegurar 
preferencialmente o cumprimento do preceito 
da escolarização obrigatória. 

Art. 1 O 1. Os recursoS mencionados no 
art. I 00 originar-se-ão, na União, da receita 
de impostos, nos Estados~ no Distrito Federal 
e nos Municípios, das respectivas receitas de 
impostos que venham a arrecadar, bem como 
das que lhes venham a ser transferidas. 

--= § 1? A parcela da arrecadação de impos
toS transferida pela União aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Murúcipios, ou pelos Esta
dos aos respectivos Municípios, não é eonsJde
rada, para efeitos do cálculo previsto no art. 
100, receita do góverilo que a transferir. 

§ 29 São excluídOs da receita de fmpostos 
mencionada no caput deste artigo os recursos 
oriundos: 
I-de operações de crédito internas ou ex-

temas; -
U- de entradas compensatórias, no ativo 

e passivo financeiros, quando relativas à recei
ta de impostos; 

III- do Fundo de Investimento Social -
Finsodal, do Salário-Educação e de outras 
contribuições sociais ou parafiscais que ve
nham a ser criadas._ _ _ _ 

Art. 102. Para a fJXa.ção dos valores cor
responOentes aos percentuais mfnlmos esta
belecidos no art. 100 desta lei, serão conside
radas a receita e a despesa estimadas na Lei 
de Orçamento Anual, ajustadas, quando for 
o caso, por abertura de créditos adicionais 
com base no eventual excesso de arrecada
ção. 

§ 1? Na hipótese de abertura de crédito 
adidonal por eventual excesso de arrecad_ação 
não serãO-consideradas a-receita e a despesa 
estirnadãs, adotandO-se como critério de cál
culo: 
I-os valores relativos à receita: 
a) na data de seu crédito fina_n_çeiro_junto 

ao Tesouro Nadonal, quando se tratar de re
ceita da União, na forma do art. 101; 

b) na data de seu crédito financeiro aos 
respectivos Tesouros dos Esta_dos, do Distrito 
Federal e dos Municípios, quando se tratar 
de receita das Unidades Federadas _o_u dos 
Municípios, na forma do art 101, nelas incluí
das as transferências que vierem a receber; 

U-os vaJores relativos às despesas com 
a manutenção e desenvolvimento do ensino: 

a) na data -de sua execução fmanceira pelos 
Ministérios competentes, quando se tratar de 
dispêndios da União; 

b) na data de sua execução financeira pelas 
Secretariãs de Educação dos Estados, do Dis
trito Federal ou dos Municípios, quando se 
tratar de_ dispêndios das respectivas Unidades 
Federadas ou Munfcípios, destes excluídas as 
transferências; 

c) na data de seu crédito fmanceiro junto 
às Secretarias de Educação dos_ Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, quando se 
tratar de transferências da União às Urúdades 
Federadas ou aos Mllnidpio§, ou de tran~f~ 
rência dos Estados aos respectivos Municí
pios. 

§ 29- Para efeito dos cálculos dos pen::.en
tuais previstos no art 100, os quantitativos 
referidos no parágrafo anterior serão corrigi
dos mensalmente, conforme a taxa de varia
ção do índice oficial da inflação. 

§ 3~ A diferença erttre a receita efetiva
mente realizada e a estimada, quando ·resul
tem do não-atendimento dos percentuais mí
nimos obrigatórios determinados no art. 100, 
será apurada e corrigida em valores reais, nos 
termos deste_ artigo, durante os dois últimos 
trimestres do exercício fiscal e, ainda havendo 
diferenças, estas serão compensadas, igual
mente em valores reais, no exercício seguinte. 

Arl I 03. Os fecursos·-_previstos- ri. o art. 
100 desta lei destlnar-se-ão à manutenção e 
desenvolvimento do ensino em todos os 

_ graus, regular ou ministrado pela via supletiva, 
incluídos o ensino pré-escolar, o ensino espe
cial destinado _aos portadores de deficiência, 
e de pós-graduação, nas escolas públicas, de 
modo a garantir. 

1-ofeÍta de vagas para propiciar à popu
lação_o acesso à educação escolar, com priori
dade no atendimentO-da escolaridade_ com
pleta do ensinq obrigatório, nos termos do 
artigo 208 e seus Incisos da ConstJ.luição Fe
deral; 
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n- melhoria da qualidade do ensino e con
dições ade<juadas de formação,_ exercício e 
remuneração do magistério. 

Art. 104. São despesas com a manuten
ção e desenvolvimento do ensLno todas ~s 
que se faça, dentro o.Y_ fora das instituições 
de ensino çom vistas ao dispas~ neste artigo, 
desde que as correspondentes atividades este
jam abrangidas pelas disposições da presente 
lei e suas normas conexas e sejam supelVisio
nadas pelos competentes sistemas de ensino, 
ou ainda as que: __ _ 
I- resuhem em bens ou serviços que se 

integram nas programações de ens.ino; _ 
ll- consistam em levantamentos estatisti

cos, -estudos e pesquisas levados a efeito em . 
instituições integrantes dos sistemas de en
sino; 

m- correspondam à amortízação e ao cus
teio de operações de crédito destinadas_ ;ao 
financiamento de programações de ensino, 
nos termos do caput deste artigo e ·de seu 
inciso I; 

IV- importem corí.cessões de bolsa~ de es~ 
tudo a alunos regularmente matriculados na 
rede públtca dos sistemas de ensinO Ou resu1-
tem em despesas na forma do parágrafo pri
meiro do art. 213 da COnStituiçãO Federal, ob~ 
seavada a comprovação de_ que o Poder Públi
co está investido prioritariamente na.expansão 
de sua rede na localidade; 
V- assumam a forma de atividades-meio 

de estabele<::imento de r:tonnas, gestão, super
visão, controle, fiscalização e ol)traS. necessá-_ 
rias ao regular funcio_namento dos sistemas 
de ensino; -

VI-decorram da manutenção de pessoal
inativo, estatutário, originário· de institUições 
de ensino, em razão_ de aposentadOria: 

Parágrafo único. Estão exdoídas das des
pesas com a manutenção e d~senvolvimento 
do ensino: 

1-as qúe sejam custeadas com recursos 
não oriundos de impostos, nos tennos do-§ 
29 do art. 101; 

II-as que importem assistência social, 
mesmo quando ligadas ao ensino, compreen~ 
dendo as de custeio __ de alimentação, li~O? 
e demais materiais didátlcos, transporte, assis
tência médico~odontológica, farmacêutica e 
psicológica e outros_s_irn_i@res fornecidos a alu_~ 
nos, docentes ou functonários dos sistefll_C)S 
de ensino; 

m-as que importem assistência hospita
lar, mesmo quando ligadas ao ensino, indu~ 
sive os gastos com hospitais universitários que 
não sejam estritamente indispensáveis às ativi
dades de ensino; 

IV -as que consistarn_~m levantamentos
estatísticos, estudos e pesquisas realizadas em 
instituições que não integram os sistemas de 
ensino; 

V-as que importem concessão de bolsas 
de estudo a alunos regulannente matriculados 
na rede particular dos sistemas de ensino, _ex~ 
ceto se amparadas pelo disposto n·o _§ 1" do 
art. 213 da ConstituiÇão Federal; 

VI- as que se traduzam em subvenções 
a instituições privadas de c_aráter assistencial 
ou cultural; 

VII- as que se d_estinam ~ formação espe
cífica de quadros para a administração públi
-ca, sejaril civís, militares ou diplomáticas, bem 
como-as eretuadas c;om instituições_ de ensin9 
di 1" e 29 graus propedêuticas a esta forma-
ção; · . . ___ ___ .. · · 

VIII-as que decorram da manutenção. de 
pessoal in_ativo, não estatutário nem originário 
de instituições g_e ens_ino, em razão de aposen
tadoria. 
_ M _105 .. Aprestação de assistência técni~ 
ca e financeira da União, prevista no § 1<> do 
art211 da Constituição Federal, fica condicio
nada ao efetivo cumprimento pelos Estados, 
pelo D_istrito F'ederal e pelos Munidpios do 

.. d\sposto nestalei, sem prejuízo de_outras co-
minaç~~ legais. 
-~· 106. Os órgãos e entidades integran

tes d,os Sistemas de planejamento e orçamen
to_d~talharão seU$ programaS de trabalho, de 
modo_qu~ as ações definidas nesta lei comO 
de manutençã._o e desenvolvimento do ensino 
sejam identificadas em seus aspectos opera~ 
cio_nals, _a nível d~ subprojeto e subatividade 
orç_a_mentárias, para efeito de consideraç~o 
nas_ fc:ts~ da elaboi'.~ção _e execus;ãQ _do orç_a~-
mento. · 

Arl _1 0_7. ·os órgãos centrais dos sistemas 
... di plãnejamento e orçamento e administração 

financeira, contabilidade e auditoria, em suas 
áreaS de atuação, estabelec~rão mecanismos 
e meios de Qefenciar/Cohtrólar, apurar e divul~ 
gar para o público os resultados que visem 
dar cyffiprfrriento ao disposto nesta lei no que 
se refer~: às despesas com a inanutenç:ão ·e 
desenvolvimento do ensinO. 
.---§ 19 os-·resultádos referidos nocaput des~ 
te-.:irtigo se~ª-o de_ domíriio 'públic:o e divulga
dos ·na data de aproVaçãõ di;t Lei de OrÇa~ 
_menta' 1\nua.l e ao fmal de cada trimestre ·do 
exercido f1Sca1. - - - · · 
- §- 29 Coiil:p"éte ao 'oMin~Íro de Estâdo da 
Educ:~~o, __ no âmbito da Uritao~ e aOs ·secre
táiior-cre E:ducaçãO, no âmbito dos respectivos 
Estados~ -DiStrito Federal e Municij:>ios·, diligenw 
dar para que se c:lê cumprimento ao disposto 
no ci!Iput deste afti.gO e erp. Seu § 1 ~. 

Arl 108 .. Çortipete-aôPoder Público pro~ 
-·ceaer, trJmeStrãlinente, à ampla divulgação da 

aplicação dos recursás púbU~os destinados 
à éduc~ção. . ~ --- -
---§ 1? A divtifQaçao referida no capui deste 
artigo: - -- · ~. .. · 

1-é da c:ompetência do MinistrO da Educa
ção na· que se refere a despesas realizadas 
pela União e será léitã-fneaianfe ·püblicas;ão 
das informações pertinentes no Diário OfiCial 
da União e em pelo menos um períodico de 
grande c:;:irculação nacional; 
li-é da· competência dos Secretários da 

Edf,l.caç:ão dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios, no que se refere a dé$pesas 
realizaâas pelos respectivos Estados, Distrito 
Fe:dei'al e Municípios, e será feita mediante 
Pl!blicação das informações pertinentes no 
Diánó Oficial e eni periódico de grande circu~ 

-iaÇão na unidade recteréida; 
_III_- jncluirá relação nominal das entidades 

de ensino sem fins lucrativos, nos termos do 
art. 2-13 da Constituição, beneficiadas com re-

cursos públicos, asslm como .os quantitativos 
a eles destinadas e !;-..J~ respectivas fmalida-: 
des; 

IV- ihcluirá indicação das despesas com 
bolsas de estudos, discrimihari.do-se os· recut~
SOS e o ntlii'leto-de_boJsi:ts Pór instituiçãO em 
que estiverem· matric:ulados os alunos benE:fi~ .. 
ciados. 

§ 29 COristifui crime de responsabilidade 
da autorldade competente o não cumprimen~ 
to do disposto nos artigos 107 e 108 desta 
lei. . . _ .. 

Art. 109. A publicação das informaçõeS 
sobre repasse de reç_ursos públicos e entida~ 
des de enslno sem fins lucrativos, referida no 
art. 108 § 19, inciSo lL-sérárealizada: 
I- em periódico de grande circulaçaõ mi

cional, em se tratando de instituição de educa~ 
ção superior; 

n-em periódico de grande circ:u1aç:ão no 
Estado no qual se situa a instituição, caso esta 
desenvolva -.:rti_0dades de ensinO_ pré~e~olar, 
de 19 e 29 graUs. 

Art. 110. _O ensino público fundamental 
terá como fonte adicional de fmanciil.mento 
o s8Iário-educÇição, recol})ido r)a fOrma ctesta 
lel pelas empresas, ·que ·poderão deduzir deSta 
çontribuiç&o a aplicação realizada com ensino 
fundamental de seus empregados e depen-
dentes.- - ---

§ }9 A aplicação dos recursos do salário~ 
educação pelas empresas, referida no c:aput 
deste artiQo, é restn'"tã à manutenção de esco
las próprias de 1 o grau, destinadas a seus-em~ 
pregados e dependentes_,_ e geridas paritaria~ 
!J1ente por representantes do empregador e 
dos trabalhadores. _ 

§ 29 bsrecursOsdeqUétraÚio--Cçputdes:. 
te artigo serão aplicados exclusiva e .direta· 
mente-na ehsino fundamental público, sendo 
vedada sua utilização para qua.lquer outro fllfl, 
resSalvado o disposto nõ § 1° deste artigo e 
nos§§ 1çe59doart.113. 

§ 39 t: vedada a criação ou manutenção, 
pelo Poder Público, de sistemas de recolhi~ 
mehto do sa1ário~educaçâo que permitam ·ao 
contribuinte optar pela destinação-a ser dada 
aos xecursos, ressalvada a hipótese prevista 
no§ }<>-deste artigo. 

Art. 111. O salário~educação incidirá so~ 
bre: -

I-á receita bruta das empresas públicas 
e privadas que realizem vendas de merça,do
rias, bem como da_s_ instituições financeiras_ 
e entidades seguradoras; __ . 

Il-_o valor do Imposto de Renda devido, 
como se devido foss_e, pelas empresas públi~ 
cas e. privadas que real~m exclusivamente 
venda de_ serviços; .. 

m-o excedente financeiro das entidades 
de ensino de fins não lucrativos e das entida~ 
des assiStehc:iais _e filantrópicas assim defini~ 
das na forma da lei. 

Parágrafo único. É vedado ao PQder Públ.i
co ·c:oncéder, às empresas e entidades_ men
cionadas nos incisoS I, 11 e 111 do caput deste_ 
artigo, suspensão temporária ou isenção de 
recolhimento do salário~educação. _ . 

Art. 112. A aiíquota do salário-educação 
será àéf!Oida por ato do Poder Executivo, sen~ 



3222 -Quinta-feira 29 ÔlÁRIODO CONGRESSO NAGONAL (SeÇão II) Junhoqe 1989 

do seu valor determinado em função:.da recei~ 
ta estimada, de tal forma que esta corresponda 
a 1_15 (um quinto) da soma das despesas reali
zadas pela União, pelos Estados e pelos M~:~ni
cfpios com o ensino público de }9 grau no 
ano anterior ao de promulgação desta lei, de
duzidas destas despesas aquelas efetuadas 
com recursos do salário-educação. 

Parágrafo único. A alíquota dõ salário-e
ducação poderá ser reajustada a maior, por 
ato do Poder Executivo, a cada cinco anos 
contados da data da promulgação desta lei, 
sempre que sua receita for inferior ao índice 
estabelecido no caput deste artigo, calculado 
no ano anterior ao do reajuste. 

Art. 113, O montante dã arrecadação do 
salário-educação, em cada Estado, Muntcípio, 
Território e no Distrito Federal, será creditado: 

1-25% (vinte e cinco por cento} em favõr 
do Ministério da Educação, denominado quo
ta federal; 

II-60% (sessenta por cento) em favor da 
Secretaria da Educã:Ç-ão do respectivo Estado, 
Territôrio ou Distrito Fedefal, denominado 
quota estadual; 

DI-15% (quinze por centO) em favor da 
Secretaria de Educação do respectivo Muni~ 
cipio, denominado quota municipal. 

§ 1 ~ Os recursos da quota federal serão 
aplicados: 

1-em programas, de iniciativa própria do 
Ministério, de formação e aperfeiçoamento de 
docentes para a escola de 1 o grau e de pesqui
sas versando sobre este nível de ensino, sendo 
vedado seu uso para empréstimos, concessão 
de bolsas, auxílios ou transferências a institui
ções de ensino particular. 
II-em transferência aos Estados, _aos Ter

ritórios e ao Distrito Federal, segundo critérios 
determtnados pelo Plano Nacional de Educa
ção, que levem em consideraçao o respectivo 
déficit de escolarização obrigatória e o valor 
da respectiva quota estadual. 

§ 2'i' O valor total das transferências referi
das no inciso 11 do § 1 ~ deste artigo não poderá 
ser inferior a 4/5 (quatro quintos} do montante 
da quota federal. 

§ 3° Os recursos da quota estadual serão 
aplicados: · 

1-nos Estados e no Distrito Federal, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino pú
blico de 19 grau, de _acordo_ com os planos 
de aplicação aprovados pelas respectivas As
sembléias Legislativas e Câmara Distrital; 

II-nos Estados, em transferências aos re&
pectivos Municípios, segundo _critérip que le
vem em consideração o respectivo déficit de 
escolarização obrlgat6ria e o_ valor da respecK 
tiva quota munldpal. 

§ 4° O valor total das transferências ~n
ctonadas no iticiso 1! do § 3o deste artigo não 
poderá ser inferior a 1/3 do montante da quota 
estadual somado ao valor das aplicações dire
tas realizadas pelas empresas, no Estado. 

§ 5o Os- recursos da quota municipal se
rão aplicados em programas de manutenção 
e desenvolvimento do ensino de 19 grau, apro
vados pelas respectivas Câmaras Municipais. 

décimo de um por cento) do valor da qUoté?
federal, da quota estadual e da quota muni
cipal, o qual lhe será transferido pela União 
e pelo Distrito Federal ou pelo Estado e res
pectivo Município ao fmal de cada trimestre 
do exercício~ 

§ 79 Os créditos de que tratam os incisos 
I, ll e !TI do caput deste artigo serão efetivados, 
no máxfmo, ap6s 15 (quinze) dias contados 

·da data da arrecadação _dos recursos pela 
agência ou órgão dela encarregado. 

§ & As transferências da União aos Esta
dos e ao Distrito Federal, e dos Estados aos 
respectivos Municípios, serão efetivadas, no 
máximo, após quinze dias da data dos créditos 
mencionados no § 79 deste artigo. 

§ g.;, Ao rmal·d~ exercício fiscal, as diferen
ças eventualmente existentes para satisfação 
das proporções mínimas mencionadas nos§§ 
29 e 49 deste artigo serão ·compensados nos 
exercícios seguintes, corrigidas segundo as ta
xas de variação do índice oficial da inflação. 

§ 10. As transferências mencionadas 
neste artigo ficam condicionadas: 

I_:_ rio caso de transferência da União aos 
Estados e Distrito Federal, à aplicação do per
centual m:ínimo de 25% da receita de impos
tos na manutenÇão e desenvolvimento do en
sino, nos termos desta lei, apurados trimes
tralmente. 

11- no caso de transferências dos EstadOs 
aos resp_ectivós Municlp!Os, ao dispo to no inci
so I deste parágrafo, à aprovação do estatuto 
do Magistério pela Câmara Municipal e à com
provação do efetivO cumprimento do dispo
sitivo constitucional que os obriga à apliCação 
do percentual mínimo de 25% da arre_cadaçào 
de impostos e transferências na manutenção 
e desenvolvimento 4o ensino. 

Art. 114. Instituições de educação sem
fms lucrativos, para os efeitos do art. 150, inci
so VI, letra c da Constituição Federal, são aque
las qlié, mediã"nte comprovação através do 
balanço financeiro e outros documentos pró
prios, reapUquem na própria atividade de ensi
no todo e qualquer excedente financeiro, não 
_remunerando proprietários, dirigentes ou pes
soas que tenham com estes Vfucu1o de paren
tesco co-nsanguíneo ou afm até o ~ grau ou 
por adoção, nem lhes proporcionando rendi
mentos, dividendos-ou beneficias fmanceiros 
de qualquer natureza. 

§ 19 -As- instituições de educação previstas 
---no caput deste artigo não poderão repassar 

excendentes financeiros a instituições marite-
. nedora:; sob qualquer pretexto. 

- § .29 _Asprogramaçõesorçamentárias_das 
instituições de educação _sem fins lucrativos 
não conterão previsões de lucros e__os even
tuais excedentes fmancciros verificados em 
cada período orçamentário fmdo serão obriga
toriamente transformados em receita no pe
ríodo seguinte, com a conseqüente redução 
dos .ençargos pagos pelos usuários. 

. § 69 Oórgãooúagêndaqueviet-aarrecaK 
rdar o salário-educação fará jus a 0,01% (um~ 

§ 39 Em caso de encerramento das ativi
dades de uma instituição de educação, sem 
fins lucrativos, todo o seu património será obri
gats:>riamerite destiilado a uma outra institui
ção de educação da mesma natureza ou ao 

Poder Público, conforme o disposto no inciso 
U do art. 213 da-'Constituiç:ão Federal. 

Art. 115. Para fins do que determina a 
Constituição Federal, escola comunitária é 
aquela que atenda aos incisos I e li do seu 
artigo 213 e__ cujo processo de decisão seja 
desenvolvido através de órgão colegiado, com 
maioria de usuários pertencentes à comuni- -
dade a que serve, eleitos em assembléia com
posta pelos usuários na forma do estatuto. 

Art. 116. Escola confessiorial, nos termos 
do art. 213 da Constituição Federal, é aquela 
que, ligada a uma ordem religiosa, não tem 
a finalidade predpua de doutrinar segundo 
sua conftssão, mas de instruir e educar para 

_a vida em sociedade, respeitados os princípios 
religiosos. 

Art. 117. Escola f.Jlantrópica, nos tennos 
do art. 213 da COnstituição Federal, é aquela 
cujo caráter assistencial se materializa no aten
dimento aos necessitados e desamparados 
em geral, não havendo, sob qualquer hipótese, 
retribuição pecuniária pelos seus serviços por 
parte dos usuários. 

Art. 118. Os recursos públicos s6 pode
rão ser destinados às escolas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, nos termos do 
art. 213 da Constituição Federal, após o aten
dimento às necessidades _da rede pública de 
ensino. 

§ 1-9 Dos recUrSOS destinados à educação 
não poderão ser aplicados em programa-s de 
bolsas !=le estudos mais do que 10% (dez por 
cento} dos recursos destinados à expansão 
da rede de ensino público, enquanto nela hou
ver falta de vagas ou de cursos regulares capa
zes de absorver toda a população estudantil 
da localtdade. 

§ 29 O cumprimento deste artigo exime 
a autoridade competente do previsto no § 2~ 
do artigo 208 da Constituição Fedei'al. 

Art 119. O credenciamento junto às Se
cretarias de Educação das escolas comuni
tárias, confessionais e filantrópicaS, para fins 
dos benefiCias do artigo 213 da Constituição 
Federal, exigirá comprovação de custos efeti
vartlente incorridos, não se admitlndo itens 
relacionados a custos imputados nem rnarK 
gens de lucratividade. 

Art. 120. .Os excedentes ftnancelros de 
que trata o inciso I do artigo 213 da Consti
tuição Federal são eventuais, não podendo 
ser previstos nos planejamentos orçamentá· 
rios. 

Art. 121 Nenhuma parte dos excedentes 
financeiros das escolas comunitárias, confes
sionais ou filantrópicas, sob qualquer hipótese, 
poderá ser transferida à entidade mantene
dora e contabilizada como custõ: 

Arl 122. Bolsa de estudo, nos termos do 
parágrafO primeiro do art. 213 da CohstitUiÇão 
Federal, compreende o cuSto efetivo de uma 
mensalidade escolar mais o custo do material 
escolar, calculado da seguinte forma: 

B ~ (&25) 1,7 onde 
B = Bolsa de estudo 

_ S = Salário do professor ou soma do valor 
da hora-aula vezes o número de matérias feitaS 
pelo aluno. 
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25 = média estimada de alunos por sala 
de aula. 

1,7 = setenta por cento_ correspondentes 
a encargos sociais mais material escolar do 
aluno. 

§ 1 ~ Do total da bolsa de estudo, calcu
lada como estabelecido no caput deste artigo, 
25 (vinte e cinco por cento) serão repassados 
diretamente ao aluno que se responsabilizará 
pela compra de seu material escolar. 

§ Z' A periodicidade do repasse das bOl
sas de _estudo, nos termos deste artigo, será 
estabelecido pelas Secretárias de Educação 
do Estado do Município, de acordo com suas 
disponibilidades e conveniências do estudante 
bolsista. 

Art. 123. A habilitação para bolsa de estu
do será feita pelo responsável, pelo estudante 
ou pelo próprio, quando emancipado, na Se
cretária de Educação da localidade de domi
cilio do candidato-bolsista. 

§ }9 Exiglr-se-á ao responSável ou menor 
emancipado, para habilitação à bolsa de estu
do, registro em carteira profissional dos redi
mentos familiares ou do outro documento há
bil, a critério da Secretária de Educaçã_o, e 
comprovação de domicíJio. 

Art. 124. Bimestralmente o estabeleci
mento de ensino enviará à Secretaria de Edu
cação reJatórlo relativo aos alunos-bolsistas, 
o_qual deverá conter, pelo menos, o o aprovei
tamento e a freqüência. 

§ 1 ~ O discumprimento no CapUt deste 
artigo descredencia o _estabelecimento de en
sino ao recebimento de aJUiios-bolsistas. 

§ 29 A ausência injustificada do aluno
bolsista por mais de 5 (cinco) dias Jetivos con
secutivos ou 15 (quinze) alternados acarretará 
a perda da bolsa de estudo. 

Art. 125. Nos termos do§ I' do art 2!3 
da Constituição Federal, insuficiência de re
cursos caracteriza-se pela comprovação de 
rendimentos até um Piso Nacional de Salários 
por membro de família. 

Parágrafo único. Para efeito desta lei en
tende-se por família, pai, mãe, filhos e âepen
dentes legais. 

TITULO XIV 
Da Autonomia Universitária 

Art. 126. As Universidades gozam de au
tonomia didático-cientifica, administrativa e' de 
gestão financeira e patrimonial. 

Art. 127. A União .destinará recursos à 
Universidade Federal visando assegurar à ins
tituição: 

1-adequada manutenção e expansão das 
atividades do ensino, pesquisa e extensão; 

II-padrão de qualidade de suas ativida
des-fim e seu continuado aperfeiçoamento; 

m-democratização das oportunidades de 
acesso e de prosseguimento de estudos; 

IV-autonomia de gestão financeira e pa
tromonial. 

Art. 128~:-_- O orçamento geral da União 
consignará, sob a fo1ma de dOtação global, 
os recursos destinados à universidade federal, 
obedecidos os princípios expressos no art 127 
desta lei, considerado o programa de desen-
volvimento da instituição. · 

§ 1.. A universidade federal encaminhará 
ao Min~ér!O da Educação, pai'a iriformação 
do Poder _Executivo e do Poder Legislativo, 
com viStas ao atendimento no disposto no 
capl.it deste artigo e demais providências cabí
veis por ·parte do Poder Público: 

I-a previsã~ dos recursos necessários à 
exeCução de suas atividades-fim, segunao o 
seu programa de desenvolvimento; 

n-os eventuais ajustes da previsão cons-
tantes do programa, conforme requerido pelo 
desenvolvimento de suas atividades. 

§ 29 Os recursos do TesoUro deStinados 
pela União à universidade federal durante um 
exercício fiscal não poderão ter vaJores per
ce"iitüaTs iflferiores ao mcinta!lte que lhe foi 
transferido no exercício precedente, salvO se 
houver ocopido -desativação de_cur_$0-ou uni
-dade, e incluirá margem de_aumento que per
mita novos investimentos e custeíos, cOm vis
tas aó atendimento do disposto no caputdeste 
artigo. 

§ 3~ Como critério de cálculo para curn
prúnento do disposto no § z~ deste artigo, 
será tomada e~ proporção entre os recursos 
do Tesouro destinados à universidade federal 
e a receita tributária da União no exercido 
fiscal correspondente. 

Art. 129~ Coinpete à tiriNéi'.sidade federal, 
no go:zo de sua autonomia, elaborar seu orça-
mento. - - -- - -

_ § 1 .. -- Ó e:;'~Çam_ent~ _d_a -universidade -federal 
será aprovado pelos órgãos coletivos compe
tentes, nos termos do estatuto da instituição. 

§ 29 __ Qprçamento da universidade federal_ 
será amplamente divulgado no âinbitO interno 
da instit~ção e, bem assim, junto ao público 
em geral, competindo ao Reitor diligenciar pa
ra dar cumRrimento ao disposto neste pará
grafo. 

§ 39 A universidade federal dará Coriheci
men~ ao Ministério da Educa_~9, anualmen
te, de sey _orçamento aprovado, assim como, 
semé"sffalmente, das alterações nele efetuadas 
durante o exercido fiscal. 

§ 49 A universidade federal adotará a sis
temática- de gestão orçamentária e financeira 
adequada ao cumprimento de suas ativida
des-fim, respeitadas as nonnas gerais de con
tabilidade que regem a matéria, sendo-lhe fa
cultado: 

I- tr2!nsferir r~cursos de uma para _outra 
dotação; . 

O-abrir créditos suplementares por-oca
sião de aumento de receita; 

DI- executar ou anular restos a pagar; 
IV- incorporar ao seu saldo patrimonial os 

saldos de exercidos anteriores, consideran
do-os COmO receita própria no orçamento do 
exercício seguinte; 
V- efetuar demais transferências, quita

ções e_ toinár outras providências de ordem 
orçamentária, financeira e patrimonial neces
sárias ao bom desempenho da instituição. 

§ s~ A universidade federal deve estar ap
ta a fornecer, a qualquer tempo, ao público 
em geral e ao Ministério da Educação em es
pecial, as informações necessárias ao acom~ 
panhamento de seu des~penho financeiro, 

administrativo, pabiritonial e didátic():.denfífi- -
co. ~ 

§ 69 O_ balanço da universidade federal, 
submetido a exame do Tribunal de Contas 
da União, será de domínio público e ampla
mente divu1gado pela instituição. 
*t. 130. -A União ·dotará a universidade 

feCleral de patiimônio próprio re"iltável, sob a 
forma de prédios, terrenos, ações de empresas 
estatais e outros bens, tendo por fim assegu
rar-lhe receita própria, sem prejuízo dó dispo-s
to no art. 107. 
- § }9 A receita da universidade federal ad

vinda de seu patrimôniCi próprio integi'ará o 
orçamento e o balanço da instituição e- não 
será computada para efeito do que dispõem 
os parágrafos 29 e 39 do art. 128. 

§ 29 A dotação referida no caput deste ar
tigo será realizada segundo critérios de pro-
porcinalidade do valor do património em rela
ção às despesas realizadas pela instituição 
com recursos do Tesouro no ano anterior ao_ 
da promulgação desta lei. 

§ _ 39 É vedado à universidad~ federal alie
nar seu património próprio, eXceto pa:ra aquisi
ção, no mesmo exercido fiscal, de outro bem 
de valor comprovadamente idêntico ao do 
alienado ou maior do que este, ou ainda, em 
casos excepcionais, mediante autorização ex
pressa do Ministério da Educação, concedida 
à vista de petição fundamentada da instituiç!o 
requerente, na fonna da lei. · 

§ 4~ A alienação_de patrimônío próprio da 
universidade federal, na forma do disposto no _ 
pãrágrafo 59 deste artigo, depende de aprova
ção de dois terços do_ Conselho Universitário 
da instituição. 

TftULO X!1 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Arl 131. Os_ Estados e Mi.Jnidpios ajusta- -
rão sua legislação do. ensino ao disposto nesta 
lei, no prazo de um ano. 

ArL 132. Os ·mandatos dos atuais mem
bros do Conselho Federal de Educação e dos _ 
Conselhos de Educação das unidades federa
das se extinguem çom a publicação desta lei. 

Parágrafo único. O Ministério da Educa
ção estabelecerá normas para a imediat~ 
composição dos novos Conselhos de Educa-
ção, nos termos desta lei. __ 

Arl 133. Os ConSelhos.de Educação po
derão autorizar experiências pedagógicas, 

-cOm regimes -diversos dos prescritos na pre
sente lei, assegurando validade aos estudos 
assim realizados.__ 

Art. 134. A transferência de alunos de um 
para outro estabelecimento, inclusive de esco;. 
la de outro pais, será regulada pelos Conselhos -
de Educação competentes. 

Art. 135. O ensino ministrado nos estabe
lecimentOs militai'es é regulado por lei _espe-
dfica ·· · 

Art. 136. As questões suscitadas pela 
transição_ entre -O regime até agora vigente e 
o instituído pela presente lei serão resolvidas 
pelo Ministério da Educação. 

Art. 137. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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Art. -1.38. Revogani.-se-as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto busca atender o nosso 
indeclinável e urgente dever de preparar a ne
cessária legislação complementar à Consti
tuição Federal elaborada no ano passado, coe
rentemente com o programa partidário do 
PDT, que-privilegia a educaçãO como elemen
to fundamental para o desenvolvimento na
cinal. 

Deste modo, o oferecimento de um projeto 
de lei de Diretrize$ e Bases da Educação Na
cional ao debate no Sc_n_ado Federal repre
senta parte da colaboração que pretendemos 
dar a este esforço para o ordenamento jurídico 
necessârío à nação brasi\ei(_a. 

Para isso, tomamos o projeto ápresentado 
à Câmara Federal pelo eminente Deputado 
Octávio EJísio, logo após a promulgação da 
Constituição, como referência. Adotamos inte~ 
gralmente a maior porção do projeto, ao qual 
adendamos idéias que consideramos de capiR 
tal importância para o resgate da educação 
pública nacional, único meio efetivo de retirar 
da miséria grande parcela da população brasiR 
!eira e de permitir que este país faça jus ao 
titulo de a· economia do mundo. 

Destas idéias, gostaríamos de destacar alR 
gumas que nos parecem as mais importantes. 
A primeira delas refereRse à reformulação dQS_ 
Conselhos de Educação Estaduals e Federal. 
Buscamos atribuir a estes funções normativa 
e consultiva nos respectivos âmbitos de atuaR 
ção, restringindo suas competências aos as
suntos pedagógicos. Além disso, a nomeação 
dos conselheiros e a duração dos mandatos 
foram alterados, objetivando maior rotatividaR 
de na composição desses colegiados e a sua 
subordinação aos Secretários de Estado e ao 
Ministro da Educação.-

Esta mudança é imperativa para a recon
dução à ordem administrativa própria da de
mocracia. Os Conselhos tomaram-se, nos últi
mos anos, instâncias legislativas todo-pode
rosas, responsáveis, entre outras coisas, pela 
autorização de funcionamento ~ reconheciR 
mente de escolas privadas, retirando dos ór
gãos próprios do Executivo e do Legislativo 
funções que lhes são inerentes em qualquer 
democracia. Também a nomeação dos con
selheiros pelos chefes de governo e não pelos 
seus auxiliares responsáveis pela área de edu
cação, COLflO acontece atualmente, subverte 
e hierarqua, tomando as Secretarias Estaduais 
e o Ministério da Educação executores de de
dsões _dos Conselhos. Deste_ modo, procu
ramos restabelecer a hierarquia na adminis
tração pública, destinando aos conselhos de 
Educação as funções para as quais foram ori~ 
ginalmente previstos. 

Outra atribuição que retiramos dos Conse
lhos, de modo a permitir-lhes dedicaç~o exclu
siva a assunto!i pedagógicos, foi a de admi
nistrar questões relacionadas a taxas e encar
gos das escolas ~articulares. Para Isso _criamos . 
um órgão específico, autônomo- e vinculado 
às Secretarias de EducaÇão Estaduais, com
posto paritariamente por todos os segmentos 

d_g: alguma maneira interessados na que~: 
proprietários de escolas, professores, alunos, 
pais, órgãos fiscalizadores e SeCretaria de 
Educação. 

Entedemos que, deSte modo, retira-se do 
Governo e entrega-se à sociedade a atribuição 
de fixar e reajustar taxas e encargos escolares, 
com a necessária supervisão das autoridades 
competentes, tendo em '.tista que estas taxas 
e encargos devem ser estritamente contro
ladas enquanto persistir a falta de vagas para 
o atendimento de toda a população pela rede 
escolar pública._ 
~Outra Contribuição dada no presente proje

to, que entendemos de grande relevância, é 
a regulamentação-do princípio da gestão de
mocr_á_tica da escola estabelecido Rela nova 

_Constituição Federal. Para isso propomos to
da-Uma estrutura de participação dos pais e 
dos alunos na administração e nos proce~sos 
pedagógicos das escolas da rede pública atra
vés de órgãos próprios, tomando-os cada vez. 
mais_ comprometidos com um processo de 
seu interesse imediato e permitindo que essa 
participação traga o·c::onstante aprimoramento 
da escola em todos os níveis. 

Também procuramos estabelecer clara~ 
mente, dentro dos princípios norteadores da 
nova Carta_ Magna, critérios para a destinação 
de recursos públicos a escolas não-públicas, 
de forma a garantir o bom uso da parcela 
dos impostos reservados à educaçã_o, As_sim, 
buscamos definir de r'npdo preciso a forma 
de concessão de bolsas de estudo, prevista 
no art. 213, e conceituamos o que são esColas 
confessiorii3:is, comUilitárias e ffiantrópicas 
sem fins lucrativos para as fmalidades deste 
mesmo artigo e do art. 150, inciso Vl, letra 
"c" da Constituição, que concede imunidade 
fiscal a instituições de educação sein fins lu
crativos. 

Finalmente, gostaríamos de destacar uma 
inovação introduzida no sistema de acesso ao 
3~ Giàu, de capital importância no resgate da 
escola pública no Brasil. Trata-se da reserva 
de 60% das vagas das universidades e institui
ções isoladas de ensino público a alunos 
egressos de escolas públicas, que tenham ne
las cursado pelo menos as quatro séries ante
riores ao 39 grau. Ao lado disso, procurou-se 
estabelec_er os critérios para este ingresso, me
diante mensuração de aprendizagem ao longo 
destes quatro anos através de testes padro
nizados. 

Também abrimos a possibilidade de cria
ção deo escolas-satélites de 2° Grau pelas insti
tuições públicas de ensino de 3~ Grau, para 
as quais poderão ingressar alunos da rede pú
blica de ensino, mediante aferição de aprendi
zagerrl e sel~ão feitas em crianças a partir 
da õ~ série do 1 ~ grau. 

Estas medidas têm como base de raciocínio 
a incessante- demanda da dasse média pelo 
curso superior como forma de ascenção so
cial, o resgate da escola pública e uma interli
gação positlva, através do efetivo processo de 
aprendizagem e seleção progressiva, entre as 
escolas de 1 ~, 29 e 39 Graus. 

Durante- muitos m10s foi e continua ainda 
sendO o son_ho -d<:~ classe média brasileira a 

colocação de seus filhos na universidade, co
mo forma de obtenção de asçen,ção sodlll. 
A dernanda excessiva acabou g~rando o exa
me vestibular, um processo distorcido de aferiR 
ção de aprendizagem e seleção dos que teriam 
o dir_eito ao ingresso nª_o~niversidade. 

O vestibular, por sua vez, gerou a especia~ 
lização da escola particular no adestramento 
dos filhos· das dasses mais abastadas, únicos 
a poder freqüentá-Jas, o que não só limitou 
o processo_de ensinO de2-o Grau, como passou 
a impedir os filhos da,s classes menos favore
cidas de ingressar no 3° G@u, U_ma vez que 
o máximo que lhes era permitido era a fre
qüência à escola pública de 29 Grau;porye:tes 
proibilia de prepará-los para o vestibular. 

Com estas medidas, pretendemos reOrde
nar o processo de ensino de 29 grau, com 
reflexos na estrutura do 19 Grau; dar igualdade 
de oportunidades e racionalizar a forma de 
seleç_ão para o ingresso no 39 Grau, ancoran
do-a em efetiva" aprendizagem e não em puro 
adestramento para testes de seleção que em 
nada_contribuem para a elevação do nível do 
alunado de ._Jo GraU. __ 

Estas são, portanto, as contribuições princi
pais que desejamos oferecer ao debate pelo 
Congresso Nacional, aprimorando, como já 
dissemos, o projeto apresentãdó à Câmara 
f&:deral pelo eminente Deputado Octávio Elí
sio. Somente assim~-g~mos nós, do P.artido 
Democrático Trabalhista, poderemos erradi
car o analfabetismo do País, reconduzir aos 
bancos escolares uma população de cerca de 
27 milhões de crianças e adolescen~ na faixa 
de 4 a 18 anos e levar o Brasil a uma marcha 
segura e permanente-em busca d_o desenvol
vimento e do bem_-:e_star de sua população. 

Sala das_ Sessõe;s., 28 de junhO de 1989. 
--=.Senado! Mán"o Maia. 

(A Comissão de EducaÇão-cOinpetêrJ. 
ela terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneira) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme-
tidos às Cõmissões competentes:-- -

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1"~ Se~retário. 

É !ido o seguinte 

REQUERIMENTO 1'1• 357, DE 1989 . 
Brasília, 28 de junho de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 216 do Regimento JnterR 

no, requeiro à essa Presidência a Qb.ter infor
mações junto a Presidência da República so
bre: 

l-Andamento Projeto de Privãtização da 
Fundação Centro BrasUeiro de TV Ed~Jcativa
-Funtevê. 

2.- Quanto a veracidade ou não das de
núncias formuladas por funcionárlci_s da mes
ma empresa, na Revista fsto É Senhor, datada 
do dia de hoje- 25 de junho de_1989.
Senador Dirceu Carneiro. 

À ComissãO Dlretora 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimentQ lido será examinadQ pela 
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Comissão Diretora para exame posterior dO 
Plenário~ 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 19 _Secretário. 

São 6dos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 358, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
371 , alínea b, do Regimento Interno, para o 
Oficio n~ S/13, de 1989, relativo a pleito do 
Governo do Estado do T oc:-antins. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. 
-Leopoldo Peres- Marcotides Oadelha -
Moisés Abrão - Chagas Rodri~es. 

REQOERIMENTO N• 359, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alinea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei do DF n<> 27, de 1989, de inicia
tiva do Governador do Distrito Federal, que 
autoriza o Poder ExecUtivo a abrir créditos adi
cionais até o limite de NCz$ 330.000.000,00 
(trezentos e trinta milhões de cruzados novos) 
e dá outras providências. -

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. 
-Jutahy Magalhães- Ronafdo Aragão
Feniando Henrique Cardoso - Divaldo Su
ruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma-do-art::.340, II, do~ 
Regimento Interno. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Antes de passar à Ordem do Dia, a Mesa, 
pensando traduzir o pensamento de todo o 
Senado F_ederal, quer consignar um voto de 
regozijo- pelo transcurso, hoje, do octagésimo 
aniversário do ex-Presidente desta Casa, Sena
dor Magalhães Pinto. 

Esta Presidência renova aos Srs. Senadores 
o apelo para o comparecimento à sessão de 
hoje do Congresso Nacional, às 18 horas e 
30 minutos; e anuncia que, possivelmente na 
sexta-feira, pela manhã, à tarde e _à noite, have
rá várias sessões, para podermos votar todas 
as matérias que reclamam urgência antes do 
recesso, a 1 '? de julho próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- EsQotado o tempo destinado ãO -Expedien..: 
te, passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara- n-? 48, de 
1983 (n'? 5.019/81, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a criaçáo do Tribunal 
Regional do Trabalho da 13~ Região, com 
sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, 
e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do art 334, 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 Câmara no 48, de 1983. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei -da Cân1ara- n9 74, de 
1983 (n~ 603/83, na Casa de origem), 
que modifica a redação -do art. 492 da 
ConSollaação das Leis do Trabalho, apre-
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 1 ~ de 
mala de 1943, assegu'rãndo a estabilida
de do trabalhador a partir da data de sua 
admissão, e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a,do Regimento Interno e conforme o Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão die Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n" 74, de 1983. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá aO Arquivo, feita a deVida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 3: 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado nç 177, de 
1984 - Complementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n'? 26, de 
11 de agosto de 1975,_ com vistas a atri
buir à Justiça do Trabalho competência 
para dirimir questões relacionadas com 
o PlS, bem com<? a fiXar prazo de prescri
-ção para- reclamar direitos neSse campo. 

. . . 

A matéria, nos termos do art. 334, 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 do Senado n" 177, de 1984 
-Complementar. (Pausa) 

Não flavendo objeção de Plenário, a matéria 
irá-aó"-Arquivo. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...;__ Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se,-agora, à apreciação do Requeri
mento nç 358, de_ urgência, lido no Expediente, 
ao Oficio n~ S/13, de 1989, relativo a pleito 
do Governei do EstadO de Tocantins. 

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 Econômícos. 

Sollcíto ao nobre Sr. Senador Moisés Abrão 
o parecer da Comissão de Assuntos Econó-
micos. -

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC - TO. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, solicita o Sr. Governador do Esta-

do do Tocantins, nos termos do art. 52, V, 
da Constituição Federal, autorização Para ce
lebrar contrato de empréstimo junto aos Ban
COs: MNClnternationaJ. Bank e banque Worms, 
no valor deUS$ 400,000,000.00 (quatrocen
tos milhões de dólares norte-americanos), em 
moeda nacional, já internados no País, com 
garantia da União, para financiar projetas de 
infra-estrutura em diversas regiões do Estado. 

O desembolso dos recursos em moerla na
cional ocorrerá gradualmente, cüluindo-se, 
dessa forma, o impacto monetário, com o ob
jetivo de tomá-lo perfeitamente suportáve_l pe
la União. 

O pedido em exame está in~do com: 
-Medida Provisória ri' 01, autorizativa de 

empréstimos internos e exteinos (art. 109), 
e seu Anexo I-Orçamento-Programa 1989. 

-Lei n9 2, de 23-1-89, que aprova o orça-
mento-Geral do Estado para 1989_. 

..:,_Lei n9 3, de 23-1-89;que aprova-o Orça
meDto Plurianual de Investimentos para o Triê-
nio 1989/!991. 

-Leis n~" 10, 11 e 12, de 23-1-89, que 
autorizam o Chefe do Pode r Executivo a con
trair empréstimos e fmancjamentos externos 
para investimentos na infra-estrutura do Es
tado. 
-- -Lein'? 13, de23-1-89,qUeautorizao Che

fe do Poder Executivo a contrair fianças ou 
conceder avais do Tesouro" do Estado em ope
rações de crédito externo._ 

-Croquis da localização dos projetas do 
sistema viário básico. 

A operação deVerá obedecer às seguintes 
condi_ç:ões básicas: 

a) Valor: US$ 400,000,000.00 
b) Prazo: 12 anos, incluídos 5 de carência; 
c) Garantia: aval do tesouro nacional; 
d) Enca_rgos financeiros: de acordo com as 

taxas autorizadas pelo Banco Centrar do Brasil; 
e} Desembolso: 1) 30% - na assinatura 

aos· córitratos ou no fecnamento do câmbio; 
2) 40% - no início _do exerclcio de_ 1990; 
3) 30% -no início do eXercício de 1991. 
-A ConstítufçãCfde 1967, ao tratar dos em

préstimos externos de interesse de Estados, 
em s_eu art 42, IV,-atribui a ao Senado Federal 
competência privátivã para "autorizar emprés
timos, operações ou acordos externos, de 
qualquer natureza, de interesse dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, "ouvido 
o Poder Exec_utivo Federal". 

An9Va Carta Constitucional regula a matéria 
em seu art. 52, incisos N e VIII, determinando, 
verbis: 

"Art. 52. Cohlpere priVativamente ao 
Senado Federal: 
N- autorizar operações externas de 

natureza financeira, de interesse da União, 
dos Estadas, do Distrito Federal, dos Ter-
ritórios e dos MU_niçipios.'' -

EntendemoS, assim, que o Senado Federal 
pode, em virtude da nova Constituição, apro
var tais operações independentemente de ma
nifestação do Poder Exe<::utiYO Federal, 

o caso em exame- tem aspectos para os -
quais não há precedente entre os pedidos da 
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mesma natureza submetidos a nossa delibe
ração. 

O Estado interessado n~ contratação do 
empréstimo em questão foi criado pela Cons
tituição de 1988, no art. 13 do Ato das Dispo
sições Constitudonais Transitórias e, portanto, 
por sua pouca fdade, não possui uma dívida 
externa ou interna que possa inViabilizar sua 
execução orçamentária. É possível afumar, 
sem risco, que as obrigações que assumir, 
relativamente ao empresário ora examinado, 
poderão ser satisfeitas com recursos para tan
to alocados no orçamento. _ _ _ 

Por outro lado, os projetas de ínfra-estn.,Jtura 
a serem executados com os recursos do em
préstimo pretendido, são absolutamente prio
ritários dado que o Estado de Tocantins, por 
sua posição geográfica, depende da existência 
de um slstêma viário e de transportes que 
funcionem com um mínimo de eficácia. 

Por todo o exposto, opinamos pelo acolhi
mento da solicitação do Qpvemo· do J;::stado 
de Tocantins, no que se refere à autorização 
para que essa Unidade da Federação contrate 
operação de empréstimO ora solicitado, nos 
termos do presente 

PROJETO DE RESOLOÇÃO 
N• 37, DE 1989 

Autoriza o Estado de Tocantins a Con
tatar operaç_§o de empréstimo externo no 
valor de 400,000.000,00 (quatrocentos 
JTJJ1hões de dólares norte-americanos), 
junto a um sindicato de bancos estran
geiros. 

Art. 1"' É o Es_tado do Toc.;mtins autori
zado, nostermosdoart. 52, inciso V, da Consti
tuição Federal, a contratar operação de crédito 
externo do valor de US$_400,000,000.00 (qua
trocentos milhões de dólares norte-america
nos), com um sindicato de bancos liderados 
pelo MNC lntemabional Bank e pelo Banque 
Worrns, nas condições financeiras aprovadas 
pelo Banco Centrai do Brasil, destinada a pro
jeto de infra-estrutura em diversas regiões do 
Estado. 

Art. 29 O empréstimO será desembolsado 
em três parcelas, sendo, a primeira, de 30% 
(trinta por cento) do vãlor contratado, quando 
da assinatura do contrato ou do fechamento 
do câmbio; a segunda, de 40% (quarenta por 
cento) do valor contratado, no exercido de 
1990 e-30% (trinta por cento) do valor contra
tàdo, no-exercício de 1991, tudo de acordo 
com o cronograma físico-financeiro das 
obras. 

Art 3<> Esta resolução entra em .vigor na 
data de sua publicação. 

I:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer da Cõfn[ssão de Assuntos Eco
nômfcos conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução n"' 37, de 1989, que autoriza 
o Governo do Estado do Tocantins a realizar 
operação de crédito externo no valor de 400 
milhões de dólares americanos. 

Completada ~ instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

N~o havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam-queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O proJeto irá à Corilissão Diretora, para a 

redação final. - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redação _final da matéria 
que será lida pelo Sr. !?..Secretário. 

~ lida a s~gui~te 

· PARECER N• 116, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução 
fl? 37, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
finar do Projeto de Resolução n9 37, de 1989, 
que- autoriza o Govemo __ do Estado do Tocan
tins a contratar operação de empréstimo exter
no ho valor de US$ 400,000,000.00 (quãi:ro
centos milhões de dólares amE:rlcanos). 

Sala de Reurtiões da Comissão, 28 de junho 
de 1989. -Nelson Cilrneiro, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator - António Luiz 
J'l!aya, Divaldo Suroagy. 

ANEXO AO PARECER N• 116, DE 1989 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso V, da Consti
tuiçãO, e eu, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do To
cantins a contratar operação de emprés
timo externo no valor de as$ 
400,000,00lf.OO- (ifu8trocentás 

7 

niifhões 
de dólares americemos},junto a um sfndj
-Cãfo-de bancos estrangeiros. 

O Senado Federal resolve: 
Ait. 1<> E o Governo do Estado do Tocan.

tirls nOs termos do art 52, inciso V, da Consti
tuição Federal, autorizado a contratar opera
ção de empréstimo externo no valor de GS$ 

· 400,000,000.00 (quatrocentos milhões de dó
lares ameriCanos), com um sindicato de ban
coirlideradas pelo MNC Intemational Bank e 
pelo Banque_ Worms, nas condições financei
ras aprovadas pelo Banco Central do Brasil, 
âestinada a projeto de infra-estrutura em diver
sas_ regiões do Estado. 

Art. Z' Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a redação fiilal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a paJavfa, encerro 
a discussão. 

_Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permaneCer-sentados. (Pé!_u-sa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
_n"' 359; de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei do DFti1 27, de 1989. -

Em votação o requerimento_. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Em conseqüência da aprovação, do reque
rimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão em tum. o- Yn!co do Projeto 
de Lei do Distrito Federal n927, de 1989, 
de irllciativa do sr: Governador do Distrito 
Federal, ·que autoriza o Pode"r Executivo 
a abrir créditos adicionais até o limite _de 
330 milhões de cruzados novos, e dá ou
tras providências. 

Dependendo de parecer da Comissão 
do Distrito Federal. 

_$Qlicito ao nobfe Senador Meira Filho o pa
recer da Comissão do Distrito Federal, 

O SR. MEIRA AlliO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Nos termos do artigo 39, inciso n, da Resolu
ção n9 157, de 1?-11-88, o Excelentíssimo Se
nho_r Governador do Dis.trito Federal submete 
à deliberação do Senado Federal Projeto de_ 
Lei n" 27/89, que autoriza o Poder ExeCUtivo. 
a abrir ao Orçamento do Distrito Federal crédi
tos adicionais até o·nmíte de 330 ffiilhões_de 
~ªdos novos, e _dá o_utras providências. 

Na Mensagem encaminhadora do Projeto 
--o Senhor Governador do DF solicita conceder 
caráter _de urgência na apreciação da matéria, 
de conformidade com o artigo 4o da citada 
resolução, dada a importância do Projeto para 
a Administração do Governo do Distrito Fe
deral. 

As fontes para o financiamento dos créditos. 
segundo Exposição de Motivos dç$ Secretá
rios de Governo e de Finanças, são oriundas 
do cresdm·ento da receita tributária do Distrito 
Federal, recursos decorrentes d~ aditivo ao 
·convênio relativo ao Sistema Unificado e Des
centralizado de Saúde - SUDS, e, ainda, refe
rente a opê"rações de- crédito negociadas com 
a Caixa Econõrriica Federal, no conteúdo do 
limite aprovado pela Resolução n9 186/87 do 
Senado Fed.era1. 

Com relação aos recursos provenientes do 
SUDS e Operações de créditos, o Projeto desti
na, respectivamente, NCz$ 9.269.918 (nove 
milhões, duzentos e ,&ess.enta e nove mil nove:R 
centos e dezoito cruzados novos) e NCz$ 
15.044.475,00 (quinze milhões, quarenta e 
quatro-mil, quatrocentos e setenta e cinco cni
zados novos). 

No qUe -toca_ à receita tributária, o aludido 
creScimento se refere. esPecialmente, ao Im
posto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre a Prestação de Servi
ços ·de Transporte interestadual e Intermunt
ctpal e de Comunicações -=. ICMS; e ao au· 
menta das transferências intergovemamenfals 
relativas ao Fundo de Participação dos Esta
dos e DistritO Federal e dos Municlp[os. 
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As dotações estão alocados de acordo com 
os seguintes grupos de despesa: 

NCz$ 1,00 
a) Crédito Suplemeritar ................................. . 

325.832587 
-Pessoal e Encargos Sociais ............ -~··--·-
88.022.626 
-Amortização e Encargos de Financiamen-
tos ............................ ,_ 
3.500.000 
-Outras Despesas Corrente e de Capital, in
clusive o Fundo de Desenvolvimento do DF. 

Os Srs. Scnádores que a aprovam queiram 
permanecer sentddos. (Pausa) 

Aprovada. 
O proj~O vai à Comissão Diretora, para a 

redação finaL 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

-Sobre a mesa, parecer da Comissão Dir~ 
tora, oferecendo a redação final, que vai ser 
lida pelo Sr. 19-Secretário. -

É lida a Seguinte: 

PAAECER_N• ll1;DE 1989 
.................. , •• u ............................ ______ ,,__ Da Comissão Diretora 
234.309.961 Redação fin'!1 do Projeto de Lei do DF 

b) Crédito Especial.......................................... nv 27, de 1989. -
4.167.413 . . -- -
Total ......................... m .... ~----- ------- _

6
_A Coryússão Diretora apresenta a redação 

330.000.000 · - 1nal do Projeto de Lei do DF n9 27, de 1989, 
A regulamentação de créditos suplemen- que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 

tareseespeciaisestádefmidanoteordoart. adicionãis ai"é-o limite de NCz$ 
43, § ]9, incisos J e 11, e §§ 29 e 30 ·da Lei 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de 

0 9 4.320, de 1964. cruzados novos) e dá outras providências. 
O Projeto de Lei, oi'a em área livre, está Sala de ReJJniõeS da Comissão, 28 de junho 

de acordo com 05 procedimentos introduzi- de 1989. - Nelson Carneiro, Presidente --:-
dos pelo art a~. da Lei n9 3, de 21-12-88, P"A:;u de Sousa, Relator- Nabor Júnior 
que determina autorização legislativa para a - ureo MeDo. 
rea1ização de despesas que ultrapassem 20% ANEXO AO PARECER N" 117, DE 1989 
do valor das dotações originais da Lei Orça- Redaçâo final do Projeto de Lei dO DF 
mentária. -n~ 27, de 1989, que autoriza o Poder Exe-

Por obedecer aos parâmetros constitucio- cutlvo a abrir créditos adicionais até o 
nais e legais pertinenteS, nosso parecer é Pela limite de NCz$ 330.000.000,00 (trezentos 
aprovação do Projeto. e trinta milhões _de cruzados novos) e dá 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é favorável 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à sua discussão, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em "votação. 

outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 É o Poder EXecUtivo autorizado a: 
1-abrir créditos suplementares, conforme 

discriminado no Anexo_ I, ao Orçamento do 
Distrito Federal- Lei n9 3, de 21 de dezembro 
de 1988, com as alterações introduzidas pela 
Lei n? 16, de 11 de abril de 1989- até o 
limite de NCz$ 325.832.587,00 (trezentos e 

------------ ........ ____ , _______________ _ 
f1NEXO I 

vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e 
dois mil, quinhentos e oitenta e sete cruzados 
novos) utilizando os recursos _oriundos do ex
cesso de arrecadação das receitas, a teor do 
art. 43, §§ }9, incisos I e II, 2~> e 3q da Léi 
n~" 4320, de 17 de mafçO-de 1964, e recursos 
decorrentes de _anulação parcial das dotações 

- orçameritárias fndiCci:das no Anexo III -desta lei 
e no montante especificado, sendo: 
-Pessoa] e Encargos Sociais .......................... . 
NCz$ 88.=:626,00 -- ~·-- -- -
-Amortização e Encargos de Financiamento 

N6$·3:5oo:iiõa:aa··········-· 
........ OUtraS Despesas Correntes e de Cap1f.ãl, 

inclusive o Fundo de Desenvolvimento do 
Distrito Federal ................................... ~.--....... _ .. 

NCz$ 234.309.961,00 
li-abrir créditos especiais ao Orçamento 

do Distrito Federal- Lei n9 3, de 21 de dezem
bro de 1988, com as alterações introduzidas 
pela Lei n9 16, de 11 de abril de 1989 -
até _o limite de N.Cz$ 4.167Al3,00 ((Juatro mi
lhões, cento e sessenta e sete mil, quatrocen
tos e treze cruzados novos), utilizando os -re
cursos do excesso de arrecadação das recei
tas, a teor do art. 43, §§ 1?, inciso 11 e 39, da 
Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964, para 
atender aos programas de trabalho constantes 
do Anexo 11. 

Parágrafo úniCo. Os créditos adicionaiS 
abertos na forma dos Incisos I e 11 deste artigo 
incorporam-se ao Orçamento do Distrito Fe-
deral para o exercido financeiro de 1989 e 
somam-se ao valor de cada projeto e al:ividade 
para efeito ·a e .. aplicação do limite a -que se 
refere o inciso I do art. 89 da Lei n<? 3, de 
21 de dezembro de 1988. 

Art. 29- """"Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

NGz> 1, C0 

APLICW:O f;CGUiWO OS PROGP.!d·in5 DE TRABALHO 

AiltXO A LEI liP.. DE OE D~ 1989 
:----------~·-----··-----------------------------------------------------: 

CODlGO E S l' E C l F l C A C A O VI• LDR 
: -----------------·---} ------ ___________ .., _______ : --------------: 

TP.lllUHt1L DE CO/IT,\S DO DISTRITO fEDEP.AL 
TRWUiir\L DE ClmW> DJ DISTRITO FEDERAL 

0!03l.0iOZ0022.00! FISCIILIZW10 [ COIHROL[ Dl1 M:RECAD:",CAO E J1PI.ICACriO DOS RECURSOS 
PII8LlCOS 

C1Cví.Cl0;!41'o2.002 : ENCARGOS COM liiJiT!VOS E PCiiSION!ST(lS 

ii00~ 

11<301 
GliulNElE [;0 GO'!t.RliADOR 
GABINETE DO GOVCí:NfiDOR 

: 

4.27Lü6H 
95i.i4l 

..................... -.... ----.. -----.. ----------.. -~--~--·-----------------·~-------------------·~--
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1--------------------··------------------------------·---------------------------------·--:--J 
i CODIGO E S f' E C lT l C 11 C A O VALOR : 
l··--~~---··--- .. ------- I---------------- --------·-- ---~-----------~ 

I· 
• 

ii~0L03070202.003 l liSoESSOP.IiMENTO SUPERIOR 
ll CCL 03070202, úV9 l ASSESSOiir,MEIITO lílLITt•R 

il002 : DEPARTtirí[/HO DE EDUCACi10 FISJC,), ESPORTE E RECREACM 

ilM3.084602í2.006 : PLilNEJ,\MEIITO, PIIOHOCM E COORDEN!tCM DA POLITIC!i DE EOliCilC!lO f!SICA, 
DESPORTOS E REfR[!,CAO 

1!004 : IIIST!lUTO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA 

1!6~4.03!00562.!35 l DISSEiill:ACI\0, PESQUISA E DESENVOLVIIíEflTO DE P~ODUTOS E PP.OCESSOS 
(,L TERI:ATJVOS 

12000 I PROCURADORIA GERAL 
!2CO! I PROCURADORIA GERAL 

!200L0307ti42.009 : DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 

!3000 I SECRETt,RJA DO GOVERNO 
13001 l SECRETARIA DO GOVERNO 

. . 
!3C0i:030902l2.0!0 l COORDENACAO D1\S mVIDiiDES DE rLIJI<EJi\11EIHO, ORCI\!1EIHO E lfODERiHZ~CM 

DA ACI!O 80\IERNM\EIITAL 
lJ00!. O:I090c! 2, W I MMHIJD/C/;0 IIIIS f Ui;COIS Df I<SSESSORilHENTO S!JPERIOR 

I 
I 

!J\,~: 1 I ~W:UI.lllli fJ0 GIJI)[J:IIO ·· f.IIJilii•iifS >UnP.i!JS!Ol!o\DIJS 

l:h10:',(/3ô?l••t;U,27 I MOlO AO 1/f.c;UI''OLV!IIUHO iJIJ IJCM GvVERI/!,MEIITAL 
I 

!3M3 I r.DHINE:TI:I/'(,0 DA CIDI>DE SI;TCLTTE DO NUCLlO P.lii:On~nrlff 
I 

1?00~~.CJMC-;1 l;,:.ef~1 I hDliiUJGi',~l.[fJ') G0\1E?.:IítHDHP.L NO NULl[O Bt~NDU~MHE 

l l30[>3.lC5D5Z~2.066 l CONSI:RV;\CI;O DE r,m,s U~D.~!llZADi;S D,j f:JD,\DE Si\TEUTE 

' ·' 

DO liUClEO ~lliiDE!RI;:IrE 

13~·ü4.~3J702i2~0ii; : AüliUHSTRttCf;O GOVEfH~tll1EtHtiL ;;o üflllt~ 

I i8·304.HlJ85752~C69 l CO-I~SEfiVftCfiO DE M:Ef:S UrlUJ;NIZM1flS DO GUiA 

• ' 
5.3005 I REGiflO frDMINISTl\ATIVH !II - Tf,GUtiTINGA 

: 120\iS. 030702i2.0i6 I ADIHNISTRtiCi'rO GOVERNr~liE'NTrll Gi TtiGÜfiTINGA 
: í3005.€30702i2.0i8 l CUSTEIO Oü SISTEiítl o:: ILUMI~lt,CHO PU8LIC.'t DE Tf;GUAH!lfi:{ 
: 1:~065~i0595752.072 l CONSFRW1CAO OE f1REAS URBMl!ZfiDitS úE Tt1GUrlTIEGA 

• • 
!.697 .8e9 : 

449.353 : 

667.m 

'26.409 : 

4.!59.388 

1.248. 3'18 
L 100.000: 

3~0.600 

431.225 ' 
~i67. 000 

743~262 

435.000 
65i:m 

----------------.. --'!'~----~---



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ISecão lll Quinta-feira 29 3229 

:---~--""-------·----------···--~~-------.;...-____________ .., __ ... _________ .., ________ ____:...:, 
COD!GO E S P E C I F I C A C ~ O VltLOR 

:--~------------------:---·------~------------------------M.------------------------~------I---------------1 

13006 : REGIAO ADiíJIHSTRMIVA IV - BRAiLANLIIA 

i 13006.030702!2.0!9 : ADMINlSTRACt.O GOVERNAi!ENTAL EM BRAZLitNDIA 
: 13006.1C585752.075 : CONSERVI;CM DE AREM! URBifl!íZiiDi:S DE BRAZLANDIA 

13007 i REG!AO ADMINISTRATIVA V - SOBR~DlNilO 

i 13007 .~3070212.021 : ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL EM SOBRI;DiNiiO 

i 13007.10585752;078 : CONSERVACAO DE AREAS URBANIZWP.S DE SOSRAOJNilO 

13006 : REGit.O AD!!HHSTRATIVA VI - PLANALTINoi 

I 13008.ú:Jil702!2.023 : ADMINJSTRACAO GOVERN~MENTAL Hl PLANALTJNA 
i 13008.!0535752.081 I CONSERVIÍCAO DE AREAS URB,\NIZADJ\S DE PLHNilLTJNA 

13009 I ADMINISTRACAO DO SETOR RÊSIDE!<CIAL JUDUSTRIA E ABASTECIIIEIITO 

I mc,9.0307021?.023 I liDMlUJSTRACiiO G0\0fRN~MEN!~L Iiii Bf!OR RES!Dri/CIAL 11/DUSTRIA 
I I f ABAGIEC!lll:l/10 
I l3\i0'/. l!i7iD57~í!.OB1 i CONm:RV1iCAO fiC N:fAS Ullilloilfllli;(,S DD f.U OR RE"SIDUICifiL INDUSTRIA 
I E ABASTECIHENTO 
f 
I 13010 I ADMINJSTRACAO DE CE!LAHD!A 
I 
I !33i0.(,30702!2.0ir: ADMH!ISTRACAO GO'JERHMft"/111\1. t:M I'UL(;fJDif, 
I l30l~.i~5ll5752.116 : COtlSERVACiiO DE I<R(I,S 0i'ülii!I1.i.f>i\!i DE tfli.MlDI~ 
I 

!30!1 I ~DIIJN!STRI,CAO DO CRUZEIRO 

' ' ' ' I 130ií.030702l2.!6! : AD!HHIS1Riti:I,O GOVERUIIIIENT!';L liO CRUZEIRO 
I 130l.LiC585752.16:i : COHSERVtiCM DE I;REAS URIIMHZI;DAS DO CRUZEIRO 

g000 : SECRETARIA DE ADHJNISTRI:CAO 
140(•1 I SmETiiRl,\ nE liDII!lllSTRACM 

' ' ' ' I 1400! .030702!2.020 I DiR[Ci\0 F COORDEt:oiCM DOS SISTU!tiS (I!)M!NISTRi\TlVOS 
: 1400!.03070252.087 : COHSERW'iCioO OE I'REIII0S [ PROPRIOS DO PODER PUDL!CO 
i 1400!.15824952.030 : ENC~RGOS COM lllliTJVOS E. PEIISJO:/ISTAS 

• 
' 

!4002 i JUSTITUTO DE OESE!NOLI'IliEfiTO DE RECURSOS liliNii~OS 

: i1,00?.0307ô2i2.034 i DESElWOLVIIIENTO DE RECURS(IS Hutii:NOS 

i~000 : SECRET~RJA DE FWAilCAS 
iS(IOl : SECRET!,Rlo\ DE F!NiliiCAS 

' ' 

!86.815 : 
i75.C00 : 

L 
380.099 : 

399.000 : 

195.586 : 
287.000 :. 

3óU00 : 
I 

20.N)C : 
224jDf} l 

6.89!.384 : 
2c200.00G. : 

!8.672.064 : 

633.474 

------·-----·-----------·-----------·--··------· -------------------,------------



3230 ~ Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Junho de 1989 

:.-----------------------... ____ ..,. _____ _ ·--------------~--: 
· COD!GO E S P E C l F l C A C A O VALOR , ... ___ ._ _______ :__ __ :-----·-------- ·---;__1----------: 

i 

l 1~0~i.030802l2.Q35 l ADIIliHSTR!,CAO E CONTROLE F~ZEiiD<\RIO 
I i500i. 03ü8Q2!2.! 51 l DESPESAS Cüll EXEP.C!Cl OS ANTERIORES 
~ i;:í00L~::;~R0?4~.~n t PROCESSA1iENiO DE Dr~DOS -· 
·: !C.00f.(13~~03il2.05/ I FRüHOCI\0 DE CiâifANH\\5 DE li\C8<TIVÔ A iiRRECADACM 
: iS0~i.03e803_Õ-2.086 l c,;Dt~STRO E CC~lTROI:E Dt~ fiR,REtAD:~~t~õ- . 

' ' ·l 
' ' '' ' ' ' l i500l .03080332;!27 : JLIROS E MIORTIZi\C~O Dr\ DIVIDA PLIBLICA COflTRW.D,~ ~ 

l !5~0!.070903!!.%8 l F!llJ',JiC!AlEHTO I> PROGRAII•\ DE DE.SEHVÓLV!MÜHÓ . ~. 
--,.r 

I i500l.i~573i6L0i.9 : F!HAiiC!AiEiiTO ll PROGRAMA DE HAB!T!;CAO PüPUU;R 
l !~00!.15~~4942.03! : PROGRMI\ ~E FORMACAO DE PATR-H\ON!O DO SER\'IDOR PÜBUCO 

16000 I SECRETARIA DE EDUC~CAO 
16002 l SECRETI;l!A DE EDUCACHO - ENTIDriDES SUPERVISIONADAS 

l 
I li'!~ê.ürmnn! .874 : C'1iiGTRIWM, P.fN.RO r. ADI,PTiil.M DE PREDIOS ESCOLARES DE PRIMEIROGRAil 
I WG?.f,fl\ll??í.B/9 \ COHcTí:'.ICI,:I, P.EPf',Rú r AD!',I'H,U,o DE PRCOIOH~.[:vLARE'S [I[ S\:GIÜ<DO ÜHI:IJ 
I l6ü(•2.tiii"WLC3? ; fllSTPii:li!I:I·O DA Hfi~U1D:'1 ff,I;OJJIR ~ ~· . . ~ . ~ 
I l 
I 17l·GC l ~Erfi[l{,R!I, fiE SAIIIlE 
I l700i l SECf:E'II,RIA DE SI1UDE 
I : 
J pe,~l, i3?;,02,12~(l,,3 : CO{I!i.f;l'iltd';fiO Ot~S t.COfS DI~ Sf.1UDE 

I l 
i 170(12 i SF[.f.J!.:OI: PE SI:UDE - EIHTDí•ÓES Sl!PUiVJSlvl/t,DAS 
I : 
l ll~C?.l37542B2.[lH l AS~l:iiEIIClii 11EDIC\i-!IOS1'TTI:Lt\R REGIOll!ll DC Bfii\S!Lll1 

17003 l INSTITUTO DE SAUDE DE DISTRITO f[DERAL 

: !7003.13/50212.095 l EXCCUCAO DliS ATJ'JIOAOES DE BIOLOG!II MEDICA E COMBATE .AS ENDEMIAS 

18000 l SECRETARIA fiE SERV!COS SOCIAIS 
iG00i l SECRETAR!II DE SERVICOS SOCIIIIS 

l !SOOi.i~8i02í2,015 l PLI\ilEJMiEIHO E CCORDElii•CM DA POLITICA DE DESE~VOLVIMENTO SOCIAL 

iam l SECRETARIA DE SCRVIL.OS SOCIAIS - EJ;TIOADES SUPl:RVIS!OllADAS 

: !8(1()2.!58102!2.847 f E>:FCUCAO DA POLlliCA DE DESENVOLV!IIENTO SOCIAL 
. ' 

' 
~~ -

19000 l SECRETiiR!A DE VIACI<O E OBRAS 
19001 \ SECRETA1.1A D<: VIr;CAO E OBRAS 

l 19e~i.1007e2!2.048 : DESENVOLVIMENTO DAS ATIYIDMES VIARI11S, lllOBILlliR!IlS, DE ARQUITETURA 
E URBAli!SHO E DE EDIFlCACOES 

I i900!.i007025! .• !87 : COl~STP-UCAO E MIPL!i<CAO DE PRED!OS E PROPRIOS DO PODER PUBLICO 
: .i9Ó0i.i.l9i575Li0i l lliPLI.tHACHO DE VIAS E OBRAS COi\PLElíENTARES DE'ORB!,NJZACM NO DF 

19002 : SECRETARIA DE VIACM E OBRAS - ENTIDADES SLIPERVISIONADilS 

' 

' ' I 
I 
I 
I 
I 
I 
f 

' I 
I 
I 

' ·~ 

6.467.445 : 
·. 500.000 : 
i.tOO.Oílíl l 
~~.00~ ~ 

500.030 : 
3.500.000 : 

32.28!.800 : 
i5.oH.m : 
2.7e0.000 : 

!!.M0.000 ' ' 
4.<Hh~·~ooé ' ' 

;~:.!0, GCO I 
I 
j 

I 
' i 

250.000 : 
I 
: 
I 

~.Lm.339: 

825.729 : 

466.537 : 
i 
I 

7.505,606 : 

1 .. 263 .. 754 : 
o.m~ee~ : 

46.969.293 : 



:_u_nh_o_d_e_19_8_9 ____ ~------~b~.~~·=o~··~oo~··=ê~.Õ-N~G~R-~~~~so~·~NA_a __ O~NAL __ (~Se~ç~ã_o~u) __________ Gu __ m_ta_-re_ir_a_2~9--3_23 __ 1 

---. ·---------··-·--·_::._ ____ .:, __ : 
COD!GO E S P E C I F I C A C A O VALOR 

:-------------:------------ --------------------------:---~----~------: 
i:k - -- -~ -- - - . ' -
l 19002.!0070212.850 l EXECUCM DE OBRAS E SlxViCOS DE URBAr1iZACAO 
: f90e,2.i6880212.849 : COORDENACAO Dr\S ATiVIDADES DCéófíSt~UCilO E liANUTEIICAO 'oAS R.OllOVIAS : : 

DO SISTEMA RODOVIM!O DO DF : 
: 19002.16885311,906 i EXECUCAO DO SISTEHA RWOVli>RIO DO DISTRITO FEDERt.L 

20000 : SECREiARJA DE SEVICOS PUDLJCOS 
20001 : SECRETARIA DE SEI'ICOS PUBLJCOS 

' ' I ! - ··- . - - -., 
l 20001.03\\70m.o;,i i COOPDF.NI>CM o.~S ATII.iJOAfiES DE TRMISPORTES COLETIVOS, COIITRO!.E 
I L MlMliWi/IU,C!iO OC 5Er!Vff.O!J PUGUCOS . 
I 2~~0UJ0/0~12.J:í~ i ,;u"S/010 r,o lllilil"l'OVIE COlETJVú DO li!SfRHO HDLR!<I: 
I 2(hH'i.lCI.;,:;;~n.1;:,2 ; CIIG!UO D0 fiJi,JI,IIi\ Dr. JLUiHII!:C/;0 f•UüLlCA ÓO J'U,l!O PILOTO 
I E SE10RC5 
I 

20003 : MlilNISIR!rCM D!l ESrACAO f.O!IiiVIAR!Ii DCBRASILIA 

I <'•'M:U/<fW~:l '2.053 : AlfllfiJI!U!l9 MS U<;t;!,RIOS DE TP.Ml~POP.fES UP.B!r!:05 1: HHrREST!.DUI<lS 
l I fiO PI. AliO P IIOf.i 
I : 

2il~~~ I SfRV!GfJ AWO:V•':·) DE UMPEZ!1 IIRBM:il 
í 
I mO!.I%0•1212.054 i FXFClffM O!lS f,TJVIôt.IJCS DE COtnt; DE l!Y.O E lW[Z,) f1E 1/!f,S 

E Lf1GRAD 1!l.IROS rUBLICOS . . 

21MO l StCRET!lRIA DE AGRlCULTUR!l E PRODliCAO 
21C0l : SW:ET!JRIA OE ~GRICULTURt1 E PRODUCAO 

~-, 

' 
-- : 

I 

' ' 

' _j_ 

I 2l0ill.040702í2.(55 : PLANEJ,\HENTO, COORDE~AC~O E ~POJO DE rXECUCM DA POLITJC~ r,GROPECU,;RIM 

2!002 i SECRET~RIA DE 'I>GRICULTURA E PRODUCAO- EIITIDADES SUf'f.~V!SiOiiADAS. 
: 

: 21002.04~70212.856 i EXECúCi\0 DE PROGR!lMAS DE FOliENTO AGROPECUARIO E PRESEP.V•1CAO 
DOS RECURSOS NATU.\A!S . 

i 2i002.04iC0212.894 : DESEíiVOLVIKENTO DE PROGR•lf.1iS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO 
P.UP.I;L - EIIATER . . 

22000 l SECRETiiRIA DE SEGURANCA PUBLICA 
22001 : SECRET!iRIA DE SEGURAUCA PUBLICA 

i 22001.06301742,058 : POLIW:MEIITO DE UATURU1\ CIVIL 

22002 : SECREnRlA DE SEGURANCA PUBLICA c EIITlDADES SUPERVISlOii1iDAS 
: 
l 22~02.16915732.863 l COORDENACAO DAS ATIVID!lDES DE PESSOAL, ORCMENTO, COiH!>BILlDADE 

.I E SERVIDOS GERMS DO DETRAN-DF . 

.22003 l f'OLlGIA MlllT!t~ DO DIS1/nTO FEOERIL 

~---------~---·=--"-'----

' . ' 

' ·- ' 

' - . ' 

' .. 

' '· 2.-6º7 .4i_G l __ _ 
11.000.000 : 

' ' D4C~52 r 
2.e0:1.1Joo : 

42.106 : 
I 
I 
J 
1. 

17B.?00 : 

I 
8.033.707 l 

' ,, 
' 

' _ __ I 

254.975 : 

4.007.231 

' ' 

1.425.8!0 : 

8.!41.000 : 

2.203.281 : 



3232 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçilo ll) Junho de 1989 

\--------~- . ___________ ,... _____ -. ·-:-.---.--------..,----=---------_ ... _':'-------: 
; COOIGO \ ESPECIFJC~C!\0 VALOR 
:--~·-.--------: -----------------. ___________________________ .,._... __ ,..,_: --------: 

' . I J 1 I 

' ' ; 22003.06301772.060 : POLIC!AríENTO OSTENSI\'0 E FI;RDI\DO 7 .~00.000 l 
; 22003.06301772.122 l. AL!MEIHACAO DO PESS01iL onoLICIA MILITAR 835.000 l 
l 22003.06304232.129 l FUf100 DE SAUOE DI\ POLICIA MILIT!iR 950.000 l 

' ' 

22004 l CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 

l 22004.06301782.061 l SEP.VICOS DO CORPO DE BOMBEIROS 
l 22004.063WS2.123 : AL!MEHT~CIIO Do PESSOAL DO CORPO DE BOt\BE!ROS 
l 22001.0630120;~.!30 I FU!lOO DE S!>UO[ DO CORPO 0[ I!OIIIIUROS 
l l 
I 23000 f. sn:mr,Rl~ O~ CULTIJP(t 
I 23001 I SEt:Rt:TAR I~ D~ CULTIJII~ 
' 
; 23001.0D4U02i2.137 I AOMINISTRACAO, PLMIEJJ\MUHO, EXECUCAO E CONTROLE DO 
I SI STEM CUL TURI,L . 
I 
l 23602 I SECRETARIA DA C\JI.TIWI; - ENTHWl[S SIIPERVIS!úNiiDAS 
l : 
l 23C02.GOV02!2.841 : EXECUCM DAS ATIVIOIM.S Dl (,[IH!N!BlRisCAO 00 >ISTEM CULTU~AL 
I 23002.eBm472.842 l PRNIOCOES CUL!UR!dS 

I 23003 ! I•RGUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

I 23003.0U482462.!28 I ~mlDADE DE RECOLH!KmO, P?.ESERVI,CHO E Pl~ULG~CA.O M DOCliM[NTI,CAO 
I \IISTOR!CA DO GDF 

24000 I 5ECRETARI~ liA WOUSTRIA, COiíERê!O E TURISi\0 
2<1001 I SECRETIIRII\ r~ HiDUSTP.!A, CORFRClO E TURISHO 

240~1.110702!2.132 I COORDEilliCM E APOIO A l~'DUSTPIA, COMERCIO E TURISMO 

24002 OEPARTt.lfEIHO DE TURISIIO DO DISTRITO FEDERAL 

: 24M2,í16502l2.004 PLANEJA~iENTO E COO~DENACAO DAS ATJVIDAOES DE SUPORTE ~O TURISMO . 
l 24~02. H653632.0íi5 PROi10COE5 E DIVULGACOES TURISTICAS DO OF 

25000 SECRETARIA DO TRABALHO 
25001 SECRETARIA DO TRABALHO 

' 
I 2~001.!407~,<!2.!33 I PLilNE.IAMENro, COORDENAtAO E EXECÜCAO DA POLITICA DO TRABALHO 
l 25001.14070211.020 l PROiíOCAO DE CURSOS DE FORMCAQ DE MAO-DE-OBRA 

,. 
' 

26Geo0 i f.CCP.ETi\RIA DE COHUNIC~CilO SOCIAL 
26001 I SECRETARIA DE C011UIHCACtsO SOCIAL 

l. 26001.03070232.113 l DlVULGACAO E PUBLICIDADE 
: 26005.03070232.136 : PlllfiEJAfiEIHO E COORDEiiACI;O DAS ATIVIDADtS DE COMUIHCACAO SOCIAL 

l 
' 

2.000.0!-0 : 
1.40U00 i 

290.01\0 : 
l 
I 
I 
I 

!l09. 000 : 
I 
I 

m.6ér7 : 
164.eOO : 

467.741 : 

1.028.35! 
1.072.000 : 

' ' 

' • 
_155.399 ; 
660.000 

2.858.íl00 : . 
39·1.%0 i 

·-~---_.! ______ . ---....l 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção 11) Quinta-feira 29 3233 --

:-------------------------------"----------------------------~-----{ 

CODIGO E S r E C I F I C A C ~ O VALOR 
:----------: -------------------------------·----------------~ ... _,.,;-:----------··--·-i 
I 
I 
I 
I 

37600 I . P.t:SI.'R\'A 0[ COIITJIIGI:IIW. 

COHTHIGEIIW< .. 
' 

I 3'1000.999YY999.999 I RCSERVA DF. 
I 
1-------------------- -------------------~---------: 

1 T O T A l 
--------------------~-------------------~- -------------

IICz~ 1,1l~ 

---------· 
I CREDITO ESPEC!iiL ANEXO II SU?LfMEi!TiiGAV 

. PROGflliHA DE .TRA~1iUIO. DE !989 

I MiEXO A LCI /IR, DE DE DE 1989 1-----------------------..;.._..; ____________________________________ ..:.;_<_. -: 

CODIGO ESPEC!FICACM VALOR 
:---------------: -----------------~-------... -----------------1----------.... ------~ 

17000 I SECRETARIA DE SAUDE-
17002 I SECREfARIA DE SAUDE - ENTIDADES SUPER.VlS!ONADAS 

: 17e62.137~025!.812 : CONSTRUCAO OE POSTOS DE SWDE NO CONJUNHí HAS!TAC!ONÁL LUC!O tOSTA 

I 17002.13750251.819 I CONSTRUCt.O DE CENTRO DE SAUOE E.M SAHiiiínAIA 
' ' ' ' I 17002.13750251.822 : CONSTRUCM DE CEIHRO.DE ·s·woE NO SETOR •()" ot CEILAIWIA 

I 17002.13750251.823 i CONSTRUeM DE CENTRO DE SAUDE NO GAMA 

! 17002.13750251.824 I CONSTP.UCAO E EQUIPAMENTO DO AílGUIVO HOSPITALAR GERAL 

. i 

' 

[ 17002.137502~!.825 I COllSTRUCAO DO POSTO DE St.UDE DO PLANO DE ASSEJHAHEIHO DIRIGIDO DO DF I 

17003 I INSHTUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERnL 

l 17003.i375025!.0i5 I COHPLEIIEIITACAO DilS OBRAS E F.QUIPnliENTOS DO INSTITUTO DE SAUDE DO DF 

.. 
' 18000 i SECfiETARIA DE SERVICOS SOCIAIS 

i800i : SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAIS 

I i800i.i0573!62.i77 : E!ICARGOS AOHINlST.IlATIVOS DO PROGRAHA DE Hf;BJTACAO DO DISTRITO FEDEP.~L: 

' ' 

120.e0~ : 

480.C00 I 
' - ' --

300.000 : 

300.000 : .. 
' 1.400.000 : 

!20.000 : 

300.000 : 

1.147.413 ', 

:--------------------------------------- -----------------1 
TO Ttd. U67.1JJ : 0 G ........... .._. .............. - ........... -"!'---·M--· ... ---....... _ ... ..., _______ ..... __ , _______ _ 



3234 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seção 11) 

--~·~---.--- ... ----------------------. ------'7-----~-- ... ---· --
: ANULtifúO J'I,P.CIAL 

: l<ilEXO ~ LCI I:R. 
:----------··------.. 
• COD!Gü 

DE DE 

AlHO llT 
I1ROGRAM OE Tf~i';~lfiLHO DE i 9BS1 

DE ( 989 

ESPECl F!CW10 

Junho de 1989 

TOEL 

• • -,--
• 

:-----------:-------------------------......,.,.,...,. ... --------------:-{----------: 
• • 

1700~ SECRETARiA OE Sr.LIDE 
17002 SECPETI1RI~ DE SAUDf - EliT!DADCS SUi'ERVlfiJOiiAO,iS 

• .. 
170~2.i37:i42üi. 950 REFOP.illl E REilPARELH!,fíEiiTO DO HOSP!Tt.L DE GASE DE ~RA:iilli• 44.976.121 

1----···--· ------... -~-------- .......... __ _,.._ __ ~------..,. ... ··---~-~----1 
I T O i A l. 44.97/..4~! : 
----··· ·-------· --- -----.. -...---- ... ~·--------------------~~--------· 

·-----------·----------------------~------------------

; liNEXO flO P~O.JCTO TIE lEJ N~, DE nc 
:-----

f----.._~------

I TP.I8U~iAL Dt CONTAS DO. D!SlP.lTO fEDERIIL 
I GAD!IIê!E DO GOVERNADOR 

OF.W:ENTO GERAl 00 O!STRITO fEOERI>l - 1989 
L!HITES OE OESPESA I'OR GRUPO E ORG~O 

RECURSO~ Ob TESOtmV :~ 

[•[ 1989 
---- ------...,.--'-<--- ------------------------------_:"---: 

PESSOf'lL : i'lt:Oí.TIZP.Ct\0 : OUTR!'tS fJCSrESt,S l 
( f!ICHRGOS E D1CfiRGOS . CORRDHES_ TOT~l 

SOC1A1S atE ril!AIXCIA!lG:TO! E OE C1~PITI\L ---:----------- : ____________ _,.,. :- ·--~---:------------: 

14$223.C09 ' 50!.085 ' 14.724.094 : ' ' 
' 5.787.167 : !.799.?15 ' 7.58S.9B2 ' ' ' ' 

I DEPA!i!A!1ENTO DE EDUCACM f!SJCA, ESPORTES E RCCREACAO 1.499.989 ' 575.665 ' 2.075.654 ' ' ' '·· 
:' l!ISTITUTO DE TECiiOLOG!A (:LlW:ATIVA ~ 
I PP.DCURilOORlA GlRAl 

. : SECRETARI(l DO GC~1EP.NO 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-Em discussão a redaç:ão final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação: 
Os Srs. Senadores qUe a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção do Sr. Governador 

do Distrito Federal. 

(O Sr. Nelson Camelii::J, Presidente, dei
xa a cadeiáJ da presldêhcla _que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, JP Secre
tário.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Hâ oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre serlador Nel
son Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Pronuncia o seguinte díscurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. _Senado-res,_ no últim-o 'dia 21 
transcorreu o sesquicentenário do nascimento 
de Machado de Assis. O Senado Federal reve~ 
rendará a memória do eminente brasileiro, 
ao recordar, no pr6ximo mês de agosto, em 

sessã.o especial, sua atividade como cronista 
parlamentar. A Academia Brasileira de Lefras 
realizou, na última quarta~feira, sessão em ho~ 
menagem ao seu fundador, havendo o emi
nente rnestre..Afrânio Coutinho pronunciado 
lúcida conferênCia que, para constar dos 
Anais, passo a ler: 

"O FENÓMENO MACHADO DE ASSIS 

Machado de Assis ê um fenômeno. Pri
meiramente, feriômeno da natureza. É 
como jequiú.õá gigante que surge e cres
ce em meio aos miríades de outros vege
tais. Nasce e se desenvolve em obediên
cia -apenas às leis interrlaS e misteriosas 
da mãe natura. 

_ _ __ Mistério é Machado de Assis. 
Em seu tempõ, grassava no mundo 

·umá~i:f6enÇa-·qUe contaminava as inteli
gências, e, como muita coisa, então, pro
vinha da -França. Inventou-se, foi um se-

-_ ---~or chamasJo Hipólito Taine, uma pre
tensa lei (tudo menos Iet) para explicar 
a origem da arte e do artista: eram um 
produtO- da raça, meio e momento. Jul
gou-se muito tempo que essa fórmula 
explicava tudo. 

_Machado de. Assis estaria nelâ enqua
drado. 

Nada mais falso. 
Descendente de escravos, mulatinho, 

passara a infância entre a rua e ã chácara 
situada no morro do Livramento, perten
cente a uma senhora que o protegeu e 
lhe ensinou as primeiras letras._ Para o 

_ cientifidsmo da época, a raça era inferior. 
Quanto ao melo era por demais elemen
tar para constituir alicerce de formação 
artística. Tudo o mais no País tampouCo 
era favorável à criação de homens de gê
nio: não existia educação generalizada; 
as forças sociais e políticas viviam confu
sas; o problema da escravidão era uma 
ferida aberta no organismo; as_ classes 
baixas sofriam com amargura o aban
dono em que eram tidas, 

A julgar pela raça, geografia e socie
dade, Machado _de Assis não poderia ter 

- surgido no Brasil de 1839. Cento e cin
qüenta anos_ depois ainda muitas das nos
sas mazelas, herdadas da colonização, 
continuam sem remédio. 

É que nenhum dos fatores apontados 
por Taine explicam o gênio. 
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O' 9ênfo. ~ Um prOdutO do esplrito. E, 
para usar a velha frase, o espírito sopra 
onde quer. 
_ A teoria de Gobineau.está morta. Não 

há raçãs iÍ1feriores. Nem existem raças 
puras. T adas as comunidades humanas 
foram mestiças, As nações modernas da 
Europa, sem exceção, resultaram de lon
gos cruzamentos de povos de origens di
versas. A Península Ibérica recebeu roma
nos, su~s, vândalos, _alanos, visigodos, 
árabes, Judeus,_s.em _falar_ nos antigos ha-

. bitantes._ . . 
,Nosso Brasil é um conglomerado de 

raÇj;l.$ heterogêpeas. ~amos um povo 
mestiço, étnicz:, cultural e sodalmente 
mestiço. Sabemos isto há muito e é famo
sa a frase de Silvio Romero. O qu~ fize
mos em cinco sé<:ulos foi ;!! forçã da mes-
tiçage_m. . 

Aliás, o que si~gul~ a civilização das 
Américas eSpanhola é .portuguesa, o que 
fornec~. a dinâmica ,d.e. suas literaturas, 
é a mestiçagem, que lhes propicia tam

. b~m uma fisionomia peculiar, própria, di-
ferente da européia. Essa é a nossa cOntri
buição específica, e que nos dá identi
dade nacional, não nos deixando ser sim
ples continuação de r ages européias. Nós 
nos fiZemos ''outros"; graças à mistura, 
à miscegenação e à ac:ulturação. 

· · Es_sa visão qa a;ne~tiçagem como ele
. ·mente civilizatório ~ idênl:lça_à que-sus

. tentam hoje m,1rper~os escritores hispa
no--americanos, ensaístas e historiadores, 
em relação à parte americana colonizada 
pela Espanha. Da Espanha também se 
originou outro elemento que emprestou 
característica peculiar ao tipo de civiliza

. ção que se desenvolveu no mundo novo. 
Esse elementO fo"i o· barroco. Criou-Se 
aqui uma sili_1.b!oSe ~a'rroco-mestis;agem, 
que cara_ctenzou o processo colonizante _ 
nas Américas esPanhola e portuguesa. 

Está-se acentUando nesta parte do 
Continente, nos últimos tempos, um pen
samento americanista, influíndo inclusive 
numa nova hlstoriografia, que enxergà. a -
evolução histórica dos nossos paises do 
ponto de vista americano e não eurocên
trico, segundo a velha escola hisÍoriográ
fica. 

Em todas as regiões colonizadas, pela 
palavra barroca dos Jesuítas, e sob o im
J:i.llso da Contra-Reforma, o barroco foi 
o instrumento_ ideológico da luta contra 
a mentalidade renascentista e em prol da 
conquista e cristianização das popula
ções locais. Esse processo serviu para 
desenvolver uma nova consciência do
minante em todas as artes e 1etr~, na 
língua e na própria vida em geral. As cida
des que se espalharam pela América, tan
to na área hispânica quanto na lusitana, 
absol'\leram o c:aráter barroco_; criando a 
mistura, a fusão, de que resultou o bã.rrO~ 
co amw;icano, esse "misterioso comple
xo histórico'', como diz um ensaísta cu
bano. 

O Barroco veio ·servir aOS americanos 
de um lado e de outio do Continente, 
para expressar a sua nova concepção no 
mundo, criada graças à fusâ_o que se ope
rava entre as mijjs diferentes rãças e cul
turas, pré e pós-colombianas; o aspecto 
formal do barroco adaptou-se, recrian
do-se, americanizando.:-se, como é eXerh
plo nosso Aleijadiithci. É o nosso estilo 
je.suJtico_; tã·o- tiemaestudado por Lúcio 
Cóslá,- caracteristicci da .arqujtetura_ colo
nial. · 

Cdni Sua teOria da conciliação, .não é 
longe da verdade afirmar-~ que o barro
co ehtontra_rta na mestiçagem o caldo 
de cultura propicio à criação de urna civili
zàÇão d~ fisionomja nova. Brancos, indí
genas e africanos, ao ~e en!=ontrarem, 
criaram novos padrões de vida diferentes 
de cad., um_ dos_ três componentes. o 
encontf9 de cuhuras e <:M1izeições-~ uma 
forma de transformação reconhedda pe
la Sociologia como f~r de constituição 
e mudança social. E foi ele que propor
Cionou o surgimento de um ambiente 
propkio à criação de nova situação histó
rico-social inteiramente peculiar. 

Destarte, é patente a nossa diferença 
E está_ cada v_ez mais reconhecida por 
pensadores recentes que a vêm mostran
do e valorizando em livros significativos 
de interP~eiaçâo lúcjda e justa de nossa 
alma e de_ nõssã condição de civilização 
independE:ntes e peculiares em plenitude. 
É o. caso __ Clo UVro de- Lez.ama Uma, no 
qual põe em relevo o que denomina a 
.. expressão american~". Ele também des
taca o fato, para mim inegável, de que 
o barroco é _o traço dominante de nossa 
alma e de nossa vida de povo e nação. 
~a "centralidade do barroco", na palavra 
de Lezam_a L_ima. Tudo isso constitui o 
qUe 'designo como uma historiogfafia 
brasileira, ou americana, que vê e._ inter
preta os nossos países da nossa perspec
tiva e não do ponto de vista dos coloniza
dores europeus. Tudo isso é a América, 
criação _original de nossa patente, que o 
racionalismo europeu jamats compreen
derá, incapaz de penetrar a nossa essên
cia irracional, ilógica, isto é, o nosso ame~ 
ricanismo mestiço. -

À luz dessa idéia é que lograremos de
senvolver a nossa vlda, a fim de que pos
samos ocupar o espaço·a que temos di~ 
reito no concerto universal. _Não há que 
deixar os europeus esmagarem a nossa 
originalidade, como tentaram baldada~ 
mente durante séculos. Não há tampou~ 
co cons_entir_que venham nos dar regras 
e impor condições de vida iguafs às euro~ 
pêias, numa imitação impossível. Não hâ 
que permitir nos criticarem por subesti· 
marmos ·a5 famosas raízes européias, já 
tão distantes de nós. É que somos, mal 
ou bem, americanos. cansados do cha
mado classicismo (Lezama) e o que ftze
mos por nós mesmos, contra a vío(êncíe. 
européia e dominando o meio que é a 
nossa base_cMlizatória,_ESse trabalho rea. 
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lizad~ até hoje só é motivo de orgulhar
nos. 

Machado de Assis é uma demonstra
ção da teoria favorável ao valor do mes
tiço como elemento c:;o_nS~tiutivo em nos
so Pais, ond.e mulatos claros e clarainente 
mulatos, convivem de bom grado. Co
nheci muita loura <::om ascendência na 
senzala. Segredos da genéti~a. E qUantO 
m'ais antlga as árvores genealógicas, 
maiores as possibilidades de impureza. 

- - Escurinho, enferrriiço, carente de for
mação fntelectual, logrou Machado furãr 
a soctedac(e escravocrata, preconceftuo
sa, dividida em elite e povoléu, e atingiu 

- a culmiil.ãncia de maior figura das letras 
brasileiras. Só o gênio seria capaz de se
melhante façanha. Só a genialidade cria

-dora construiria a obra de arte imOrre
doura que saiu de_sua pena. 
·-· Essa obra foi erigida no d_ia-a-dia _que 
acrescentaria ao gênio a longa paciência. 
a pertiliâda no aprendizado, na aquisição 
das técnicas da arte !it.erária.__e Sel!S inú
meroS segredos, que ele cons_eguiu do-
minar, todos, no contacto dos grande~ __ _ 
mestres e modelos dó oficJo. 

Não lhe foi fácU. De analfabeto passou 
suceSsivamente ao domínio de idiomas 
estfãOgeiroS: -o francês, o inglês, o espa
nhol, os idiomas clássicos, haja vista o 
grego. A literatuia uníversal povoou o seu 

-cérebro graças ao tr.,bal_ho diurno e no
turno, abrindo mãõ- das regalias da vida 
social, em beneficio de_ umé!! existência 
reCatada que "num recanto pôs o mundo 
inteiro", nas suas próprias palavras, no 
famOso soneto à Carolina 

Sua obra monume~:ntal, que, como afir
mou o escritor mexicano Carla~ Fuentes, 
deu início ao boDm da literatura latino-a
mericana Conto o maior romancista do 
século XIX,- situa-o como o maior escritor 
das Américas e o maior prosador da lín~ 
gua portuguesa 

Que Obra é essa? Que caracteres apre
senta qUe a tomãm um rttqnumento âe 
arte? 

Durante muito te:mpo a obra de Macha
do de Assis foi eni::ãrado;~_Çq_mo dividida 
em duas partes, em r;onSonância com 
uma rutura de sua vida_ ern duas fases. 
A pUblicação das Memórias Póstumas de
Brªs Cubas, em 1880, ~:epre:S'eiltaria -uma 
espécie de marco_ entre as -duas. A pri
meira seria de caráter romântico, a se
gimda encerrava o c.âno_n__definitivo do 
escritor. 

Todavia, deve-se aféi.star--rlo __ exame do 
problema, a idéia de mutitç:ão i-epentiva. 
Não há rutura brusca entre as duas fases. 
É mais justo afiJ'!!lar que uma pressupõe 
a outra, e por ela foi preparada. Há antes 
continufdade_. DiferenÇas existem~ mas 
não oposição, óu melhor o que se verifica 
é desabrochameriio, arrladl!fedmento. O 
des-envolvimento de MaChado~ um IOrigo 
p~~~sso de maturaçã_?• ao lon9.'? ~o qual 
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vai acumulando_ experiência e frxando vi
vências, que criarão o seu credo espiritual 
e estético e .s_ua concepção técnica. Tudo 
resultou do progresso lento nas zonas 
profundas e obscuras do ser e das fontes 
vitais. A princípio o escritor aii'lda não se 
encontrara. Tateava, sondava, experi
mentava os vários gêneros, buscava oca
minho da realização de uma vocação que 
se lhe impunha desde cedo. A experiência 
da vida e a observação do mundo, os 
choques com a vida, a auto-anátise, a 
consc:iênda de suas inferioridades, a ir
rupção de doença grave, os ressentimen
tos acumulados pela origem humilde e 
o mestiçamento, ftzeram com que se con
solidasse a sua cosmovisão definitiva. A 
isto se somou o material recebido com 
as leituras intensas e a mecütação das 
obras literárias de todos os tempos. No 
seu caso, nada foi improvisado, antes re
sultou de obstinada paciência, de esforço 
continuado de pesquisa, estudo, reflexão, 
de aprendizado das regras e disciplinas 
do ofício. Assim criou umã. nova nornia, 
que impôs à vigente em seu tempo. Não 
foi homem de escolas. Tirava delas o que 
lhe convinha para formar o seu molho, 
como disse. E com isso, atiflgiu o máxi~ 
mo da perfeição estética e de conscien
tização técnica. 

Essa evolução sente-.se estudando os 
contos dos Contos Auminenses e Histó
n'as da Meia Noite, comparando-os com 
os dos Papéis Avulsos e Histórias sem 
Data, entre 1864 e 1875. O prOgresso 
é evidente em todos os sentidos. Neles 
e mais, em 1880, o Brás CUbas já é a 
feição definitiva e característica, inconfun
divel. É a conqufsta da sua maneira pró
pria, a sua estética pessoal, que chega 
por volta dos 40 anos, quando a vida se 
estabiliza. Daf em diante é a série de 
obras-primas: Qw'ncas BOrba, Dom Cas
murro, a maior de todas: Esaú e Jacó, 
Memorial de Aires e as maravilhas das 
estórias curtas, que o elevam ao plano 
dos maiores mestres universais do conto. 
E as crónicas, a obra poética, o teatro. 
Nada é desprezível. Obra maior sempre. 
Descobrira um filão novo e o seu aprovei~ 
tamento constituirá o segredo de sua fór
mula; ela vai aos poucos -sendo aperfei
çoada e explorada em todas as dire~es. 
O conto foi o laboratórlo de suas primei
ras experiências. Escreveu mais de 200, 
alguns verdadeiros obras-primas em 
qualquer literatura. 

Não foi homem, insistõ, que se pren
desse a escolas. Antes, na formação de 
sua maneira original, retirou de todas as 
tendências estética_s aquilo que interes~ 
sava à formação da sua Foi a sua teoria 
do molho: "pode ir buscar a_e:spectarla 
alheia, mas há de ser para temperá-la 
com o molho de sua fábrica", afrrmou. 
Assim era concebido o seu ideal de arte, 
que o liga ao espírito clássico. Passou 
pelo romantismo, o realismo, o natura-

lismo, o sim~olismO,. o imp~ssiorUsmo, 
de todos guardando o_ essencial. Era um · 
escritor consCiente" dO seu Qfí~io, toda a 
sua obra de _criação está funçlamentada 
em bases teóricas. -.. - .. .. --

Foi comum durante muito tempo acu
sar-se a arte de Machado de Assis de pou
co- bJasileira, inspirãda- rios livros estran
g~iros, sem ligaçáo com o Brasil pelos 
assuntos, situações, atmosfera, Persona
gens, cenários, estilo. Apontou-se até a 
ausência da paisagem nà sua obra, para 
acentuar-§~ a su~ falta 9e ideiltificação 
com o _meiO, a ausência nela de origina
lidade brasileira. 
- MesinO, porém, ac€itando-se a contri
buição estrangeira à formação de sua téc· 
~icat ~ e: ÇQncepção da vida, está hoje 
mais do que pacífico o caráter brasileiro 

_desSa ob~a:. MeStiç9 bra~ileirQ Pem repre
sentativo, de alma, sangue e cultura, Ma
chado não podia fugir à_ rnolçU,gem do 
meio em que nitsceu ~ vivel,l, .e por iSSÓ 
foi e é um escritOr bem_ brasileiro. A sua 
teoria do m"olho ~anta ajuda_ a: Gompreen
der o seu processo criador como a sua 
brasiltdade.A arte não é mais do que novo 
tratamento dãdo a temas e formas. Por 
outro lado1 tudo se renova peia: expressão, -
afiímõú :.....:.. ·a Eliot. E ~. ro~id~ ~- regra ' 
machadiana: novo tratamento a temas e 
fórmulas, mUita- veZ ãilti9os e alheios. · 
Transforrnarido, com o seu ffi61lià, a ma
térla-priina'proven.ierite de foht'eS as mais 
díspares - dos escritOres lidos, do patri~ 
môrilO comum, do acervo popular, dos 

todos_os gênios, um CervanteS, uin Sha
kesp~are,- qu_e- q~anto !)\ais_ nacionais 
mais universais. 

Sua obra reflete o tempo -e- o meio. 
Os_ seus- temas são os da vida carioca 
da época do SegUndo Reinado, como 
provou Astrogildo Pereir-a: Seril sef nácio
italista, é-Um escritor naCional e popular, 
pois, não escrevendO de costas para sua 
_nação, ~a obra: ~e~ete _os _problemas de 

- seu povo, 5;e~s costumes, preocupações, 
ideais, dificuldades, tendo viVido dentro 
dele, reç_olhend.o __ a sul! experiência vital, 
acumu1ànd0:a na alma. O nacional não 
Se opõe ao" untverSai e 'nele está implícitO 

· b popular:_Mas· rePeie .. o .. co~~OPólita, que 
é impessoal, fictfcio, artificial, inautêntico. 
Para atingir-o universa.J, há o escittor que 
ser nacional e popular, pois é rio magma 
de sua região, na realidade viva de seu 
povo, absorvendo o legado nacional, qUe 
ele encontra a seiva natrutiva que lhe vei
cula a giandeza e a univerSalidade, em 

· · uma -pal~a, a humanidade. 

A técnica machadiana, no particular, 
é expor a brasilidade de maneira indireta. 
Está, aliás,muito bem expresSei a teoria 
em passagens--da critica literária, sobre

. tudo no justamente célebre ensaio "Ins
tinto de Nacionalidade" .. 

"Devo acr~s_c~nta~ ~e neSte ponto 
manifesta-~e às. vete;s, uma opinião, que 
tenho por eqô.neC~:: é a que _só reconhece 
espirita ~a~i.on~ n;as obras_ que tratam 
de assunto local, q:qutrina _que a ser exata, 
limitaria muito os cabedals da nossa lite~ 
ratura." - tesouros de _frases feitas, da sabedoria 

anónima, dos fatos da Vida cotidiana, -
lograva a sua originalidade,-a sua -fÓnnula .................... ~ .. -=-=--"··--· -~ ... _..._____ ... · 

"Um poeta não_ é_ nacional só porque 
persorialí~;>sirna_. · insere nos seus versos muitos nomes de 

~- .. -;;Abrasilidad.edeMachaçloéatualmente flores ou aves_d9 -pais, O "qué pode dar 
ponto pacífico da crítica. Toda a.sua obra · 'Uma nacionalidade de vocabulárfo e nada 

- ressuma o ambiente em que viveu. Os~. ~ . ·mãis. "Apteda~se a' cor local, ffias é pre
seus_ temas eram os de sua ép·ca e de_ _ - ciso que a fma'ginação lhe dê os seus 

·sua cidade, ou a ela adaptados,. mercê _ toques, e cjue-estes sejaiÍ1 naturais, não 
do procesSo de temperar com o seu mo~ de acarretO." · · - · 

- lho, bem brasileiro, a matéria adventícia. . ...... , .................... ~.·~·----
Sua imagincição_ vivia povoada de ima~ "Poesia, romance, todas as formas lite-
gens e figuras da realidade que o cercava. rárias do pensamento buscam vestir~se 
Inclusive o elemento autobiográfico é im- com as cores do Paí~. e não há negar 
portantíssimo em sua obra. que semelhante preocupação é Sintoma 

MaChadO não é- ffancês-, nem- inglés, de vitaUdade e abono de futuro." 
corrrcq:>ensaram alguns. I::- brasileiro, e "--··-... -.... ·--·---·-....... ....:----··-
0 Brasil o reCo"nhece como Seu, reconhe- "Não há dúvidá que uma literatura, so-

bretudo uma litera.tura nascente, deve 
ce-se n.ele;.a prova é a sua cfescente po- principalmente alimentar~se dos assun-
pularidade. Jh 

Brasileiro pelo ''instinto __ de nacionali
dade" que é o teddo conjuntivo de suas 
obras. Brasileiro pelo modo pessoal, bra
silelro, que imprime aos seus livros, trans
formando a matéria-prima- sua, alheia, 
universal - em obras novas e nacionais, 
elaboradas pelo seu processo criador, à 
custa do molho próprio. Ele triunfa, por
que é brasheiro, quando logra encher 
suas pãginãs de elemento carioca, tor
nailâO.:se destarte maiS Universal, como 

. _tos que e ofer_eçe a sua região: mas 
não estabeleçamos doutrinas tão abso
lutas que a empobreçam. () que se deve 
exigir do escritor, antes de tudo, é certo 
sentimento íntiiúo; que o tome homem 
do seu tempo e do seu País ainda quandO 

. trate de assuntos remotos no tempo _e 
no espaço." 

Tal doutrina Machado aplicou no exer
cfcfo da crítica literária e teatral. Era o 
seu critério de af~rição de valor estélj<:o, 
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que subordinava a cor loca] pura ao senti~ 
menta na Célracterização do "Instinto de 
Nacionalidade" em literatura. Ela pode 
servir para definir a sua obra de ficcio
nista, como um modela de verdadeira 
obra brasileira. Afirmou As!rogildo Pereira 
que por isso, ele foi "o ·mais nacional, 
o mais brasileiro de todos", porque se 
outros mostraram "_niais paisagem brasi
leira; nunhum mostrou mais profunda
mente o homem brasileiro". O que lhe 
preocupava, acima de tudo era_ captar 
aquele "sentimento íntimo .. a que se ~fe
riu. 

Em suma, a obra de Machado é um 
retrato da sociedade brasileira de seu 
tempo, num perfodo de transição e pas
sagem da aristocracia rural para o ·domí
nio da burguesia. Lá estão as condições 
da família, os casamentos, os meios de 
vida, os costumes políticos, os renexos 
da escravidão, os diVertimentos, os pro
blemas financeiros. Desta maneira fica fi R 
xado o caráter nacional ,da sua obra. 

Há ainda um aspecto da obra machaR 
diana qtle merece comentário. Por motiR 
vos obscuros, desenvolveuRse na a1ma do 
artista uma visão pessimista da vida. Tra
taRse_ de urna concepção, uma visão da 
existência e do mundo, uma filosofia ou 
antes uma atitude filosófica, que é_ subjaR 
cente à sua arte. Essa cõhcepção ele teve 
êxito em verter para a arte, transfigurou 
essa matéria de v!da.em matéria artística, 
transformou a experiência da realidade 
em matéria estética. Essa illosofia está 
implícita em toda a obra de Macha~o: 
é um pessimismo aJiado a certo ceptisR 
mo, que vê o homem c:omo um ser irreR 
mediavelmente corrompido e danado, 
presa das forças malignas, do egoísmo, 
da maldade, da canaJhk:e, do ódio. __ _ 

Esse pesSiiTiiSmO é aliado ao humor, 
que constituiu a expressão artística de s_eu , 
pessimismo. É uma válvula de escape, 
uma espécie de disfarce para melhor rir 
dos ridículos humanos, do espetác::ulo da 
comédia do mundo. 

... 
A consdência artesanal e técnica de 

Machado sobressaiRse na análise de sua. 
obra, seja na ficção, seja na poesia, de
monstrando o grau de perfeição _e harmoR 
nia a que atingiu. Ao coeficiente pessoal 
do gênio somouRse o domínio das <:aracR 
tristicas estrutwais dos vários gêneros 
em que se distinguiu, o romance, o conto, 
o te.atro a poesia, a crónica, tudo cimen
tado por elevado ~púito crítico e teórlco. 
Ele mesmo confessa o estl,ldo que fez 
dos gêneros antes de entregarRse a elabo
rar um conto ou um romance. Esta, aliás, 
é a ligação dos grandes mestres unjverR 
sais. Em arte, foi um mestre artesão, não 
lhe escapando todos os seus recursos, 
artifícios, processos, mt.:canismos. 

Assim, conduziu conscientemente a 
se\eção dos artifiçios técnicos_ com_ gue 
resolveria os problemas da ficção: o-enre
dõ, Q põnto de vista o_u ângulo de contar, 
o narrador, a ordem da narrativa, O -oom~
ço_meio e fim, a caractertzção e apresert
tação do personagem, a criação do susR 
pense, a dramatl1,ação, o moviniento d.a 
narrativa, a manipulação_ do tempo, o 
apressamento ou retardamento da hist6- _ 
ria, ;;.\ _e~c::.Q!ha dos a~s.untc?S ou temas, a 
variedade-da temátiCa; a é:aRtação dO esR 
sencial dos caracteres e situações, o uso 
da fantasia e da imaginação, no tratamenR 
to do material observado pela experiência 
da vida e visão pessoal do mundo, tudo 
através de um estilo próprio, original, inR 
dusive no manejo da língua, na qual estaR 
bele.<:e uma dosagem magnífica entre as 
forma_s_ tradidoh~iS e a- linguagem braR 
sileira. 

Cbhl toda esta $abedoria Machado eri
giu para seu próprio uso um verdadeiro 

-- --método de contar histórias, que o coloca 
em destaque entre os maiores de tOOa 
·as literaturas, método .que é um produto_ 
da fábrica de seu extraordinário espírito 
criador. Do seu laboratôrio espiritual, do 

. seu trabalho insano e pertinaz nasceu 
orna obra_ acabada, personaflSsima, com 
seus padrões de SiQnifkado e sua estruR 

. tura específica. 

••• 

Procurando a razão da grandeza de MaR 
chado, no âmago da qual o problema 

- artístico pfeva1ece sobre o moral e o so-
-cial, a critica brasHeira vem pondo à luz 

__ -osJimites da questão machadiana, a fim 
de dar___ uma· defmiç:ão e interpretação da 
obra máxima da literatura brasileira. 

-construída graças a um- novo conc;eito 
de arte e a uma nova filosofia da vida 
e do espírito, essa obr~a escapava à comR 
preensão_ da teoria critica naturalista, que 
muito tempo dominou os estudos lfteráR 
rios brasileiros. O se.u pathos estava foi-a 
dessa alçada crítica, por isso era-lhe im-

- ~ possível um juízo de valor ou desvalor, 
o que gerou todo o erro de Sílvio Romero 
éleixando-o descambar para o personaR 
lismo:· A estética ma-chadiana postulou 
muito bem a seleção _entre objetividade 

-e impersonalidade da arte, o que a teoria 
· naturalista não entendia; dai a resistência 

dos vel?o~ princípios à arte nova. 

Fundindo as c:llversas letturas de Ma
chado será possível uma leitura defintiiva? 

O exame da fortuna crítica da obra ma
chadiana revela que a sua oompreensã.o 
atravessou duas fa5!es. da maior relevância 
e legitimidade: a dos grandes estudosjnR 
tuitivos, - à fase de sondagens biográ
ficas, psicológicas, ideológicas e históriR 
--CO~-ciais~ e_mesmo de achados quantç> 
à natureza do tecido artístico, - e a fase 
da crítica técnica, armada de instrumental 

· de_ anâlis_g e pesquisa, de métodos de 

abordagem da estrutura intrínseca da 
obra, à qual a prtmeiia conduziu e conduR 
zirá ainda mais. 

De todo esse -esfoq;:o crítico ressalta 
uma noção fundamental: a de. que a obra 
de Machado de Assis, sem falar na sua 
extrema brasüidade, é fundada sobre três 
grandes motivos artfstic_os: o humorismo, 
a tragicidade e a simbologia. 

Com, esse material, o seu gênio cons
truiu uma obra imperedvel, que hoje, 150 
anQS passadOs-de seu nasCimento obscuR 
ro, o Br'aSil celebra unânime, como a 
maiOr criação literária -de sua gente. "Esta 
é a glória que fica, eleva, honra e consola". 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConCedo a pa1avra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreR 
sidente,---srs. -senadores;- ainda é prematura 
qUalquer "tentativa de_ <1Valiar as re~s dimenR 
sões do s!smo que abalou o mercado de ações 
brasileiro e: que teve _<;Orpo epicentro a figura 
cOntrovertida do megainvestidor Naji Nahas . 
"As :suc:e_ssjvas ondas d~ choque ainda se proR 
pagãtn em todas as direções e as perplexi
dades são muitas. Os sinilis da catástrofe estão 
em toda parte: liquidação extr_ajudicial-Q_e COJ:.~ 
retoras e distribuidora~s~ investigações,_ trocas 
recíprocas d~ açusações, ne:gaças, demissões, 
inquéritos, envolvimento de banc:os e institui
ções finanCeiraS, medo, desconfiança, incre

,dulidade. 

Mas, sobrepairando a tudo isso, persiste em 
todos uma indagação dolorosa: c.om_g é posst:
vel que um único investidor, um solitário cava
leiro do Apocalipse tenha sido capaz de para
Usar os dois centros do pregão nacional e levar 

- o caos a toda a estrutura do mercado acionário 
do País? 

Isso é, na verdade, estarrececior. A inlprensa 
internacional, notadamen~e os jç111:aic5 ligados 
aos centros financeiros da Inglaterra e dos Es-
tado.s Unidos, destacou a a~soluta siogulariR _ 

dade.do feÕômeno,-ã1go simplesmente incon
cebível em qualquer país que tenha ultrapas
sado os estágios primários do capitalismo e 
ingressado num processo estável de de_senvolR 
vimento. Essa conStéltãção decorre do axioma 
primário de que um· mercado, ··quando conR 
centrado nas mãos de poucos investidores, 
perde suas caracterfsticas básicas e se trans

_forma_ num conlulo, numa <:onspiração. 

Q. que fica patente, logo de início, é a extre
ma e coilstiafigedora "fragilidade do mercado 
de c;;apttais brasileirO. Minado por manobras 
especulativas audadosaS e de alto ris~. domi
nado por um grupo reduzido de inescrupu
losos eSpéculadores, solapado pelo intercâm
bio insidioso de informações privilegiadas que 
circulam elitre õS membros da cabala, desa-

-creditado Pela atUação bbia das autõri:dades 
económicas, o mercado de valores as5l.J!Ile 
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a feição de um jogo sibilinQ_e_~otéri:co, um 
enigma letal que pode engolfar ·as que não 
detêm a chave do mistériO. - -

É rara de dúvida que a especulação faz parte 
da própria natureza do mercado a<:ionárlo. 
Sob certa medida, isso é até salut{lr, pela liqui~ 
dez que imprime às operações e pela capad
dade de atrair novos investidores, dando maior 
sustentaç_ã.o e soijd~ a_o mercado. Entretanto, 
há que estabelecer-se a diferença ética entre 
especu1ação- e manipulação. Especula quem 
compra e vende ações, na expectativa de_tirar 
aJgum proveito das nat\.Jrais flutuações do 
mercado; manipula quem interfere no proces
so, alterando artificia1mente os. preços e aª
condições de demanda, e induzindo altas e 
quedas que não têm relação direta com o 
desempenho da economia, nem com a saúde 
financeira das empresas. O prOblema reside 
precisamente no estabelecimento dessa fron
teira ética, que é de dificil definiçãq_. N.ão qbs
tante, é imperioso que os seus contornos se
jam delineados com maior clareza para que 
o investidor comum possa ficar a salvo das 
investidas de quem manipula em seu próprio 
beneficio as regras do jogo de xadrez em que 
se transformou o mercado acionário. 

As bolsas de valores devem funcionar corno 
instrumento de democratiZação. do capital. e 
de estímulQ à poupança, nunca como uma 
charada indecifrável, um quebra-cabeça her
m&co dominado por personagens mefisto
fBicos que praticam uma alquimia inacessível 
aos simples mortais. O _traço ·gorninante das -
bolsas deve ser a racionalidaQe eg>nômica, 
que só se submete às oscilações tipicas da 
economia ou aos riscos _intrlnsecos do merca
do. Essa racionalidade ê ·que faz com que o 
investidor in9resse no. mercado ãcionário, aCa
tando as sUas regras que derivam f~nd,amen
talménte da lei da oferta e dá procura. 

O mais grave de tudo isso, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ê que uma visão retrospectiva 
de todo esse episódio nos leva iniludivelmente 
à conclusão de que essa quase catástrofe era _ 
perfeitamente previsível e evitável O Sr. Naji 
Nahas não ê nenhum arquidernônio surgido 
repentinamente dos sub_terrâneos do mundo 
das finanças, nenhuma entidade.dotada.de 
poderes máglc.os e capaz "de subverter, num 
90lpe de audácia, o e.quilíbrio das poderosas 
forc;as·do metcado e as expectativas geradas 
pelo comportamento racional da e<:onomia. 
A verdade cristalina é uma s6: Os principais 
protagonistas do mercado acionário ~Bolsas 
de Valores, corretoras, instituições bancárias 
e a própria Comissão de Valores Mobiliários 
-vinham encarando com uma complacênc:::ia 
franciscana, senão mesmo com um certo grau 
de conivência, as trampolinagens roccurtbo
lescas do_ Sr. Naji Nahas. A irrupção da crise 
era apenas wna questão de tempo e oportu
nidade. 

o·currículo do Sr, .Nahas é de.f~er inveja 
a qualquer aventureiro d~_ aquém ou além
mar. As suas mcmobras há muito são conhe
cidas, inclusive no cenário internacional. Uma 
de suas façanhas mais notórias no exterior 

for o episódio .que fic:ou conhec;ido como o As autoridades po!Lticas e ec:onômi<;as elo 
__ EScãncli'iJo da Prata, nq mercado de.ações.dos PâÍS têm; portahtO;··o dever inarredáVel de liviar-

Estados ()pldqs, Acossado pela Justiça claque- o rrlercado. Cl..e.c~pitais brasileiro das CUStOrÇóe.S 
I e país, Naha·s acabou fim1ando Um acordo e_desvirtU'!JUen~ .causados pelo vírUs da ma-
em. que, para livrar-se de_ac;:usações. mai~ gra- nipulação, através" de instrl,lmentos legais 
ves. admitiu ter_ Yiolado riãda menos ~o que apropriados que possam melhor delimitar as 
nove artigos das leis noite-americanas sobre atnbuições e responSabilidades das institUi-
mercado de capitais, Em conseqüência, foi- çõeseagentesfinanceiros,bemcomoasnõr
proibido de participar de qualquer negociação m_~ de atuação e conduta da_s Bolsas de Vaio
nos mercados de ;;~.çães dos. Estados Unidos, ' res e da própria Comissão de Valores Moói-

. ·estendendo-se. essa proibição a -"posições Jiárlos. 
mantidas dire~ ou .ir).diretament,e, por conta _ Se, por um laclo, é recpmendávet qü_e. as 
própria· ou por qualquer .conta el}l que te_nha Bolsas de.Valo.rE:s tenham. l,lm cel}.o grau. de 
interesse direto. ou. inQ.ireto".. - autonomi~ que lhes confira :;.ufic:iente_~ilj~ 

Em 1981oço.rreiJoutJ:o.casorumoroso,Ern dade para reagir, ·com rapidez e tempestivi~ 
associação com o grÚ.Po francês S.ociété Ge- dade, àS de~andas e exigências do mercado, 

·nerale, o Sr. Naji Nahas comprou um banco de outro, não. não é admissível que, em nonre 
no Rio _de Jan~iro, mas teve seu nome vetado dessa m~sma autonomia, os seus diretore"s 
pelo Ban® central" para presidir a Diretoria, bolsitas tenham liberdâde de alterar tão pr'O-
porestar_envolvido.numaJnv~stigaçãodaCVM fundamente as· regras do jogo que possam 
sobre manipulação no mercado.fut.uro da Boi~ dar tratamento diverso, e até mesmo antaQô-
sa de Valores ç:io_F:io_d~Jane!ro.J:eve ch5!ques nico, a queStões fundamentais como.a segu~ 
protestados na Suíça. e fpi acu~d,o_ de haver ·rança do próprio investidor. 
impingido à Société Gener:ale. um prejuízo suM o_ merca,do .fyturo _ e, em particular, 0 ·-perior a wn Tnilhão de franQOS. 

.mercado de opções, no qual se negocia o 
Muitos outJQs epi~dios poderiam ser-cita- direito de adíquirir uma ação a um preço ·pre-

determinado, em data também preestabele
dos, como a prisão em flagrante no Aeroporto _ cida _ deve ser objetó de cuidadosa investi-
de Cumbica, ao tentar embarcar para Londres gação e aná11se, por Ser 0 mais suscetivel.de 
com US$ 20 mil escondidos na ba_aagem, ou ser afetado pelas maquinações dos prestidigi-
ainda o processo a que responde pela impor- tadores e ilusionistas que. infestam o mundo 
tação fraudulenta de um automóvel Mercedes. . adonário do País. 
Benz, em 1986. As suas proezas e malaba-
rismos financeiros formam um painel variado Afami9erada operaÇões D + O- ex.ecr~c!a. 
·errr que não falta espírito inventivo, audácia por uns e adrnitidâsem restriç~s_por out!Qs 
·e jogadas de alto risco, e que lhe permitiram - de que se tem valido com frequência o· 
acumUlar, ao longo de duas décadas, uma Sr. Naji Nahas e .outros malabaristas do mes-
irnensa fortuna pessoal e o tornaram dono mo jaez para supervalorizar artificialmente as 
de wna cOmplexa malha de 27 empresas ex~ açõ_es _e, com isso, auferir ganhos fabulosos 
tremam ente diversificadas. à custa dos_lncautos, é bem :wn _exemplo das 
Nã~ 'é noSSO propósito ~qui, Sr. Presidente, armadilhas em que se pode enredar 0 iiwes-

s d , . .,. d al . tidor desavisado e pouco afeito ao jogo S!JtiJ rs. sena ores, 1azer o mvenl.CU lO as m Sl-
da rtlanipulaç_ão, que é como uma guerra iin~ 

nadas espertezas do Sr. Najl Nai)as n_o mundo piedosa, em qUe não se. dá quartel, nem -l;e 
das fmanças desde que chegou ao Brasil, em pede mercê. 
1964. cm mesma forma, não cabe aqui percor-
rer. os meandros das operações fraudulentas É necessário que se criem dispositivos !é
que culminaram com a emissão de cheques . gais que inibam o perigo que decorre da ex
sem fundo no valor de NCé 39 milhõ~s, cuja cessiva concentração domercado de capitais 
responsabilidade é a ele atribuída. Na verdade, _ nas mãds desses flibusteiros c;l~ fortuna que 
o que importa assinalar é o contexto .geral, Jogo se vêem cercados de uma courte de cor-
e, por assim dizer, político do.episódio e os tesãos· alvoroçados, eppicaçado.s pela cobiÇa 
seus desdobramentos no plano institucional. e pela expeçtativa do lucro fácil que advêm 

de generosas cciinissões de corretagem e de 
O axioma de que nenhum· investidor pOde outras forme;~&. m~s oblíquas de pagamento. 

ser maior do que o próprio mercado perma-
nece como uma advertência que não pode Noestág{o_emqueseencontram,·a,sBolsas 
s_er desCurada. É necessário que o sistema qe_ Valores do Brasil estão perdendo a c:redíl:;li-

_Q[el--ec;:<i-ao peqUerlO e inêdio inve$tidor um -lidade e a solidez indispensáveis ao pleno de-
minimo de segurança em suas operações, paM seriipenhõ de Suas funções. -
ra que as Bolsas de Valores possam exercitar, No final das contas, quem perde com tuàO 
em to.d_a pleni~de, sua p-rincipal funçiío Social isso é o ~aís. Com_ o fantàsma da hiperinflação . 
que é, precisamente, a capitalização das em- rondando a econorriia,·os investimentos ~s-
p~ e a democratização do capital. trangeiros em debandada, torna-se ç;:ada vez 

As instltuiÇ'ÕeS-financ~em para reei- mals imperiosa a existência de wn mercado 
clar_ .Q.li.J:eG\lrsos dos investidores e poupado- financeiro saudáVel que permita a reciclagem 
res, fortalecer economicamente as emprt!sas, e a distribuiÇão mais ampla dos recursos dis-

. dar su.~entação ~ .atividadc;:s produtivas, pri- ' ·- ponívéis e aumente o número de companhias 
va&ar e pulverizar o capital das estataiS entre de capital aberto_ em operação nas Bolsãs de 
o r:naior número possível_ de acionistas. Valores dO PaíS. · 
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Os mecanismos de Coerção tipificados na 
conhecida lei do colarinho branco _:Lei n~ 
7.492, de 16 de junho de 1986 _; qué $fefine _ 
os·crlmes contra o sistema finanCeiro nacinal, 
devem ser efetivamente acionados, sem pre~ 
juízo das sanções penais cominadas no C6di# 
go Penal brasileiro,' sempre que as manobras 
especu1ativas dos grandes ínvestidores amea~ 
çarem solapar o equilíbrio das forças do mer~· 
cados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o agudo mo'" 
mento de crise em que vivemos está a exigir 
de todos urna tomada de consciência que tra# 
duza a vontade polftica de aproximar cada vez 
mais o Brasil daquele capitalismo sadio, gera· 
dor de riquezas e ·oportun[dades, que remu
nera o risco e as inicii:ltivas produtivas, e que 
se fundamente, acima de tudo, na compe
tênda e na honestidade. 

É com esse propósito que propomos! C:o
missão de Fiscalização Fmanceira do Senaâo 
o exame de toda a matéria relaçionada com 
a crise que motivou o recente fechamento das 
Bolsas de Valores do RiO e São Paulo, e d~ 
Bolsa Mercantil e de Futuros de S_ã_o Paulo, 
em conseqü'ên~a da atuação "irreg!fiar d~ Sr. 
Najl Nahas, e, ao mesmo ~_mp_o, qu~ se!~ 
ouvidos os principais dirigentes das mstitlll
ções fimmceíras e autoridades govemam~n
tais que, direta ou indiretamente, tenham tido 
participação no episódio._ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-.Concedo a pã.lãvra ao nobre Senador Oc:fa
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - .Sr.J'resi
dente, Srs. Senadores, o final da 2f Guerra 
Mundial veio encontrar diversos pafses do 
mundo ocidental com sua economia destro
çada. Essa situação caótica exigiu um esforço 
coordenado dos paíSes caPitalistas, os quais, 
reunidos na Conferência de Bretton-Woods, 
iniciada em 19 de julho de 1944, sob a_ égide 
dos Estados Unidos e da Inglaterra, instituíram 
diversos instrumentos voltados à recuperação 
das economias abaladas. 

Entre tais instrumentos ressaltam dois, insti
tuídos por Convenções elaboradas pela Con
ferência de Bretton-Woods. Trata-se do Fundo 
Monetário lntemacionai - FMI, e do Banco 
lntemadonal, para a Reconstrução e o Desen
volvimento_- Bird, também conheCido como 
Banco Mundial. 

Tanto o Bird quanto o FMJ são instituições 
especializadas da ONU-Organização das Na
ções Unidas-, mas com total independência 
de ação em relação a esta organização. 

O FMI teve como principaJ objetiVo asse
gurar a estabilidade dos câlculos monetários
internacionais. Já o Bird, sobre o qual preten
do deter-me com mais vagar, foi criado como 
um organismo _mundiaJ, destinado, como o 
próprio nome revela, a auxiliar a reconstrução 
dos países destroçados pela guerra e a incre
mentar seu desenvolvimento económico. 

A ambãs organizações foi atribufda finali
dade precipuamente técnica, vedada sua atua~ 
Ção polftica. Neste particular, a alínea 10 do 
art. 49, da Convenção que c·riou o Bird, estipula: 
"A atividade política está interditada. O Banco 

-e·seus funcionário-s -não deVem imiscuir-se nos 
assu~tos pOlíticos dos países-membros; o ca# 
ráter da polftlca seguida por um país-membro, 
seja ele qual for, ou por um grupo de países
membros do Banco não deve influir nas suas 
decisões. O (!:rifco ·Crltérió a considerar é o 
critério econ9miCO .. :". 

É fácil imaginar a dificuldade de se observar 
rigidamente essa cláusu1a, sabendo~se da in# 
fluência que os países desenvolvidos têm so
bre.os organismos intemadonaJs, quer em ter
mos de composição de seus recursos, quer 
em termos de ascendência política, interfe
rência da opinião póblica, etc. 

Inicialmente destinado a socorrer os países 
afetados pela_ guerr_a, a ação do Bird foi, aos 
poucos, arhpliando-se. Co"m a recuperação 
dos pafses europeus, o BJrd voltou-se para 

- os Continentes da Ásia, da Africa e da América 
Latina, onde o que não fa1ta são países. ávidos 
de recursos para financiar seu desenvolvimen
to. 

O relacionamento do Banco Mundial com 
os países em via de desenvolvimento, entre
tanto, a exemplo do que ocorre_ como FMI, 
nunca foi muito pacífico. 

De fato, as imposições do banco às econo
mias dos países que solicitam a utilização de 
seus recursos, efetuadas durante o processo 
de negociações para obtenção. ·dos [manda
mentos, muitas vezes foram rechaçadas pelos 
paíseS em desenvolvimento, por se tratar de 
ingerência em seus assuntos internos e; por
tanto, atentarem contra o princípio da sobe-
rania. _ 

Missões do Bird visitam constantemente os 
p~Js~ interessados em seus financiamentos, 
parzn~retuar análises económicas, conceder 
assistência têcnica, e até- "auxiliar na planifi
cação económica. Seus fmanciamentos, em 
geral, são voltados para setores estratégicos 
ou de infra·estrutura, nos quais não há inte
resse de ãtuação de financiadores particu1ares. 
Os 'recursos "têm sua aplicação vinculada ao 
fim destinado •. e o gavemo.do país fàvorecido 
~deve cc-participai"· do financiamento, asumin~ 
-dó uma parte do projeto financiado. 

Permiti-me fazer esta pequena digressão, 
bastante superficial, diga-se de passagem, so
bre o Banco Mundial, para comentar o rurno
roso_debate_ que s_e tra~. no momento, entre 
ess_a qrganização e o Governo brasileiro. 

Para se "ter urna idéia do nível de interfe
rênCia política a que chegou esse organismo 
lnterandOnal, cuja finalidade precípua, pelo 
menos no papel, seria estritamente técrUca, 
vejamos algumas das barreiras levantadas pe
lo Bird à concessão de novos financiamentos 
ao Brasil, conforme noticiado pelo jornal O 
Eolado àe S. Paulo, em 3-6-89: 

"1. O Bird quer que o Brasil aceite uma 
mlssãO ela Agência Internacional de Ener~ 
_gia Atômica para vistoriar as Usinas de 
Angra I e Angra rr. 

2. O Bird quer que o Brasil promova 
rapidamente_ estudos para definição do 
destino fin~ dos rej~itos radioatiVos. 

3. O Bird Condiciona a liberação de 
empréstimos ao setor elétric.o ao conhe
cimento detalhado de_aspectos legais e 
operacionais das questões ambieD-tal e 
social das usinas nucleares. 

4. O Bird condiciona a liberação de 
empréstimos ao conhecimento dos Rela
tórios de Impacto Ambiental dos projetas 
a serem desenvolvidos. 

- 5~ O Bird condiciona a liberação de 
novos recursos à análise da_ conjuntura 
econômiCa brasileira. 

6. O Bird_exige- conhecer o Orçamen· 
to da Comissão de EnerQia Nuclear e 
quer a preservação dos direitos das popu
lações ameríndias." 

Como~ se pode verificar dessas ~gêndas 
listadas, se_ por um lado o ~anc~ Mundial se 
preocupa com questões ·candentes do pano
rama mundial, como aquelas ligadas à ecolo
gia, por outrO~inteifére em assuntos da alçada 
exclusiva da sociedade brasileira, investindo 
frontalmente contra as determi_nações e seu 
próprio EstatUto. 

Nota-se, por trás das preocupações do Ban
co Mundial, uma indisfarçável intenção de 
controlar, e quem sabe mesmo até bloquear 
o programa nuclear brasileiro. . 

Ora, este é uri-1 assunto em que, - obser
vadas as normas de segurança mundialmente 
i"eComeridadas, e sem entrar no .mérito da 
questãO -a responsabilidade pelo desenvol
vimento ou paralisação do setor é exclusiva· 
mente nossa. 

Por conta disso, o Bird tem-se reCusado 
seguidamente a liberar re<:ursos para o desen~ 
volvimento de nosso setor elétrico- uma área 
crítica para o Brasil-, muito embora, recente~ 
mente, 671 milhões de dólares tenham sido 
contratados para atendimento à área agrícola. 

Para o Governo brasileiro, trata-se de uma 
clara interferência do governo e da opinião 
pública norte-americana nas atividades do 
Banco Mundial, haja vista a grande campanha 
orquestrada hoje, naquele país, e que envolve 
interesses económicos bastante claros, visan
do a impedir qualquer tentativa de desenvol
vimeNto da região amazônica. 

As aftrmações neste campo devem ser Ieitas 
com muita prudência. Entretanto, há evldên
das de que o Banco Mundial pressiona nossa 
autOdeterminação, ao criar inómeras pré-con
dições à liberação dos financiamentos que 
irão auxiliar o nosso desenvolvimento. 

Para se ter uma idéia da importância dos 
reCursos do Banco Mundial para a economia 
brasileira, basta verificarmos os números. De 
uma dívida total de médio e longo prazos de 
100 bilhões de dólares, posição _do Banco 
Central de dezembro de 1988, aproximada~ 
mente 7 bilhões, ou seja. 7% do total, são 
representados por obrigações com o Bird. 

Essa parcela da dívida é tão importante que 
o Brasil tem honrado sempre seus compro~ 
missas com o Bird, deixando-o a· salvo dos 
reescalonamentos e da moratória recente
mente ocorrida. Não que o Banco Mundial 
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trabalhe com taxas subsidadas ou favorecidas. 
Isso absolutamente não -ocorre. Np enianto, 
cdmo já tive oportunidade de afirmar, os finan
ciamentos do Bird estão voltados para setores 
estratégicos e de infra-estrutura da economia, 
os quais, normalment~. as instituições priva
das não manifestam interesse em financiar. 

Mesmo assim, não há dúvida de que os 
constantes sobressaltos vividos pela nossa 
economia, em nada contribuem para a criação 
do clima de confiança necessário ao restabele
cimento da cooperação. internacional com o 
nosso País. 

Por sua vez, a falta de credibilidade que atin
ge d~enninao;Ias ações das étt,ltqridadE:s brasi
leiras, até no âmbito interno do pais, também 
leva a Situações de paroxismo em nível nacio
nal e internacional. Ademais, se não devemos 
admitir a interferência de _organizações inter
nacionais em nossos assuntos internos, por 
outro lado não nos custaria nada agirmos, em 
nosso país, sintonizados com as __ tendências 
da opinião pública mu_ndial, tão claramente 
manifestas em relação a assuntos como a eco
logia, a preservação do meio ambiente, etc. 

A solução da atual crise do Brasil com o 
Banco Mundial, a meu ver, passa por uma 
série de definições da sociedade brasileira co
mo o estabelecimentt> de diretri~.s e de_ metas 
ec:onômicas e socials de curto, médio e longo 
prazo_s, voltadas para nosso des_envolvimento 
e para o atingimento da condição de potência 
mundial. 

Em curto- prazo, e_specificamente, o cumpri
mento rígido das previsões orçamentárias, por 
parte do governo, de modo a não retirar recur
sos de financiamentos de projetes conjuntos 
com o Bird, é _outra das condições indispen
sáveis para que o Brasil consi~a a credibilidade 
e o -respeito dos demais países e organismos 
internacionais que se relacionam com nossa 
economia. _ _ _ 

Mmal, se ao Banco Mundial, comQ institui
Ção intemac:ional, interessa o desenvolvimen
to da economia de todos os países, para _que 
prevaleça entre as nações. uma economia 
mundial hannônica e integrada, também para 
o Brasil é importantíssimo contar com os_re
cursos do órgão, que lhe permitem um aparte 
de recursos externos indispensãvel para finan-
ciar seu desenvolvime_ntQ. . , 

Equacionar essa questão, solucionando o 
impasse, nã.o.é. um problema exclusivamente 
do Governo .. CreS_cimento econômlco e de
senvolvimento interessam a todos os_cidadãos 
brasileiros, e .especia1mente aos seus repre~ 
sentantes, reunidos nas Casas do Congresso 
Nacional, que também _têm seu papel a de-
sempenhar, quer pefa elaboração de leis, quer 
pelo controle do~ Atos do Executivo, no farta~ 
lecimento de nossa imagem interna e externa. 

Em suma, de pouÇo adianta a retórica do 
vazio. Vociferar e bradar aos quatro cantos 
a discrimina_ção de que, _acaso, estejamos sen~ 
do vítimas é parte do trabalho que deve ser 
desenvolvido, para buscarmos conjugar nos~ 
sos interesses ~o do Banco_ Mundial;. mas só 
resgatando a credibflidade de que o Bra.sil ne
cessita, interna e externamente, terá o nosso 
País condições de se impor politicamente no 

concerto das n4çó~ desenvolv_iclél$. E o resga
te çla credibilidade se faz com __ (atos._ _e _não 
corri Paiavrâs. -

l?assemõs, pois, Governo e Congresso, das 
pa1avras à ação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao_ nobre Senador Ruy 
Barcelar. · 

OSR. R(iyBACELAR (PMDB- BA Pro
nuncia o seguinte ·discurso.) -Sr. Presidente, 
Sis. Seriadores.__no momento em que o Pais 
atravessa uma das mais graves crises econô
mlco~finan.ç;~i@.S clEl_sua História, o setor agrí
cola tem mostrado um desempenho admi
rável, tendo atingido, neste ano, a produç-ão 
de mais de 70 milhões de toneladas de_grã:os. 
Para esse resultado concorreram os sojicul
tores.com mais ,de 20_rnilhões_de_toneladas. 
As exportaç-ões _de soja e_ seus AerJvados ~ 
óleo e _farelo - contribuiram, o ano passado, 
com OS$ 3..046 bilhões para o saldo de nossa 
b<;llança ComeTC;ial (in- "G~a Mercantil", 17 
e 19-6~89).Jneg,a\!elmen~ é um _do~ produtos 
mais irriportanles de nossa pauta de expor-
tação. _ ___ . __ _ 
Temos~de reconh~cer o excelente desem

--pehho da agri<:ultura. em n_osso País, tanto 
mais quando outros setore_s produtivos se re
traem ante a pressão .das al~s taxa~ i.nflacio-
nárias. . _ . . . . . . . , 

Merecem os agric;u_hor,e~._po!s, ~po_io e in
centivo; no en~nto, ~stão._sepdq ç:l\U"amertte 
penalizados pelos preços vis que_ alcançam 
os seus produtos. Se não são rempnerados 
condignamente, como poderão eles continuar 
investindo na produçáo? 
__ Os sojkültores, particularmente estão sen
do prejud(cadcs pela queda dos preços da 
soja no mercado interna<:lona1 e pela polítita 

-Cambial do goveÍno, que-rrianté'm o <;lólar abai
xO do se_u valo{ reaL ~eivin~ica!TI el~s, ''além" 
da liberalização do preço do óleo, o aumento 
real do preço mínimo do grão (hoje em NÇz$ 
8,82 a saca de 60 kg; eles queriam algo em 
torno de NCz$ -2-0.QO), a antecipação dos re
cursos-para o_ custeio da próxíma safar e um 
ajuste nó câmbío" (ü1F olha Çe S. Paulo, 
2.3-6-89). 

As medidas tomadas pelo Governo foram 
consideradas tímidas ·e ·não satisfizeram os so-

- jicultores: a Prorrogaçãõ âà p"ráZo ·de paga
mento dos empréstimOs- de Custeio, que ven
ciam em julho; para 15 de setembro; e odes
cOtiQelamento dos preços mínimoS da soja. 
Estes s~íi'<UTI do controle do Conselho l~termi
nisterial de Preços (Cíp) e, pois,.~as listas da_ 
Sumh~ p-assando ao r:egime de "liberdade 
vigiada". No varejo, os preços são fiXados ten
do em vista o custo_ do produto, a margem 
de lucro a ser acrescida ao preço de aquisição 
e a despesa. Assim, os preços acompanharão 
os indices inflacionários, de acordo com o cál
culo do Bônus do Tesouro Naciona1 (BTN). 

Mas o descontentamento perSiste e s.e _am
pliou, prin-cipalmente, depois que o Miriistro 
da Fazenda, Sr. Maílson da Nóbrega, se negou 
a aplicar a correc;ãó ·cambia1, mediante a maxi-

desya]o_rização do cruzado, medida que permi
tiria ã exportaÇ~O -da soja, _em l;>ases 1)1ais _re

"m_uneradora::ce_-que cons:t:ilu.i s~ principal rei~ 
vil)-dlc;açãci. Após _essa dedsãQ do Gov~Çl •. 
hquve novas ?l':l~ões ao, bqico~e à çqm~rc~- , 
lizfj;çáo da -soja, e os produtores passaram a 
tomar atitudes drásticas, inter<fit:ando estradas,_ 
para impedir o escoamento quer da soja em 
grão quer _de_ seus derivados, ~ 

Em Barreiras, no meu Estado, no dia 22 
deste mês, os sojicultores fiZeram vma paS
Seata pel<t zona urbana da cidade, em protesto 
contra o_ baixo preços da soja, denunciando 
uma defa?agem cambial da-ordem de ~6% .. 
Interditaram as rodovias BR--242/020 ~ -
BR-135 com tratáreS e coJbeítadeiras, por-vá
rias horas. PartiCipam âa ·marCha sobre Bra
sília prevista para hoje dia 2& Milhares de pro
dutores de_ todo o País encófitrãri"l~se (\esta . 
Capital. 

. No Sul, no dia J 5 deste mês, bloquearam 
a r.odovia BR-369, principal via. de .es~oamentó 
da produção. d~ grãos do n.ort~ dp Par<tná. 
e a rodovia $Ç~4§(', qUe liga Xanxerê, em San-_, 
ta Catarina, ao, Estado_ 4o Par~ná. (in. G~~ta. 
Mercantil, 16-6-89). . . . . . . . . 

Em Goiás •. çs, sojicultores rna.ni.f~staré}m ,O. 
seu_ protesto _bloqueando, por duas vezes, .a 
rodovia que liga Brasílta a Belo Horizonte 
(BR-040), sem, contudo, provacargrandes en
garrafament()S. Em Cristalina, eles suspende
ram a corOeri:ialização d'l soja e impedem 
o escoamento do produto e de seus derivado. 

O movimento dest~d~u-;:;~ ~ y~O;S, .J;sta* 
dos: Mato Grosso\ Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul e ~-
hia. -

Como se ·não ba~em todos esses trans
tornos, veicula a imPrensa q_ue "A_Fre-Dte Am~ 
pla da Agropecuárta Erasileirã:Vai i!lfeOsificar 
o movimento de pressão dos produtores d~ 
soja do Centro-Sul, com a adesão dos_setoreil 
de café, cacau, laranja, arroz e -algodão, para 
forçar o MiniStério" da Fazenda a promover 
wna co_rreÇao--.c_~mbial" Ciri _Çiãzéta Mercanb1, 

17/19-6-89). O Deputado Allysson Paulinell~ 
Presidente da CQnfederação Nacional da Agri~ 
cultUra, afirma que "o Governo terá de -decidir: 
ou corrige a defasagem do dólar di~t~ do 
cruzadO õU dá_systent.,_s;ão à aqulsiç?_Q_ dã sa_~ __ 
fra Com custós de produção atualizadQ&': (ibi~ 
dem). 

Recenteineitté, a Frente-Ampla da Agrope
cuária assinalou. a,través de estudos feitos, a 
defasagem cambial de 26,68% <:ornparada 
com a ·vana~ão do WC após 15 de janeiro. 
ObsetVe-se o ~emplo: no Para9uai, onde o 
çâmbio é livre, ã sója atingiu o J2réÇcis de NCz$ 
34,00 a saca contra NCz$ 1_4,00 q_ue o nOsso 
produtor recebe. O que tem incentiv<!do o con~ 
trabando de soJa brasileira para o Paraguai, 

-agravando ainda, mais a situação dos agricul~ 
tores associados_ a cooperativas, que não po
dem competir com o contr~ando existente 
nas regiões produtoras. · . 
· Os Nci$ ·14,00 obtidos pelo produtor, Mo 
cobrem- se{JUer-·os cuStOs de produção que 
se acham -em torno de Ncz$ 15,26 por saca 
de soja, 
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Exportar sOja está oneroSo parã o expor:. 
tador e deficitário para o produtor. O- custo 
da exportação tem aumento com a elevação 
dos fretes, a n(veis assustadores: os· preÇos 
de utJ.lização dos portos cresce tnuito mals 
que a variaç~ci cambial De novembro de l988 
a 1" de junho de 1989-as taxas cobradas pela 
administração do porto de Paranaguá aumen
taram em 300%, enquanto a variação c:arra,faJ 
se situou em 132,98%. Os fretes rodoviários 
e ferroviários, c:orrrsuc-essivos aumentos, além 
da incidênCia de 13% de ICM, agravaram ain_da 
mais o quadro vigente. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, reconhece
mos que a situação ê crítica. Somente no Rio 
Grande do Sul, os produtores de soja calculam 
o seu prejuízo em Ncz$ 460 milhões (ln Folha 
de S. Paulo, 22-6-89). _E_não consid€:rarrlos 
boa política impor sacrifícios ao setor produ
tivo, a ponto de inviabilizar a produção_, o que 
levaria a economia à estagnação e ao colapso. 

A questão ê- grave, repito-e deveria ser deba
tida por técnicos de cooperativas dos sojlcul
tores e pbr técnicos dos Minlstério_s da /\~ri
cultura e da Fazenda, com 65 espíritos deSar
mados, sem exigêndas preeStabelecidas, com 
bom senso, a fim de que cheguem, se não 
ao consenso, pelo menos a uma decisão ra
cional, que consulte os interesses superiores 
do País que, todos sabemos, se encontra nu
ma crise mora1, institucional, económica e fi
nanceira talve sem precedentes em sua his
tória. 

É deste o nosso_ apelo, na esperança de 
que o Governo, sensibilizado, atenda às reivin
dicações dos produtores de soja fazendo a 
nece_ssária justiça a querri tanto tem contri
buído para a economia brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Ccin·cedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronunciilo·seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, os -númeroS 
resultantes dos chamados "acidentes" de 
trânsito em nosso País- sâo inais àlarmantes, 
são catastróficos. Nos últimos anos, como 
comprovam levantamentos do Ministério da 
Justiça, cerca de 25 mil pessoas morreram, 
em virtude de atropelamentos ou colisões, nas 
cidades e nas estradas, a cada doze meses. 
NÕ entanto, técnicos do setor a_creditam que, 
em virtude de falhas nessas cifras, o número 
de víUmas fatais é Seguramente o dobro do 
registrado, ou seja, anualmente o Brasil perde 
50 mil vidas. 

Esse número ganha em tragicidade quãndo 
se constata que a média de ídade dessas pes
soas é de 33 anos. Isso quer diz_er, em outras 
palavras, que o Brasil está perdendo milhares 
de cidadãos 11a fase mais produtiva de suas 
vidas. A experiência mundial tem demonstra
do que para cada morte, há, em média, sete 
feridos,_ o que ~eva a nossa estimativa anual 
de vítimas em problemas de tráfego para 350 
mil, muitas delas irremediavelmente mutila
das. 

SegUndo avaHaç6es oficiais, anualmente 
nosso Pa($_ perde cerca de 1,5 bilhão de dó la~ 
res com esses acidentes, Ievandowse em conta 
a: ocupaçãO dos leitos hospitalares com feri
dos, para tratamento, e os danos em b~ns 
-mãt€ríãís·. ~ ·· - _ 

Mas essa quantia se torna insignificante 
quãrydo s~tenta ava]l.iire sofrimento que esses 
sinis_tros têm causado à nossa gente. Estudos 
da_OrQi:mização Mundial de Saúde asseguram 
gu~ -~les costumam desintegrar as familias, 
pois_ em muitos· casos, o morto era cabeça
de-casal e desapareceu numa época em que 
seus familiares mais precisavam dele. 

Apesar de multas estratégias ~governamen
tais, como a campanha chamada ,"Vamos Vi
ver Sem Violêncf2Ç essa tragédia terrível não 
tem cedido terreno ·em nosso País. 

O simples fato de chamarmos "acidentes" 
a essa verdadeira epidemia já dá uma idéia 

-de como o problema vem sendo erroneamen
te encarado até hoje. A palavra "acidentes" 
nos remete a conceitos como destino, sorte, 
fãcfo: pré•determinação, etc. No entanto, a ex
periência mundial nesse setor mostra que es
sas tragédias podem ser reduzidas substan
ci_almente, desde que adotadas políticas corre
tas. De_ certa maneira, o problema pode ser 

_minimizado quando passa a ser tratado como 
questão_ de saúde, co.~o ~~ ft?_sse uma eplde

-mia. 
Uma percentagem enorme dessas mortes 

pode ser evitada desde que tomada uma série 
d_e_ ~titudes que tanto a nossa experiência 
quanto a de ~L!tJ:os _país~s tê~_ 4emonstrado 
serem necessárias. Mas. para que se faça o 
que tein de Ser feito, é preciso, antes de tudo, 
decisão políticei. Uma decisão política que te
nha seu correspondente em recursos fman
celros que dêem eficácia às medidas adota
das. 

Antes, porém, de arrolarmos essas medidas 
inadiáveis e indisPensáVeis, gostaria de refletir 
Sobre mã.is alguns detalhes dessa verdadeira 
calamidade nacional, tecendo, quando possí
~. relações com situações semeJhantes vivi-
~s por o~os países. r 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pesquisas da 
OrganiZação Mundial de Saúde mostram que 
os ac1dentes de trânsito causam vítimas e pre
jtúZ()S _em todo o mundo, mas são especial
mente-daninhos para os chamados países do 
Terceiro Mundo, da _América Latina, África e 
certas nações asiáticas. 

Perceberam os técnicos da OMS que há 
uma ligação_direta_entre problemas de trânsito 
e nível de escolaridade, da mesma maneira 
que há relação entre_ acidentes e baixo nível 

-de_ rerlda. 
Países ricos da EUropa e da América do 

Norte conseguiram, já no início da década 
passada, reduzir o número de seus acidentes 
a partir de maçicas campanhas publicitárias 
de esclarecimento à população, bem como 
agravando as penas dos infratores. Esses tra
balhos foram desenvolvidos tanto nas escolas 
como através dos veículos de comunicação. 

O mesmo não ocorre-u nõ Terceiro Mundo, 
onde as estatísticas se tornam macabras _a 
cada ano que passa, porque os Governos-não 

têm recursos para tais campanhas ou não se 
interessam por elas, ou atnaã pOrque a réali
dade social desses países é tão complexa e 
a demanda por serviços públicos essenciais 
tão grande_ que o trânsito acaba ficando para 
trâs, superado por carências de saneamento, 
educação, habitaçãó e saúde. _ :-

Para deixarmos melhor demonstrada a dife
rença entre este problema nUm país rico e 
num país em d€:Senvolvimento, usaremos co
mo_ exemplo os _Estado$ Unic;los e o Brasil. 
Naquele país, o número de vítimas fatais por 
grupo de dez mil veículos é de 3,2. O mesmo 
índice em nosso País alcança 19,91, confof!Tie 
es~stica de 1980. Isso, dito_de outra forma, 
significa que, se tivéSsemos ã taxa norte-ame
ricana de óbitos no trânsito, teriamos cerca 
de 4.300 vítimas quando na verdade tivemos 
20.217 naquele ano. 

O certo é que é possível reduzir esses núme
ros, quando há determinação do poder pú
blico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o registro 
de acidentes de trânsito, com ou sem vitimas 
fatais, effi nosso PaíS, vem tendo um cresci
mento impressionante nesses últimos trinta 
anos, periodo em que se consolidou a indús
tria automobilística ao mesmo tempo em que 
se construíam rodovias por todos os quadran-
tes da Nação. _ 

Segundo tabelas do Denatran (D~parta
mento Naciona1 de Trânsito), morreram 3. 785 
pessoas em acidentes no ano de 196.0, quan
do foi feito o primeiro levantamento em nível 
nacionaL Em 1967, esse número já tinha prati
camente dobrado, com o registro de 6.240 
mortes. Quatro anos depois, batí,amos a mar
ca das dez mil vítimas. Em 1976, os mortos 
chegaram a 16 niil; e, em 1979, a 20.487. 
Visto o problema de outra maneira,· pode-se 
. .diz.er que o número de YÍtimas multiplicou-se 
por sete em dezenove anos. 

Não há quadio mais chocante do que esse, 
na nossa_opinião. 

As causas desses. acidentes são muitas. mas 
é possível dizer, com base em estudOs oficiais, 
que a chamada "direção perigosa'_' é a prin
cipal delas. "Direção perigosa"- é o modo de 
dirigir que caracteriza aqueles motoristas im
prudentes, imperitos ou que não cumprem 
as leis de trânsito. Em grartde parte, não são 
habilitados conforme exige a lei, ou então diri
gem alcoolizados ou drogados. Há até mesmo 
_estatísticas que provam que a maioria dos si
nistros urbanos se dá nas noites de finais de 
semana. 

Já nas estradas, a1ém da imprudência, sur
gem_a fadiga do motorista e _a monotonia dos 
longos trechos com fatores determinantes pa
ra as catástrofes. 

Apesar da precariedade das nossas estatís
ticas, parece· inegável que uma percentagem 
entre 80 e 90 por cento dos incidentes é causa
da pelo homem, tanto pelo que conduz o veí
culo quanto pelo pedestre que, por exemplo, 
cruza uma rua sem atentar para sinais e semá-
foros. - - - -- -

Mas há outras determinantes, como a -ma 
conservaçãõ--das ·estradas, problema que se 
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tem agravado muito em nosso Pais, nos últi~ 
mos meses. Estradas 11Jins ~ausam "~identes, 
muitos deles fatais. Recentemente OcorreU em 
nosso Estado de Sergipe"-Qfãv·e acidente com 
dezenas de vítimas, em razão do afundamento 
de parte da _estrada BR-101, onde se abriu 
uma grande cratera que tragou dois ônibuS
lotados de passageiros, deixando aquele t~-_ 
cho intransitável. Em recente declaração à im-o: 
prensa, ·o Sr-:-__ Chefe do Distrito dO QNER, em 
Sergipe, informoU que estes reparos poderão 
ser concluídos até o final do ano, isto ê, se 
forem liberados os recursos. Ante ~dente su
cateamento de nossa malha viária e a cobran
ça do selo-pedágio que já vem-sendo feita, 
é de se esperar que estes sejam liberados 
quanto antes, não somente para que o nosso 
Estado não- venha a ganhar_ mais uma vez 
as manchetes dos jamais com tragédia daque
la monta, como de resto toda_ rede rodoviária 
do País. Trata-se de vidas humanas ceifadas 
.pelo descaso de seus semelhantes, que argu
mentam falta de recursos financeiros neces
sários à sustentação de a~ões permanentes 
de conservação rodoviária. -As duas dezenas 
de mortos e os sessenta feridos no acidente 
da BR-101, em terrítório sergipano, foram a 
resposta dolorosa, eml:lora evitável, do quanto 
se perde neste Pais pela negligência, pelo mau 
estabelecimento de prioridades e pela redistri
buição de verbas para bem longe de seu obje
tivo primordial. 

Espera-se que a liberação de recursos, in
clusive os_captados pela cobrança do selo-pe~ 
d.ágio, venha, a curtíssimo prazo, sanar com 
eficiência esse problema, que envolve trans
tornos econômicos, pela avaria em veículos 
e perda de mercadorias, além dos irrecupe
ráveis danos causados em pessoas inocentes, 
vítimas mais lamentâvers de todo e_s_se despre
zo e estado de abandono. O mesmo se pode 
diZer de veículos que transitam sem condições 
de segurança, seja por falta de fiscalização, 
seja por fa1ta de recursos de seu proprietário 
para consertá-lo. ____ _ 

Sr. Presidente, Srs----:- Senadores, muitas são 
as atitudes que devem s~r tomadas para que 
vençamos essas- cifras terríveis. 

Como o homem tem sido o principal fator 
desses acidentes, é: gq])re ele que temos de 
centrar nossa visada. Em primeiro lugar, para 
atender os mecanismos psicológicos que o 
levam a dirigir, pondo em risco a sua vidã 
e a dos outros. Estudos sócio-psicológicos in
dicam que o ritmo febril da vida moderna, 
marcada pela competição incessanteJ deve ser 
considerado entre _as prins;ipais causas. 

Campanhas de educaç:llo têm surtido efe.(to 
tanto no Brasil, Como enY outras nações, _em·_ 
bora não nos níveis desejados. Ném delas, 
também é recomendado por "especialistas no 
assunto que se aumente signi~cativamente o 
valor das multas, no caso de.sirP..SJros simple_s, 
e que se agrave as penas em situações que 
gerem vítimas fatais. 

Temos também de preparar as futuras gera· 
çóes que serão moto.rtstas ell). condições atn· 
da mais difíceis, pàrqu"e o número de veículos 
cresce vertiginosamente em patamares que 
não são acompanhados pelas autoridades de 

trânsitO das cidades. Nesse caso, parece ideal 
a inclUSãO Cle disciplinas de trânsito no cuní
ci..ilõ _c;io _primeiro é dO segUndo grau. O suces
so de tal iniciativa :........ a_creditamos - dar-se-á 
da mesma man-eira que tem ocorrido com 
relaçãO-a_ camPanhas em favor da defesa do 
meio ambiente e contrárfas-ao tabagismo. 

Paralelamente, é 'preciso investir recursos 
no estUdo dO -trânsito_ de marteira que, com 
base_ !)O que for detectado, possamps traçar 
estrcttêgias mais específicas, [)óS:teriormente. 
Fundamental ainda é reunir todos esses esfor
ços sob a tutela de um organismo oficia] para 
que não se ~eSPerdicem rect..ifsos escasSos. 

tio momento atual, temos também cje, obri
gatoriamente, cobrar uma solução da admi
nistração federal para as estradas s~m manu~ 
tenção, _ -

E possível combater a morte e a destrúição 
--causadas por acidentes de trânsito, quando 

se para de acreditar que as pessoas morreram, 
porque "chegou a hora""": O fatalismo, neSse 
caso, é inaceitável. 

Agora, resta-nos esperar que, ao final de 
l9~9, iildlcado pelo Decreto n_? 96.389/88 Co·
mo "Ano Brasileiro de Segurança no Trân'· 
Si to," as cifras ~_nham caí elo. ó quê será indica
tiYO seQYio de que começamos a caminhar 
para a red!Jção do problema. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs 
Senador~s~_(Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. ~'\AmO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte -discurso.)--:- Sr. Presidente, Srs. 
Simad0r~?._tiven1oS, no ano passado, o priVilé
gio histórico de votar uma nova Constituição, 
destiriada a reger os destinos da· Nação brasi
leira e, mais --que isso, a servir como o ·grande 
iristru.mento do alcance de uma democracia 
estáve1 e permanente_ e do pleno desenvol-
vimento _n_ãcio.na1. -

Estan16s comPrometidoS, aQora, cqm a ela
b_oraçãO_ da legislação complementar neces
sári_a ao bom-_cumPrimento da Constituição, 
de modo que el_a seja não um mero conjunto 
de regras, nla.S que estabeleça umã ·realidade 
nova e promissora para o povo brasileiro. 

A sociedade nos cobra ins_lstentemente esse 
trabalho e C!abe um de nós o maior empenho 
para dele nos desincumbirmos com rapidez 
e eflciêrida. O" País não pode esperar muito 
tempo por um balizamento seguro para iniciar 
a caminhada que necessariamente nos levará 
ao desenvolvimento. 
--~ -nes_se s~ntido que tenho-a satisfação de 

cq_municar a ésta Casá (Jue apresentei, hOje, 
pl-OjetO a e lei que visa a regulamentar a Consti~ 
tUíção; estabelecendo a~ diretrizes e as bases 
para a educação naciQJlal. 

ASsim agi em absoluta ~onsonância com 
o prograrria do meu partido, o Partido Deffio
ci'ático Trabalhista, que privl.1egia a educação 
cdmo · elerTiento ind_ispensável e fundamental 
à cbn$_tD,i_s:;ão da democra.da, a partir da forma
çao para· a ctdadailia, pressuposto do desen
volvimen_to _e d_a. prosperidade de qualquer na
ção. 

Este momento, senhor Presidente, senho
res Senadores, certainente é _htstóricg_. _I)igo 
isto porque-a}5és a elaboração da Constituição 
de 1946 comeÇõu ütDa longa luta nq Con
gresso Nacional em tomo da elaboração de 
uma lei de Diretrizes. -e B_àses da Educação. 
Anísto TeixeirãJ Lowenç6 Filho e outros pio
neiros da EdJ.,Jcaç:âo -brasileira elaboraram um 
projeto de lei que continha os princípios bási
cos de um sistema de educação pública para 

-o Bras~. Essa luta, que terminou em-1961, 
com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, 
resultou lamentavelmente nurn modelo priva
tista para ·a -educação ·nactonal, cujos _resulta
dos, 38 anos depois, eStão -w. 

Cerca de 27- milhões de crlanças e adoles
. ~entes na faixá de 4 a 18 anos estão fora 
da escGla por absoluta falta de vagas e condi~ 
ções. Estima-se que haja cerca de 30 milhões 
de analfabetos absolutos no Brasil, hoje,_ em

bo"ra as -estatistiCas oficiais se refiram a um 
número menor. Há, no entanto, cerca de 90 
milhões de_analfabetos funcionars-nõ País, ou 
seja, pessoas que lêem e escrevem muito rudi
mentarmente. 

O sistema privadO de ensiTto c~sçeu_ã:SS'ÍJs
tadoramente nestes anos, em detrirflento do 
sistema público, hoje abandonado e às véspe
ras da falênda, como mostram as atuais gre
ves de professores em São Paulo e no Distrito 
Federal. 75% do alunado brasileiro de 39 grau 
estudam em esà>las privadas. 62% dos egres
sos do 29-gfãU proverrn::le escoias partiCülares. 
25% dos alunos do 1? grau estudam no siste
na privado de ensino, o mesmo ocorrendo 
com cerca de 90% das crianças atendidas 
pela pré-escola. 

Senhor Presidente, senhores Senadores: 
nunca, nenhum país do mundo :!le desenvol
veu sem um sólido sistema _çl.~ ensin_o _público. 
Todos os países que prosperaram no oriimte 
e no ocidente o ftzeram baseaçlos na educação 
pública, como mostra a história. E é por issq 
que e$ffnomEmto é histórico. Temos na$ 
mãos a oportUnidade de retomar o mo-delõ 
público de educação, caminho:_seguro- para 
o desenvolvimento nacional e oferecimento 
de igualdade de oportunidades, resgatando o 
pensamento dos pioneiros da educação brasi
leira e dando ao País algo sem·o que el~ jamais 
se desenvolverá. 

tumpre ressaltar aqui que nada tenho a 
opor à coexistência entre escolªs públicas e 
privadas, até porque este princípio já está con
sagrado na Constituição. Mas é fundamental 

. que tenl)amos clareza para entender que a 
escola particular deve ser feita c:om recursos 
própriOs e não públicos e não pode repre
sentar jamais entrave ao c:re~cimento e à ma
nutenção do sistema público de ensino. 

Ê meu dever_ destacar, ainda, que o projeto 
que estoU submetendo à .elevada apreciação 

-de Vs. EX", guarda de uma relação estreita 
com o projeto .ifpresentado pelo eminente De· 
putado Octávió Eli~io à Câmara Federal. Com 
a gentil anuência daqUele ilustre parlamentar, 
adotei lntegralmente boa parte de seu projeto, 
o primeiro sobre o tema apresentado ao Con
gresso após a promulgação da Constitl!ição, 
acrescentando a -ele idéias que con~id,ero de 
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capital importância para o resgate da educa- m~jta_r, tdnta anos d_epois, o jovem nascido 
ção nacional. em Santo Antonio do Monte estava apenas 

Assim, senhor Presidente, senhores Sena- iniciando sua fulgurante carreira. Poucos anos 
dores, relembro a V. Ex"" a importância da depois, em 1946, elegeu-se Deputado Federal 
matéria que lhes trago, Certamente o projeto Constituinte, A ess.e mandato se acrescenta-
que apresento não é- o melhor e nem 0 mafs -riam sete outros na Câmara, além de um no 
completo, mas contém a maior parte dos me- - Senado. _ , 
canismos necess_átios para restabele.cer o sis- _ Magalhães Pinto seria deputado [ederaJ de 
temanadonaldeeducaç:ãodemaneirasólida, 1946 a 1960, de 1967 a 1971. Senador de 
único meio efetivo de retirar da miséria urna 1971 a 1979, e novamente Deputado federal 
parcela enorme da população· brasileira e de de 1979 a 1_987. Essa série de brilhantes mao-
permitir que este País faça jus ao título de dates parlamentares interrompeu-se de 1960 
a~ economia do mundo ocidental, selecionan- a 1966, quando foi Governador de Minas Oe-
do seus filhos, na escala social, pelo mérito rais, em uma vitória eleitoral tão merecida 
e não pelo critério econômico, como _ vém _ quanto imprevista. 
ocorrendo. Contava há pouco, seu antigo chefe de cam-

Estou certo que muitos interesses de mino- panha, o então deputado federal e hoje Miriis-
rias empresariais_de ensino serão contrariados tro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, que até três 
por_ este projeto. Mas apelo a V. Ex~ para que semanas antes da elelção de 1960 ninguém 
examinem a matéria pensando no futuro deste_ acreditava na vitória de Magalhães, a não ser 
País, ao qual o de nossos filhos e netos está ele próprio. Mesmo Corrêa, chefe da campa-
indissociavelmente ligado. Temos a responsa- Ilha, no seu íntimo duvidava das possibilidades 
bilidade de legar aos nossos pósteros um país de __ êxito. É que 0 adversário de Magalhães, 
melhor, mals próspero e mais feliz do que 0 grande Tancredo Neves~ conseguira articu-
o que recebemos de nossos ancestrais. Jar em tomo de-si. as principais forç:as pnlítlco-

Há, hoje, um consenso nacional em torno partidáriaS_.""'finha o apoio do PSD, maior par-
de que alguma coisa precisa ser feita no caro- _ tidO de Minas e do País, do PTB, terceira força 
poda educação. Gente de todas as cores parti~ no Eslado; contava com .a máquiná estaduaJ 
dárias, de todos os credos e_ de todas as filos o- e com a federal. A eleição parecia na verdade 
fias concordam que náo é mais possível a urna nomeação. 
convivência com tanta miséria e com tantas , _ . 
crianças atiradas à rua, a caminho da mais Só nao _se c;>ntava crn:n o àmmo ~e ferro 
completa marginalidade. Se a eJas não der- de !':a~alha~s ~~n~o. Na~qdo para o êxito, para 
mos a oportunidade no presente, _estaremos __ a vtton~, ~le msJstiU até o~· em uma campa
negando a nós mesmos qualquer perspectiva - nha cnativa e tenaz,. temunand<? por colocar 
de um futuro ctigno. A hora é esta! A nossa u.ma margem supen~r a 80 m~l v~os entre 
decisão corajosa de hoje sfgnifica 0 Brasil SI_e. o_adversárlo. Realtzou ~ parti.r da1 um d?S 
próspero de amanhãl (Muito bem!) mato~.e~ governos que Minas Já teve. Nao. 

constitut nenhum exagero afirmar-se <J:Ue mo-
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) dific(J_u_ a fisionOmia do seu Estado. 

-Concedo a palavra ao nobre Senador João Mais: Magalhães reuniu uma formidável 
Ca1mon. - equipe, com figuras jovens do mais alto gaba-

O SR. JOÃO CALMON (PMDB _ ES. rito, que também teriam Um destino dos mais 
Pronuncia o seguinte _discurso) - Sr. Presi- fulgurantes. Entre os membros de sua equipe 
dente, Srs. Senadores, conta-se até hoje, que estão o atual MinistroJo"séAparecldo, o ex-Go-
ao ser_ perseguido e demitido "do Banco da vem-ador Hélio Garcia, o também ex-Gov'er-
Lavoura de Minas Gerais, por ter assinado 0 nadore ex-VicePresidentedaRepúblicaAure-
famâso Manifesto __ dos Mineiros, Magalhães liano Chaves, o já lembrado Ministro -Oscar 
Pinto precisou tran'qüilizar sua mãe, D. Mada, CoJtêa;para citar-apettas alguns de seus com-
que se angustiava cdm seu futuro; ponente~; 

-"Mãe, não se_ preocupe. Seu filho não Com a credencial representada por esse 
nasceu para trabalhar em banco, mas para Govethõ progressista e cheio de realizações 
ser Presidente da República." seria inevitável que Magalhães Pinto viesse a 

Até hoje não se sabe com certeza se essa ·ser cãndidato.a Presidente da República. Reu-
frase foi mesmo dita por ele ou não. Isso, po~ nia todas as condições, não apenas para exer-
rém, não importa. José de Magalhães Pinto, çer o- cargo·, ma§ também para a vitória em 
que hoje completa 80" anos cercado do Carl- um dificil prélio eleitoral que se avizinhava. 
nho dos amigos e do respeito de todos os Foi, poréin, -tragado pelas forças liberadas pelo 
brasileiros, mostroU nas (Juatro décadas e movimento civil-militar çie 1_964, justamente 
meia que se seguiram ao Manifesto dos Minei~ o movimento que ele próprio fniciara de forma 
ros ter condições, não s6 de ser Presidente corajosa e de cujos descaminhos vida a dis-
da República- o que, só não foi por estarem cordar. 
os fados contrários à sua inegável competên~ A eleição tndireta de 1966, ocorrida ãpós 
cia -mas também de ser Governador de _o-adiamento da votação marcada para 1965, 
um dos principais Estados do País e de criar irripediu a candidatura- Magalhães Pinto. O 
um dos maiores complexos financeiros do bravo mineiro seria ainda Chanceler a partir 
Brasil. de 19_67 e, mostrando uma vez mals, ser bom 

Ao se colocar entre os intrépidos mineiros de uma, Seilador por seU Estado. Uma vez 
que desafiavam a ditadura do Estado Novo, mais exerceria com com-petência e brilhan-
ern um gesto que repetiria em pleno regime tismo seu mandato, o que foi reconhecido 

pelos Pares, que o elegemos Presidente do 
Senado Federal em 1975. _ 

A essa altura,_Magalhães era, por todos os 
motivos, candidato natural à Presidência .da 
República, como uma das principais 9pções 
civis. Corajosamente como sempre, colocou -
nas ruas sua candidatura, encontrandO_C!JTlplo 
respaldo nos meios políticos e na população. 
Poqco antes, ele repetira, no Plenário do Sena
do, o gesto de firmar o Manifesto dos Mineiros, 
em .~ protesto público contra o arbítrio qu~ 
entãO ·wgoraVá, cOnio -vfQ-orara antes ~o Esta
do Novo. Entretanto, mais do que o simbo
lismo desse gesto; era a· pró_pri~ _postura de 
Magalhães, ao postular a Presidência da Repú
blica num regime fechado, que consubstan
ciava o amor à liberdade, aspiração de sempre 
do povo brasileiro. . _ · 

Uma vez inals levaniai-am~se forçaS 'pOç_~ 
rosas contra o grande mineiro. Ele não teve 
a possibilidade de chegar até as umas,_ que 
sempre lhe sorriram, ou mesmo até o Colégio 
Eleitoral, que só meia_década depois teria corí-
dições de escolher um civil. _ · ____ -

O incansáVel batalhador Oão deixou ã lUta. 
Fundada o Partido PoP-ular ao lado do antigo 
adversário Tanq:edo Nev&s, propondo assim 
uma nova opção política ao povo brasileiro. 
Uma vez mais_ se eleg~_ria deputado federal 
e apoiaria o mesmo Tancredo, para a Presi
dência da República, na grande jornada que 
devolveria o País -já então sob o comando 
esclarecido e tolerante de José Samey - ao 
Estado de Direito. 

Atingido por um derrame cerebral de que 
se recupera ainda hoje, Magalhães PintO não 
pode participar da Assembléia Nacional Cons
tituinte para a Qual o povo mineiro certamente 
o conduziria No entanto. não seria uma mera 
figura de retórica afirm;3r que ele_sempre este
ve _entre nós, pelos seus ensinamentos,_ pelo 
seu_ exemplo e, especialmente, pelo enorme 
número de amigos e seguidores que partici
param de forma direta da elaboração da nQya 
Ca~Magna. 

Também na vida privada Magalhães Pinto 
reuniu um gigantesco acervo de realizaçõe!i. 
Foi o fundador e principal dirigente do Banco 
Nacional, um dos maiores do País, que condu
ziu sempre com sensibilidade.social e espírito 
público, vir:tude;:; que nem sempre estão reuni
das nos banqueiros. Sua rnarca de empresário 
dinâmico está também em entidades como 
a Associação Com~rdal e a Feder~ção do Co.
mércio de Minas Gerais. 

Por __ todos esses motivos e por· não poder 
estar entre os muitos amigos e fainiliares que 
cercaráci hoje Magalhães Pinto, desejo enviar 
desta tribuna meu _abraço e reconhecimento 
ao grande mineiro, inegavelmente uma das 
admiráveis figuras da História biasileira deste 
Sêculol (Muito bem!) _ 
· (Durante o discurso do Sr. Joao Cal-

mon o Sr. POITJpeu de_ Sous(;J, J? Sejere
·- tári;;, deixa a caâeira da pres/déncíâ Que 

é o_cupada-pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre
sidente.) 

O SR. PKEslbENtE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bortlhausen. (Pausa.) 
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S. ~ lião está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de carvalho. (Pausa.) 
S. Ex!' não está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre SenadQr. Leite 

Chaves. (Pausa) 
S. ~ não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, 'I(Ou encerrar 
a presente sessão, convocando wna extraorR 
dinária, a realizar-se dentro de 5 minutos, çom 
a seguinte · 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno suplementar, do subs
titutivo ao Projeto de Lei do DF n~ 11, de 1988, 
que institui o adicional do imposto sobre renda 
e proventos de qualquer natureza previsto_ n_o 
arl 155, inciso II da Constituição Federal, ten
do 

PARECER, sob no )15, de 1989, da Co
missão 

~Dlretora, oferecendo a redação çlo ven
cido. 

-2-
_D_iscuss_ão, em-iumo úníco, do Proj~ de 

Lei da_Câmata'no 15, de 1989 (n.;- 2.458189, 
Da Casá de orígerTI}, de inlclativa do TribUOai 
de ContaS da União, qtJe dispõe sobre a revi
são dos vencimentos básicos da Magistratura 
do Tribunal de Contas da União e dos Mem~ 
bros do Ministério Público junto ao mesmo -
tribunal, e dá outras providências, tendo 

PARECER, soo. o n• 112, de 1989, da Co-
missão -
-de Constituição, Justiça e Odadania, pela 

constitucionalidade e juridicidade. 

-3-
DiScU:SSão; em turno i"mico, do, Pr'ojeto de 

Lei da Câmara no 16, de 1989 (n• 2.459/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do -supremo 

-Tribunal Federal, que dispõe sobre a revisão 
dos vencimentos básicos da Magistratura Fe
deral e dá outras providências, tendo 

PARECER,_sob n• 113, de 1989, da Co-
missão - · - · · ----

-de CõnstltwÇãd,_Justiça ~-_QQacfania, pela 
constituciona)idad.e e juridicidaae. -

-4-
Discussão, em. turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara n' 17, de 1989 (n' 2.491/89, 
na Ça~á de origem), de iniciativa do Ministério 
Público da UniãO, que dispõe Sobre a revisão 
dos vencimentos básicos dos Membros do Mi
nistério Público da União ~dá outr~ Rrovidén~ 

· cias, tendO 
- - --

PARECER, sob no 114, de 1989, da Co
missão 

-de Constituição, JUstiÇa" e Odadi!hia,-pe!a 
constituciciilalidade e juridicidade. 

O SR. PREsniENTE -(NelSon Carneiro) 
- Está eri.cetfa_da a sessão. 

(LewiÍlta-se a sessão às 16 hor_as e_25 
minutos.) 

Ata da 88' Sessão, em 28 de junho de 1989 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa · 

Às 16 horas e 30 llJiriutoS, acham-se pre
sente os Srs. Senadores: 

Mário MaJa - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres- Carlos De'Carli- Aureo MeUo
Odacir Soares - R0t1aldo Aragão ....:..-Olavo 
Pires -João Menezes - Almir -dabriel -
Jarbas Passarinho -Moisés AbrãO --Carlos 
Patrocínio- Antonio Luiz Maya- Joào Cas
telo - Alexandre Costa - Edison -Lobão -
João Lobo~ Chagas Rodrigues- Hugo Na~ 
poleão - Afonso Sané:~o - Cld Sab6ia çle 
carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alber
to- José Agripino- Lavoisier Maia -Mar
condes Gadelha- Humberto Lucena - Rai
mundo Ura-Marco Maciel- Nêy f\1ál-anhão 
-Mansueto de Lavor -Jpão Lyra- Diva! do 
Suruagy- TeotonJp Vilela Filho- Albano 
Franco - FranciscO Rollemberg - Louriva1 
Baptista - Luiz Viana - Jt.itahy Magalhães 
- Ruy Bacelar - José IQ!lácio Ferreira -
Gerson Cãfuata - João éalmo_n - Afonso 
Arinos - Jama Haddad - Nelson Canleiro 
-Itamar Franco-Alfredo Campos-Ronan 
Trto --Severo Gomes- Fernando Henrique 
cardoso -Mário Covas -Mauro Borges -
Iram Saraiva -lrapuan Costã Junlor- Pom
peu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira 
Filho- Roberto Campos- Louremberg Nu
nes Rocha - Mârdo Lacerda - Mendes Ca
nale- Rachid Saldanha Derzl- Wilson Mar
tins - Leite Chaves - Affonso Camargo -
José Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu 
Carneiro -Nelson Wedekin- Carlos Chia
relli- José PaWo Biso!- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença ãcusa o compareci
mento de. 74 Srs. Sen<Jdores. Havendo núme
ro _regimental, declaro aberta a sessão. 

·Sob a proteção de Deus, iniciamos nos-sos 
trabalhos. 
- Sobre a mesa. projeto que será lido pelo 

Sr. 1 ~ Se~tãrlo. 

)~)dO o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 186, DE 1989 

Disp&-Sobre à pBrtk:fPaçBo êlos traba
lhadores fur "gestão das eriipreSils e dá 
.E!:_lf_!_a_~ providê!Jcias: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ A Participéição dos trabãlhadores 

na gestão das empresas rege-se por esta lei. 

Ait. 2~ Consideram·s~ abrangidas pela 
excepcionalidade a que se refere o inciso XI, 
do art. 79, da Constituição Fed~ral, para fins 
de estabelecimento da pãrticipaÇão, a que se 
refere _o ãrt. 19, as _empresas com mais de 
200 {duzentos) empregados, abrangidas pelo 
art. 2~_da Consolidação d~ Leis do Trabalho, 
urbanas e rurais, bem como as públicas e 
as que desenvo_Ivem atividade de n&tureza não 
econômica. -

_,Art. 3? A participação a que se refere o 
art. 19 é _assegurada em acordo c_oletivo Ceie· 
brado entre o empregador e seus emprega-
dos. -

§ }9 _A participação mínima na gestão é 
a de 1-(hum) representante_dps ~mpregados, 

. por estes eleito. _ ~ 

§ 29 _çõmpreerlde-se n.i Páruc-lpaçaéi mt
nrna referida -nq_ ~aput deste artigo a oPriga
ção da empresa de: 

a) receber do representante dos emprega
dos as populações destes e dar-lhe$: resposta; 

b) forne.cer_- ao representante dos empre
gadoti as informações por ele requeddas, rela
tivas à vfda da empresa; 

c) consultar o representante dos emprega
-dos sob(e medidas da gestão empresarial_ que 
possam afetá-las. · 

Art. -4~ A negociação das cláusulas de 
acordo coletivo relativas à participação na ges
_tão, do }_~do dos empregados da empresa, serã 
feita por representantes eleitos ou pelo sindi
cato_ representativo da categoria, se isto for 
deliberado em assemPl~ia espeçialmente con-
vocada para esse fim. __ _ ___ - -

Art. 5?-- Nas cláusulas de participação na 
gestão fiCam fixados tanto os direitos sUbstan
tiVos a ela iefereotes, como as regras adjetivas 
de seu fu_ncioilainento, inclusive as de_vis;~ência 
e de revisão. - - - -_ 

Art. _& O acordo c~JetiVO onde estão. con
tidas as cláusulas relativas à participação na 
gestãO só ter~ validade erga omÍles se regis- -
trad.o no órgão local da Justiça_-do I_iabalho 
ou .no J.u~ lc;>C~ fn'{eS!Jdo dãjurisdi~aõ traba
lhista, que organizará 6 serviço resPectivo. 

Art. 7?. ÃS empresas não ·t:-ótnpreêndidas 
na condição d.o Çlrt. 2~ tambérp podem ceie-
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brar acordo coletivo de participação na gestão 
com seus empregados, que, para terem a vali
dade prevista no art. 69:desta lei,_ estão sujeitos 
ao registro nele ~stabelecido, , . · . 

Parágrafo único. No caso do caput deste 
artigo, as empresas voluntariamente açord,an
tes gozarão das vantagens arroladas no art 
9" 

Art. a~ No caso das empresas compreen
didas no art. 29, comprovada a ausência de 
qualquer modalidade de participação na ges
tão, podem os empregados, por intermédio 
do sjndicato representativo de sua categoria, 
ajuizar dissídio coletivo destinado a assegurar 
uma forma daquela participação. 

Parágrafo único. No caso do caput deste 
artigo, a Justiça do Trabalho, fracassada a 
conciliação judicia1, nos: limites de seu poder 
normativo constitucional, estabelecerá as nor
mas adequadas à garantia da participação mí
nima prevista nos parágrafos 1 o e 29, do art. 
3' ~ 

Art. 9<:' Na proporção do_ vulto da partici
pação na gestão nela vigorante, decorrente 
de acordo coletivo regfstrado na forma do art. 
69 , a empresa gozará das s_eguintes vantagens: 

a) favor creditíclo junto aos ~tabelecimen- · 
tos oficiais de crédito, que, a partir da publica
ção da presente lei, adotarão normas próprias 
para isso, condizentes_coro as_respectivas pos-
sibilidades; . . _ _ _ 

b) preferência. em igua1dadede condições, 
na classificação das propostas oferecidas em 
processos de licitação públi~a; 

c) cláusulas de maior vantagem nos con
tratos com entidades públicas, a critério des
tas. 

Art. 1 O Esta lei entra em Vigor ria data 
de sua publicaç~o. · 

Art. 11 Revogam-se as dispoSIÇões em 
contrário. 

Justificação 

No Brasil, a participação dos trabalhadores, 
tanto nos lucros como na gestão das empre
sas, nunca passou da cogitação doutrinária 
e da inscrição nas Constituições de modo qua
se puramente simbólico, sa1vo essa ou aquela 
experiência concreta de poucas empresas, de 
modo isolado e por conta própria. 

O preceito referente à participação nos lu
cros vem se_ndo.repetido desde a COnStitUIÇão 
de 1946, há 43 anos, portanto, e o relativo 
à participação na gestão vem desde a Corrsti~ 
tuição de 1967, isto f!, já é velho de 22 anos. 

Parece que a inscrição nas Constituições, 
respondia apenas a uma tne~dida de efeito polí
tico, mesmo porque os preceitos Eidotados, 
mormeitte nas ConstituiÇõeS de 1967 e 1969, 
embora correspondessem ao que havia de 
mais avançado na época distanciavam-se in-
teiramente da realidade naciona1. . ~ 

A rea1idade das relações de trabalho era a 
de uma resistênda _do empresariado, princi
palmente ern ~:_elação à participáção dos traba
lhadores na gestão das empresas. 

De outra parte, o próprio sindicalismo ope
rário, pela voz de sUas lideranças mais creden-

_ciadas _!)_eropre mostrou desconfiança· no to
cante a essa matéria, entendendo que a parti
cipação desviava os trabalhadores de sua luta 
por melhores salários e condições de traba1ho. 

É- .neCessário, contudo, no momento em 
que o País deseja promover seu processo de 
deSenvolvimento sob a ég!de da justiça social, 
que eSsa questão seja~ de forma conseqüente, 
enfrentada. 

Em matéria Social, nem sempre o melhor 
caminho é o espontaneísmo histórico. Ao con
trário, quase sempre é melhor que se busque, 
de forma articulada, a adoção de comporta
mentos e instituições próprias de moderni
dade. 

No mundo a participação nos lucros e na 
gestão é um tema candente e uma experiência 
em marcha. 

Aliás~ na sua Encíclica Mater et Maglstra, 
o Papa João XXIU discorrendo sobre o assunto, 
com propriedade, assinala: '"A atribuição aos 
empreg~tdos de furiçõéimais importantes nas 
empresas não somente_r_esponde às legítimas 
exigências da natureza humana, mas está ple
namente de acordo com o desenvolvimento 
eCOnómico, sacia] e põlttico da- época atual'". 

SabemoS Cjue - além de seu significo so
cial - a participação amplia considera
velmente a responsabilidade do trabalhador 
nos destinos da eiopresa, melhorando seu de
'sempenho. 

Não podemos permanecer em atraso. 
Também não é ~conselhável o que não tem 

viabilidade na prática. 
Assim, o presente projeto de lei procura dar 

apenas um passo inidal, tão cuidadoso como 
pioneirO. 

COmbinando os preceitos do inciso XI, do 
art ·79 e do ait. 1 1, da Constituição Federal, 
vemos que o constituinte quis tomar obriga

-tória a pãrticipação dos trabalhadores na vida 
da empresa a partir daquelas que têm mais 
de 200 empregados e, ainda assim,- com uma 
fina1idade principal de resguardo dos interes
ses dos empregados e não tanto de efetiva 
participação na administração. 

O projeto levou isso em conta. 
Além disso, é preciso assegurar uma partici

pação mínima, já que o constituinte determi
nou a obrigatOriedade. Se o empregador optar 
por uma participação mais profunda, a liber
dade para isso é dada por rUeio da celebração 
de acordo coletivo. 

A in_adimplência .. é coibida pelo recurso à 
.Jt,~stiça do Trabalho e a validade da partici
pação é conferida pelo registro do acordo que 
a contém. 

É aberto o caminho para a participação em 
relação às empresas com menos de 200 em
pregados, porque, se registrado um acordo 
de empresa desse tipo, usufrui- ela dos bene
fíciOs arrolados no art. go· do projeto. 

Sob a forma como está concebido, o projeto 
de lei que ora apresentamos, a nosso ver, har
moniza-se com o atual estágio da matéria, 
no Brasil e, por isso, tem condições de aprova
ção no Ci:mgres-Sõ- NaCiona1 e de aplicação 
na orática. 

_ É a p.ossa convicção e expectatiVa, contem
do nós com o apoio de nossos eminentes 
pares. 

Sala_ das Sessões, 28 de junho de 1_989. 
-Senador Marco .Maciel 

(À Comissª-o de Ass~ntos Sociais·
competência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão __ c.ompetente, 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Afon

so Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE 
Pronuncia o seguinte discurso. Serri revisão 
do orador)- Sr. Presí.®nte._SJ:S .. Se.:o.aclore:s, 
venho à tribuna, neste momento, para registrar 
um fato muito caro para nós, cearenses, o 
aniversário da mais tradicional casa de comér
cio do Ceé)rá. que tem 75 anos de existência. 

A '"Casa Parente" foi inaugurada, no dia 1 O 
de junho de 1914, por Inácio Parente. Assim 
sendo, Sr. _Presidente, é uma tradicional em· 
presa que o Ceará preza muito e que engran
dece e ~altece..o no~so sistema comercial. 

O Sr. MaUro Benevides· -Pefmíte V. ~ 
um apaJ1.e, nobre Senador"Afon~õ_ Sancho? 

OSR. AFONSO SANCHO -Com mUitci
pra.:er, ilustre S~nador _Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Sena
dor Afonso Sancho, V. EX' vem à tribuna do 
SeTtado Federal, na. tarde de hoje, prestar ho
menagem-a Um dos mais tradicionais estabe
lecimentos comerciais do meu _Estado, com 
75 anos de existência, sob o comando de' três 
gerações que_ ~ origi[1aram no velho lnádo 
Pafente. Diria a V. ~que é uma homenãgeiTI 
das_ mais justas, a que desejo me associar, 
esdarecendo _a_ V. Ex" que, no encerramento 
do CQo_gress_o Lojista, de que participei profe
rindo uma palestra, naquela ocasião assisti a 
uma significativa rrian-ifestação- cle.reconhe
cimento daquela categoria_ econômica ao Sr. 
(nácio Parente Filho, que, presente, recebeu 
um tr.ofé:u, um testemunho de. que o comérçio 
lojista via na "Casa Parente" Uma instituição 
verdadeiramente modelar. No momeoto- em 
que V. Ex• realÇa essa efeméride.,_desejo tam· 
bém me manifestar, levando a V. ~ a minha 
solidariedade e com ela a reiteração do pleito 
_da minha admiração_ ao velho [nácio Parente, 
de saudosa memória, e aos sew~ seguidores, 
que mantiveram a chama _yjva__de liderança 
daquele grande empresário que dignifiCou o 
comércio do nosso Estado. 

0 SR. AFONSO SANCHO -Agradeço. 
S~Túidor Maurõ Benevides, suas palavras, que 
vieram exatamente em meu apoio, pois temos 
um respeito muito grande por essa empresa 
que hoje, mesmo com a morte do seu funda
dor, continua ·muito..pem dirigida, através da 
terceira ger<;'lção de Inácio Parente, com üma 
diretoria C.o_rri.Posta por: Inácio Gomes Filho, 
Ângela Parente, Gerardo_ Barbosa Unia, Carlos 
AJberto Parente, além de Mônica Parente e 
Isabel Parente. 
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Sr. Presidente, para realçar este registro, re
gistro, para que conste dos Anafs, a fntegra 
do discurso proferido nas festividades em que 
se comemorou o aniversário da "Casa Paren
te". 

Era·a_que tinha a dizer, Sr. Presid~o.te. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO í\ QUE SE RUERE O 
SENADOR AFONSO SANCHO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

''Senhoras, Senhores amigos da Parente, ho
je é um dia muito _especial. Não só para nós 
que fazemos -_a_ Parente, mas para todo o co
mércio de Fortaleza, do Ceará e por que nã.o 
dizer do BrasiL 

Afinal de contas chegamos aos 75 anos. 
É uma data que merece mais do que aplau

sos ou festivida9es. Merece compreensão. Me
rece estado ... Merece. atenção. 

Como uma empresà. Q-enUinamente nordes
tina chegou tão longe? Somente encontro 
uma resposta: movida pela força do trabalho 
e da fé da nossa gente. _ 

Porque a Parente foi, é e s_empre será a 
casa dos que vencem pelo talento e pela ener-
gia do trabalho. . _ -

Fundada no dia 10 de junho de 1914, pelo 
meu pai [nácio Parente sob a firma individual 
I.G. Parente com ·o capitaJ de duzentos contos
de réis, instalada em duas __ pÇlrtas do_ velho 
sobradão o gradvoht hoje edifício Excelslor: 
Era a coragem dos cearenses contr~ o do_mí
ruo das lojas com nomes importados que do
minava o comérdo da época. 

Em 1930, o fun_àac;for Inácio Parente aceita 
na sociedade o seu irmão __ Jp;Sé C:avalcante 
Parente e passa a chamar-se I.G. Pareof..e e 
Irmãos. 

Em-1942 com o meu ingresso _à_ razão passa 
aserJ.G.Parent~_&aa. __ -_ . 

Hoje a Parente se ençontra na sua terceira 
geração, com a diretoria_ sendo composta por: 
Inácio GomeS Parente Filho, Ângela Parente, 
Gerardo Barbosa Uma, Carlos Alberto Parente 
além de Mônica Parente e (sabei que partici
pam da administração. 

A Parente conquistou mercados. No varejo 
somos hoje três lojas, es_trategicamente lo~ali
zadas, em fortaleza, no c~_ntro, Çenter Um 
e lguatemi. 

A partir de 1986 a Parente iniciou 1,1ma n<;>va 
fase de desenvolvimento profissional. Em 
1987 assumimos a distnbuição dos produtos 
Wella para todo o Norte _e Nordeste através 
da Parente Cosbel. 

No mesmo ano foi inaugurada a filial de 
Belém, em 1988 a de Manaus e no ano de 
1989 inaUguramos a filial de Nat"'"l. 

A determinação de sempre evoluir nossas 
atividades nos anima a enfrentar os desafios. 

É com orgulho que fazemos 75 anos. So
mos hoje a mais antiga loja cear~nse. E pre-

funcionários atuais, eu agradeço a presença 
de todos e afirmo: 

A Parente sempre será a casa da nossa gen
te." 

(Durante o discurso do Sr. Afonso Sal]
- ·cho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 

deixa a cadeira da Presidência que é ocu
- pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secre-

táfio.) · 

o sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel-
son Cameii-o. ----

. O SR. I'IELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do _orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, na tarde de hoje, a nobre Deputada Sandra 
Cavalcantl está oferecendo ao exame da Câ
mara dos Deputados um projeto -de le{ que 
inStitui o sístema-pãrlamentarista de governo. 

Cumpro o grato dever, corno Presidente da 
Frente Parlamentarista. de incorporar o texto 
oeste prOJeto aos Anais da _Ça;;St, proposta de 
emetfda con_stitudonal subscrita por 170 Srs. 
Deputados. 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NELSON CARNEIRO EM SEU PRO-
l'IGNCIAMENTO: .. 

"El'\ENDA CONSliTUCIONAL 

--:Em"erida CoiJsfftiJcional aos artigos 45. 
54, ao Capítulo !I do Titulo N(artigos 76 

-- a 91} e ao aitigo 2~ dãs Disposições Ttan
sitón'aS, que instítUI' o SistemÇJ parlamen
tarista de governo, e dá outras providên
cias. 

-Ao. artigo 45 seja dada a seguinte redação: 
M _ 45. A Câmara dos Deputados com

põe-se d_e_representantes do povo, ele~tos, pelo 
sistema distrital misto, em ~da Estado, em 
cada Território~ no Distrio F~deral. 

- Ao artigo 54, ihdso lL seja acrescentada a 
alínea "e'': 

-~) votar contra decisões partidárias de sua 
bancada ou coligação, tomadas majoritaria-
mente em reuniões oficiais. · 
-- Ao Ca-pítUlo U do Título IV da Constituição, 
seja dada a redação seguinte: 

CAPÍTULO li 
----Do Poder Executivo 

Da Presidência 

SUBSEÇÁOI 
Eleição e Investidura 

Art. 76~ O Presidente _da República é a 
chefe de Estado, o árbitro do Governo e o 
com_ande!_ote supremo das Forças Armadas, 
cumprindo-lhes assegurar a unidade; a iode· 
pendência e o livre exerdcio das instituições 
nacionais. 

tendemosabraçarofub,..lrocomo.mesmoím- § 19 A eleição para-Pfesidente da Repú-
peto e a mesma força de v.ontade do fundador blica far-se-á por sufrágiO universal, d.ireto _e_ 
Inácio "Parente que sempre nos ensinou que secreto, -rioveÍlta dias antes do término do 
" quem perde tempo ·com trabalb.o, ganha mandato presidenci-ªL Prociamando-se eleito 
a vida". ·o candidato que obtiver _a maioria absoluta 

Em nome de todOs os fornecedores, ami- _dos voto_s, não computadOs os em branco e 
aos e principalmente- ex-funcionários e os 400 _ nulOs. · 

-.---' 

§ 2" Se nenhum dos candidatos obtiver 
a maioria absOluta; proceder-se-á a nova elei
ção, dentro de trinta dias após a proclamação 
do resultado da primeira, concorrendo ao se
gühdo esCrutínio somente os dois can9Jdatos 
mais votados, COI1Siderando-se eleito o que 
reUnir o maior número de votos. 

§ 39 Ocorrendo desistência ou imPedi
mento de um dos dois_ candi~os mais vota
dos, concorrerão os que remanesceram com 
maior número-de sufrágio. 

§ 49 O Presidente da RepúbHca tomarfra 
pósse pei'ãritê o- Cohi;Jressõ Nacional que, se 
não estive.: reUnido, será convocad_o para tal 
ftm, prestando· o seguinte compromisso: --

"Prometo manter, defender e cumprir a 
Constituição, observar as le,is, promover o bem 
geral do povo brasileiro, zelar pela União, inte
gridade e independência do Brasil" 

§ 5" Se o Presidente da_ República, salvo 
motivo de força m-aior, decorridos dez dias, 
não tiver tom_ado posse, o cargo será decla
rado vago pelo presidente do Congresso Na-
cionaJ. . _ 

§ 6? É vedado-ao Presiden~e da .Repúbli
câ-, desde a sUa posse, filiação ou vinculação 
a partido político, ainda que honorifica. 

§ 79 O mandato do Presidente d~_ Repú~" 
blica é de cinco anos. 

§ &' Ein caso de impedimento do Presi
dente da República ou de vacância, serão cha
mados ao exercício çl.o cargo, sucessivamente, 
o Vice-Presidente da República, o _Presidente 
da. Câmara dos Deputados, o Presidente do 
Senado fe:d~ral-~_9 Presidente _d9 :~upreino 
T nbunal Federal. · 

§ 99 A renúnciã -do Presidente da _Repú
blica tomar-se-á_ ef~tiva com o conhecimento 
da respectiva men~gem pelo -Congresso Na
cional. 

§ 10. Ocorrendo a vacância do c~go de 
Presidente da República, far-se-á --eleição, no 
prazo de noventé! dias, contados da çlata de 
declaraçãç, iniciando o eleito um novo man-
dato. - - --

- SUBSEÇÂÓII 
Das Atribuições 

Art. 77. Compete ao Presidente da Repú
blica: 
I- nomear e demitir, nos casos previstos 

na Constituição, o Primeiro-Ministro e, por soli-
citação deste, os Min~tros de Estado; -o 

U- riomear, apOs aprovação pelo Senado 
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral e dos T rlbunais Superiores, os Chefes 
de Missões Diplomáticas de caráter perma
nente, os Governadores dos Territórios e -O 

Procurador-Gera,) da Uniã~ · 
m- nomear os juízes dos Trib~,.~.nais.Regk>

nais Feder_ai_s,_e dos Tribunais_Regionais Elei-_ 
torais e do Trabalho, e, observado o disposto 
no art. 128, § 1", o Procurador-Gera] da Repú
blica; 

JV- nomear, observado o disposto no arl 
73, Ministros do Tribuna.! de Contas;_ 

V- nomear, por indiCação_ do Primeiro-Mi
ni_stro e apó_s aproV.:içãô peJo Senador f_ederal, 
os membros do Conselho Monetário Nacional: 
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VI- convocar, extraordinariamente, o Con
gresso Nacional; 

VII- disSolver, nos casos e na forma previs
tos na Constituição, a Câmara dos Deputados 
e convocar eleições; 

VIII- sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis; 

IX- convocar e presidir ó Conselho da Re
pública e ifldicar dois de seus membros; 

X- convocar e presidir o ConSelho de De
fesa Nadonal; 

XI- manter relações com estados estran
geiros e acreditar os seus representantes di
plomáticos; 

XII- celebrar tratados. convenções e atas 
internacionais, com o referendo do CongresSo 
Nacional; 

XIII- declarar guerra, no caso de agressáo 
estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacio
nal, ou com o seu referendo~ no caso de reces
so, e, nas mesmas condições, decretar, total 
ou parcialmente, a mobilizaçãó'nacional; 

XIV- celebrar a paz, com· autorização ou 
referendo do Congresso Nacional; 

XY- permitir, com autorízação do Con~ 
gresso Nacional, que forças estrangeiras tran~ 
sitem pelo território naCíonal, Ou ·nele perma
neçam temporariamente; 

XVI- exercer o comando supremo das 
Forças Armadas e, por indicação -do Primeiro
Ministro, nomear os seus comandantes e pro
ver os postos de oficiais~generais; 

XVII- decretar o estado de defesa, por soli
citação do Primeiro-Ministro, Ouvidos o Con
selho da República e o Conselho de Defesà 
Nacional, e submetê-lo ao _COngresso Nacio
nal; 

XVJU -solicitar, por proposta do Primeiro~_ 
Ministro, ao Congresso Nacional, ouvidos o 
Conselho da República e o -Conselho de Defe
sa Nadonal, autorização-para decretar o esta
do de sítio; 

XIX-decretar, por proposta do Primeiro
Ministro, ouvido o Conselho da República e 
o Conselho de Defesa Nac:ionai, a intervenção 
federal; 

XX- conferir condecorações e distinções 
honoríficas; 

XXl- conceder indulto ·ou graça; 
XXI[- exercer outras atribuições previstas 

na ConStituição, ou em lei. 
Parágrafo úrUco. O PreSidente da Repú

blica pode delegar atribuiçõeS ao Primeiro
Mini6tro. 

SUBSEÇÃOIU 
Da ResponsabDidade do Presidente 

da República 

Art. 78. São crimes-- C e responSabiliàade 
os atas do Presidente da República. tipificadOs 
em lei complementar, que atentem contra a 
Constituição e as leis. ~ -

§ 1 ~ Autorizado o processo, pelo voto de 
dois terços dos membros da Câmara dos De
putados, l;i) Presidente da República Será sub
metido a julgamento perante o SuPremo "Tri
bunal Federal, nos crimes ·comuns, ou perante 
o Senado Federal, nos de responsabilidade, 
ncarido suspenso de suas funções: -

I- nos crimes comuns, -se recebida a de
núnda ou queixa-crime pelo Supremo Tribu
nal Federal, 
ll- nos crimes de responsabilidade, após 

a instauração do processo pelo Senado Fe
deral; 

§ 2 9 Cessará a suspensão de fli-nçõ_es, 
sem prejuízo do-curse do processo, se o julga
mento não estiver concluído no prazo de cento 
e oitenta dias. 

§ 39 O Presidente da República, nos cri
mes comuns, não estarâ sujeito à prisão en
quanto não sobrevier sentença condenatória, 
com trânsito em julgado. 

§ 4a A condenação, por crime de respon
sãDilfdade, _a c arre~ a p~rc!a do_ Ç?J:rgo. 

_: SEÇÃOII 
Dos Órgãos Çonsultívos 

SUBSEÇÃO I 
Do Conselho da República 

Art. 79. O Conselho da República é o ór~ 
gãç} superior de consulta do Presidente_da Re-
pública". _ - --- -- _ _ -

§ 1 ~ Compõem o Conselho da Répública: 
J -o vice-presidente da_ República; 
II -o presidente da Câmara dos Depu

tados; 
lll -o presidente do Senado FederaJ; 
[\! -o primelro-mhistro; 

_ V -_os líderes da Maioria e da Minoria, na 
Câmara dos Deputados; 

VI -os líderes da Maioria e da Minoria, 
no Seitado-Federal; 

VIl- seis cidadãos brasileiros natos, com 
mais de trinta e cinco a11os de idade, sendo 
dois nomeados pelo Presidente da República, 
dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos 
pela Câmara dos Deputados, todos com man
dato de três anos, vedada a recondução. 

-Art. 80, Compete ao Consélho -da Repú
blica pronunciai.:Se sobre: 

I -dissolução da Câmara dos Deputados; 
li -nomeação e demissão do Primeiro

Ministro nos casos previstos na Constituição; 
-m -:-intervenção federal, estado de defesa 

e estado de sítio. 
Parágrafo único - O presidente da Repú

blica poderá convocar ministro de Estado para 
participar da reunião do Conselho, quando 

CóhS:tar da pauta questão relacionada com o 
respectivo ministério. 

SUBSEÇÂO U 
Do Conselho de Defesa Nacional 

Art. 81. O ConselhO de Defesa Nadoital 
é o de consulta do Presidente da República 
Ílos assuntos relacionados com a soberania 
nacional e a defesa do estado democrático. 

§ 1 o Compõem o Conselho de Defesa 
Nacíonal: 

_I _ -0 Vic~-Presidente da República; 
II -o Presidente da Câmara dos DePU-

tados; 
111- o Presidente do Senado Federal; 
JV..:......: ó PfifnefrCI~Ministro, 
V- o MinistrO da Justiça; 
VI- os Ministros Militares; 
VII- o Ministro das Relações Ext<:riores. 

§ 29 Tompete ao Conselho de Defesa Na· 
cional: 
r- opinar, nos casos de declaração de 

guerra e de celebração da paz; 
II-propor os critérioS e coridições de utili

zaÇão de áreas indispensáveis à segurança do 
Terrlfói10 Nacional e opinar sobre seu efetivo 
uso, especialmente na faixa de fronteiras e 
nas relacionadas com a preservação e a explo
ração dos recursos naturais de qualquer tipo; 

III- estudar, propor e acompanhar, por 
proposta do Primeiro-Ministro, o desenvolvi
mento de inidãtiva.S que garantam a incfepen
dência naciona1 e a defesa do estado demo· 
crático; - ·· 

IV-opinar sobre a decretação- do estado 
de défesa,_4o estadO de Sttici-e dfdntervenção 
fedefa[-

SESSÃO III 
Do Governo 

SUBSEÇÃOI 
Composição e Atribuições 

Art. S2. -O GoVerno é -constituldo pelo 
Conselho deiS-Mltiistros, que se compõe do 
Primeiro-Ministro e_ dos Ministros. 

§ 19 Os membros do Conselho de Minsi
tros são respon~áveis CÇlietivamente pelos atos 

-do Conselho e individualmente pelos dos res
pectivos MiniStros. 

§ 2~ A lei disporá sobre a criação, estru
tura e atribuíções dos Ministros, bem como 
sobre o funcionalismo permanente, organiza
do em carreira, com recrutamento mediante 
eoncursopiíblico de titulas e provas até o nível 
de Secretârio-Geral. _ _ __ _ 

Art. 83. O Governo é o· :órQãO supenor 
da administração federal e conduz a política 
geral do País. 

§ 19 Compete ao Góvemo: 
I- exercer a direção superior da adminis

tração federal; 
ll- dispor sobre a organização e o funcio

namento dª_ administração federal; 
- UI- elaborar planos e programas nacionais 

e regionais de desenvolvimento, submeten~ 
do-os ao Congresso Nacional; 

IV-enViar aO Congresso Nacional o planO 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orça
mentárias e as propostas dos orçamentos; 

V- expedir decretos e regulamentos para 
a fiel execução da lei; 

VI- inicieir o processo legislativo, nos casos 
previstos na Constituição; 
VII~ acompanhar os projetas de lei em_tra

mitação no CongreSso Nacional; 
vm- prover e extinguir os cargos públicos 

federais; 
IX_- enviar !Jlensagem ao Congresso Na

cional ou a qualquer de suas Casas; 
X-conceder, autorizar, permitir ou reno

var serviços de radiodifüsão e de ~levisão, 
na forrrla da Constituiçãõ; 

XI- apresentar mensagem ao Consgress6 
Nacional por ocasião da abertura da sessão 
legislativa; 

XII- deliberar sobre as questões encami
nhadas pelo Presidente da República ou susci
tadas pelo Primeiro-Ministro; 
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XUl- solicitar ao PresLdente da República 
5 decretação da intervenção federal, do estado 
de defes_ª e do estado de sitio; 

XIV- deliberar sobre &S questões de com
petência de mais de um Ministério; 

'iW- exercer outras atribuições previstas 
na Constituição e na lei. 

§ ~ O Cons~ho _c;le Ministreis, convocado 
e presidido pelo Primeiro-MiniStrO, delibera 
por maioria absoluta, detendo, o Presidente 
do Conselho, o voto de desempate. 

Art. 84. O Primeiro-Ministro_ promove e 
coordena as ativ!Qades do Conselho de Minis
tros e mantém a unidade de orientação política 
e administrativa do Governo, ·podendo, even
tualmente, acumular qualquer Ministério. 

§ 1? O Cargo de Primeiro-Mihistro é priva
tivo de membro do Congi"esso Nacional, brasi
leiro nato e maior de trinta e cinco aoos de 
idade. __ 

§ 2~ O Primeiro-Ministro não Poderá se 
ausentar do País sem previa autorização da 
Câinara dos DePutados. -

§ 3~ .O Primeiro-Ministro será substituído 
em seus impedimentos pelo Ministro que indi
car. 

§ 4~ Os Ministros são nomead.os e exone
rados por ato do Presidente da República, pOr 
solicitação ·do Primeiro-Ministro. 

§ s~ Os Ministros de Estado serão esco
lhidos dentre brasüeiros, ma1Õres_ de trinta ·e 
cinco artes de idade, e no exerdcio dos direitos 
políticos. 

Art. 85. O Govemó·ceSsa cõr'n-o fnicio da 
legislatura, a moção de censura ou a não ,:.....;.. 
aprovação de voto de confiança e pela demis
são, morte, renúcia ou impedimento do Pri7 
meiro-M.inistro. 

§ J9 O GoVerno Cessãnte-continua em 
função até a posse do novo governo, limitan
do-se à prática dos atas estritamente neces
sários para assegurar a gestão dos- negócios 
públicos. __ 

§ 2" O Primeiro-Ministro e os Mi.nistros de 
Estado prestarão compromisso e tOmarão
posse perante o Presidente da República. 

§ 39 É permitido ao Primeiro-Ministro e 
aos integrantes do Conselho -;-de MiniStros a 
reelei~o para mandato_ parlamentar, mesmo 
que estajam no exercício do cargo. 

SUBSEÇÃOII 

Da Formação 

Art 86. Na_ inauguração de cada J~gisla
tura e nos demais casos previsto~ na Consti
tuição~ o Presidente da República, ap6s ouvir 
o partido ou coligação majoritária de partidos 
na Câmara dos Deputados, fará a nomeação 
do Primeiro-Ministro. - -

§ 1 '? Em dez dias, contados da nomeação, 
o Primeiro-Ministro e todos os integranteS -dO 
Conselho de Ministros devem ç-omparecer pe
rante a Câmara dos Deputados, parâ sUbmeter 
à sua aprovação, o programa de govefno. 

§ 29 Os debates em_ tomo do __ programa 
de governo deverão ser iniciados n_q Prazo' de 
quarenta e oito horas e não poderão ·ultra~ 
passar três dias consecutivos. 

§ 3~ Em prazo não superior a cinco dias, 
contados .do fim çl.a discussão,- poderá a Câ
mara dos Deputados, pOf- il}.iciativa de um 
quinto e pelo voto da maioria absqluta, rejeitar 
o programa de governo. _ 

§ 4o Após a segunda rejeição da índlca
ção do Presidente da República, a Câinara 
dos Deputados, no prazo de dez dias, fará sem 
debate prévio, uma votação para a esCOlha 
d.o PrU:m~jr.o-Ministro, da qual resultará eleito 
o que reunlt a maioria absoluta de votos. 

§ 5°- -Reunindo o eleito os votos da maioria 
absoluta dos membros da Càmarados Depu~ 
tados, o Presldente da Repúblicá i1omeará er'n 
quarenta e oito horas. 

§ 6e I;:m dez dias, contados da nomeação, 
o Primeiro~Mini_stro e todos os integrantes do 
Conselho de Mli1istros comparec~rão à Câma~ "ª dos D~Putados para dar nOticia de seu pro
grama de_ governo. _ 

_§___ 7~ Não Canseguirldo' o eleito a maioria 
absoluta,_ o_ President~ da República poderá, 
ou-4do _.o Conselho da Repúbiíca, dissolver a 
Câm.ara dOs Deputados., convoCando efeiçôes. 

§ a~ _Optando pela nãO - dissolução, 0 
Presidente da República indicará novo candi
dato a Primejro-Ministro, observando-se o dis
poSto ho~caput deste artigo,§§ 1" a 79 

. § ~ _ Deçretadé! a_ diSsOlução da Câmara 
_ dOs Deputados, os mandãtos d_os Deputados 
'Federais 'Subsistirão até o diª ?nterior: à posse 
dos,no~os eleitos. . 

§ 1 O A Câmara dos DeputadOs não pode: 
r~ ser diss_çlvida, rio primeiro e último trimestre 
da legislatlira, ou durante a vi_9élicía do eStã.do 
de defesa' ou do estãdo de- Sitio: 

SUBSEÇÁOID 
Das Relações com o Congresso 

Art. 87. O Governo; pelo Primeiro-Minis
trO, poderá pedir voto de_confiança à Câmara 
dos Deputados. 

-§ }9 A investidura do Governo se fará pela 
aProVãÇãO do seu pfograma de ação pela 
01.ãioria absoluta da Câmara dos _Deputados. 

§ 2? O voto de confiança será ap~ovado 
pela maioria -absoluta dos membros da Câma
ra dOS Deputados. 

§ 39 Negada a confiança, o Governo apre
sentará a s_ua demissão. 

§ 4~ D VOfó-COntráriõ da Câmara dos De~ 
putados à proposta do GoVerno, não importa 
Obrigação de renúncia, salvo se apresentada 
comd questão de confiançÇt. 

Art 88. __ Decorridqs três .meses da posse 
do Primefró~Mlnistro, a Câmara dos Deputa:. 
dos pode, po·r- i'níciatiVa de um quinto e pelo 
voto da __ maioria absoluta, negar confiança ao 
Governo através de moção de c~nsUra. -

Parágrafo único. Rejeitada a moçªo de 
censUra, seus signatários "não poderão subs~ 
crever outra, antes de decorridos três meses. 

Art. 89. Q Primeil-o-Ministro, ~m exposi
ção motiVada, poderá propor ao Presidente 
da Repúólica que, ouvido o Cohselho da Repú
blica, dissolv~_q C"'aroara dQs Deputados e con
voqu'é-elt~ições: 
_ Aít.. 90. Os mérribros do Governo têm 

aces~_o ~s _reuniões_ do Congresso Nacional, 

em ambas às Ca,sas que compõem e em soas 
Comissões, e a ·elãs compa:re-c:erão sempre 
que convocadas, na forma que dispuserem 
os respecbVos Regimentos. _ 

Art. 91. O Uder da Minoria e seus Vice-LJ
deres, aUtorizados a responder pelos assuntos 
correspondentes aos Ministério_s,__go~arão, na 
forma regimental, de tratamento compatível 
com o concedido ao Primeiro-Ministro e aos 
dem~is lótegrarites dO Conselho de MinistrçS. · 

DISPOSIÇOES TRANSitÓRIAS 

Às Disposições Transitórias da Constitui
ção, seja dada a redação seguinte: 

Art. 2<' O Governo, composto por Primei
ro-Minístro e J\'Uriisfios, integrando _o Conselho 
de Ministros, previsto na Subseção l da Seção 
lU do Capitulo II, será organizado e começará 
a funcionar a partir de primeiro de fevereiro 
de Hum mil novec-entos e noventa e um. 

§ }9 O Presidente da R~pública, eleito em-
quinze de novembro de 1989~ pode antecipar 
a implantação do sistema parlamentar de go
verno, no caso de grave e generalizada contur~ 
bação no Pais. 

§ ~ O plebiscito, previsto para sete de se~ 
tembro de 1993,_defioir~.e..forma de gov_emo, 
república ou monarquia constitudonal, que 
deve vigorar no País. _ 

§ 39 O voto distrital misto, previsto pelo 
art.45, regulamento em _lei e entrará em vigor 
na primeira eleição após as eleições parlamen
tares de 15 de no_x_e_mh_ro de 1990. 

§ 49 Quinze anos após a entrada em vigor 
do sistema parlamentar de governo, em 15 
de_novembro de 2005, o povo avaliará o seu
desempenho em referendq nacional. __ 

§ 5? Oilie ao ConQ:resso~ no praia máxi
mo de 60 dias após a sua implantação, ajustar 
e complementar a Constituição ao. sistema 
parlamentar de governo. 

Câmara dos Deputados, (segue assinatu
ras,) -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência reCebeu, da Prefeitura Muni~ 
cipal de Ilhéus, Estado da Bahia._ o Qfíçio n_~ 
S/17, de 1989 (n? ·103/89, na origem), solici
taodo,_no_s_t_e-rmos do art. 52, Inciso V, da ConS
tituição, autorização para que aquela prefeitura 
possa realizar operação de empréstimo_ exter
no nó valor de OS$ 50,000,000.00 (cinqUenta 
mühões de dólares americ:anos). 

A matéria será despachada à Co!flissãO-de 
Assuntos Econômicqs. 

O SR. PRESIDENTE (POmpeu de Sousa) 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em tumõ su-plementar, do 
substitutivo ao Projeto de Lei c;!o_DF n9 

11, de 1988, que institui o adicional do 
imposto sobre_renda e proventos de qual~ 
quer natureza previsto no art. 155, inciso 
II da ConstitUição Federal, tendo 

PARECI;R, sobn9_11_5, d~ 1989, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. - - -
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A matéria foi incluída na Ordem do Dia em 
virtude da dispensa de interstício concedida 
na sessão anterior. 

Em discussao o substitutiVo, em turno su
plementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, o substitutivo é dado 
como defmitivamente adotado, nos termos do 
art. 284 do Regimento Interno. 

A matéria irá a··sanção do Go_vemador do 
Distrito Federal. 

É o seguinte o substitUtivo aprovado. 

Redaçiio do vencido para o fumo su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei do OF no 11, de 1988, que 
instituf áAdicional do Imposto sobre Ren
da e Proventos de Qualquer Natureza pre
visto no art 155, 1hciso !I da ConstJlu!çdo 
Federal 

O Senado Federal decreta: 
Art. }9 t: instituído, com base no inciso 

D do art. 155 da Constituição federai, o Adicio
nal do Imposto sobre Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza - AIR, incidente sobre lu
cros, ganhos e rendimentos de capital, devido 
nos termos da legislação federal pertinente 
e pago à União por pessoas físicas e jurídicas, 
domiciliadas no DistritO Federal. 

Parágrafo UniéO.- Para os efeitos desta Lei, 
considera-se domicílio fiscal: 

I - da pessoa tisica, o lugar em que ela 
tiver uma habitaçãO em Coridições que penní
tam presumir a intenção de a manter, ou, sen
do esta incerta ou desconhecida, o centro ha
bitual de suas atividades ou o lugar onde ocor
rerem os atas e fatos que dêem origem à 
obrigação tributária; - -

D - da pessoa jurídica: 
a) quando existir um único estabelecimen

to, o lugar da situaçáo deste; 
b) quando se verificar pluralidade de esta

beledmentos, à opção da pessoa jurídica, o 
lugar onde situar-se o estabelecimento sede 
ou centralizador de suas operações, ou, ainda, 
o lugar do estabelecimento que pagar, credi
tar, remeter ou empregar rendimentos sujeitos 
ao imposto de renda no regime de tributação 
na fonte. 

Art. 29 O AIR tem como fato gerador o 
pagamento do imposto de renda de compe
tência da União, incidente sobre: 

I - lucros, qualquer que seja a sua forma 
de apuração; 

D - ganhos de capital, assim definidos no 
art. 31 do Decreto-Lei n~ 1.598, de 26 de de
zembro de 1977; 

III - outros ganhos e rendimentos de capi
tal, qualquer que seja a denominação que lhes 
seja dada, independentemente da natureza, da. 
espécie ou da existência de título ou contrato 
escrito, como previsto no art. 51 da Lei Federal 
0° 7.450, de 23 d~ dezembro de 1985. \ 

Parágrafo único. Ocorre o fato gerador do · 
AIR na data do pagamento do Imposto de 
Renda devido à UniãÕl, seja sob a forma de 
antecipação, duodéci~ ou cota, ou na data 
do recolhimenra do imposto retido na fonte. 

Art. 3Q A base de cálculo do AIR é o valor 
do imposto- a que se refere o art. 1" desta 
Leí, recolhido aos cofres da União, ao qual 
se aplicará a alíquota de cinco por cento. 

Parágrafo único. _Ao valor mencionado 
neste artiQ'O será acrescido o da correção mo
netária que lhe corresponder e que for pago 
em virtude de atraso de pagamento, parcela
mento ou prorrogação de prazo de vencimen
to do débito fiscaL 

Art. 4~ Sã_o_ contribuintes do AIR todas as 
pessoas físicas e jurídicas que pag'arem o Im
posto sobre Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza incidente sobre lucros, ganhos e ren
dimentos de capital, domiciliadas no Distrito 
Federal. 

§ }9 Consideram-se pessoas jurídicas, 
para efeitó no disposto neSte artigo: 
1-as firmas individuais; 
II-as pessoas ffskas que, em nome indivi

dual, e.xplorem, habitual e profissionalmente, 
qualquer ati vida de económica de natureza c MI 
ou comercial, com o fim especulativo de lucro. 
mediante venda a terceiros de bens ou ser
viços; 

lll-as sociedades em cota de participação; 
IV -as associações_dêpessoas físicas para 

partiCipação em comum de carteira de títulos 
e valores mobiliários (clubes de investimento); 

V - os lnocoops; 
VI -toda e qualquer entidade que seja equi

parada a pessoa jurídica pela Jegislação_espe
cífica, para os efeitos do Imposto de Renda 
de competência da União. 

§ 29 Estão, ainda, sujeitos ao recolhimen
to do AJR, na qualidade de contribuintes _ou 
responsáveis; 

I - as sociedades civis de prestação de 
serviços profissionais; 

II_..,...._ os condomínios em edificações; 
lll- os consórcios para execução de obras 

e serviços de engenharia; 
IV- a massa faltda; 
V--a massa oriunda de liqüidação extraju

dicial; 
VI - o espólio; 
VII- todo e qualquer pessoa física ou jurí

dica sujeita a recolhimento do Imposto de 
Reri:da de competência da União. 

§ 39 As disposições deste artigo aplicam
se a todas as fumas e sociedades, registradas 
ou'nã:o. 

Art. 59 As fontes pagadoras de lucros, ga
nhos e rendimentos de_ capital, domiciliadas 

--rro Distrito FederaJ, que retiverem o Imposto 
de Renda determinado pela legislação federal, 
são também obrigadas a reter e recolher o 
AIR que lhe corresponda, ainda que os benefi
ciários dos pagamentos não sejam Identifi
cados. 

Parágrafo único. A fonte pagadora é obri
gada ao recolhimento do AIR, ainda que não 
o tenha_ retido. 

Art. 69 O AJR deverá ser recolhido, inde
pendentemente de prévia ffiánifestação da au
toridade administrativa, simultaneamente 
com o-Imposto de Renda de competência da 
União qUe lhe der -':lrigem. 

Parágraro único. d reco1himerito far-se-á 
através de guia própria, em estabelecimento 
bancário credenciado. 

Arl 7c A falta de recolhimento do A!R, ou 
o seu recolhimento com atraso, sujeita o con
tnbuinte aos adicionais previstos na legislação 
que rege a cobrança e fiscalização do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
calculando-se juros e multa moratórias, corre
ção-monetária e penalidades em ba~~s e índi: 
ces idênticOS aoS que se aplicarem, em igual
dade de condições, aos débitos relativos ao 
imposto da União. 

Art. a~ Na administração, arrecadação e 
ftscali~ção do AIR, poderão ser aplicadas, em 
caráter supletivo ou complementar, normas 
estabeJeddas pela legislação relativa ao Im
posto sobre Rendas e Proventos de Qualquer 
riatureza, pelo Código Tributário do Distrito 
Federal (Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro· 
de 1966) e pelo Código Tributário Nacional 
(Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966.) 

Art. 9? É o Governador do Distrito Federal 
autorizado a firmar convênio com a Fazenda 
Pública da Uniãó, visando" à troca de informa
ções e à atribuição das funções de arreca
dação e fiscalização do Adicional instituído por 
esta Lei. 

Art. 1 O. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos a partir 
de J9 de janeiro de 1990, 

Art. 11. Revogam-se as disposiçó~ em 
contrário. 

_ (O Sr. Senador Pompeu de Sousa, 3' 
Secretário deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Senador Nelson 
Carneiro, Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara no 15, de 1989 (n9 
2.458/89-;-na CaSa-qe Orl9em),-ae il1ciativa 
do Tribunal de Contas da União, que dis
põe sobre a revisão dos venci_mentos bá
sicos da magistratura-do Tribunal de Con
tas da União e doS Membros do Ministério 
Público junto ao mesmo tribunal, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob o n' 112, de 1989, da 
COmissão -

-De Cosntftuíção, Justiça e Cidada
nia, pela Constitucionalidade e Juridici
dade. 

A matéria foi indulda em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício, conce
dida na sessão_anterior. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, encer
ro a discussão. 

Em votação. __ _ _ 
OS s·rs. Senadoiés que o ap-rovain queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 
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É o seguinte o prõjeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 15, DE 1989 

(n• 2.458/89, na Casa de origem) 

De iniciativa do Tribunal de Contas da União 

Dispõe sobre ~--revisão dO$ vencimen· 
tos básicos da Magistratura do Tribunal 
de Contas da União e dos Membros do 
Ministério Público jl,;nto ao mesmo Tribu
nal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. 1 '? _Os vencimentos básicos dos Mi~ 

nistros e Auditores do Tnbunal de Cont&s da 
União e do Pro<:urador·Geral e dos Subprocu
radores-Gerais junto ao mesmo Tribunal, fi. 
cam reajustados em 30% (trinta por cento), 
a partir de to de maio de 1989. 

Parágrafo único. A verba de representação 
mensal dos Magistrados e dos Membros do 
Ministérto Público a que se refere este artigo 
continua a corresponder aos percentuais esta· 
belecidos pelos D_ecretos-Leis nd; 2371. de 
18 de novembro de .1987, 2.388, de 18 de 
dezembro de 1987 e pela Lei n9 7.726,_de 

. 6 de janeiro de 1989. 
Art. 2• A partir de 1" de julho de 1989, 

a revisão dos valores dos vencimentos básicos 
de que trata o artigo anteriQr será realizada 
na mesma data e no mesmo percentual ftXado 
para os servidores da União. 

Art. 3° ApUcam-se ãoS Magistrados e aos 
Membros do Ministério Público junto ao Tribu
nal de COntas da União aposentados as dispo
sições desta lei. 

Art. 49 As despesas resultantes da execu
ção- desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 

Arl 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 69 Rovagam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}-
ltem3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 16, de 1989 (h9 
2.459/89, na Casa de otigem), de iriicia
tiva do Supremo Tnbunal Federal, que 
dispõe sobre a revisão dos vencimentos 
básicos da Magistratura Federai; e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n•113, de 1989, da Co
missão 

-De Constituição, Justiça e Odada
nía, peJa Constitudonaffc;fade e_ .Juridki
dade. 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de _interstício,. concedida 
na sessão anterior. 

Em discussão o projeto, em turno únic:o. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projetO irá à sanÇão. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEli>A CÂMARA 
N•16, DE 1989 

(no 2.459/89, na Casa de origem) 

-oe inicià~iYà do"SUJ:irerilO Tnbunal Federal 

Dispõe sobre a revisão dos vencimen
tos básicos da Magistratur~ Federai, _e dá 
-ol1f!a5 providências. 

O Congres-so Nacional decreta: 
Art. 1o Os vencimentos básicos dos Mi

ii.iSiros vd(i Supremo Tribunal Federal, do Su
perior Tribunal de Justiça, go Tribunal Supe
rior do Trabalho, do Superiôr Tribunal Militar, 
dos Juizes dos Tribunais Regionais Federais 
e· dOS -TribunaiS Regionais do Trabalha, do 
Juiz Auditor-Corregeaor, dos Desembargado
reS dc)Tnõürial de Justiça·da Distrito Federal 
e dcis Territórios, dosJufzes Federais, dos Juí
zes Presidentes de J_1,mta de Conciliação e Jul
gamento, dos Ju~s AUditores _Militares, dos 
Juizes de Direito, dos Juízes do Trabalho 
Substitütcis, dOs Juizes.Auditores Sustitutos e 
dos Ju!ies ·suDStitirtOS; ficam _reajustados em 
30% (trinta pOr cento) a partir de ·1o de ·maio 
de !989. 

Art. 29 A partir de _19 de j_ulho de 1989, 
a revisão dQs_yalor~s dos veficiffientos básico_s 
-de~que trata o artigo antérfor ·será realizada 
na mesma data e no mesrno percentual ftxado 
para os servidores da União. 

Art 3? _ Aplicam-se aos Magistrados apo
sentados as_ disposições desta lei. 

Arl 4o As despesas resultantes da execu
çãO desta lei correrão à corita das-- dotações 
orçamentárias respectivas. 

Art. 5?. Esfu lei entra em vigor na data de 
sua publicação. - -

Art. 6° Revogam-se as disposições em 
contrário. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem:4 

Discussão, em turno único; do Projeto 
de Lei da Câmara n? 17, de 1989 (n9 

~~ --2;491/89, na casa de origem), de indativa 
do Ministério Público da União, que dis
põe sobre a ~evisão dos vencimentos bá
sicos dos Membros do Ministério Público 
da União, e dâ outras providências, tendo 

PARECER; sob n" 114, de 1989, da Co
missão 
---De Constituição, Justiça e Odada

nia,- -pela Constitucionalidade e Juridici
dade. 

. . 

A matêria foi incluída na Ordem do Dia em 
virtude cle dispensa de interstício concedida 
na: seSsão anterior. 

Erii OiscussãO o projeto, em turno único: 
(Pa<iSaT .... 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a disCusSão. 

Em votação. 
-Os Srs. senadoreS -qu~ o aprovam queiram 

perrrlãilecer sentádos. (Pausa.) 
~pro~ad~. 

O prqjeto irá à sanção. 
E o seguinte o r.rojeto-aprovado; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 17, DE 1989 

(N" 2.491/89, na Casa de origem) 

De iniciativa do Ministério 
Público da União 

Dispõe sobre a revisãq_ dos vencimen
tos básicos dos Membros do ftUnistério 
Público da anião, e dQ_ o.utras proVidên
Cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19- OS Vericitnentos-básicos dos Mem-_ 

bras do Ministério -Público Feçleral, do Minis
tério Público do Trabalho, do Ministério Públi
co Militar e do Ministério-Público do Distrito 
Federal e Territórios ficam réajustados em 
3Q% (trinta por cento), a partir de 1 ~ de maio 
de 1989. · 

Parágnifo únicO. A represéntação mensal 
dos Membros do Ministério Púbfico da União _ 
continua a corresponder ao percentual estabe
le.cido pelâ Lei n" 7.725, de 6 _de janeiro de _ 
1989. • 

Att. 2:-?- A partir de~ 1? de julho de 1989, 
a revísãO dos va1ores dos vencimentos básicos 
de que trata o_ artigo anterior será ,realizada 
na niesma data e no -mesmo percentual ftXado 
para os seNidOr-es dã-Uni~o ... 

Art. 3 Aplicam-se aos Membros do Minis
tério Púi;Jiico_ da União aposentados as dispo
sições desta Jei. 

Art 4° As __ despesas· resultantes da execu
ção desta lei, correrão à conta das dotações 
orçamentáriãs r-espectivas. - -

Art s~ _Esta_ lei etltra_em vigor na dat;;1 de 
sua publicaçãO: · 

Art. 6° Revogam-se as disposições er\1 
contrário. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
doDia. -

Vojta-se à lista_d_e oradores inscritos_. __ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pom

peu de Sousa 
O SR. POMPEU DE SOUSA( PSDB -

DF. Pronundao seguinte discurso.) -:-St. Pre
sidente, Srs. Senadores; eu na:o poder[a deixar 
de usaf esta tribuna para,_eri1-breves C<:mside· 
rações, registrar ó envio .à-Mesa, que-hoje foi 
lido no expediente da SêsSão anterior. de Um 
projeto ·que acabei 'de ãpresentar e que tem 
cbriio-escop-o;-que tem- como ementa "E$Ut
belece diretriz_es geraiS dá -polític-a: urbana, e 
dá outias provídênCfas". 

O Brãsil tem vivido, nas últimas décadas. 
aceler-ªdo e desigual proCesSO de Crescimeri
to, urbano, que concentrou nas cidades a po
pulação, as atividades ecortõmicas e os princi
pais problemas do homem moderno. Para 
mais de dofs terços da população brasileira, 
a cidade já não é mais a miragem que brilha 
no neon e atrai o rurícola sem terras, sem 
-escolas, sern hospitais e sein teto. 

A cidade é hoje o Palco de tensões- que 
se agravam a j:ada 

1
minuto. A cidade ê _hoje 

sinônimo de falta ae moradias, carência de 
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equipamentos urbanos, precariedade do s!ste
ma de transportes coletivos, proliferação de 
habitações infra-humanas, ausência de segu
rança. A cidade é hoje um instigante desafio 
aos administradores e os s_urpreende, a cada 
momento, com novas e complexas deman
das, que muitas vezes transcendem os limites 
de ação do poder local. 

Em suma, por fOrçá da-ausência de reforma 
agrária neste País colonizado à base de sesma
rias, ainda hoje existentes, o nosso ,camponês 
sem terra e sem trabalho acabou transforma
do no citadino sem teta e s-em tr.3balho. 

Seria, no mínimo, íngênuo pensar que a 
cidade tem geração espontânea Ela é fruto 
de relações_ económicas~ de correlações de 
forças sociais, forças humanas que vivem, tra
balham, produzem e se reproduzem. Somente 
uma autoridade política pode coordenar e 
compor esses múltiplos e nem sempre con~ 
vergentes interesses, exigindo que cada habi~ 
tante, cada ddadão ceda parcela de seus direi~ 
tos, em troca de melhores _condições de vida 
pàra todos. Tais direitos estão, em sua maior 
parte, ligados à propriedade regulada ainda 
hoje, pelo Código Civil do inicio do século, 
apesar das profundas transformações que o 
mundo sofreu desde então. Por isso é neces~ 
sário e fundamental a edição de normas gerais 
que orientem o crescimento das cidades e 
confma:m ao poder Público instrumentos mais 
eficazes de ação. 

A administração dos aglomerados urbanos, 
entretanto, não _é_ tarefa de fácil execuç~o. A 
cidade tem de ser domada. Não terá, decerto 
a Política Urbana o condão de eliminar a de~ 
sordem urbana. Num primeiro mornénto, a 
ordenação do territórjo vai expor as feridas 
do tecido urbano, as diferenças entre os dda~ 
dãos de uma mesma sociedade, diferenças 
que têm origem na propriedade, como acen~ 
tuou sabiamente Rousseau. E-é difícil discor
dar daquele fdósofor, tão remoto, quando afir
ma, em seu Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os ho
mens: "O primeiro que, cercarido um terreno, 
se lembrou de dizer: Isto me pertence, e en
controu criaturas suficientemente simples pa
ra acreditar, foi o verdadeiro fundador da so
ciedade civil. Que de crimes, de guerras, de 
assassinatos, que de misérias e de horrores 
teria poupado ao gênero humano aquele que, 
desarraizando as estacas ou atulhando o fos
so, tivesse gritado aos seus semelhates: "Guar
daí-vos de escutar este impostor! Estais perdi
dos se vos esqueceis de que os frutos a todos 
pertencem e de que a terra não é de nii1guém". 
Fecha aspas na citação de Rousseau, tão re· 
mota citação, Sr. Presidente, que ainda preci· 
samos invocar como se fosse a novidade do 
dia. -

O mandamento coostitudonal_ _c_ontido no 
§ 29 do art 182, da nossa Carta Magna subor
dina todas as atividad~s d_e caráter urbanístico 
à função social da propriedade, Esse prindpio 
precisa ser resgatado, pois embora muito dis
cutido, muito falado, tem sido, na verdade, 
pouco aplicado. Quando se procura legisla~ 
sobre a propriedade é preciso expurgá-la do 

falso conceito de que seja uma herança a di-
vinis. --

0 Estatuto da Gdade vem estabele<'et dire
trizes para o processo de urbanizaçdo, de mo~ 
do a possibilitar que a cidade- Se adapte ao 
legítimo desfrute pelo homem urbano. Deve 
permitir ao poder público harmonizar interes
s~ d~ um_ lado, alguns proprietários; do outro, 
a grande massa dos despossuídos. 

-o muniç!pio é o veto i- escolhido pela Consti
tuiÇão parà a aplicação local das diretrizes de 
Política Urbana. E não poderia ser de outro 
modo. Ele é a Comunidade. Por isso a lei 

- não deverá constranger a atuação dos muni
cípios nem ofender sua autonomia, mas esta
belecer parâmetros de orientação. 

Inscreve-se nas determinações do Projeto 
frear a especulação, conter a indevida e artifi
cial valorização imobiliária. Essa valorização 
dificulta o acesso dos menos abastados a ter~ 
renas para habitação e oi1era duplamente o 
poder público, forçado a desapropriar terras 
cuja valorização resulta, na maioria das vezes, 
de íriveslimentos públicos, custeados por to
dos ~m be_nefí_çio de poucos. Não é sem razão 
que o projeto destaca a função social_ da pro
priedade, estabelecendo condições e penali~ 
~_do_o seu descumprimento. 

O Plano Diretor figura como o mais impor
tante-instrumento da Política Urbana. Ele esta
belece linhas básicas de orientação ao muni
cípio para que realise o bem-estar social na 
cidade. O município terá estrutura de planeja
mento e se valerá de_ ç:Qrpo técnico para a 
elaboração_ do Plano Diretor, a ser submetido 
à Câmara dos vereadores. 

Exige-se o_ quorum qualificado de dois ter
ços dos membros da Câmara para aprovação 
do Plano Diretor, de modo a que ele fique 
protegido de mudanças ditadas, na maioria 
das vezes, por interesses passageiros de gru
pos ou segmentos sociais eventualmente no 
poder. E mUito freqüentemente interesses es
púrios, Sr. Presidente. 

O projeto está -perrileado de apelos à partici
pação da população, Ela participará na formu
lação de diretrizes, no geranciamento e sobre~ 
tudo no acompanhamento dos programas de 
ação e da produção dos equipamentos urba~ 
nos e comunitárioS. 

Somente com a participação da população 
em todos_os moinentos da gestão urbana será 
posstvel assegurar o direito_ à cidade, enten
dído nesse projeto como o conjunto de medi· 
das que promovam a melhoria da qualidade 
de Vida, mediante adequada ordenação do es
paço urbano e a fruição dos bens, serviços 
e equipamentos comunltários por todos os 
habitantes da cidade, 

As empresas também são convocadas a 
'Contribuir para a cobertura de _serviços e outras 
criaÇões de natureza urbana. Promove-se as
Sim- um exercício de justiça redistributiva. As 
pessoas jurídicas são as maiores beneficiárias 
do acelarado processo de urbanização. O Po· 
der Público vem armando, sozinho, a dotação 
das cidades, e o contribuinte, em geral, vem 
sendo onerado com o custo soda! das inver
sões em equipamentos comunais. Por outro 
lado, a nenhuma empresa interessa que o tra-

bdlhador se reproduza nas péssimas condi
ções atuqis de vida e trabalho. Neste caso, 
alímentaçãó, tranSporte e habitação condu
zem à higldez e à maior produtividade, confi
gurando partes ínsitas da remuneração. 

E nenhuma empresa que realmente se qua
lifique de empresa verdadeiramente capitalista 
e não de capitalísmo perverso, que muitas ve
zes se pratica p·or este País afora, Pode ser 
contrárlã. à-higidez do seu trabalhador, atê em 
beneficio da própria produtividade, Sr. Presi
dente. 

Estou propondo, também, a criação de um 
oraganismo social de habitação, de âmbito 
federal. A extinção do BNH é laCuna a ser 
reparada. O modelo financeiro/bancário, por 
ele adotado, é incompatível corri uma política 
que tem de fazer face a relações assimétricas 
e prever, por exemplo, as alocações a fundo 
perdido, as dotações preferencíais em favor 
dos mais pobres e os objetos declarados das 
opções sociais. 

Propõe-se,_ainda, o generenciar:nento muni
cipal do transporte público, de modo a pennftir 
unidade funcional à operação, int~graçã.o dos 
diferentes meios, seleção e prioridade de vias 
e o resgate_ dos dinheiros públicos. 

Por fun, Sr. Presidente, pode-se estranhar 
que outros e grandes problemas urbanos não 
tenham sido contemplados pelo projeto. É o 
caso da violência urbana, por exemplo. É o 
caso da segurança do trabalhador urbano, no 
ambiente de trabalho. Devem ser combatidas 
a crueldade, a promiscuidade, as violações de 
higiene, induindo a poluição do ar, a poluição 
sonora e, até, a poluição visual, mas em proje~ 
tos específicos. 

A cidade- resultante deste Esta~uto que esta· 
mos hoje propondo a este Senado Federal, 
a este Congresso Nacional, esta cidade terá, 
como objeto, o_ lar, a mofàda ~ornem, em 
reprodução ampliada. -· ...... ~ .. "-- -

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

6 SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro} 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ridõ-Corrêa: 

OSR. MAURiCIO CORRM (PDT- DF. 
Pronuncia-o seguinte discurso. Sem revisão 
da orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
apresentei à Mesa requerimento de informa
ções a ser dirigido ao Ministro das Minas e 
Energia. 

Segundo farto noticiário veiculado pelos 
meios de comunicação, _com ·mais constância 
nos meses de agosto e setembro de 1988, 
o General Albérico Barroso Alves, logo após 
haver assumido a Presidência da Petrobrás 
Distribuidora SfA, adotOU-providências-admi
nistrativas no sentido de que os depósitos ban
cários daquela empresa pasSassem a ser efe
tuados e movimentados prioritariamente no 
Banco do Brasil, ao invés do que _até então 
vinha ocorrendo, visto que a maior parte das 
disponibilidades financeiras e dos valores rea
lizáveis através do sistema de cobranças era 
confiada a estabelecimentos bancários parti
culares, alguns dos quais até sem expressão 
no ranking frnanceiro. 



Junho de 1989 . DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Quinta-feira 29 3253 

As. medidas determinadas pelo Presidente 
recém--empossado decQrre.ram da inquiew 
tante constatação de_ que o Banco Rural, das
sificado como 449 no l?mking nacional, estava 
em 29 entre ·os beneficjados pelos dep6sitos 
da Distnbuidora, com 16 milhões de cruzados 
novos; o Banco Geral, 60~ nO_ fa7ikin_g e 7o 
na BR, com mats de 8 milhões_:_de cru4ados 
novos. Suas apreensões quanto aos riscos a 
que se expunha a BR, eram de todo prece~ 
dentes, uma vez que o capital social do Banco 
Rural representava pouco mais de 700 mil 
cruzados novos e o do 6anco Geral pouc~ 
acima de 1 milhão e duzentos mil cruzados 
novos. Enquanto isso, o estabelecimento ofi
cial, o Banco do Brasjl, figurava no 249 lugar 
dentre os clientes da BR, apesar_ de ser_o_ pri
meiro Banco do País, com capital social supe~ 
rior a 18 milhões de _cruzados novos. 

Ao completar três meses de ocupação do 
cargo, o Genera,l Albérico foi informadQ pelo _ 
então presidente da Petrobrás_- Petróleo Bra~. 
sileiro S!A, Dr. Armando Guedes Coelho, de 
que banqueiros particulares o haviam procu
rado para denunciar que o __ asse_s..sor de nome 
Geraldo Magela de Oliveira, admitido na BR 
por indicação do mesmo General A!bérico, 
solicitara vantagem para a pet'ttlanência das 
contas da Petrobrás DiStribuidora SIA em seus 
baricos. 

Por isso, não obstante as cautelas consubs
tandadas nas providências retro narradas, viu
se o General Albérico indiciado como incurso 
nas penas do art ,319 do Código Penal, de 
cujo processo somente veio a ser _._excluído 
em março do corrente.ano, por sentença pro: 
ferida em habeas corpus que, concedend_o -ª 
ordem, determiootL o trancamento da_ açã_o __ 
penal que o capitulo_u_no _crime de prevari~ 
cação, 

De lá para cá, reinou o absoluto silêncio 
sobre os fatos intitula..d.os_ çgmo o "Escândalo 
da Petrobrás", perdurando até hoje a grande 
incógnita a respeito dos depósitos efetuados 
pela Petrobrás Distribuidora S/A ern bancos 
particulares. __ 

Essa a razão do presente requerimento de _ 
informações a serem prestadas pela BR no 
sentido de desvendarmos os valores em depó
sito e os critérios para a escolha dos ba_nços_ 
particulares beneficiados, eis que_ a matéria 
é da competência fiscalizadora do Con9resS:õ 
Nadonal (art 49, X. da Constituição Federal). 

Estou tendo inform_gções_,_ Sr. Presidente, de 
que a Petrobrás continua a deposítar em ban
cos particulares~ por isso mesmo, enderecerei 
as seguintes indagações ao Ministro das Minas 
e Energia:_ _ _ · _ __ 

Nos termos do art. 239, inciso I. dq_ ~egi~ 
mento Interno, requeiro seja ofidádo_ao E;xce~ 
lentíssimo Senhor Ministro de Estado das Mi
nas e Energia, solidtaõ.do~lhe as informações 
a seguir indh:::adas e alusiyas à P~trobrás Distri
buidor_a_S!A, subsidiária- i::l_~ Petróleo Brasil~iro 
S/ A- Petrobrás: _ . 

1~') à vista dos balancetes mensais elabo
rados em 1987, 1988 e 1989-(até_malo~, quais 
os valores dos saldos dos qepósitos bancários 
contabilizados, detaJhando-se os nomes dos 
respectivos bancos; 

2-~) quais os- valores que se achavam em 
cobrança bancária, ao fmal de cada mês dos 
anos de 1987, 1988 e 1989 (áté ffiaio), deta
Jhando~se, também, os respectivos bancos; 

3") explicitar a contrapartida financefra re
sultante dos depósitos efetuados em bancos 
partiCUlares; -

4 5
) explicar o critério da distribuição dos 

valores disponíveis e realizáveis colocados em 
depósito ou em cobrança nos estabelec:irnen
tos bancários particu1ares e oficiais. 

Espero, portanto, Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores, que esse requerimento, áproVado e en
caminhado pela Mesa, seja imediatamente re
metido ao Ministro das Min"as e Energia, a 
fim d~ _ _gue a Nação brasileira fique esdarecida 
a fesPerto de onde estão sendo feitos os depó
sitos da SR-Distribuidora. 

Era o que tinha a diz.er, Sr. Presidente. (~uito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camei_ro) 
;_A Mesa, assim que receba o requerimento _ 
âe V. Ex~. o encaminhará para a devida apre~ 
dação. 

-o SR. PRESii>ENJE ·(Nelson Carneiro) 
__: Çoncedó a palavr_a ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. J(!TAHY MAGALHÃES (PMDB
BA_Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, em várias oponuni

. dades nesta Casa, enfocamos o relevante pro
blema energético dO País, que Se desenha in
quietante l_á _ _ni,Jm futuro bem próximo, se não -
forem tomadas providências urgentes, como 
a implementação de uma política energética 
eficiente e racional, através de maciços investi
mentos no setor, e de outra.s medidas corre
latas. 

tin conseqüência dessa crise el1_ergética, 
já experimentamos em 1987, no Nordeste, o 
abominável racionamento de energia _elétricji, 
o.que nos levou a pronunciarmos-nos sobre 
o aSStiDt.Q... . _ _ . _ . 

Dizíamos, no inído deste ano, que a reali
dade tarifária da energia elétrica era um impe
retivo que se impunha para a geração de re~ 
cursos, cabendo ao GOverno, em conse-quên
cia urgentemente, rever feda a política tarifária 
do setor eiétrico, com vista a implantação do 
Plano Eletrobrás 201 O. O que se viu, porém,
foi o Plano Verão do Ci:ovemo, irrea1isticamen~ 
te, fuçar um reajuste para as tarifas de energia 
na base de 14,8%, insuficiente para as deman
das_ do seta r, acumulando perdas de até 30%. 
Chamávamos a <;loten~ão do Pais para os efei
tos_dessa equivocada política, que certamente 
nôs conduziria ao racionamento de energia_ 
elêtrica~ 

--Apontávamos, ainda, para eVitar as Conse
qüêndas de_ uma crise que não é, em hipótese 
alguma; desejável para o desenvolvimento na~ 
cional, eilW oütra"s :1s seguintes diJ"etrjz.es: revi~ 
são -das tarifeis de energia nos mãrcOs da polí
tic::a de realismo tarifário; revisão da política 
tarifária -da Eletrobfá$ e e1iminação dos subsí~ 
dias do setor; congelamento do câmbio rela
tivo à Dívi_da da Eletrobrás!Eriérgi~ Elétrica, 
po~ um prazo de 2 anos; elab_oraçãO pel~ Ele~ 

trobrás qe_ um plano _.de privatização do setor 
e1étrico a ser submetiÇI.o _ao CongressÇ) e_ a_ 
abertura de um grande debate nacional sobre 
ª- crise de energia e os impactos SOClais e_ 
ambierltais das hidrelétricas, de forma a inte~ 
grar toda a comunidade brasileira nas deci~ 
sões sobre o momentoso assunt_q. 

Em face desSã ilOSsa preocupação, várias 
entidades e órgãos se manifestaram sobre o 
assunto como a Federação das lnc!ústrias do 
Estado da Bahia, através de seu presidente, 
Oriarido Moscoso Barreto Araújo, que nos ex~ 
presSoü por telex as suas ponderações sobre 
a situaçãO energética na região, que se acen
tou e piorou, "após o racionamento de" eletrici
c;lade havido no Nordeste em 1987", ó que 
podét-à COmprometer o ·s.eu. desenvolvimen.to 
econômko _nO futuro. - -

J'i.e:;;sa _f"!1ensa9em~ o I(der)ndL:I~tri_~l baianq 
destacou que "a nova ordem -conSi:.itúc:ional 
impõe ao Parlamento papel decisivo no plane
jamento e orçamento. do setor. Assim sendo,~
compre à Federação das_Indú~trias do Estado_ 
da Bahia __ interagir com os Srs. Congressistas, 
e_m especial representantes do nosso Estado, 
a fim de Conciliar pontos de vista". · 

Em seguida, ofereceu as_ suas aba]t4ada_s 
sugestões sobre a_-({UestãO, apresentando "eis 
principais pontos de reivindicação da classe 
induStrial no momento", que aqui transcre
vemos: 

"Transformâç:ão da COmissão Nacio
nal de Energia em Conselho, com pode
res deHberativos sobre política energética,
inclustVe com relaÇãO a diretrizes, investi~ 
mentes de preços; assegurar recursos pa
ra a retomada e recuperação de atrazos 
das obras do setor·elétrico (Usinas !tapa
rica, Xingó e Pedra do Cavalo) bem comO 
nos sistemas de_ ciistribuição da_ Sahia •. 
com ênfase nas regiões Sul e oeste do 
Estado, assegurando continuidade no 
pi-acesso Qe industrialização no nosso}::s~ 
tado; acelerar medidas para a implanta~ 
ção _de us_mas· term.oeJéfl.itãs na região 
metropolitana, contemplando o aprovei-_ 
tamento de. resinas de refinaç_ão_ I5asf/Re~ 
vaç e gás natural; assegurar a aceitação 
do poder concedente às sugestões de 
participação de cap1taís privados, confor
me Proposto no programa de revisão ins
titucional (revise); rediscutir_o_ plano do 
setor de petróleo, questionando os inveti~ 
m_entos d_ecorrentes Qe_~e(nanda de óleo 
diesel e CiLP, Conforín~ "tarpi:;Jém já cqn~ 
testado pela FIESP perante o Ministério 
das Minas e Energia e reforçO institUcio~ 
nal_ das empresas do setor energético, li
VJÇ.QdO siJa ges_t~o de práticas políticas
ou ideológicas, consider_;;~:ndo a condição 
.de seviço essenciaL:' 

Como- se vê, Senlior PrêSidente, as suges
tões dos empresários baiailos são mU_ito justas 
e razoáveis, merecendo o nósso apoio-e -soli
dariedade, porque vêm realmente ao encontro 
daquilo que pensamos Sobre o aSsunto e, esta
mos certos, espelha também a realidade ener
gética nacional. 
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Começaporsugerii"arevitalizaçãodoórgão O SR. J'OSÉ lÔNÃCIO FERREIRA 
comP,etente -a Comiss!o Nacional de Ener- (PSDB- ES. Pronunci-a o seguinte diSCurso.) 
gia- através de sua substituição por um Con- -Sr. Presidente, SfS. Senadores, sob a égide 
selho com mais competência e real poder de de rnlrabolantes programas sociais, o regime 
decisão, com capacidade de gerir preços, de que aí está assumiu com a sociedade o com-
estabelecer diretrizes, de determinar inVesti- promisso de erradicar a pobreza do Brasil, co-
mentas, etc., ao contrário da Corilissão, que, nlo se issg fosse possível através de decre: 
por não ser um ói'Q'áo-iitstitucionalizaaá, ê ine-- tos-leis ou de medidas provisórias. 
ficaz no encaminhamento de soluções para Porumadessas_estr<Vlhasironiasdodestino 
o problema energético. o Qovet:no-samey, que·teni se mostrado inca-

O documento salienta, ainda, os contínuos_ paz de executar as metas administratiVas mais 
e lesivos atrasos nos cronogramas de usinas simples, _está prestes a realizar Ó sonho-de 
hidrelétricas_em construção, como ãs deXin- tcidos os governantes, .extinguindo a pobreza 
gó, ltapark:a e Pedra do Cavalo, já com prejuí- nacional, não com o enriquecimento das das-
zos palpáveis, para c Nordeste, e espedalmen- ses menos privilegiadas, mas, pura e simples-
te para a Bahia, em face da desc_ontinuidade mente, com a ellminação tisica dos pobres. 
que esses atrazos provocarão certamente, no Nosúltimostemposoquesetemvistoneste 
processo de industrialização do nosso Estado. País é uma caçada cruel aos desvalidos, onde 
D.3í, a reivindicação da garantia de recursos a.raposa dos antig'oSiiobres ingleses foi subs-
iridispensáveis à retomada do ritmo de urgên- titufda pelo homem anônimo brasileiro, que 
cia dessas obras e a possível recuperação dos não terá futuro porque lhe falta o presênte. 
prazos já e$Q'Otados. ....;.;.- ~-~ Nessa escalada de arrocho a que está sendo 

Eles advogam também a participação do 
capital priVado no setor, democratizando des
sa forma as atividades, gerenciamento e deci
sões que envolvem a política energética, sem
pre tão fechadas à participação- da iniciativa 
privada. Esta proposta, iitdusive, já consta 
do Programa_de Revisão Institucional (Revise), 
com vistas à maior liberalização do poder esta
tal ao capital privado nacional. 

Sugere, ainda, o documento .....- que esta
mos comentando - a rediscussão do plano 
do setor de petróleo, aliás já sugerido pela 
Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo-FJESP, ao questionar os investimentos 
nessa área decorrentes de demanda de óleo 
diesel, que devem ser devidamente corrigidos. ' 

E, por último, o citado documento propõe 
o fortalecimento e a institticiririalízaçáo das 
empresas e órgãos de energia, para que efeti
vamente operem como- empresas comuns, 
pautando-se tão-somente pela produtividade, 
eficiência e rentabilidade, que devem ser pa
drão e modelo de qualquer atividade ou em
preendimento. Desse modo, acredita-se que 
estaria afastada a influência politiCa ou ideoló
gica na sua administração, que tantos males 
tem causado a essas entidades, com-- acen
tUado prejuízo para o desenvolvimento nacio
nal, dada a sua condição de serviço vital para 
o País. - -

Senhor Presidente, o pensaffiento dos em· 
presários baianos sobre a questão energética 
deve ~ analisado com atenção e interess_e. 
t uma palavra de alerta contra a inércia e 
ineficiência _que -enVolve atualmente o setor, 
privando--o de perspectivas e de investimentos 
maiores e ameaçando o futuro energético bra
sileiro. O diagnóstico correto e as soluções 
adequadas e exeqüívets que o empresartado 
baiano apresenta para o problema, além de 
conferir-lhe confiabilidade, está a merecer o 
aplauso de todos aqueles que propugnam pe
Jo progress-o~da Nação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIOENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra· o nobre Senador José _ 
lgnácio Ferreira. 

submetida a sociedade como um todo e os 
asSalariadoS: em particular, o Governo tem sis
tematicamente usado a sua voracidade fiscal 
contra o cidadão indefeso. Os impostos se 
avolUmam à medida que os salários se avil
tam. Cqm a benevolência do regime os preços 
disparam, enquanto a capacidade de compra 
do brasileiro se torna cada vez menor. Até 
um salário mínimo de 1_20 cruzados, já-consi
derado irrisório por quãlquer nação ciVilizada, 
foi vetado pelos déspotas do Planalto. 

O brasileiro cdrilum, Sem rosto e sem pre
sença na vida nadonal, foi abandonado por
aqueles que deveriam zelar por sua sobrevi
vência. A ele falta tun hospital ao qual recorrer 
na doença; a ele está sendo negado um banco 
de aula para estudar. Para ele reduzem-se as 
opções de trabalho, na medida que avançam 
o d~erpprego _e a hiperinflação. A ele tem 
sido negado a esperança de dias melhores. 

Em sUas campanhaS publicitárias o gover
no tem enfatizado que tudo o que faz é pelo 
sOcial. A frase é demagógica e mentirosa. 

Séria rõelhor que o regime confessasse que 
está fazendo tudo pelo caos social. 

Seria mais realista ou, pelo menos, mais 
honesto. (Muito bem!) 

_o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Prõliúricía o·s-eguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente;--srs. Senadores. O Jornal da Tardé 
de 27 de junho dá pequenO destaque, na pág. 
9, a ·evasão de divisas_ em nosso· pais, quê 
só este ano deve chegar a 12 bilhões de dó
lareS. 

A maior parte desse _valor que o Brasil perde, 
é realizado pelo subfaturamento das exporta-_ 
çóes e superfaturamento das importações, se
gundo a economista Clarice Pachman. 

Já no ano passado, segundo a mesma eco
nomista, a perda do Brasil pela evasão ilegal 
de divisas foi da ordem do.s: .7 bilhões de dóla
res, quase 8. 

Portanto, o fenômeno se acentuou e agra
vou bastante neste ano. 

O governo não dá .a menor importância para 
- 6- assU~to de tal grandeza. Na vefdade, nem o 

a mídi.:! dá o destaque que Uma matéria dess_a 
natureza mereceria. A mídia costuma dedicar 
espaços bem mais amplos para os problemas 
que afetam o setor públic_o em geral, o Con
gressO; ina:rajás; etc., e não mostrá o que é 
relevante, essencial, como é o caso da evasão 
menéionada. 

É mais do que evidente que-a evasão néQ-aJ 
de divisas causa um prejuízo enorme ao país, 
e aos brasih~irOS. Por aí se agrava nossa dívida_ 
externa, aumentam os Juros e serviços dessa 
mesma dívida, esse dinheiro é dinheiro que 
falta depois para fmanciar o nosso desenvol~ 
vi111ento. 

É o dinheiro que falta, C!epois,para nlelhorar 
o salário dos trabalhaodres, dos servidores pú
bli:os, dos aposentados e pensionistas. · 

U problema dos aposentados e pensionis
taS, talvez seja o mais grave de todos, virou 
quase uma questão nacional, pois t~m Set,JS 
direitos desrespeitados _comumente, frequen
temente. Are- mesmõ--os direitos que lhes fo
ram asse~ura"dos na nova Constituição. · 

O Governo, por exemplo, pretende desvin
cular o salário mínimo de aposentados/pen· 
sionistas dos_ trabalhadores da .ativa. Nós, do 
PMDB, não iremos aceitar isso, porque- con
traria a norma cQnstitudooal, a qual, por sua 

- vez, visava corrigir as distorções e o arrocho 
acumulado nestes últimos 15/20 anos. 

E porque o governo quer dois salários, um 
inferior para aposentadoS e pensionistas? O 
Governo alega que falta dinheiro, que há um 
romb'o; um buraco na Previdência. Vamos ad
mitir que sim, que hâ um déficit. Mas é porque 
o governo não vem pagando historicamente 
a sua parcela devida à Previdência. 

E o Governo não tem caixa, falta dinheiro 
ao Governo, por tantos desperdícios, por tan
tas denúncias de corrupção, por tantos subsí
dios, por tantos desembolsos indevidos, pela 
rolagem diária da dívida pública, pelo paga
mento dos juros e se.rviços da dívida extema, 
e pelo descuido e descaso com que permite 
a ~vasão de_ 12 bilhões de dólares num único 
ano. 

Por isso que aposentadose pensionistas de
vem continuar sua_ organi,zação e luta, cha
mando a atenção para as tentativas de, mais 
Uf'!la vez, passá-los para trás._ 

Por isto que esta Casa e a sociedade devem 
se manter vigilantes para combater as mistifi
cações, sobretudo aquelas segundo as quais, 
quando se trata de subsidir banqueiros, gran
des conglomerados empresariais, grandes es
peculadores, sempre tem dinheiro público. 
Mas quando o dinheiro é para pequenos (e 
mühare's) aposentados e pensionistas, então 
o caixa fica a zero, sendo "necessário" aumen
tar tarifas-- e alíquotas, junto com diminuir be
nefícios. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão; designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-

Dt.scussâo, em turno" suplementar, do Subs~ 
titutivo de Lei do Senado n~ 7, de 1989, de 
autoria do Senador Ruy Bacelar, que estabe
lece a gratuidade, para as pessoas reconheci
damente pobres, do Registro Civil de nasci-: 
mente e da certidão de óbito, prevista no ·art. 
5?, inciso '76, da Constituição brasileira e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n" 104, de 1989, da Co
missão 

-.Diretora, oferecendO a redação do ven
cido. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n:> 20, de 1989 in_idativa do Go~er
nador do Distrito Federal, que reestrutura o 
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, 
de que trata a Lei n~ 6. 762, de 18 de dezembro 
de 1979, e dá outras providências_ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 100, de 
1989, da Comissão 
-do Distrito Federal. 

-3-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n? 21, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que es_tabe
Jece a carga horária dos servidores civis da 
Administração Direta e Autárquica e das fim
dações públicas do Distrito_ Federal, tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, sob n" 1 O 1, de 
1989, da Comissão 

-do Distrito Federal. 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da._ Câ.niafa n" 77, de 1983 
(n9 1.559n9, na Casa de origem), Que comete 
à Justiça do Trabalho competência para diri
mir questões relativas a contrato-de locação 
entre empregado e empregador. 

-5-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câni.ara n" 104, de 1983 
(n9 1.768nfJ,[lã "Casa de origem), que aCreS
centa parágrafo único ao art. 467 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~ 5.452, de }9 de maio de 1943. 

-6-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 180, âe 1984 
-Complementar, de aUtoi"ia do Senador Nel
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n" 26, de 1 1 de setembro de 
1975, que unificou o PISJPasep, com vistaS 
a permitir a utilização do saldo das contas 
individuais no caso que especifica. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 1 O 
minutos) 

ATO DA COMISSÃO D1REfORA 
· DO SENADO FEDERAL 

No 17, DE 1989 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso das atribuições que lhe conferem o 
RegimentO Interno e nos termos do artigo 63 
do ~egulãmet1to Admiiii~tratiyo, aprovado pe
la Resolução n9 58, de 1_9_72,_coin nova reda
çâQ_ Q_a:CJa pela Resolução n~ 57, de 1976, e 
tendo em vista o que dispõe o Ato n~ 1 O, de 
1979, resolve: 

Art. 1 ~ AprOvar a Prestação de Contas 
Anual do Centro Gráfico do Senado Federal, 
CEGRAF e do Fundo do Centro Gráfico do 
Senado Federal - FUNCEGRAF; relativa ao 
exercício de 1988. 

Art. 2~ _ESte Ato entra em VigOr na dãta 
d~ SUa publicãÇão. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1989. 
-SeDcidor Nelson Carneiro, Presidente-Se- _ 
nado r Iram Saraiva -Senador Alexandre Cos
ta - Senador Mendes Caria/e - Senador 
Pompeu de Sousa - Senador- Louremberg 
Nunes Rocha - Senador AnloiJio Luiz Maya. 
- Sêriàdor Aureo Mel/o. - -- - -

. ATO DO PRESIDENTE 
N•.173, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuiÇõe;> _que lhe COnferem oS artigos 

-52, item 38, e -97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade oom a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato -da Comissáo Diretora n9 2, de 1973, e 
tendo em vista o que consta do processo n9 

008.278(89-0: - - . 
Resolve rescindir,_ a pedido, o contrato de 

tral)alho do serviáor-(UIZ RENATO DE PANA 
Llfi4A -Técnico em Legislação e Orçamento, 
Oass_e 'B", Refefência NS-21, do Quadro de 
Pessoal CLT do Senado Federal. 

Senado Federal, 27 de junho de 1989. 
Senador Nelson Carneiro, Pre.sidente. 

PORTARIA r.!• 29, DE 1989 

O Diretor-Geral-do Senado Federal, no uso 
das atriQUlÇõe_s que lhe confere o artigo 215 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e tendo em vista o âisposto no artigo 
482, parágrafo fo, do mesmo Regulamento;_ 

Resol<e, designar AF~NIO CAVALCANTI 
MELO JUNIOR, Técnico Legislativo, JULIANO 
LAURO DA ESCÓSSIA NOGUEIRA, Técnico 
Legislativo é JOSÉ JABRE BAROUD, Técnico 
em Legislaçã.O e Orçamento para, sob a presi~ 
dência_ do-primeirO, integrarem a ComiSsão 
de_:Síriâkànda incumbida de apurar os fatos 
constantes dos Processos n95 00945/8.9-7 e 
oog3B0/89-2. 

Senado Federêl:l, 27 de junho de 1989. -
José Passos Porto, Dtretor-Geral. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE CONSTITWÇÃO 
. EJaSTIÇA 

4• Reunião realizada em 
30 de março de 1989 (extraordinária) 

Às dez horas e trinta minutos do dia triOta 
de março de mil novecentos _e oitenta e nove, 
na Sala da Comissão, sob a presidêntca do 
Sr. Se:nétdor_Al_[r~do Cairlpos, P!esidente, reúw 
ne-se a Comtssão de Constituição e JuStiça 
com a presença dos Srs. Senadores Lourival 
Baptista, Roberto Campos, Ronaldo Aragão, 
José Paulo Biso], Wilson Martins,Jutahy Maga
lhães, Ney Maranhão, Leite C]Javes, Chagas 
Rodrigues,_ Maurício CorreiS, _F~rnando Henri
que Cardoso, Qd Sabóia de CarValho, João 
Menezes, Leopoldo Peres, Mauro Benevides, 
Raimundo Lyra, Nelson Wedekin e Edison Lo
bão. Participam, também, dã presente reunião~ 
os Srs- SenadOres Iram Saraiva, Ronan Tito, 
Saldanha O_erzi,_JÕão -CalmOn, Nabor Júnior, 
Melra Fiiho, Irapuan CoSta Junior e FranciscO_ 
Rc?Ilemb~rg. Deixam de comparecer, po~_.'!lo- _ 
tivo justificado, os Srs. Senadores Al~_io Be-
zerra, Marco Maciel e Odacir Soares. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e disperisa a leitura da 
ata da reunião ;mterior, que é dada como apro-
vada. A seguir,_passa-se à apreciação da J'!laté
ria constante da pauta. ('1\.ensagem n9 61, de _ 
1989 (Meii.Sagem n9 105, de 14~3-89, na o_ri~ 
gem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, 
o nome do Dr.José Paulo Sej:iúlveda Pertence, 
para exercer o cargo-de Mínfstro do Supremo · 
Tribunal Federal, na vaga decorrente da apo-
sentadoria do MiniStro OScar Dias Correia Re
lator: Senador Maurício Correa. A presidência 
convida para tomar assento à mesa. o Doutor 
José Paulo Sepúlveda Pertence para subme
ter-se à sabatina pública. Nesta oportunidade 
o Sr. Presidente concede a palavra ao Senador 
Maurício Correa para emitir o pareCer da Co
missão. Em _questão de ordem o Sr. Senador 
João Menezes s_olicita o adiamento d&_ pre
sente reunião diante de sua conc;_omltância 
coffi seSsão conjunta do Congresso Nacional, 
oportunidade em que tece considerações so• 
bre Qassunto os Srs. Senador és Maurício Cor
rea, Fernando Herliique C8rdoso; Leopoldo 
Peres, José Paulo Bisei, Roberto Campos e 
Ronan TitO.- o-Sr: Presidente, após esclareci
mentos que preSta decide Submeter a questão 
de _ordem ao plenário que, por nove votos 
contra cinco, delibera pelo prOsseguimentO da 
reuniãO, oportunidade em que o Sr. Senador 
Maurício Correa ocUpa a tribuna _concluindo 
o seu parecer pela aprovação do indicado. 
Após a esplanação do Doutor José Pau]o Se
púlvea Pertence passa-se à fase de interpe
lação, oportunidade em que usam da palavra 
os Srs. s-enadores Jutahy Magalhães, Leite 
ChaVes, José Paulo Biso!, CidSabóia de Carva~ 
lho, Roberto Carripos, Chagas Rodrigues, Ney 

_ Maranhão, João Menezes e Wilson Martins. 
Nesta oportunidade a reunião passa a ser se
creta a fim de que seja iniciado o processo 
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de votação. Reabertos os trabalhos, por deci- este propõe a divisão do assunto em duas 
são do plenário, a Presidência proclama o re- partes: a primeira teria a ver com a intervenção 
sultado da votação, obtendo o Doutor José na Trarisbrasil S/A, tema que antes de ser 
Paulo Sepúlvea PertenCe treze v:otos favoráveis ta Comissão deveria aguardar resposta do Se-
e um contrário. Nada mais havendo a tratar nhor Ministro da Aeronáutica a um pedido de 
a presidência encerra a reunião agradecendo _ informações, ao que o Senador Louriva1 BaP
a pres_ença dos Senhores Senadores, lavrandQ _ tista manifesta-se de acordo; a segunda parte, 
eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Asslstente da mais geral, trataria da_ situação g"enériCa dOs 
Corriissão, a presente ata que será assinada transportes aéreos. Proposta esta acatada pela 
pelo Sr. Presidente. Comissão. Nada mais havendo a tratar, apre

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
ECON1ROLE 

:Z. Reunião Ordinária, realizada 
em 14 de junho de 1989 

sidência en_c_errª-- a reunião às dezoito ho(as, 
lavrando eu, Maria Olimpia Jiménez de_Aimei
da, Secretária~ a presente Ata que lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Roberto Campos, Presidente. 

Às dezessete horas do dia_ quatorze de junho COMISSÃO DE ASSONTOS 
de mil novecentos e oitenta e nove, na salZ! ECONO~COS 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexan- 3• Reunião, realiz.ada 
dre Costa, sob a presidência do Senhor Sena- em 14 de junho ~e 1989 
dor Roberto Campos, reúne-se a _COmissão 
de Fiscalização e Controle com a_ presença _ -Às -dez horas do dia quatofze de junho de 
dos Senhores Sen_adores Meira Filho, Marco mil novecentos e oitenta e_p_ove, na Salã -de 
Madel, Nels_on Wedekin, Lourival Baptista, reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre 
Maurício Correa, Mauro Benevid_es, Carlos Pa- Costa; sõb a presidênciª do s·enhor Senador 
trocínio e José lgnácio Ferreira. Deb!:am de Rãfinundo Lira, c_om a presença dos SenhO~es 
comparecer por motivo justificado os Senha- Senadores Le_opoldo Peres, Eclison !-o];)ão, 
res Senadores Alu1zio B_ezerra1 Q~_rson -eama- -João Lira, Jorge Bomhausen, RobertO Cam
ta,JutahyMagalhães,Mansuetodelavor,Mãr-- pos, Mansueto de Lavor-' Jarbas Passarinho, 
condes Gádelha, João Lobo, José Paulo Bis_ol, Mauro Benevides, JOsé Richa, José Agripino, 
Dirceu Carneiro, Carlos Albe_rto, Moisés Abrão Luiz Viana Filho, João Calmon, Chagas Rodri-
e Jamil Haddad. O Senhor Presidente abre gues,Jami!Haddad,DirceuCarneiro"eGer.Sbn 
os trabalhos dispensando a leitur<~. da Ata da_ Cama ta, reúne·Se a Comissão de _Assuntos 
reunião anterior e comunica que a presente Econômicos. DéQcam Qe comparecer, por rOo-
tratará apenas de assuntos __ da organização das tivo justificado, os Senhores Senadores Alba-
atividades da ComiS5ão, otu;le apredará os ofi- no Franco, Almlr Gabriel, lrapuan Costa Jú-
cios de n-;s GSAS-0027/89 e $/N?/89 dos Se- nior, _t!abor Júnior, Ruy Bacelar, Seve~o Go-_ 
nhores Senadores Afonso Sancho e Edison mes, Wilson Martins, Odacir Soares; Carlos 
Lobão, respectivamente. Prosseguindo, passa Chiarem, Teotónio Vilela -Filho, Olavo Pires, 
ao primeiro assunto em pauta que se refere Carlos De'Carli, Moisés Abrão, Mauricio Cor-
a solicitação do Senador Afonso Sancho para rea, e Ney Maranhão. Havendo número regi-
que seja convocado o atual Ministro da Previ- mental, o Senhor Presidente declara aberto 
d.ência, Senhor Dr. Jader Barbalho, e os Se- os -trabalhos; dispensando a leitura da ata da 
nhores ex-Ministros: H._éiio Beltrão, Jarbas Pas- re1.mião anterior, que é dada por aprovada. 
sarinho, Waldir Pires, Rafael de Almeida ,..\aQa- São apreciadas as segliifltes proposiçõeS: 
lhães e Renato Archer, com -o propósito de Mensagem no 99, ,de 1989 -~'Do SenhOr 
examinar a situação da Previdência, que foi Presidente da República, submetendo à apro-
acolhidaL O Senhor Presiçlente <:-OI'IJ_unica já vação do Senado Federal, proposta do SenhQr 
haver entrado em _contato com o Senador_Jar- Ministro da Fazenda, para que seja autoríiado 
bas Passarinho, que concordou em campa- o- Governo do Estado do Amazonas, a-·çon-
recer a esta Com.iss.!!o no próximo dia vinte tratar operação de crédito_no va1or correspon-
e um às nove horas e trinta minutos. Passando dente a 138_0.000,02 OTN de janeiro de 1989 
ao segundo item da pauta referente a convo- junto_ à Caixa Econômica F~deral". Relator. 
cação de_ Presidentes de empresas estatais Pa- Senador Leopoldo Peres, que apresenta pare-
ra análise de custos salariais e vantagens extra- cer favorável, concluindo por Projeto de Reso-
salariais, assim como o surto de grevismo, luçãÕ. COiocãdó--em diScussão e vOtação..~ o 
o Senhor Presidente sugere o Banco do Brasil parecer é aprovado. Mensagem no 106, de 
SI A. a Siderúrgica Nacional, ou talvez o Minis- 1989- "Do Senhor Presidente da República, 
tro da Indústria e· Comércio, o que também submetendo _à aprovação do Senado Federal, 
foi acolhido. Quanto ao oficio do Senhor Sena- proposta do Senhor Ministro da F';;tzenda, parã 
dar Edison Lobão, último item em pauta, so- que seJa autorizado o Governo do Estado_ da 
bre a aeronáutica civil tendo em vista a ppre- Bahia, em caráter excepcional, a emitir, me-
dação da Proposta de Fiscalização N9 2/88 dia.D~·- ~eg~o do Banco Central do )3ra_sil, 
"Requerendo nos termos regimentais, ampla Letras Financeirãs db Tésowo do Estado da_ 
fiscalização, pela Colnissão de Fiscalização e Bahia (LfTBA) emissão .essa destinada a pos-
Controle, das Atividades e COndições da ln- sibilitar a substituição de 21.221.939 ObriQ'a-
dústria de Transporte Aéreo Regular, objeti- ções do Tesouro do Estado da Bahia (OTBA)". 
vando a propositura de me:didas deftnitivas pa- Relator Senador Luiz Viana Filho, que apte-
ra sanear essa indústria no Brasil e evitar novas senta parecer favorável, concluindo por Pro-
e dispendiosas experiêndaS de--estatizaÇão": jeto _de Resolução. Colocado em discussãç 

e votaçao o parecer é aprovado. ~nsagem 
n? 97 de 1989 - "Do Senhor Presidente da 
RepÓblica sUbmetendo à aprovaçã_o do Seria
do Federal prOposta do Senhor Ministro ·da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo 
da União a Celebrar contratos bilaterais com 
os Gnvemo_s dos países credores - Estados 
Unidos da América, Japão, Holanda, [nglater
ra, Itália e Canadá no montante de US$ 
1,765,085,095.00". Relator: Sen<~.dor Gerson 
Camata, que apresenta parecef FavoráVel, con~ 
cluindo- por -Projeto de Resolução._ Colocado. 
em disc_ussão e votaç6o, o parecer é aprovado. 
SãO adiadaS,-erri virtude da ausência dos Rela
tore-S as se-guintes proposições: PLS n9 30/89, 
Pl.S n' 81188, Pl.S n' 102/89, Pl.S n' 100/88, 
Pl.S n' 62/89, Pl.S n' 103/89, PLC n' 78188, 
MSF n? 41/89, PLS n? 122/89-Coffiplementar, 
PLS n' 37/89, PLS n' 116/89, PLS n' 57/89 
e PLS ng 98/89~ Nada m_ajs havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu: Dirceu Viei
ra Machado Filho, Secrétário da Comissão, 
a presente ata que, _lidã e aprovada, será assi
nada pel_o Senhor Presidérite. - &:lnador Rai
mundo .Lú·ã;"Pre5ident~. ~ 

4~ Reunião, extraordinária, realizada 
·-em 20 de junho de 1989 

Às dezessete horas do __ _àia vinte de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexan
dre Costa; 'sob a presidência do Senhor Sena
dor R~:iljulnaQ-Dfét Com a presença dos Se
nhores SenadOres Jorge Bomhausen, Leôpol
do Peres, Mç,uro Benevides, Almir Gabriel, Sal
danha Derzi. José Agripino, Márcio Lacerda. 
Roberto Cainpõs~ lrapuan Costa Júnior, Wil
son Martins, Chcigas RodrigUes, Dirceu Car
neiro, Edison Lobão, Gerson Camata, Nabor 
Júnior e Maurício Corrêa, reúne-se a COmis
são de Assuntos Econômicos. beixã'in de 
comparecer, por motivo" justificado, os Senha~ 
res Senadores Alba_no Franc_o_, JQão Lira, Man
sueto de Lavor, Nelson Wedekin, Ruy Bacelar, 
Severo" Gorile.s; Jose Richa; Odacir SOares, 
Carlos Chiarelli, T eotônio Vilela Filho, Olavo 
Pires, CarlOS -oe·carli, MoiS:és- Abrão, Jamil 
Haddad e Ney Maranhão. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara aber
to o~ trabalho.s, dispensando a leitura da ata 
da reunião anterior' que é dada por aprovada. 
A segmr,--o Sr-:- Presidente_ comunica que a 
reunião. destin~~se à- ap[-êdaÇãO do Projeto de 
Lei da Câmara no 9/89 que ~'regulamenta o 
arl 159, inciso I. alínea c da Constituição Fede
ral, institui o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Norte-FNO, o_ FI.IJ"ldo Cons_titu
cional_de Fínalidamento do Nordeste- FNE 
e o Fundo Constitucional de Financiamento 
dci-Centro-Oeste-FCO e "dá outras providên
cias"~ de autoria do Deputado firmo de Cas
tro; cujo Relator é o Senador Mauro Benevides, 
que emite parecer favor~vel nos termos do 
substitutivo que apresenta. Prosseguindo, Sua 
Excelência passa a palavra ao nobre relator 
para que proceda à leitura do seu parecer,
bem ~orno, do se1,1 SlJDs.titutivo. Finda a leitura... 
o Presidente concede prazo de dez minutoS 
para que os Senhores Senadores, que assim 
o desejem, encaminhem à mesa seus requeri-
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mentes de destaque para votação em sepa~ 
rado. Transcorrido o prazo, o Sr. Presidente_ 
faz a leitura dos requerimentos apresentados 
e, -em seguida, coloca·os em votação pela or
dem de encaminhamento. OS referidos reque~ 
rimentos são aprovados e passaRse à votaçáo 
do substitutivo. re_SsalVãdóS-õS àeStaques, sen
do este aprovado por unanimidade. Prosse
guindo, o Sr. Sellãdo( Raimundo Lira passa 
a Presidência ao Senador Jorge Bomhausen, 
5, de sua autoria, retirando~o- em seguida. 
Reassumindo a Presidência, o Sr. Senador Rai
mundo Ura ·concede a palavra ao Senador 
Márcio Lacerda para que defenda seu desta-· 
que, de n~ 1 O, o qual é retirado por seu autor. 
A-seguir, é apreciado o destaque n~ 2, do Sena
dor José Agripino, ao artigo 23 do Projeto, 
em detrimento do artigo 25 do substitutivo, 
seu correspondente. Colocado em votação, 
é aprovado. O próximo destaque é o do Sena
dor Saldanha Derzi, de rt 9, que usa da palavra 
para defendê-lo. Uma vez colocado em vota
ção, constata-se a falta de quorum para deli
beração. Assim sendo:, o Presidente encerra 
a reunião, comunicando que a votação da ma
téria terá prosseguimento na próxima reunião 
'ordinária da ComisSão, 'a realizar-se às deres
sete horas do dia vinte e um de junho de 
1989. Nada mais havendo a tratar, o Presi
dente agradece a presença de todos. la vrando 
eu, Dirceu Vieira- Machado Filho, Secretário 
da Comissão, a presente ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Raimundo lira, Presidente. 

COMISsAO INCUMBIDA DE ANALISAR 
A PROPOSTA DE EMENDA 

A CONSmmçAO 1'1•1, DE 1989 

1' Reunião, instalação. realizada 
em 20 de junho de 1989 

Às nove hdras do dia vinte de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sala de runião 
de Comissão de Constituição, Justiça e Gda
dania, na Ala Senador Alexandre Costa, com 
a presença dos Senhores Senadores Francis-

.....__ __ co Rollemberg, João Menezes, Leopoldo Pe
reS; Cicl Sabóia de CãrValho, Chagas Rodri
gues, JoSê ·Paulo Bisol, Mauricio Corrêa, Edi
son Lobão e Márcio Lacerda, reúne-se a Co
missão incumbida de a-nalisar a Pfoposta de 
Emenda à ConstituiÇãO n" 1, de 1989. Deixam 
de comparecer, por motivo justificadá, os s~
nhores Senãdores Alfredo Campos, Mansueto ~. 
de Lavor, Mauro Benevides, João Lobo, Carlos 
Alberto, Roberto Campos e Moíses_Abrão. As
sumindo a presidência, conforme preceitua 
o Regimento Interno do Senado Federal, o 
Senhor Senador João_ Menezes declara aberta 
a reunião, comunicando que a mesma destiw 
na-se à eleiçáo do Presidente e Vice-Presidente 
da Comissão e Designação do Relator. Em 
seguida, o Senhor Presidente manda provi
denciar a distribuição das cédulas e designar 
o Senhor Senador Cid Sabóia de Carvalho 
para funcionar como escrutinador. Procedida 
a Votação, a contagem de votos apresenta 
o seguinte resultado: Para Presidente: Senador 
Francisco Rollemberg - 9 votos; para Vlce
Presidente: _ _Senador Chagas Rodrigues ~ 9 

votos. Após proclamar eleitos Presidente e Vi
ce-Presidente, respectivamente, os Senhores 
Senadores Francisco Rollemberg e Chagas 
Rodrigues, o Senhor Presidente convidél o pri
meiro a assumir a direção dos Trabalhos.~ 
sumindo a Presidência, o Senhor Senador 
Francisco Rollemberg agradece a seus pares, 
em_ seu nome e em nome do Senhor Senador 
Chagas Rodrigues, a honra com que foram 
distiõQuldos. PrOsseguindo, o Senhor Presi
dente designa com relator da Matéria, o Se
nhor Senador Moises Abrão. Nada mais ha
vendo a tratar, encerra-se a reunião, às dez 
horas, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida 
Campos, ·secretário da Comissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e demias membros presen
tes. - Senador Francisco Rollemberg- Sew 
nador Chagas Rodi(r;jues- Senador João Me
nezes-Sehador Leopoldo Peres -Senador 
Gd Silbóia de Carvalho -Senador José Paulo 
Bisol- Senador Maurício Corr&a- Senador 
Edíson Lobão - Senador Márcio Lacerda. 

COMISSÃO DE REIAÇÓES 
EXTERIORES E 

· -- DEFESA I'IACIOI"'AL 
-· - 8• Reunião, realizada 
e-m~~ de junho de 1989. 

1\s dez- horas e --trinta minutos do dia vinte 
e hum de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhot_Senador Humberto Lucena, com 
a presença dos Senhores Senadores lrapuan 
Costa Júnior, Luiz Viana, Ronaldo Aragão, Sal
danha Derzi, Marco Maclel, João Lôbo, Hugo 
Napoleão, Afonso Arinos, Chagas Rodrigues, 
Femaitdo H. Cardoso, Afonso Sancho, Maro 
Maia, Jamil Haddad, Jutahy Magalhães, Nabo r 
Júnior, Wilson_Martins e Carlos De Carl~ relÍ
ne-se a ComiSsão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. Deixam de comparecer por 
motivo justificado os Serlhores Senadoi-es Al
bano Franco, Leite ChaveS, Severo ·aomes, 
Aluízio Bezerra; José Agripino, Olãvo- Pires e 
Moisés Abrão. Havendo número regimental, 
o·senhor Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da ata da reunião 
anterior, que é dada por éiprãVada. A segulr 
sua Excelência comunica que a presente reu
nião destina-se a apreciação "das matérias 
constantes de pauta, e, ainda, a ouvir as expo
siçàes que farão os Senhores Ronaldo Mota 
Sardenberg, indicado para exercer a função 
de EmbaixadOr do Brasil junto ao Reino da 
Espanha e· João Carlos-Pessoa Fragoso, indl
cado para exercer a funçáo de Embaixador 
dá BraSJl jonto à República- Federal dà Ale ma~ 
nhã, acerca das missões para as quais estão 
senâo designadas. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente atendendo ao preceito regimental, 
determina que a reunião tome-se secreta para 
OUVi-los, bem como, para deliberar sobre as 
seguintes mensagens: N"' 112, de 1989, do 
Senhor Presidente da República, submetenpo 
à aprovação do SEnãdo Federal, a escolha 
do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, Ministro 
de Primeira Oasse, da Carreira de Diplomata, 

para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao __ Reino da _Espanha, cujo Relator é 
o Senhor Senador Fernando H. Cardoso, _e 

-a de n? 114, de 1989, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, a escolha do Senhor João Car
los Pessoa FragOso, Ministro de Primeira Oas
se, da carreira de Diplomata, para· exercer a 
função de Emb~liiador do Brasil junto à Repú~ 
blica federal da Alemnha, cujo Relator é o 
Senhor Senador Saldanha Der-iz. Reaberta a 
reuníeio em caráter público, o Senhor Presi
dente comunica que, devido ao adiantado da 
hora, deixa de ser apreciado o Projeto de Lei 
do Senado ri0 12.5, de 1989, que regulamenta 
o artigo 143, parágrafos 16 e 2"', da Consti
tuição da República, que dispõe sobre a pres
tã_o _d_e s_e_n.riço militar alternativo ao seiViço 
militar obrigatório, cujo Relator é o Senhor 
Senador _ _Nabor Júnior. A seguir o Senhor Pre
·sidente_agradece a presença de todos e encer
ra a reunião, lavrando eu, Marcos Santos Pa
rente Fftlho, Secretário da Comissão, a pre
sehte ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. -Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
1 o~ Reunião realizada 

em oij de_ju_n~o de 198~. 

Às nove horas e trinta minutos do diã seis 
de junho de mil novecentos_e_ oitenta e nove, 
na sala de reuniões da Comissão, Ala senador 
Alexandre Costa, presentes os Senhores Sena
dores Mauro Benevides, Presidente, Pompeu 
de Sousa, Meira Filhó, Dirceu Carneiro, Fran
cisco Rollemberg, Carlos De'Carli, Wilson Mar
tins, Aureo Mello, Mauricio Corrêa, Edison Lo
bão, José Paulo Biso!, !rapuan Costa Júnior, 
Olavo Pires, Chagas Rt;:~drigues e os Depu
tados Geraldo Campos e Jofran Frejat, reú
ne-se a Comissão do_Distrito Federal. Deixam 
de comparecer por motivo justificado os Se
nhors•Senadores Márcio Lacerda, Aluízio Be
zerra, Leopoldo Peres, Ronaldo Aragão, Adocir 
Soares, João Lobo, Lourival Baptista, Mauro 
Borges, João Castelo e Ney Maranhão. Abrin
do a sessão o Senhor Presidente dispensa a 
leitura d Ata anterior que é dada como apro
vada e passa ao item 1 da pauta que trata 
do texto final do Projeto de Lei do Distrito 
Federal n9 10 de_)989, que "cria e extingue
unidades orgâniCas na Secretaria de Segu
rança Pública do Distrito Federal e dá outras 
providêndas". Ap6s a leitura, colocado em dis
cussão evota_ção, ·é aprovado por unanimi
dade. Continuando, passa a leitura dó [tem 
2 da pauta, que trata do texto fina) do Projeto 
de Lei do Distrito Federal no 15 de 1989, 
que "Dispõe sobre a Carreira Ficalização e 
lnspeção, dos respectivos cargos e dá outras 
providências". Colocado em disCussão_ e vota
ção, é o mesmo parovado por unanimidade. 
Prosseguindo o Senhor Presidente passa a pa
lavra ao SenadOr Francisco Rollemberg para 
que como relator, leia o seu parecer sobre_ 
o Projeto de Lei do Distrito Federal_n7 02 de 
1989, que "estabelece diretrizes, critériOs e 
conteúdos mínimos para elaboração do Plano 
Diretor do Distritõ Federal, fiXa competência 



3258 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO<:ONGRESSO NAOONAL (Seçáo II) Junho de 1989 

da Câiii.ãia Legislativa do Distrito Federal para 
sua aprovação e dá_ Ol..!tras providências", 
com voto em _separado do Senador Meira Fi
lho, concluindo por audiência prévia da Co
missão de Constituição e Ju.stiça. O 'Relator 
Senador FrancisCQ~ROJJember, cita a Consti
tuição para justificar seu parecer -favorável à 
matéria e cootrâ_rip ag voto em separado do 
Senador Meira Füho e deixa que o Senhor 
Presidente decida se cteve ou não encaminhar 
à Comissão de Justig_ para que esta possa 
examinar sobre a juridicidade _e constitucio
nalidade do Projeto. O Senhor .P_residerite colo
ca então, a matéria em discussão, onde é apre.; 
vada proposta para a realização de uma reu
nião extraordinária espedflca para tratar do 
assunto. Passando então ao _item= 4, o Relator, 
Senador Wilson Martins, profere o seu parece-r 
referente ao Projeto de Lei do Distrito Federal, 
n" 1 1 de 1988, que "institui no DLstrito Federal, 
o adicional do fmposto sobre ~ renda e dá 
outras providências". Após a leitura _do parecer 
favorável por constituç_ional e jurfdico,_ o· Pro
jeto é discutido e vo_t;;i.d_o._s~_i)do apr:ovado por 
unanimidade. Continuando o Senhor Presi,. 
dente, concede a palavra ao Senador bl.3Vo 
Pires para que relate o item 5 d;:~ pauta que 
trata do Projeto de Lei do Di:itrítQ Federai n~ 
13, de 1989,- qtie--~'fa~Wta o direito de opção 
pela aposentadoria à conta do Di~trlto Federal, 
a ex-servidores do quadro suplementar de 
Pessoal do Distrito fe4~ra1, e dá_ outras provi
dências". Após a leitura, diSCllssão e votação, 
ê o Projeto aprovado unanlmernente, por 
oonstitudonal e j1,1rfdico. Dando seqüência _a __ 
reunião, passa-se ao item 6 da Pauta, que se 
refere ao Projeto de Lei do Senado Federal 
n9 378, de 1985-DF, que "rRetifica sem ânus, 
a Lei n~ 7.277, de _ _lO de dezembro de 1984;-
que '"estima a Reçeita e fLxa a_ Despesa do 
Distrito Federal para o exercício fmanceiro de 
1 985". A Presidência consulta o Senador Edi
son Lobão, se este poderia rélátar a matéria
já que o Senhor Senador Márcio Lacerda, Re
lator do Processo, não se encontra presente. 
o.senador Edison lobão aceitando a incum
bência, adota o parecer do Relator. Colocado 
em discussão e v_o~ção. é o mesmo aprovado 
por unanimidade por constitucional e jurídico. 
O Senhor Presidente lembra que será mi;\r
cada uma reuníão extraordinária para exami
nar o Projeto do Senador Pompeu de Sousa 
e logo após encerra a sessãq_. J'j_~ç:!a mais ha
vendo a tratar, eu Carlos GUilherme Fonseca, 
lavro a presente Ata, que lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente, determinan
do que as notas taquigráficas sejam publica:. 
das na íntegra, em anexo a esta Ata. 

Af'!EXO A J:A OA OÉCJ.MA RE(Jl'f/ÃO 
OA COMISSAO 00 DISTRITO FEDE
RAL, 8EA/JZA[)A EM SEIS OE JUNHO 
OE MIL NOVECE/'iTOS E OfTENTA E 
NOVE; NA S4LA DE REUNIÕES DA ÇQ
MISSÃO, ALA SENADOR ALEXANDRE 
COSTA. . 

Presidente: Senador Mauro Benevides 
Vice-Presidente: Senador Odacir Soares 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes)-
Declaro aberta a reunião. -

O SR. MAURÍCO COffitA- Sr. Presidente, 
temho ·o prazer de comunicar a V. EX e aos 
demais Membros desta Comissão que se en
contram aqui presentes vârios representantes 
da Vila Paranoá e eles trazem a V. Ex•, a ftm 
de que seja distribuído aoS outroS :?enadores, 
uma solicitação, que eu me permitiria ler: 

"Srs. Senadores - Membros da Co
míssão do Distrito Fe:deiãf no SenadO, 

Nós, representantes de entidades co
mo:nitárias da_ Vila Paranoá, vimos, por 
meio-desta, solicitar o aPoio de V. Sts para 

___ ~as::seguintes reivindicações da comuni
dade, que consideramos justos e_ opor
tunos ... 

(estou_lend_o exatamente como está escrito) 

" .. .neste momento em que se finaliza 
os encaminhamentos para o assenta
mento de(mitivo e urbanização de nos-
-sa. cid_&de, _ _ . 

1 ~ - assentamento da Vila Paranoá 
a partir do local em que se situa, garan
tindo a expansão da área, a fim de que 
todos os residerites atualmente na ci
dade sejam contemplados com lotes; 

2~ -acompanhamento, por parte 
desta Comissão da realização do rela
tório de impacto ambiental, a fim de 
que o mesmo seja feito de maneira 
imparcial-e ágil. 

39 -lotes residenciais com tamanho 
de 250 ni2, para que poss-amos viver 
e _criaL"-.S _wssas famma·s dignamente; 

49 - que seja garantida a partici
pação oficial das entidades represen
tativas e legítimas da comunidade em 
todo o processo de assentamento. 

Na certeza de contar com o apoio 
desta Comissão, reiteramos nossos 
protestos de estima _e cqnsideração. 

Assinamos: Centro de Cultura e De
senvolvimento do_ Paranoá; Uga Des
portiva do Paranoá; Associação dos 
Feirantes do Parnaoá; Partido Demo
crata Trab_alhista; Partido Comunista 
Brasileiro; Partidos dos Trabalhadores; 
Partido da Reconstrução Nacional; Par
tido Socialista Brasileiro; Partido do 
Movimento Democráttco Brasileiro e 
Igreja São Geraldo." 

Então, encaminho a V. EX as cópias aqui, 
pedindo a sua intermediação, 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, para 
uma questão de ordem. 

O SR. POMPEU DE SOUSA ~ Sr. Presi
dente, eu gostaria ... 

. OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes)
A PféSidê"riôa esclarece aos nobres Senadores 

-que, apenas por uma concessão ao nobre Se
naaór Maurício C:orrêa, obviamente serão 
eqUíçiai'ã.dainente tratados os demais Senado
res, mas ainda_ não há quorum nesta Comis
são para que ela formalmente inicie os seus 
trabalhos. 

Com a: palavra, pela ordem, o Senador Meira 
Filho e, logO a seguir, o Senador Pompeu de 

Sousa, dentro dessas limitações regimentais, 
já (jue rião akãnçainõS-o"CjrioirJiTi ae--n pre
visto em nosso Regimento. - --- - -

O SR. MEIRA FILHO - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, como Senador da_ Repúblka ma
nifesto o meu entusiasmo pelo que está ·a~on~-. 
tecendo hoje aqui nesta Comissão. 

Está [uociQ.Mn.dó; graças a Deus, a demo-
cracia em noSSo "País. Acho O I'!Spetáculo digno 
de uma menção especial, pelo seu COnteúdo. 

No mesmo diapasão do Sénador Mauríc_io 
Corréa~-quero romuniçar a V. EX• Que recebi 
um ofício que vem da Associação dos Cor"ido
mínios Rurais do Distritq Federal_que diz_, tex
tualmente, o se_guinte: 

"Sr. senador, __ 
Pedimo~_y-ênia a V. Ex" para o seguinte: 

terça-feira próxima, diá '06,_ a _Comissão 
do Distrito Federal deverá apreciar o Pro
jeto de Lei_ no 2, do Senador_ Pompeu de 
Sousa, que- estabe[e__ce diretri4-es para o 
futuro Plano Diretor do Otstrito F e<jeral, 
em c:umprímento ao que determina o art. 
182, § 1 ~. da Constituição FederaL _ _ ~ 

Não somos _contra o referido Projeto, 
desde que ele estabeleça apenas diretri
z.es para o futuro Plano Diretor, mas com
a inclusão dos arts. 8Q e .lOJ- contendo 
disposições que só o futuro Plano poderá 
fazê--lo. Mais de 300_mil Qr~silienses serão 
de imediato prejudicados, porque o GO
verno do Distrito Federal poderá ficar im
pedido de cumprir o seu programa de 
erradicação das invasões, com assenta
mentos em lotes semi-urbanizados, de re
solver com justiça o caso dos condomí
nios rurais e, até mesmo, de instalar o 
programa de industrialização do Distrito 
Federai (Pro_in(?}. -
- Usando __ dos mesmo argumentos do 

Senador Pompeu de Sousa e de entida
des dassistas que apoiam o Projeto, co-

. ··mo o-sindicato dos Arquitetos, gostaría
mos que o Projeto de Lei n, 2, antet:õ d_e 
ser aprovado pela Comissão do Distrito 
Federai, fosse, nos termos do que dispõe 
o inciso "X'~ do art. 29, da Constituição 
Federal, amplamente debatido coni _a co
munidade e assocíaç_ões, que serão pre
judicadas com_ a aprovação dos arts. & 
e 1 O e principalmente o Poder Executivo 
local que pode ter inviabilizado grande 
parte de seu programa de govemo. 

Contamos cóm o ·apolo d~ V. & para 
a não aproVação do_ E'r_ojeto, antes de que 
seja amplamente debatido com a comu
nidade interessada." 

P~so -àS-ffiãos de V. _EX- o 9ffd6 que recebi. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A Presidêilcia eScíarece ao nobre senádor 
Meira ftlho que, ao final da tarde de ontem, 
uma Comissão, presumidamente de signatá
riOs deste documento, procurou a Presidência 
da_ Çomiss_ão e fez __ a entega do expediente, 
que, na mesma ocasião, foi distribuído à Se
cretaria d.?J ComisSão e encaminhada ao Rela
tor do Pfojeto, que é o .Senador -Pompeu de 
Sousa, que passou ao _S_en<tdor_Franc:tsco Ro~ 
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Uemberg, portanto a S. E,xll foi remetido o feito 
para que ele, apensando ao projeto original, 
possa examinar na oportunidade devida em 
que ~or emitido o seu parecer a respeito, 

Em relação ao expediente lido, também, pe
lo Senador Maurício Corrêa, a Presidência vai 
diligenciar a entrega de Cópias-aos Membros 
da <;omissão âo Distrito Federal, firmado pelo 
Centro de Cultura e Desenvolvimento do Para
noá e outras entidades. 

Com a palavra, o nobre Sen~dor Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para dizer que, embora 
o assunto esteja sendo tratado antes da hora, 
vamos esclarecê-h 

O _SR. PRESIDENTE -(Mauro Benevides) -
A Presidência se penitencia diante de V. EJcl', 
porque o que se está fazendo_ é uma infrin
gência clara ao Regimento, mas a ânsia de 
democratizar os trabalhos ... __ 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Não é nada 
mau o que se ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
R.é exatamente avançar _um pouco porque, es
se assunto ... não somente esse, mas outros 
assunto ligados a BrasíJia, suscitam serripre 
uma expectativa ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Eu ia louvar 
V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
M.e hoje contamos com .a presença aqui, nas 
galerias, de representações, que tenho abso
luta certeza se portarão com a dignidade e 
a seriedade que merece um plenário como 
este. 

Com a palavra V. Ex~ 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Eu ia justa
mente louvar V. Ex' dizendo que, embora te
nha sido tratado prematuramente, mas eu 
acho muito bom que o assunto seja esdare
cido devidamente em toda a sua extensão. 
Na verdade, esta preocupaçáo dos moradores 
da VIla Paranoá não procede de maneira algu
ma, de vez que este projeto já fo( devidamente 
aprovado até no GoVenio áriferior e a s_ua 
extensão atualmente, também está com
preendida no Plano "F" (?). Não será "S" de 
Social? De modo que este projeto não afeta, 
de rraneira alguma a situação dos moradores 
da Vila Paranoá. Qualquer desinformação nes
se sentido, são informações desinformadoras, 
informações de quem esteja interessado na 
manutenção dos "aleijões" existentes e, sobre
tudo, dos "aleijões" futuros, muito mais do 
que os já existentes, os "aleijões" futuros que 
o "'ímobiliarismo" eStá qu.e-réhâo_fazer no Pla
no Diretor, nem no Plano Diretor, que não 
existe, mas no Plano "de Brasília constitui real
mente uma manobra, vamos dizer, desonesta 
de querer enganar o povo, que é sempre a 
vítima de tudo, e, sobretudo, povo carente, 
o mais carente. Na verdade, o caso da Vila 
Paranoá já está perfeitamente atendido e, in
clusive, o que Brasília reivindicava ... toda essa 
áteajâ foi devidamente regularizada e não cor
re nenhum risco. 

Por outro lado, o que se _alega com relação 
ao art. 89, que estabelece-.,....- vou lê-lo: 

"Art. 89 A partir da vigência desta lei 
e até a aprovação do Plano Diretor, nãÓ 
serão permitidas alterações de uso dosO
lo nas áreas já parceladas, bem como 
criaÇãó de novas áreas de expansão urba
na no território do Distrito Federal.'' 

Isto, realmente, é um dispositivo para preca
tar o Distrito Fe<!era! contra futuros "aleijões". 
Entretanto, na verdade, o que se quis foi que 
esta facu1dade de alterar as coisas não fique 
entregue ao alvedrio discricionário do Gover
nador, de um governador que não tem man
dato do povo do Distrito Federal, e uma deci
são Inteiramente autoritária, quer dizer, os há
bitos do autoritarimo implantados neste País. 
Se _ele quiser fazer quaquer alteração, pode 
perfeitamente encaminhar um projeto de lei 
--: _porque __ esse projeto _que estamos apresen
tando-éUm projeto de lei do Distrito Federal 
- ao legislativo em geral, que, no caso, en
quanto não houver um?~ Cârriara Legislativa, 
o Legislativo em geral, é o Senado Federal, 
eJe pode encaminhar qualquer projeto de lei 
propondo qualquer alteração, qualquer assen
tamento, qualquer _parcelamento, que será 
aprovado pelo Legislativo. O que se quer é 
que não fique entregue ao arbítrio do autorita
rismO do Exe-Cutivo,- rrias, sim, seJa' sacramen
tado, Um projeto de lei que venha alterar esta 
lei, é um projeto de lei legí~mo, é um projeto 
de lei que tem a mesma hieraquia, porque 
é um projeto de lei do Distrito Federal que 

será apreciado pelo Legislativo Federal. Nada, 
na.d_a, irnQ~9e isso, e, aliás, o caso específico 
da Vila Paranoájá está perfeitamente resolvido. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Muito grato ao Senador __ Pompeu dc_Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Este projeto 
prevê expressamente que a_ elaboração do pla
n<? díretor, qLJanc!o for feito - porque FlâO 

está sendo feito, apenas, estão sendo traçadas 
diretrizes _e pressupostos para a elaboração 
-será feita no Executivo, para ser aprovada 
no Legislativo; esSa elaboração deve ser feita 
como está dito expressamente no nosso proje
to, "com audiência das comunidades", com 
audiéncia das representações comunitárias. O 
que queremos é que se faça com o povo e 
não contra o povo, como os "tubarõeS" que
rem fazer seinpre prejudicando o povo, sobre
tudo as áreas .mais carentes, que sempre de
fendi, e hei de defender até a minha morte. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Srs. Sen;:1dores, _ainda aguardamos a manifes
tação do Senador PomR_eu de Sousa, Meira 
Filho, e Maurído Corrêa, aguardamos a vinda 
ao f>lenário de dois Senadores, que garantirão 
a existência de quorum e a seguir a apreciação 
das matérias constantes da pauta. 

A pauta é integrada por matérias impor
tantes, e assistidas inclusive por alguns dos 
segmentos dos seiVidores interessados nas 
proposições a _serem_ votadas hoje. 

Uma delas extingue unidades orgânicas da 
Secretaira de Segurança Pública, outra dispõe 

sobre a criação_ da carreira de fiscalização e 
inspeção dos respectivos cargos. 

Há uma do Senador Pompeu de Sousa, e 
também um projeto de lei que institui o Distrito 
Federal o a_9.icional Imposto sobre a Renda. 
e dá outras providências. Relator Senador Wil
son Martins. E o Projeto de Lei_ do Senado 
que faculta o direito de opção por aposen
tadoria, a c_onta do Distrito Federal, a ex-servi
dores do quadro suplementar de pessoal do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

!nteressaods nesta proposição encontram
se várias pessoas, aqui neste plenário, à espera 
de ouvir a manifesiç:aão da Cori1issão.do Di.S~-
trito Federal. 

E ainda há um projeto de que é Relator 
o Senador Márcio Lacerda, que retific_a a recei
ta, e a despesa do Distrito Federal no exeicicio 
financeiro de 1985. c • 

É uma matéria que vai ao ~rquivo seg~ndo 
proposta do Senador Márcio Lacerda. 

Mas, duas dessas proposições, interessam 
aos servidores do Distrito Federal, -mUltas dos -
quais aqUi-pi"ê.Sentes, ép-erándo a decisão 
desta comissão, hoje transfcirmadã em_ Cãmâ~ 
ra Legislativa. 

A Secretaria está diligenciando comuniCa
ção telefônlca com os Senadores, que podem 
ser encontrados neste momento em outras 
comissões, a fim de que se desloquem até 
aqui, garantido o quorum para realizção desta 
sessão. _ 

Ontem, troquei idéias com o Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, Presidente da Comissão 
de ConstJ1uição e Justiça, buscando com S. 
EX' um horário que coffipatibilize o funciona
mento da duas comissões. Muitos dos Sena
dores aqui presentes integram a Comiss&o de 
Constituição e Justiça, corrlo os Senadores 
Wilson Martins, Maurício Corrêa, Senador _ 
Francisc9 Rotlen:JI?erg, Edison Lobão, e eu 

-próprio. Então, há muitos Senadorés que inte
gram, ao mesmo tempo, a Comissão do Dis
trito Federal como a de Constituição e Justiça. 

A Comissão de Constituição e Justiça é a 
primeira que Se localiza nesta ala, aqui, no 
Senado Federal, e a realização em horários 
coincidentes das duas corrilssões, gera inape
lavelmente - isto já tem ocorrido d_esde o 
primeiro momento - um conflito, porque o 
Senador terá que cumprir ao mesmo tempo 
o ·seu encargo de membro· da Comissão do 
Distrito Federal e de membro da Comissão 
de Constituição e Justiça, quando não há uma 
outra, como a Comissão de Educação, hoje 
reunida, que, felizmente, o Senador João Cal
mon atendeu ao nosso apelo e transferiu para 
amanhã, e ainda mais as Comissões do Con
sumidor que já levou o Senador Dirceu Car
neiro, a se re:tirar do plenário, e lá çomparecer. 

Além das Comissões Permanentes, há es
sas comissões, como esta Comissão Parla
mentar de Inquérito, que ontem foi alvo de 
debates no plenário, com a apreciação no Re-
latório do Senador Jarbãs PasSafitlho. Enfun 
essa simultaneidade de reuniões complica o 
funcionamento do SenadO Fêâeral.) 

Já fiz ver istó ao Presidente Nelson Cameiio, 
que incUmbiu o Secretário de Comissões e 
a Diretora da SubSe~:retãria de Assuntos Legis-
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lativos, para conciliar esses horª'rios, _e con::;e
qüentemente evitar que haja evasão de Sena
-dores nesta ou na_quela comissão, o que é 
extremamente prejudicial ao andamento dos 
nossos trabalhos. 

Com a palavra o Senador Meira Filho. 

O SR. ME1RA FILHO- Sr. Presidente, esta
mos aqui em considerações extr~·regimen
tals, não está havendo quorum. De maneira 
que, tudo o que se diz aqui, tem a valia apenas 
de se dizer e de_s_e_o_uYir.__ 

O_SR PRESIDENTE (Mauro Benevides) _
aaro, V. Ex• éstâ abSolutamente co"rréto. Ape
nas, como há um mJ:mero apreciável de pre
sentes, eu quis explicar até mais com o obje
tivo pedagógico, a sistemática de nosso fun
cionamento, e justificar a ausência daqueles 
que, impossibilitados por outros encargos par
lamentares, não se encontram presentes, nes~ . 
te instante, na ComisSão do Distrito Federal. 

Continua V. Ex', com a palavra. 

O SR. MEIRA FILHO- Gostarra de lembrar 
a V. Ex~. que estamos é!!qUi há mais de 1 hora, 
aguardando ess.e. quorum; não s_e_t se se:ria re
gimental, V. Ex', eStipular aí, ou dar um prazo, 
daqui para frente, para confirmar ou não este 
quorum. 

O SR. - Vou tet que me 
retirar, agora, para a comissão do Consumi
dor. Tenho a impressão que diminui mais wn 
Senador. 

O SR ME IRA FlLHO -Acho-que a decisão 
está a critério de V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Mauro 6enevides) ~ 
Naturalmente está havendo um esforço. As 
secretárias estãoJocaJ_iz:Wldo para virem a este 
plenário os Senadores que estão faltando. 

Chega o _SenadoLPªJ.Jl9 6isol, uma das figu
ras mais proeminentes desta Casa, nat_urak 
mente chega aqui, e merece, portanto, como 
os demais, o nosso_ respeito e a nossa consi
deração. 

Senador Paulo Biso!, discutimos antes _da 
chegada de V. Ex', a esta Casa, a dificuldade 
hoje de se estabelecer um cronograma que 
permita o funcionamento da1> várias comis
sões nesta Casa. 

V. ~ e outro~ me-mbros desta Casa assim 
como eu, integramos a Comissão de Consti~ 
tnrlção e Justiça, que também está reunida 
neste momento. 

Tentamos antecipar a Comissão do Distrito 
Federal, como forma de _garantir o quorum _ 
já que rflatérias importantes também são de
batidas na ComisSão de .Cons_tltuição e Justi
ça. Mas, nem esta antecipação foi bastante 
para viabilizar a realização desta comissão no 
momento aprazado, ou seja, entre 9 horas e 
30 minutos. 

O SR. ME!RA FlUiO - Gostaria aindci. de 
ter a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beoevides)
Com imenso"prazer, Senador Meíra FUho. 

O SR. MEIRA FILHO - Eritão, dentro des
sas considerações extrÇJ.-:regimentals, quero di
zer mais alguma coisa. O nobre Senador Pom-

peu de Sousa alegou ainda há pouco, que 
o Governador é biônico, ainda_ é um resquício 
do regime autoritário. . 
~erõ apenas lembrar ao Senador Pompeu 

de SOUSét que o· Governador Joaquim Roriz, 
veio ser OQV_emª-dqr do Distrito Federal, atra
vés de um dispositivo constitucional, um direi
to que o· Presidente da República tem pela 
Constituição:,_ de ainda indicar o último Gover
nador que no caso foi éle. E outra coisa, acr~s
cente-se um fato muito importante: o Gover
nador Joaquim Roriz, submet~se a uma ~a
batina nesta_Cqr'nis_sã_q ~_foi por ela aprovado. 
(Palmas.) 

Portanto, trata-se de um ato ... 

- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A Presidência adverte as galerias que se limi
tem a ouvir os Srs. Senadores. Qualquer ma
nifestação, favorável ou contrária, infringe a 
norma regimental expressa 

Cciin a palavra O Senador Meira Filho. 

O SR. MEIRA FILHO - _.de um procedi
mento democrático, ·dentro da_ transição que 
todos nós brasileiros estaffios vivendo. 

-Agora, -quero dizer o seguinte, li e reli, anali
sei, e não gostei do projeto de lei do Senador 
Pompeu de Sousa. Não gostei do projeto, mas 
do Senador eu gosto, e muito o admiro, pelo 
-muito que sempre representa, sempre repre
sentou e há de _representar para a democracia 
que praticamos nes4\.Cas~. . 

PossQDão concordar com o nobre Sep_ador 
P~~Peu d~ SouSa, 'mas S. Exi ien1 .O direito 
absoluto, como Senador da República, de 
apre·s·entar, de se postular diante das questões 
que_ S. Ex' apresenta. Confesso que tenho até 
vibrado com as posições defendidas por S. 
Ex', na Constituinte, no Senado e aqui nesta 
Comissão. 

O nobre Senador Pompeu de Sousa é teSte
munha do ambiente democrático que tivemos 
quando presidimos agui esta ·casã. O que fiz 
com_mu.ita h_pn_ra_.__tendo ele com muita honr~ 
pata mim como companheiro. Mas, hoje infe
lizmente_ estou assumindo' uma posição que 
certamente não agrada ao ilustre Senador. Es
tou contr~ o seu projeto e votarei desfavorável 
a ele. __ -_____ ----~ .. : _____ _ 

I:. um -deVer que me asSiSte- cOmo Senador 
por esta cidade. Enteti.dO até que pos.sO mudar 
de opinião, porque ãcho que os homens capa
zes podem e devem atê mudar de opinião. 
Talvez atê eu _mude de opinião, mas entendo 
que 0: projeto d6 SenaâOr PomPeu de Sousa 
inviabiliza o Governo_ atual, e tamb~m invia-
biliza o Governo que for eleito. · 

Era isto o que eu tinha a dizer. 

o·SR_PRESIDEN.TE_ (Mauro Benevides)
Com ã presença do Senador lrapuã Costa Jú-
nior, há quorum para realizarmos a reunião. 

. 0 SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi
dente, gostaria de fãlãr, jã qUe fui mencionado. 

O SR. PRESDfENTE {Mauro Benevides) -
Apenas a Presidência esçl_arece ao SenadQr , 
Pompeu de "Sousa que, cdm o anúncio anteci
pedo do Senador De'Carli de que se retirará 
do plenário_ nas proximidades das 11. horas, 

chegamos neste momento a um estágio de 
tranqüilidade. - _ 

Aá 11 Senadores presentes em condições~ 
portanto, de deliberar. Entretanto, V. ~pode
rá usar da palavra com aquela concisão que 
carateriz:am seus pronunciamentos nesta, Ca-
~ - ·-- --

0 SR. POMPEU DE SOUSA-Em primeiro 
lugar, cabe-me agradecer a manifestação de 
bem-querér do Senador Meira Filho, que é 
plenainente retribuída, S. Er sabe disso. 

Mas, na verdade, a posJção dele em relação 
ao meú prOJeto é uma poSição perfeitamente 
normal. 

Ao me referir ao Governador é;ltual, _e chamar 
cle.Qovernador biônico, é porque o é, embora, 
inle:lizrn~nte, a Disposição Trcmsitória da 
ConStituição tenha de:ter_minadQ qu_e__ele pode
ria skr nomeado até .a eleição Ao próxirilO. 

.Muito bem, fui derrotado na Cortstituite. Lu
tei furiosmaente, lutanios muitO~ iriclúsiv~,_ que 
dizer, até tivemos maioria, mas riãO tivemos 
a maioria absoluta para a eleição imediÇl@ no 
Distrito Federal, o que lamento profundamen
te, porque, como democrata, defendi a vida 
inteira a representação popular, não me con
formo com bionicidades. 

Mas atê n_em é pelo fato dele ser biônlco, 
a1ém do mais este Governador· é biônico, mas 
qualquer Governador - o que se pretende 
aqui é que não fique ao <)rbltrió do GOvernador 
- o plano de B_rasíliª -:- alterar os assenta
mentos e parcelamentos pelo arbítrio exclu
sivo do Governador. Ele pode, inclusive, alterar 
o que a lei atual, o que o projeto de lei está 
estabelecendo, pode mediante um projeto de 
lei que seja aprovado pelo Legislativo. 

_ O que quero é _que o Legisla~vo seja co-res. 
ponsável, co-participanfe, porque (flegfslativo 
represerita ó povo, sobretudo o povo mais so
frido do Distrito Federal, como do Brasil. 
- ~tão, o que reivindico é a participação do 
Legislativo; Nunca um poder absoluto, unipo
tente e onipotênte do sr. Qoye[nador, qual
quer que seja esse Governador. Inclusive se 
f?Sse eu. O que não pretendo SE:jã mais. 

O _SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Com os_-_e_sç_larecimentos de V. Ex-, portanto, 
fica a resSalva de que realmente o Governador 
JOaquim Roriz, ao se investir na funçãO, foi 
sabatinado pela Comissãó do Distrito Federal, 
ex vi do que dispõe a Carta M_agna em vigor 
e a Resolução n9 157, de 1988. 

Pq_rtanto, vamos iniciar o cumprimento da 
pauta 

Item 1: Texto final do Projeto de Lei 
do Distrito Federal n9 10, que cria e extin
gue unidades _orgânicas da secretáta "de 
Segurança Pública do Distrito Federãf e 
dá outr_ás providências . 

Em discussão e em votação o texto 
finaL 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado, portanto, o texto final dO Projeto 
de Lei do Distrito Federal n~ 10, de 1989. 



Junho de 1989 . DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Quinta-feira 29 326I 

Item 2: Texto final do-Projeto de Lei 
do Distrito" Federal n? 15, que dispõe so
bre a criação da carreira fiscalização e 
inspeção dos respectivos cargos, ftXação 
dos valores e seus vencimentos e dá ou
tras providências. 

Em discussão _e em votação. · 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, 

permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Item 3: Projeto de Lei do Distrito Fede
ral n" 2, de 1989. Estabelece diretrizes, 
critérios de conteúdo mínimo para elabo
ração do Plano Diretor do Distrito Federal 
fvca competênci;f da Câffiara Legtslativa 
do Distrito Federal, para a sua aprovaçáo 
e dá outras providências. 

O autor da proposição- ê o nobre Senador 
Pompeu de Sousa e o Relator é o nobre Sena
dor Francisco Rollemberg. O parecer ofere
cido pelo nobre Senador Francisco· Rollem~ 
berg engloba também as emendas 2, 4 e 5 
e as de n~s 1, 4, 6, 7 e -8, que receberam 
quer parecer favorável, quer parecer contrário. 

Em 23 de maiO, de 1989, a· Presidência 
concedeu_ o visto da matéria ao Senador_Meira 
Filho. No dia 31 ~5~89 o projeto foi devolvido 
com um voto em separado, conduindo por 
audiência prévia da Comissão_de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

ConCedo a palavra, ao eminente Senador 
Francisco Rollemberg, Relator da matéria, pa
ra que opine sobre a proposição e, natural
mente, sobre as matérias que lhe forem apre
sentadas: as emendas e agora já há uma mani
festação do Senador Meira Fílho, pedindo au
diência da Comissão de CoilslltUíção,- JUstiça 
e Cidadania. 

O SR: FRANCfSCO ROLLEMBERG --'- Sr. 
Presidente, Srs. Se"riadores: 

Como V. Ex~ bem o disse, apresentamos 
na semana antepassada o nosso parecer ao 
Projeto n° -2, do Senador Pompeu de SoUsa, 
favorável. · 

Foi solicitado, naquela oportunidade, vlstas 
ao projeto pelo eminente Senador Metra Filho, 
que me devolve com um voto em separado 
no qual S. Ex' argüi a iriconstitudonalidade 
do projeto. Inconstitucionalidade esta que não 
acatamos, porque, Sr. Presidente, a Consti
tuição diz no seu art. 18: 

"Art. 18. A organização político-ad
ministrativa da República,. Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os -Munldplos, todos 
autónomos, nos termos desta Constitui
ção.·· 

Ora, Sr. Presidente, quem tem autonomia 
também legisla e pod_e elaborar e pôr em exe
cução as suas leis. 

Diz também o art. 22 que compete privati
vamente à União legislar sobre uma série de 
prerrogativas que não inclui o projeto do Sena
dor Pompeu, conforme argüído pelo eminente 
Senador Meira Filho. 

O art. 24 diz: 

"COmpete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemen
te sobre: 

1-direito tributário, financeiro, peni-
tenciário, económico e urbanístico_." 

---Eu iria i"nais -à frente e diria o seguinte: no 
art. 30; chegando aos MunicípiOs, compete 
aos Municípios promover; no _que couber, ade
quado ordenamento territorial mediante pla
nejamento_ e controle do uso e parcelaJTlento 
da ocupação do solo urbano. 
- O art. 32 diz o seguinte: 

"Art. 32. O Distrito Federal, vedada 
sua divisão em Municípíos, reger-se-á por 
Jel Oi'gânica, votada em dois turnos com 
interstfclo mínimo de dez dias, e aprovada 
por do_is terços da Câmara Legislativa, 
que a promulgará, aterldidos. os princí
plO~_estabe!ecidos nes~ Constituição." 

Ora, Sr. Piesidente, o Sr. S_enador Meira Fi
lho alega o seguinte: "A vista do disposto cons
tituclonal incerto no art 21, IX e X, que reserva 
a competênda da União ... " 

Ora, a competência da União - vamos ao 
art. 21 para analisarmos com mais tranqüi
Udade. O art. 21, IX e X diz o·seguinte: 

"Ait. 21. Compete à Onião: 
IX-elaborar_e executar planos nacio

nais e regionais de ordenação do território 
e de desenvolvimento econômlco_ e se
dai;" 

Elaborar e executar planos nacionais_ e re
gionais de ordenação, mas esse regional de 
ordenação nao significa regionalizar tanto que 
pulverize o poder e que acabe pot excluir do 
poder de decisão os Estados e os Munfcípios. 

E mais adiante nos chama para provar o 
seu pensamento, a sua preocupação com a 
inconstitucionalidade para o art. 162, § 4g. 

Üfã,-Oatt. 182 diz: 

"Art. 182. A política de desenvolvi
m-ento urbano, executada pelo Poder Pú
blico municipal, conforme diretrizes ge
rais fiXadas em lei, tem por objetivo orde
nar o pleno desenvolvimento das funções_ 
sociais da cidade c: garantir o bem-estar 
de seus habitantes. 

f 4~ É facultado ao Poder Plíblico 
municipal, mediante lei específica _para 
a _área- incfulda nq plano dfretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário 
do solo urbano não edificado, subutili
zado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sbo pena, su
cessivamente, de:" 

o que na-o vem- imPlicar~ também, em trans
formar esse projeto do Senador" Pompeu de 
Sousa em inconstitUciorial.-

Finalmente, o Sr. Senador, meu compa
nheiro, Meira Filho nos -convoca a Resolução 
n~ 151788, no seu art. n9• No.seu art. n 9, que 
não é o-- da Constituição, é o_ do Projeto de 
Resolução n" 157/8~ diz o seguinte: 

"Ai[ 79 Os projetas -de interesse do 
Distrito Federal, lidos no expediente, se-

rão atril>utaos para o exame e parecer 
da_ Comissão do Distrito Federal, que de

-Verá, àiém do mérito, manifestar-Se sobre 
a sua constitucionalidade, jurididdade _e 

- ainda sob os aspectos ec:onômicos e fi
nanceiros." 

É evidente que esta Coffiissão está autori· 
zada a legislar, a dizer da constitucionalidade 
e da juridicidade dos projeteS a ela remetidos~ 

Contudo, em seu § .31, onde se lê: "No exa
me do projeto e das emendas a ComissãO, 
se assim o- decidir, poderá solicitar direta

mente o_ parecer de qualq~,ter comissão- per,;
manen.te dO Senado Fedefal''. 

Assim, Sr. PreSidente, não foi" possível, pelo 
pouco tempo que dispus, elaborár um; - o 
nosso parecer é favorável pela constituciona
lidade e juridicidade do projeto Pompeu de 
Sousa. -

Contudo, re_meto à Comissão, ao Sr. Presi
dente, a p-ossibilidade de, respaldado na Reso
lução n9 157, art. 7?, § 3_g. decidir se será _conyo~ 
cada ou não uma outra comissão para tam
bém dar o seu parecer e analisar ajuridicidade 
e a con$f:itucionalidade_ d() projeto, _ 

é. este o nosso parecer. -

O SR. PREsiDENTE (MauroBenevides)
COm base na Resol_vção nç 157, § 39, segundo 
o Relator FranciSco Rollemberg, no ~XÇtme do 
projeto e ~as' eniendas, ·~a Comissão, se assim 
o decidir, poderá solicitar diretamente o pare
cer de qUalquer comissão permanente do Se~ 
nado Federal". 

S. ~. embora reconhecendo, ná sua pro~ 
posição, essa constitucionalidade, não ·quer 
se eximir de também encaminhar à Mesa a 
proposição para exame dessa sugestão, enca
minhamento da outra comissão indicada ex
plicitamente_ pelo Senador Meira Filho, que 
Seria a Comissão- de COnstituiÇão, Justiç-a e 
crdadania. - -

Obviamente que, para decidir em tomo de 
uma matéria dessa amplitude, a Presidênda 
não poderia fazê-lo, de pronto, ainda mais por
que a Resol~çã_o n~ 157 diz expressamente 
"a comissão, Se as~im_Q __ d_eçi_dir:". 

Portanto, em discussão o parecer do Sena
dor Francisco Rollemberg, com essa a~terna
tiva de audiência da ComissãO, no caso Co
missão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, 
ex vi do disposto no art. 79, § 39, da Resolução 
n• 157. 

Çoloco em çliscussão a matéria, 

O SR. POMPEU DE SOUSA -V. Ex' me 
concede a palavra? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro· Benevides)
Com a pàlavra o nobre Senador Pompeu de 
Sousa para se manifeStar em torno dessa pro
posta no final do parecer do senador F rãn
cisco Rollemberg. 

V, ~ tem a pal~a para discutir. 

O SR. POMPEU DE SOUSA-.0 microfone 
está funcionando? -

aSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A Presidência pede ao controle de som que 
amplie o som do microfone que serve ao emi~ 
nente Senador Pompeu de Sousa, a fim di"' 
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que toda a Casa pOsSa-eScutá-lo. Mesmo sem 
o auto-falante, esta Casa já se habituou a ou
vi-lo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Na verdade, 
Sr. Presidente, diz o caput do art. 7'1: "os proje
tas de interesse do Distrito Federal, lidos no 
Expediente, serão distribuídos para exame e 
parecer à Comissão dÕ Distrito Federal, que 
deverá, além do mérito, manifestar-se sobre 
sua constitucionalidade e juridicidade e, ainda, 
sobre os aspectos económicos e financeiros." 

Esta é uma comissão permanente que, em 
relação ao Distrito Federal, substitui as várias 
comissões à pulverizçaão de várias Comis
sões, justamente para ser mais expedita a le
gislação, a tramitação em projetos referentes 
ao Distrito Federal. 

Justamente por isso que é uma Comissão 
Mista, abrangendo também as atribuições das 
outras comissões: a Comissão de ConstituiR 
ção, Justiça e Cidadariia-, a ComiSsão de EcoR 
nomia e assim pof diante. Essa Comissão_é 
poliValente, que abrange as tarefas e _as obriga
ções, não só as obrigações, as atnbuições das 
outras com!ssões. 

Além disso, Sr. Presidente, há esse dispo
sitivo que, no exame do projeto e das emen
das, "a Cõrriissão, se assim o deddir; poderá 
solicitar diretamente o parecer de qualquer 
comissão permanente ... " 

Ora, Sr. Presiderite, -pareceRme (.jue o assunR 
to é de uma tal evidência, a constitudona
lidade e juridkidade foram tão nitidamente de
fendidas, expostas e rigorosamente argumen
tadas pelo eminente Sr. Relator, que esta Co
ril1ssão pedir a audiência de outra comissão, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, parece-me algo como pedir uma lição 
de Mobral da qual não estamos necessitados 
e até uma capitis diminutio para esta Corriis
são, embora possa fazer, é da sua plena com
petência recorrer. 

Entretarito, como acentuei o fato de haver 
esta Conlissão, com atribuições de várias co- _ -
missões permanentes, para o Distrito Federal 
é com o propósito de agilizar a tramitação 
e não estabelecer, na verdade, providênicas 
dilatórias e obstrucionlstas, que só podem 
aiar problemas e dificudlades a uma matéria 
da frnportanda dessa, cuja urgência se eviden
cia por si mesma, para evitar que o Distrito 
Federal seja mais uma vez, como tem sido 
no passado, um pasto de todas ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A Presidência chama a atenção da mesa de 
som do operador, para que identifique ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Agora, sim, 
agora posso falar calmo. Estava gritando, por-
que tinha que usar a minha voz. 

E[ltão, o que é precisO é por um paradeiro, 
para que o Distrito Federal, o território urbano 
e rural adjacente, não cintinue a ser, indefinida
mente ou por muito tempo ainda, um pasto 
de todas as especulações Imobiliárias decor
rentes do interesse da pecúnia exercida em 
proveito dos bens aquinhoados e em detri~ 
menta do povo do Distrito Federal. 

Daí insistirmos nós na urgência dessa deci
são:: ·É preciso que o interesse pecuniário, o 

interesse subalterno, o interesse do enrtque
cimento despropositado dos ricos não conti
nue a aJetai o interesse dei população, o bem
estar dessa população e, sobretudo, a quali
dade de vida do. povo do Distrito Federal. Isso 
é que temos em vista. 

Quero manifestar a--minha posiç!o, que 
contraria qualquer manobra protelatória. Já 
perdemos duas semanas com este assunto, 
por-causa de um pedido de vista, aliás, legíti
mo, regimental. Este também é regimental, 
desde que a Comissão assim o aprove. 

Entretanto, manifesto o meu desacordo 
com essa transferência de atri"uição. 

O Sl<. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Continua em disC!-issão. 

Para discutir, concedo a palavra ao Senador 
Meira Filho. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que 
busquem ser condsos· na manifestação em· 
tomo dessa alternativa suge_IJ9-a pelo Relator 
Francisco Rollemberg, a fim de que todos se 
manifestem dentro do quorum garantido para 
essa d~_liberação. 

O SR. ME IRA FILHO - Inicialmente. Sr~
Presidente, para ler aqui um inciso que, talvez 
por esquecimento o Relator omitiu. 

É o art. 21, que diz o seguinte: 

"IX- Compete à União elaborar a exe
cutar planos nacionais e regionais de or
denação do território _e de desenvolvi
mento econômico e social.·~ 

-A seguir, no inciso XX. 

O SR. FRANCr5CO ROLLEMBERG - Foi 
o pilrOelro artigo_ analisà.do por nós. V. Ex.' 
não pi'E!stou atenção. 

O SR. MEJRI\ FILHO -,. O --inciso XX diz 
o seguinte: 

"Instituir diretrizes para o desenvolvi
mento urbano, inclusive habitação, sa
neamento básico e transportes urbanos." 

Mas vou mais adiante, Sr. Presidente. Estou 
vendo aqui, hoje, acontecer urna coisa atípica, . 
pelo menos no meu entender. Talvez porque 
seja um Senador com apenas 2 anos de man
dato • .Mas é urna situação atípica. A Assessoria 
do Senaclo, que tanto adm_iro, que é de uma 
necessidade premente para todos nós Sena
dores; principalmente para mim, porque não 
me considero auto-suficiente, mas hoje a As
sessoria manda para mim um parecer que 
diz que -o projeto do_ Setiador é inconstitu
cional, manda para o Senador Pompeu de 
Sousa um parecer, dizendo que o projeto dele 
é êonstitU.cfonal. 

M fica difícil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
A Presidência esclarece ao nobre Senador 
Meira Filho que, na discussão de teses juridi
cas, essas controvérsias podem ser registra
das. Por isso é que, soberanamente, caberá 
a_ este Plenárjo dirimir a pendência jurídica 
e fazê-lo com a sapiência que caracteriza as 
nossas decisões. 

O SR ME1RA FlLHO - Muito bem, estou 
de pleno acordo com V. EX• Nada melhor para 

dirirnJr essas dúvidas C!o que a Comissão de 
Constituição, Jus~a e Gda&mia. --

O SR. MAURfCIO CORREA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Estão inscritos para falar os Senadores Carlos 
De'Carli, Edisoil Lobão e Maurício Correa. 

Pergunto aos nobres Senadores Carl_os De' 
Carli e Edison Lobão se _dão prioridade ao 
Senador Maurício Correa. 

Pela prioridade, levando em conta a sua 
condição aqui de identificado com os proble
maS, voU Inscrever tiDnbém o Senador Josê 
Paulo Biso!. 

O SR. MAURÍQO CORREA _: Agradeço, 
Sr. Presidente. 

Eu já_ havia_ lido o parei:: e r do nobre Senador 
Meira Filho, que invoca a inconstit!lciónalida
de do projeto apresentado pelo Senador Pom
peu de Sousa. Eu me permito discordar, Sr. 
Presidente, dessa preoCupação, tanto mais 
que mandar remeter esse projeto para a Co
missão d_e_-,C_onstituição, JustiÇa e Cidad_ª"i~_ 
se-ria choVer no molhado, na medida em que 

-na Suãgtéinde maioria esta Comissão é com-
posta de integrantes da própria CõmiSsão de 
ConstituiÇão Justiça e Gdadania. Ademais, no 
meu modo de entender, houve um equívoco 
de interpretação quando atribui à União aquela 
faculdade de delimitar determinados posicio
namentos a respeito da implantação de pla
nos, sobretudo, na área que nós estamos ,Pis· 
cutjndq,_Mas. sem dúvida nenhum~ o projeto 
é c.onstitudonalíssimo. não há eiva nenhuma 
quanto a isso. E nós teríamo~ condição, inclu
siye, examinando o parecer do nobre Relator, 
de examinarmos com mais profundidade a 
preo-cupãçao do Senador Meira F1lho. De mo
do _que me parece perfeitamente -justo que 
nós aqui, agora, já decidamos com relação 
a essa prelimíriai' de inconstitucionalidade. Pa
rece-me-que· seria uma questão de econoniia 
processual, que nós mesmos decidíss__emos 
quanto a _essa argUição. Eu me manifesto to
talmente favorável à constitucionalidade do 
projeto; no mérito, nós vamos discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ 
Concedo a palavra para discutir ao nobre Se
nador Carlos De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARU- Sr. Presidente, 
eu entendo que a palavra concedida ao ilustre 
jurista Maurício Correa esclareceu aquilo que 
na realidade é a minha opinião. Eu julgo, ape-
sar de respeitar a propo?ta _do nos~o ilustre 
SenadOr Pompeu de Sousa, essa proposta 
inoportuna e, obviamente, que isso será discu
tido no mérito, porque entendo que neste mo
mento estamos numa situação também atípi
ca pelo fato de que tanto o Relator como o 
Senador Me ira Filho, que fez Um voto em sepa
rado, concordam em principio que o projeto 
seja remetido para a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

O SR. RELATOR (Francisco Rollemberg) 
- Perm_tte V. Ex~ um aparte?-

0 SR. CARLOS DE'CARU ~ Pojs não. 
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O SR. RELATOR (Francisco- Rollemberg) 
-O Relator se pOsicionou favoravelmente ao 
projeto Pompeu de Sousa; defendeu a consti
tucionalidade e a juridicidade. Contudo, não 
quis se colocar acima da Comissão e por isso 
sugeriu ao Sr. Presidente que embasado no 
Projeto de Resolução n" 157, art. 79, § 39, con
sultasse a Comissão ... 

O SR. CARLOS DE'CARU --PeJa conve-
niência ou não. 

O SR. RELATOR (Francisco ROllemberg) 
- ... da necessidade ou não de consultar uma 
outra Comissão até coloquei assim "uma ou-· 
tra comissão"; nem afirmei que seria a de 
Consbluição, Justiça e Qdadania. 

O SR. CARLOS DE'CARU - Exatamente, 
Senador Francisco RoUeinberg. Por isso que 
eu me sinto a vontade de me posicionar com 
relação ao que estou dizendo agora, ou seja, 
que é mais ou menos o que o Senador Mau
rido Correa disse. Seria uma forma até_ de 
se agilizar a tramitação do projeto no sentido 
de se aprovar ou não, que se_ evitasse isso. 
Porque não há necessidade. Até porque a 
maioria dos membros desta Comissão são 
ffiembros da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. Com relação ao mérito, vaR 
mos discutir o mérito; acho que o momento 
é adequado, ideal. Como não existe nenhuma 
controvérsia com relação à eventual remessa 
do projeto para a Comissão de COnstituição, 
Justiça e Cidadania, entendo que por isso n6s 
devíamos continuar aqui a discussão da matéR 
ria no mérito, entrarmos no mérito para que 
agilizássemos a aprovação ou não do projeto 
proposto pelo ilustre Senador Pompeu de 
Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
O Senador Edison Lobão, inSciltci- também 
para falar e depbís o Senador José Paulo Bisol. 
A Presidência apenas esclare<:e que o SecreR 
tário das Comissões esteve aqui pedindo que 
nós urgenciássemos a apreciação da pauta 
de hoje, porque também para as decisões ter
minativas a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania deseja a nossa presença ali. 

O SR. CARLOS DE'CARU - Por que não 
invertemos então a pauta Sr. Presidente? Este 
é um assunto extremamente polêmico, e a 
discussão, tenho a impressão, deve adentrar 
pela tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A inversão de pauta depende de requerimento 
a ser apresentado por qualquer Senador antes 
do início da votação. Ainda não se inidou a 
votação; estamos apenas discutindo. 

O SR. CARLOS DE'CARU - Eu gostaria 
de requerer a inversão da pauta, até porque 
se não houver uma inversão de pauta, algu
mas outras matérias de fundamental impor
tância poderão ser prejudicadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A Presidência submete à Comissão o requeri
mento do Senador Cal"! os De 'Carli pedindo 
a inversão da pauta, para que seja apreciado 
em último lugar o projeto Pompeu de Sousa, _ 

já que- ~nvolve discussão mais ampla sobre 
o aspecto da constitucíonalidade e sobre o 
mérito que vai suscitar debate nesta Comis-
sáo. - ·:_--- -- -

Os SrS. Senadores que estiVerem _de acordo 
com· a inversão di:f pauta permaneçam sen
tados. 

O SR. MAURfCÍO CORREA- Sr. Presiden· 
t~, apen_as go~~aria de me posicionar. --

, Acredito que nós assumamos a responsa
bilidade de marcar uma nova reunião da Co
missão, -especificam~nte para tratar desta 
questão, porque ela é intrincada, ou o procedi
mento de inversão da pauta não vai resolver. 
Porque se nós invertermos a pauta, aí sim, 
~ que nós estaremos impossibilitados, Sena~ 
dor Carlos De'Carli; -de comParecermos- à Co~ 
missão de Coqstituição, Justiça e Cidadania. 
E a matéria é- da mais alta importância. O 

_ que e4 Sf.!giro a V. Ex', e para isso condamo 
os.nobres Colegas,,é que-nós, por consenso, 
admitíssemos a prorrogação de toda a maté· 
ria, o aâ.Jarriento da matéria para terça-feira 
óu o dia que V. Ex" determinar, porque é muito 

~ intdncada essa questão. É um projeto da mais 
alta importância para a vida do Distrito Fede
ral, que não pode ser resolvido, evidentemen
te, com a pressa que nós estamos sendo obri· 
gados a votar, tendo em vista compromissos 
lá na Comissão de ConstituiÇão, JUstiç"ã _e Ci
dadania. É a ponderação _que faço. 

c O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para uma questão de 
ordem em relação ... _ 

-o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Exatamente são duas propostas. Orna de in
versão da pauta ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
A minha. _apreensão como Presidente é a se
guinte: há uma Mensagem que faculta o direito 
de opção pela aposentadoria a conta do Dis
trito. Federal a ex-servidores do quadro suple
mentar de_ pessoal do Distrito Federal e dá 
outras providências. 

Há representantes desse segmento no pró
prio plenário à espera da manifestação da Co
missão. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - EsSâ. é a 
minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Eu pediria pelo menos a inversão para que 
essa matéria seja votada hcije. M estão interes
sados nesse assunto, que chegaram às primei
ras horas de hoje. Pediram autorização para 
entrar neste plenário. Seria o item 59 da pauta. 
O Relator dessa matéria é o Senador Olavo 
Pires, que se inanifestou favoravelmente ao 
projeto. E há uma expectativa do segmento 
aqui presente, no sentido qe que se votem. 
São pessoas que Prestaram a sua colaboração 
inestimável ao GDF. 

(Fora do Microfone) 

O SR. MEIRA fJLHO - Esta Com[Ssão- do 
Distrito Federal sempre foi aberta aos seg
m~ntos organizados da Capital brasileira. O 
5enadoi Mauricio Correã é testemunha disto 
e_o próprio S_ena<;lor Pompeu de Sousa tam
bém é testemunha disso. 

Eu encaminho à Mesa um requeiimento 
nos seguintes termOs: - -
- "Nos termos dos itens 49 e 69 do § 1"', do 
art. n9 69, da Resõlução N9 15 7, requeiro sejam 
convidados_ a c.ornparecer a esta Comissão 
os órgãos e _autoridades ci~adas em anexo, 
a fim de prestarem informações a respeito 
da realidade urbana e rural de Distrito Federal 
para melhor instrumentalizar os membros 
desta Comissão quando da votação do projeto 
do Senador Pompeu de ~ousa.'' 

Os seginentos- s<l~ Os seQuintes: Secretário 
de Governo do GDF, Secretário de Viação e 
Obras do GDF, Departamento de Arquitetura 
e Urbariismo da UnS, Federação das lndús~ 
trias de Brasílfci' ..:_ Fibra, Associação Conier
cial de Brasilia, Conselho Regional de Arqui
tetura e Urbanismo - Crea:,_ Instituto dos Ar-· 
Quitetos do. Brasil, Seção DF, Sindicato dOs 
Engenheiros do Distrito Federal, Contag, Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais de Brasília, 
Federação das Associações de Produtores Ru
rais de Brasília e Associação dos Proprietários 
e Moradores das Áreas Rurais do DF e.demais 
segmentos organizados da nossa comunida
de. 

O SR. POMPEU DE SOOSA - Sr. Presi'. 
dente, eu gostaria, a respeito da intervenção 
do meu colegé!_1 nobre Senador Meira Filho, 

-- de esclarecer que não o chamei de mano
brista; poderia parecer, mas não estou dizendo 
que é manobra. Mas na verdade do que S. 
EX" leu ai a maioria das manifestaçOes são 

· a favor do projeto, das entidades que se rnani
festam, que são as entidades técnicas e as 
entidades, realmente, de conteúdo popular, 
são a favor do projeto. D~vo es.clarecer que 
como V. ~-mesmo leu na reunião passada, 
o próprio GovernaC:for do DiStritO Federal, o 
próprio. Governo do Distrito Federal apóia o 
prcijeto por esse oficio que V. Ex~ leu na_ r~união 
passada do Sr. Secretário de Governo, em que 
S. Ex" diZ que é de acordo; ''tenho a honra 
de comunicar a V. Ex~ que tenho o maior lnte~ 
resse na aprovação do Projeto de Lei do Dis
trito Federal n~ 2, de autoria do ilustre Senador 
P.ortlpeu de Sousa, que estabelece diretrizes 

- e critérioS de Conteúdo mínimo para a elabo
ração do ~!ano Diretor do Distrito Federal. O 
próprio Governo tem interesse nisso~ o próprio 
Governo manifesta seu interesse, 

Sr. Presidente, eu pediria a V. ~. pcira que 
esse assuntó não seja objeto de mais uma 
protelação, que se fizesse uma reunião ex
traordinária; pode até ser ordinária, mas- que 
seja daí por diante inadiáveL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
A Presidênda comunicará com antecipação 
e, respeitado o disposto no Regimento Interno, 
com três -dias de antecipação, avisará a todos __ 
oS Srs. Smadores para que aqueles que te
nham, por ventura, se deslocado às suas ba-
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ses, aos seus Estados, possam retornar a l::lra
sília a tempo de participar de uma discussão 
d~ssa importante m?ltêria,___ _ __ _ 

No que tange~º- rtNuerimento Meira Filho, 
·na opor"..urJdade devicl.a..depois de distribuído 
e publicado para conhecimento de todos os 
Srs. Senadores, a P_res~dência apreciará no 
âmbito da_Comissão o seu requerimentO ago
ra tomado público pela leitura que fez no- mi-_ 
crofone. 

O SR. MElRAFILH0-51'-.Pfêsidente, quero 
·apenas lembrar ao SenadOr Põmpeu de Sousa 
que realmente a posição do-GoVerno é simpá
tica com relaç:~o-ao projeto do Senador Pom
peu de Sousa, mas está havendo também 
aquele caso -da as_!ie:!?~oria, porque adiante o 
Governo diz o seg-uinte: _ _ 

"Em relação ao citado projeto de lei, nosso 
entendimento é que, além de ser oportuno 
-veja bem - ele inova c.onq~itualr11ente em 
muitos pontos altÇJmente positiVos, mas_ deixa 
de_atender a llffi aspecto que _reputo essenc_ial, 
ao regulamentar o Plario [)if_etºr do Dis.l:flto 
Federal, o projeto não corite:rl)j)la as peculia
ridades bem marcantes das_ cidades satélites, 
todas e cada uma g:mstituindb-se_ -em Uma 

rea1idade específica como problemas locais 
e individualizados insuscetíveis de -um trata
mento genérico, efetivo, portanto." 

Dai a necessidade de a comunidade com
parecer. 

O SR. POMPE(.( DE SOOSA - Sr. Presi
dente, peço a palavra porque fui menciOnado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- -
Tendo a Presidênda concedido a palavra ao 
nobre Senador Meira Filho; parã atuar parita
riamente, concede a palavra ao riobre Senador 
Porrtpeu de Sousa, mas n~o vamos iniciar a 
discussão_e.m_ tqrnb desse assunto porque in
validaríamos a discussão da matéria. 

Conl a palavra o Senador Pompeu de !l9!l
sa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - 0 Senador 
Meira Filho está principiando a dis.cussão que 
vamos discutir oportunamente. 

Mas o que se çliz aí não é nenhuma restrição, 
pelo contrário, é um a<;réscimo, O que se e_st~ 
querendo é que especifique a situação de cada 
região admin($trativa do Distrito_ Fe._deral. 

A minha posição é ªbsolutamente insus
peita a favO~ dessa posição. Mas penso qu.e 

isso ·é objeto do próprio Plano Diretor, não 
desse projeto que apenas estabelece dlretrizes 
e pressupostos para o Piano Diretor, j:>órque, 
na verdade, a especificidade de <::ada uma das 
cidades scitélites~·cada uma das regiões admi
nistrativas, é tãQ grap.de que tenho outro pro.: 
jeto tramitando, tornandQ_ os a~~i!]~Stradore~ 
das várias regiões administrativas em adminis
tradores eleitos e n~q_ nócmeados. O -que eu 
quero é acentuar a autonomia administrativÇt 
do povo do Distrito Federal, pára que o POVo 
do Distrito Federa1 escolha os seus dirigentes 
e esses: dirigentErS e!itejam _iiwestidos do poder 
popul~r e nãq do poder do arbítrio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
A Presidência, com os esclat'ecirnentos do nçr 
bfe Senador t>ompeu de Sousa, cOni.unk:a açs 
Srs. SeiiàdOi'és que vai marcar U!lla reuni~o 
extraordinária para apreciação específica des
se projeto, sem prejuízo da pauta ordinária 
nos dias normais de Comissão quando ser_ão 
examinadas as outr.as rna~éria~ qL~:e chegar~m 
ao exame da Comissão do Distrito Federal. 

Estii enC~rr~Qa.a.r.evni~o. 
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SENADO FEDERAL 
Façó- saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição,' e 

eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 34, DE 1989 

Autoriza o Governo da União, através do Ministério do Exército, a contratar operação 
de crédito externo no valor de as$ 22,384,095.92 (vinte e dois milhões, trezentos e oitenta 
e quatro mil noventa e cinco dólares_ americanos e noventa e dois centavos)? junto a um 
consórcio de bancos franceses liderados pelo Banque Naüona/e de Paris. 

Art. 1' É o Governo da União, através do Ministério do Exército, autorizado a contratar, nos termos 
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, operação de crédito externo no- valor equivalente a US$ 
22,384,095.92 (vinte e dois mHhões, trezentos e_ oitenta e quatro mH, noventa e cinco dólares americanos 
e noventa e dois centavos), junto a um consórcio de bancos franceses liderados pelo Banque Nationale 
de Paris, destinada a complementar o financiamento do Programa de Aquisição de Aeronaves de Asa Rotativa 
do Exército, obedecidas as- condições financeiras aprovadas pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Façó saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e 
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 35, DE 1989 

Autoriza o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor de 
FF 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de francos franceses}, a serem repassados 
ao Estado de São Paulo através do Banco do Brasil .s:A. 

Art. 1• É o Governo da União, através do Ministério da Fazenda, autorizado a contratar, nos termos 
do ari. 52, inciso V, da Constituição Federal, operação de crédito externo -no valor de FF 240.000.000,00 
(duzentos· e quarenta milhões de francos franceses), a serem repassados ao Estado de São Pauio através 
do Banco do Brasil SA., destinados a financiar a aquisição de equipamentos médico-hospitalares, de origem 
francesa. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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l-ATA DA 89• SESSÃO, EM 29 
DE JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1-Mensagens do Senhor J?re. 
sidente da República 

-SUMÁRIO 

1.2.4-Comunicação 

----Do Senador João Castelo, referente 
ao seu desligamento do Partido D~mocr~-~
tico Socia1 e passando _a integrar o Partido 
da Reconstrução Naciçmal. 

1.2.5- Requerimento 

- N° 36()/89, de autoria do Senador Lei-
- N~ 133 e 134!89 (nos·2-93 -e 295/89, - = t~ ChaveS,Solicité!.rldo ;;tUtÕrização para àli'".:-

na origem), restituindo autógrafos de pro- sentar-se dos trabal_hos da Casa nos dias 
jetos de lei sancionados, 29 e 30 -do ~oúente mês, a_ fim de participar 

do Congresso dos Prefeitos do PMDB, a 
1.2.2-Mensagens do Governador nível nacional, a realizar~se na Odade de 

do Distrito Federal Foz de Iguaçu, no Estado do Paraná.Apro· _ 
- N• 52 a 54/89 (n"' 41 a 43/89, na ~ ~ ~ viido. 

origem), restituindo autógrafos de projetes 
de lei sancionado~. 

-N~ 51/89~DF' (n~ 44/89-DAG. na oi:i-.
gem), encaminhando ao Senado Federç.l 
o Projeto de Lei do DF n" ;32189, que aprovã 
tabelas das Fundações Públicas do Distrito 
Federal e dá outras providências._ 

1.2.3 -Ofícios do Primeiro Secre
tário da Câmara dos Deputados 

- NI)S 32 a 36/89, comunicando a preju~ 
dicia!idade dos Projetas de Lei do Senado 
n~244/8J, 14Jn9, I3/86el2/86-C:om
plementares. 

Submetendo CIO senado Federal aut9~.
grafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da_ Câmara n(> 22!89 
(n~ 2.727/89; -na Casa de origem), que au
toriza a Petrobrás Química S.A. - Petro
quisa a participar do capital de sociedades 
do Pólo Petroquímlco do Rio de Janeiro. 

Encaminhanâó ao Senado Federol, em 
face do disposto no art. 16_ § 1~ do Atq 
das Disposições Constitucionais Transjt6- __ 
rias, o Projeto .á~ Lei do Senado no 176. 
de 1984, que _autOrizaª instituiçãO da Fun· 
dação Memorial Israel Pinheiro e dá outras 
providências. 

1.2.6- Comunicações da Presldên· 
da 

,_Rec"E~biri1et1to da Mensagem no 
135189 (n~ 300/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República, solíci~ 
autorização para que o Govemb do Estado 
do Rfo de Janeiro possa emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio 
de Janeiro- LFTRJ, destinadas ao giro 
da dMda consolidada interna mobilíária. 

-Recebimento do Anteprojeto de Lei 
de autoria_ do Deputado Augusto Carvalho, 
que dispõe sobre .normas para a proteção 
de meio ambiente nos casos em que esp·e-

- cifica. 

1.2.7 -D~cu_rf!OS do Expediente_ 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Defesã da honorabilídade de sua viáa pú~ 
blica, a propósito de acusações de nepo· 
tiSmO por órgãOs da Imprensa. 

SENADOR CID SABÓVI DE Q1RVALHO 
·-Instalação do Parlamento Amazônfco. 

~ • SE!W::i6R MAURÍCIO CORRt:A, coinó 
Uci.er- fim da greve dos professores pú· 
blicos de Brasília. 133 anos do <::arpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. 

1.2.8- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n~ 187/89, 
de au~oria do Senador f1auro Borg:e~, que 
institui compensação financeira ao Distrito 
Federal, a Estados e Municípios e ao De: 
-partamento Nacional de Águas e Energia 
Elétricã - DNAEE pelo aproveitamento 
de recursos hídricos para a produção de 
energia elétric::a. 

-Projeto de Le:i_do Senado n1 188/89,_ 
de autoria do Senador Antonio Luiz Maya, 
que dispõe sobre a realização de levanta~ 
menta periciats em acfdentes de trânsito, 
causados por veículo automotor. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Substirutivo ao Projeto de Lei do Senado 
n~ 7, de 1989, de autoria do Senador Ruy 
Ba<::elar, que estabelece a gratuidade, para 
as pessoas reconhecidamente pobres, do 
Registro Civil de Nascimento e da Certidão 
de Óbito, prevista no art. 5", inciso 76, da 
Constitulção brasileira e dá outra_s_ provi
dências. Aprovado o substitutivo. A Câma
ra dos Deputados. 

Projeto de Lei do DF _n" 20, de 1989, 
de iniciàtiva Q_o_ Gbvemad.or _do Oistrilo F e
dera], que reestrutura o Grupo-Direção e 
Assistência Intermediárias, de que trata a 
Lei .o" 6.762, de 18 de dezembro_d_e 1979, 
e dá outras providências. Aprovado. A C o· 
mfssão Diretora para a redação fmal. 

Projeto de Lei. do DF no 21, de 1989, 
de ini-ciativa do-croVemador do Distrito Fe
deral, que estabelece a carga horária dos 
servidores civis da Administração Direta e
Autárquica e das fundações públicas do 
Distrito é_ede~aL~provado. À Çomlssãp Di· 
retora -para a ·redação final. 

Projeto de Lei da Cãmara.n"'77, de 1983 
'(n9 1.559179, ha Casa de.origerrlJ, -que 
compete à Justiça do Traba1ho _comp_e
tênciã para dirimir questões relativas -a con~ 
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trato de locação entre empregado e em
pregador, Dedarado prejudicado. Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei da Câmara no 104, de 
1983 (n~ 1.768179, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo único ao art. 467 
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1? 
de maio de 1943. Declarado prejudicado. 
Ao.A.rquivo. 

Projeto de Lei do Senaao n~ 180; de 
1984 ......,.. Complementar, -de autoria do Se
nador Nelson Carneiro,- que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar no 26, de 
11 de setembro de 1975, que unificou o 
PIS/Pasep, com vistas a permitir a utiliza
ção do saldo das contas individuais no ca
so que especifica. Declarado ptejiJdícado. 
Ao .Arquivo. 

1.3.1- Discurso após a Ordem do 
Dia 

SENADOR MAURO BENEV!DES-
Apelo em favor da apreciação pelo Senado 
do Projeto de Lei da Câmara n~ 9/89, que 
regulamenta o art. 159 da Constituição. 

1.3.2-Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Redação final do Projeto de Lei do 
DF no 21/89_. Aprovada nos termos do Re
querimento n1 361/89.A sanção do Gover
nador do Distrito Federal. 

- Redaçáo final do Projeto de- Lei do 
DF n~ 20/8S. Aprovada nos termos do Re
querimento n9 362/89. À sanção do Go\rer- -
nadar do Distrito Federal. 

1.3.3 -Discursos após a Ordem do 
Dia (continuação) 

SEf'W)OR JARBAS PAS5ARitiHO-

. SENADORÁUREOJ.IEUO

SENADOR RACHID SALDANHifDERZI 

SENADORÁURE0Mf!IL0-133anos 
do Corpo -de Bombeiros do Distrito Fe
deral. 

SENADOR JOSefÓNÁC/0 FcRREIRA 
-=.__ Expostção do Presidente da Confede- -
ração Nacional de Transportes Terrestres, 
Sr. Carriilo- COlã., na Córn~são de Trans
portes da Câmara dos Deputados, sob o 
tema "Ti"arisporte Rodoviário~ uma- visão 
empresarial"._ 

SENADORLOGRIVAL fJAPTISTA ~So
lenidade de posse do Ministro Washinton 
Bolívar de Brito, no cargo de Presidente 
do Superi()r 1 ribunal de Justiça. · 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG ::-A _questão da gratuidade do ensi-
no público superior. -

SENADOR ANTÓNIO L(JJZ MAYA ~ 
Projeto apresentado por S. Ex~ dispondo 
sobre a realização de perícia obrigatória 
em acidentes de trârisito. 

SE/'IADOR ALFREDO CAMPOS- Dia 
Internacional do Cooperativismo. 

SENADOR ODACIR SOARES- Limi
nar concedida pela Justiça contra a venda 

das Centrais Elétricas de Roridõnia - Ce- · 
ron, em açªo popular, pr_Qposta pelo Dr. 
Antônio Morimoto. 

1.3.4-Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCORSOS PRONUNCIA-
DOSEM SESSÃO ANTERIOR .. -

-=Do Senhor Leite Chaves, proferido na 
sessão de 14-6-89. 

-Do Senhor -João Lobo, proferido na 
sessão·de 14-6-89. 

-Do Senhor João- Lobo, proferido na 
sessão de 15-&.89. 

:-Do Senhor Leite Chaves, proferido na 
sessão de 15-&.89. 

-Fala do Sr. Presidente Nelson Car
neiro, na sessão de 15-6-89. 

-Do Senhor AfonSo SanCho, proferido 
na sessão de 15--6-89. 

_-Do Senhor Leite Chaves, proferido na 
sessão de 16-6-89. , - - -

-Do Senhor Odadr Soares, proferido 
na sessãq de 19-6-89. 

<f- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

5 __:COMPOSIÇÃO DE COMIS: .. 
SÕES PERMANENTES 

.. 

Ata da 89\l Sessão, em 29 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da.48~ Legi$latura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30MINUTOS. ÀÓMM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior - Leopoldo Peres - Carlos De'Carlí -
Odacir Soares...:... Olav_o Pires -JarbaS Passa
rinho - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz 
Maya.. - Alexandre Costa - Edison Lobão 
-João Lob·o- Chagas Rodrigues- Afoil.So 
Sancho - Cid Sabóia de Carvalho --Mauro 
Benevides- Carlos Alberto - I..avoisier Maia 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - João 
Lyra- Lourival Baptista- Luiz Viana -Juta
hy Magalhães -Jos_é Ignácio Ferreira- Ger
son Camata -João Caimon -Jamil Haddad 
- Nelson Cameiro - Ronan Tito - Mauro 
Borges - Iram Saraiva - Pompeu de Sousa 
- Meira Filho -- Louremberg Nunes Rocha 
- Márcio Lacerda - Mendes Cariale - Ra-
chid Saldanha Dei;l:i- W1lson Martins -José 
Richa - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin 
-José Paulo Biso]. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--A _!is_~ de- presença acusa o compareci
mento de 44 _Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro- aberta a sessão. 

-Sob a proteção de Deus, iniciamos noss_os 
trabalhos, 

O Sr. 1_? Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

-~~Elid0o-Se9umte -

EXPEDIENTE 
Mensagens . 

DO PREsiDEN1E DA REPÚBUCA 
Restltulnd~ autógrafos de Projetas de 

Lei sancionados: 
N;cl33/89 (n' 293Í89, na origem), de 28 

do corrente, referente ao Projeto de Lei de 
canverSaO n~-_'S-;' de 1989, _que diSpõe sobre 
o exerCício dÕ' direitO ·ae greve: -defíne-as ativi
dades essenciais, regula o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, e dá 
outras providências. 

(Projeto qu_e se transformou na Lei n? 7. 783; 
de 28 de Jtirihci r:le-JQ~9.) 
~~ 134/89 (n? 295/89, na origem), de 28 

do corrente, referente ao Projeto de Lei de 
Conversão n? 12, de 1989, que autoriza a àber
tura de crédito extraordinário, em favor da Se~ 
cretaria-Geral do Mínistério do Interior, nO va~ 
lorde NCz$ 5.000.000,00 (dnco milhões de 
cruzados novos), para as situações que espe-
cifica. " 

(Projeto que se transfoiTT'iou na Lei n? 7 .785, 
de 28 dEi junhO de 1989.) - -

DO GOVERNADOR DO DISmiTO 
FEDERAL 

Restituindo -ãutógraf_;-de Projetas de 
Lei sansionados: 

No 52/89-DF (n' 41/89, na origem), de 28 
do corrente, referent_e ao Projeto de Lei do 
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DF n<:> 13, de 1989, que faculta o direito de 
opção pela, aposentadoria à conta do Distrito 
Federal a ex-seiVidores do Quadro Suplemen
tar de Pessoal do Distrito F~çleral e dá outras 
providências. 

(Projeto que se transformou n~_ Lei_n" 26, 
ele 28 de junho de 1989.) ···· 

N<:> 53/89-DF (n" 42/89, na origem), de 28 
do corrente, referente ao Projeto de Lei_ _do 
DF n? 7, de 1989, que__ institui normas p-ara 
a atualização monetária de débitos com a Fa
zenda Públ_iça do Distrltó Federal, altera o De
creto-Lei n<:> 82,_de 26 de dezemb~_de_1966, 
e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 27, 
de 28 de junho de 1989.) -

N• 54/89-DF (n' 43/89, na origem), de 28 
do corrente,_ referente __ ao .Projeto d~ Lel 4o 
DF n9 14, de 1989, qúe suspende a aplicação 
da Lei n" 8, de 29 de dezembro de 198.a no 
período que menciona. 

(Projeto que se transformou na Lei oJ 28, 
de 28 de junho de 1 989.} 

MENSAGEM N• 51, DE 1989-DF 
(N• 44/89-GAG, na origem) 

BrasiTia, 28 de junho de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência, para apreci~ão_ pelo Senado Fede
ral, o projeto de lei anexo que aprova as tabelas 
das Fundações Públicas do Distrito Federal 
e dá outras providências. 

A sistemática estabelecida para a remune
ração daquelas fundações revelou-se inade
quada em face da atual conJuntura econômica 
do pais, o que ocasionou dive(sos protestos 
e reivindicações dO$ servidores das fundações 
destinatárias des_te projeto de lei. 

Quando das anteriores datas-base, isto é, 
maio último, das categorias beneficiadas, as 
negocia_ç_õ.e:;_cole:tivas levaram ao acord9 de 
que havia necessidade de ç:.orrigir-se as distor
ções acumuladas com o decorrec do inters
tício entre a data-base anterior e a ~tua!. 

Para adequar a situação dos servidores da
quelas fundações ao contexto atual, mister se 
faz a instituição de gratificações de incentivo· 
e a reestruturação das Tabelas de Vencimen
tos das Fundações Públicas do Distrito Fede
ral, o que tenho a honra de submeter a Vossa 
Excelência. 

Permito-me ainda, nos termos do artigo 4<> 
da Resolução do SenadQ_Federal n~ 1,??_'-soli
cttar o caráter de urgência na apredaçao deste 
projeto~ dada a relevân~ia da matéria ~m ques
tão. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e elevada c;Qnsic;Jeração. -
Joaquim Domingos Roríz, Governador do Dis
trito Federal. 

PROJETO DE lEI DO DF 
N• 32, DE 1989 

AproWI liibelas das Fundações Públicas 
do Distrito Fec/(#'al e dá outras provfdên~ 
cias. 

-O Senado Federal decreta; 

Art. 1_~ _ São_ alteradas, na forma dos Ane
xos I, II, III, lV e V, as Tabelas de Empregos 
Permanentes e _as Tabelas_ de Empregos em 
Com!ssão das _fundações Públicas do Distritp 
Federal. 

Art. 2° Ficam criadas nas Fundações Pú
- blicas do bistrito Federal as Seguintes gratifi

caf._ô~:-

1-Gratificação de Incentivo ao Desempe
nho Mécllco-Q_l~D. no percentual de 30% 
(trinta por cento) sobre a referência em que 
o servidor se encontrar localizado, para a cate
goria de médico da Fundação Hospitalar; 
II-Grâtificação de Incentivo à Atividãd~ 

Odontológica-GIDOD, no percentual de 30% 
(trinta por cento)_ sobr_e __ a referência em que 
ci Sê"rVidor se encontrar localizado, devida à 
categoria de Odontólogo da Fundação Hos
pitalar; 

IJI- Gratificação de Ações Básicas-GAB, 
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre 
a referência inicia] da categoda que o servidor 
integrar, devida aos servidores lotados n-os 
Cerlfi'OSâe Saúde da Fundação Hospitalar; 

IV- Gratificação Especial de Movimenta
ção--GEMQV, no_ percentual de 1Q% (dez por 
cento) sobre a referência inicial da categoria 
que o servidor integrar, devida ao _servidor da 
Fundação Hospitalar que, mediante compro
vação, não resida no perímetro de atuação 
do órgão central ou descentralizado_ onde este
ja lotado; 

V-Gratificação de Incentivo ao Trabalho 
riaS Unidades Descentralizadas, no percentual 
va1iávelde9% (noveporcentõ)a 15% (quinze 
por cento) sobre a referência NM_ 10 para os 
servidores de níver inédio e de 6% (seis por 
cento} a 10% (dez por cento) sobre a refe
~hcla NS 1 para os servidores de nível supe
rior, devida aos servidores da Fundação do 
Serviço Social lotados nas unidades descen
tralizadas; 

VI- Gratificação ·de Exercício no Magisté
rio, no percentual de 17% (dezessete por cen
to) sobre a referência em que o servidor estiver 
localizado, devida à categoria de Professor da 
Fundação Educacional; - -

VH- Gratificação- de Apoio à Educaçáo, 
nos precentuais de 15% (quinze por cento) 
sobre a referência 1 R para os servidores locali
zados nas rererêndas 1 a 17 e de 10% "(dez 
por cento) sobre a teferêilcia 1 R para os servi
dores localizados nas referências 18 a45, devi
da às demais categOrfas da Fundação Educa
cional. 

Art. 3<> O Governador do Distrito Feder_al 
eXpedirá os atas necessárioS -à regulametita-
ção desta lei. 

_Art. 49 As despesas decqrrentes da aplica
ção de~ta lei coJ:rerão à_ conta de dotações 
próprias -do or-çamento do bistrito Federal. 

.. . 

Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo os efeitos fman-
cekos a 1<> de junho de 1989. · 

Parágrafo único. -A retroatlvidade a que se 
refere este artigo será de 19 de maio de 1989 
para a Fundação Zoobotânica. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, de -âe 1_989; 10rda 
República e 30Q de Brasília. 

. 

ANEXO ! AO PROJETO OE--[~ I 

Tabela de, Empregos Permanentes 
da FundaÇão Hospitalar do DF 

Referência Valor 

f\1.4-01 193,61 
r-.tA-02 202.93 
f>,1-03 212,61 
f\1.4-04 222,47 
.... 05 233,04 
f'.N-06 244,20-
NM-07 255,9.4 
M-1-08 268,10 
NM-09 280,97 
NM-10 294,.47 
NM-11 308,.46 
NM-12 323,18 
NM-13 338,86 
NM-14 355,33 
NM-15 372,52 
N!ol-16 390,49 
NM-17 409,53 
NM-18 429;47 
NM-19 439,22 
NM-20 460,57 
NM-21 481,68 
NM-22 502.48 
NM-23 521,04 
NM-24 540,43 
NM-25 560,56 
NM-26 581,70 
NM-27 603.92 
NM-28 627.20 
NM-29 651,62 
NM-30 677,41 
NM-31 704,24 
NM-32 732,66 
"'"33 762,35 
NM-34 793,68 
NM·35 812,28 
r-.tA-36 831,59 
f'.N-37 852,60 
f>,1·38 869,33 
r-.t.1~a9 891.78 
NS-01 793,68 
tJS-02 81? .28 
NS-03 831,59 
~lS-04 852,60 
NS-05 863,33--
NS-06 891,78 
NS-07 909,87 
NS-08 934,52 
NS-09 $54,02 
NS-10 980,87 
NS-11 1.005, 72 
NS-12 1.031,55 
NS-13 1.058,48 
NS-1-4 1.089,44 
NS-15 1. 124,01 
NS-16 1.159,29 
NS-17 1. 196.20 
NS-18 1. 235,12 
NS-19 1. 275,82 
NS-20 1.318,96 
NS-21 1.363,96 
NS-22 1. 404,89 
NS-23 1.447,03 
NS-24 1. 490,44 
NS-25 1.535,15 

-

--
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36 horas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçáo U) 

ANEXO I AO PROJEiO D!: fEr-

Tabela de Empregos em Extinção-
da Fundação Hospitalar do DF 

N''ivel Valor . 

ll 423,96 
13 457,29 
14 501.93-
15 504_.49 

-

19 I 090,02 
22 I 264,40 
23 I 389,66 
24 I 447,61 

Repouso 
Salãrlo Pro-labore Semanal 

Fixo Máximo 

548,37 729,16 170,08 

ANEXO I AO PROJETO DE UJ -

Tabela de Empregos em Comissão 
da Fundar;ão Hospitalar do DF 

Salârlo 
Total 

1.4447,61 

Referência Valor 

Especial 2.052,57 
EC-O! 1. 79!);34 
EC-02 1. 594.45 
EC-03 1.463, 71 
EC-04 1.437,47 
EC-05 1. 398,20 
EC-06 1.360,96 
EC-07 1.321,M 
EC-08 1. 280,58 
EC-09 1.267,51 
EC-10 1. 249,85 
EC-11 1. 2'08,65 
EC-12 1.186,93 

- ~ 

EC-13 1. 143,39 
EC-14 1.114,03 ~; 
EC-15 1.080,86 
EC-16 I .063,50 
EC-17 1.006,94 
EC-18 990,46 
EC-19 9'16,35 
EC-20 776,49 
EC-21 752,76 

~ 

EC-22 738,89 
EC-23 700,95 __ 
EC-24 686,93 
EC-25 654 '77 
EC-26 622,07 -

EC-27 561,41 

Se~xta-feira 3U~ 3269 

ANEXO II AO PROJETO DE LEI 

Tabela de Empregos Permanentes 
Da Fundação Educacional do DF 

Pessoal Técnico- Administativo 

Referência Valor (N:Cz$ ••• ) 

I R ! 16,95 
2 R 122,37 
3 R 128,05 
4 R 133,99 
5 R 140,20 -
6 R 146,71 
7 R 153,51 
8 R 160,64 
9 R 168,09 

10 R 175,89 
11 R 184,05 
12 R 192,58 
13 R 201,52 -14 R 210,87 
15 R 220,65 
16 R 230,89 
17R 241,60 
18 R 252,81 
19 R 264,53 
20 R 276,81 
21 R 289,65 
22 R 303,09 
23 R 317,15 
24 R 331,86 
25 R 347,26 
26 R 3~.37 
27R 380,22 
28 R 397,86 
29 R 416,32 
30 R 435,63 
31 R 455,8.4 
32 R 476,99 
33 R 499,12 
34 R 522,27 
35 R 546,50 
36 R 571,86 
37 R 598,39 
38R 626,15 
39R 655,19 
40 R 685,59 
41R 717,40 
42 R 750,68 
43 R 78!::>,50 
44R 821,94 
45 R 860,08 
46 R 899,98 
47R 941 '73 
48 R 985,42 
49 R 1.031,13 
50 R 1.078,97 
51 R 1' 129,02 -
52 R 1. 181,40 
53 R 1,236,21 
54 R 1. 293,56 
55 R 1.353,57 
56 R 1.416,36 
57 R 1.482,07 
58 R 1.550,83 
59 R !.622,77' 
60 R 1.698,06 
61 R 1. 776,83 
62 R 1.859,26 
63R 1. 945,52 
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ANEXO 1 I AO PROJETO DE LEl 

Tabela de Empregos Permanentes 
02: Fundação Edúcacional do OF 

Magistério 

Referência Valor (NCz$ . . ) 
-:c 

1 v 261,13 
2 v 279,50 
3 v 299.18 
4 v 32:0,24 
5 v 342,79 
6 v 366,91 
7 v 392,75-
8 v 420,38 
9 v 449 '98 

10 v 481,66 
11 v 515,56 
12V 551,86 
13 v 590, 70 
14 v 632' 28 
15 v 676' 79 
16 v 724,113 

1 Q 522~25 
2 Q 559,02 
3 Q 598.37 
• Q 640..,49 
5 Q 605,57 
6 Q 733,84 
7 Q 785,48 
8 Q 840,78 
9 Q 399,96 

10 Q 963,31 
11 Q 1.031,12 
12 Q L 103,70 
13 Q 1. 181,39 

" Q 
1.264,55 

15 Q 1.353,56 
16 Q 1. 448,84 

ANEXO II AO PROJETO DE LE'l 
Tabela de Empregos em Comissão 
da Fundação Educacional do DF 

E. C Valor (NCz$. .. ) 

o 1.743,04 
I 1.524,59 
2 1354,00 
3 1242,98 
4 1220,70 
5 1.187,34 
6 1.155,72 
7 1.122,23' 
8 1.087.44 
9 1.076,36 

lO 1.061,36 
11 1.026,37 
12 1.007,94 
13 970,96 
14 945,37 
15 917,85 
16 903.10 
17 855,07 
18 841,09 
19 778,15 
20 659.40 
21 639,24 
22. 627,46 
23 595,24 
24 583,33 
25 556,02 
26 528,26 
27 476,75 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1989 

ANEXO l!l AO PROJI:.IO DE LEi c--_·-_.~7 ... ~;._.,_·.~~-·~ ---~ t_ ...• _1_,,ft_.,_· r,_ ·_c,_; __ _ 
Tabela de Er~prego11 Permanentes - - ... _.., 
d~ Fundação Z.oobot.ãnica do DF EC-02 

r---~R~ef.~c-re~n-o~~----.---~-.-b-r_N_C~z~$--~-t -- ~~:~ 
122COI 
1.100.76 

852.47 
565,77 
525,99 
501,33 
416,30 

8 
9 

lO 
li 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

148,40 
155,23 
162,42 
169,80 
177,76 
186,13 
194,87 
203,98 
213,59 
223,67 
238,17 
245,19 
256,90 
269,23 
282,12 
295,55 
309,80 
324,71 
340,36 
356,30 
372,11 
387,67 
401,57 
416,48 
431,15 
446,95 
463,63 
469,28 
487,52 
506;85 
526,91 
548,14 
570,49 
593,86 
618,35 
644;11 
671,80 
699;14 
710,97 
727.71 
757,74 
789,19 
820,32 
850,30 
880,30 
911,59 ·. 
943,30 
969,59 
996,71 

1.025,14 
1.054,76 
1.078,27 
1.110,79 
1.145,02 
2280,49 

ANEXO III AO PROJETO DE LEI 

Tabela de Emp~gofl l'!m Comlg.são 
da Fundação Zoobotãnka do DF 

Símbolo Valor NCz$ __ l 
EC-Especial 1.571.84 

EC-01 1.374,84 

EC-22 
EC-24 
EC-25 
EC-26 

ANEXO IV AO PROJETO DE LEI 
Tabela de Empregos Permanent~s 

da Fundação Cultural do DF 

Referênclas Valor 

1 131,26 
2 137,29 
3 143,50 
4 150,12 
5 157,02 
6 164,50 
7 172,11 
8 180,49 
9 189,18. 

lO 198,18 
li 207,37 
12 217,25 
13 227,63. 
14 238,60 
15 249,93 
16 261,92 
17 274.47 
18 287,64 
19 301,26 
20 315,88 
21 33124 
22 347,26 
23 364;02 
24 381,78 
25 400,34 
26 409,44 
27 429,32' 
28 449,04 
29 468.40 
30 485/71 
31 503,78 
32 522,55 
33' 542,26 
34 562.98. 
35 584,68 
36 -

607.44 
37 631,51 
38 656,50 
39 682,99 
40 710,67 
41 739,87 
42 753,56 
43 768,09 
44 783,27 
45 795,68 
46 812.16 
47 825,49 
48 848,44 
49 883,61 
50 918,41 
51 951,94 
52 985,59 
53 1.045,39 

-

c 
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AliEXO rt AO PRCiJETO DE LEI 

Referência Valor 

54 1.056,12 
55 1.085,56 
56 1.115,86 
57 1.147,85 
58 1.180,81 
59 1207,28 
60 1.243,60 
61 1.281,96 
62 1.321,61 

ANEXO IV AO PROJETO DE LEI 

Tallela de Empregos cm Comissão 
d'a Fundação Cultural do DF 

Referência Valor 

Especial 1.914,79 
EC-01 1.674,80 
EC-02 1.487,39 
EC-03 1.365,44 
EC-04 1.340,97 
EC-05 1.304,33 
EC-06 1269,58 
EC-07 1232,80 
EC-08 1.194,58 
EC-09 1.182,41 
EC-!0 1.165,96 
I' C- 11 1.127.49 
F.C-12 1.107,23 
EC-13 1.066,62 
EC-14 1.038,53 
EC-15 1.008,27 
EC-16 992,08 
EC-17 939,31 
EC-18 923,95 
EC-19 854,61 
EC-20 724,36 
EC-~1 702,21 
EC-22 689,27 
EC-23 653,87 
EC-24 640,80 
EC-25 610,79 
EC-26 _ 580,29 
EC-27 523,70 

ANEXO IV AO PROJETO DE ~EI 

Tabela de Emprenos Permanentes 
da OSTNB dá Fundação Cultural do DF 

Referencia Valor 

Regente Titul<l.r 1.218,60 
. Regente Assistente 1.146,73 
Oasse "A" 877,74 
aasse "B" 1.058,33 
Classe "C" 1.146,73 

ANEXO V AO PROJETO DE LEI 

_Tabela de Empregos Permanentes 
da Fundação do Serviço Social 

Servidores de Nível Médio 

Referência Valor 

01 171;30 
02 179,01 
03 187,06 
04 195,48 
05 .. 204,28 
06 213,47 
07 223,08 
06 233,12 
09 254,57 
11 266,02 
12 277,99 
13 290,50 
14 303,58 
15 317,24 
16 331,51 
17 346,43 
18 362,02 
19 378,31 
20 395;34 
21 411,15 
22 427,60 
23 444,70 
24 462,49 
25 480,99 
26 500,23 
27 520,24 
28 541,05 
29 562,69 
30 585,19 
31 608,60 
32 632,95 
33 658,26 

Oasse "A" 585,19-

ANEXO V AO PROJOO DE LEI 
Tabela de Empregos Permanentes 

da Fundação do Sél'vlço Social 
Servidores de Nível Superior 

Referência 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09. 
10 
11 
12 
13. 
14 
15 
16 
17 

Valor 

702,14 
720,39 
739,12 
758,34 
778,06 
798,29 
819,04 
840,34 
862,19 
884,60 
907,60 
931,20 
955,41 
980,25 

1.005,74 
1.031,69 
1.058,72 

.. 

Referêncía Valor 

18 1.086;34 
19 1.114,49 
20 1.143,46 
21 1.173,19 
22 1203,69 

ANEXO V AO PROJETO DE LEI 

Tabela de Empregos em Comissão 
da Fundação do Serviço Social 

Servidores de Nível Médio 

-~- -

Sunbo/o Valor 

Especial 1.730,57 
01 1.513,68 
02 1.344,34 
03 1.234,08 
04 1211,98 
05 1.778,84 
08 1.147,44 
07 ].] 14,21 
08 1.079.68 
09 1.068,68 
10 1.053,78 
11 1.019,04 
12 1.000,73 
13 964,02 
14 938,60 
15 911,29 
16 696,64 
17 846,95 
18 835,07 
19 772,57 
20 854,68 
21 634,67 
22 622,94 
23 590,99 
24 579,17 
25 552,05 
26 524,48 
27 473,34 

(À Comissão do Distrito Federal.) 

Ofícios 
· · DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 32/89, de 28 do _correrite, comunlcando 
ter sido declarado prejudicado o Projeto de 
Lei do Senado n~ 244, de 1981 - Comple
mentar, de autoria do Senador Cunha Uma, 
que acrescenta o parágrafo 4? ~o artigo 29 
da Lei Complementar nç 1/67, que visa a redu
zir, em casos·que especifica, o limite mínimo 
populacional de que trata o inciso l do mesmo 
artigo. 

N9 34/89~ de 28 do corrente, comunicando 
ter sido declarado prejudicado o Projeto de_ 
Lei do Senado n~ 141, de 1979_~ Comple_
mentar, de autoria do Senador Orestes Quér
da, que introduz àlteração na Lei Complemen~ 
tar nço 25, de 2 de ju1ho de 1975, que "estabe
lece critério e lirriites para a ftxação da remune
ração dos vereadores. 
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N~ 35/89, de 28 do corrente, com_\.micando 
ter sido declarado_ prejydicado o Projeto de 
Lei do Senado nç 13, âe 1986 - Comj)le~ 
mentar, de autoria do Senadores Amaral Pei
xoto e Benedito Ferreira, que cria o Estado_ 
do TocantinS, mediante desmembramento da 
área do Estado de Goiás. 

N9 36/89, de 2_8 do corrente, comunicando 
ter sido declarado prejudicado o Projeto de 
Lei do Senado n~_ 12, de 1986 - ~mple~ 
mentar, de autoria_ do Senador Helvídio_Nunes, 
que dá neya redação aos ftens_ [ e IV. art. 29, 
da Lei Complementar n-:> 1, de 9_de novembro 
de 1967. 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 22, DE 1989 

(1'1' 2.727189, na Casa de Origem) 
(De inidativa ao Senhor 
Presidente da República) 

Autoriza a Petrobrás Química SA. -
Petroquisa a participar do capital de so
ciedades do _Pólo Petroqufmfco do Rio 
de Janeiro. 

O Coi"lg"reSso Nadon_al deçreta: 
Art. 1 ç Fica a Petrobrás Química S.A. - _ 

Petroquisa, subsidíária da Petróleo Brasileiro 
SA- Petrobrás, constituída na forma do dis
posto no art. 39 da Lei n9 2.004, de 3 de outu
bro de 1953, autorizada, no exercício das ativi· _ 
dades previstas nos seus estatutos sociais, a 
participar, minoritariamente, do capital de so
ciedades responsáveis pela implantação de 
projetes no Pólo Petroquímico do _Rio_ de Ja
neiro. 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N• 245, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso NadonaJ: 

Nos termos do art 61 da Constituição Fede
ral, tenho a honra de submeter à elevada deli
beração de Vossas Extelênci_as, acompanha
do de exposição de motivos dos Senbore& 
Ministros de Estado das Minas e Energia, do 
Desenvolvimento da lndús_triª e do Comércio 
e da Fazenda, o anexo projetode Jeí que "auto: 
riza a Petrobrás Qufrnica SA - Petroquisa, 
a participar do capital de sociedades do Pólo 
Petroqultnico do Rio de Janeiro". _ _ _ 

Brasflia, 8 de junho de 1989. -José Sâmejt 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 29, DE 
17 DE MARÇO DE f989, DOS SENHO
RES MINIS'IROS DE ESTADO DAS MI
NAS E ENERGIA, DO DESENVOLVI
MENTO DA IND_ÜS'ffi!A E DO COMÉR-
00 E DA FAZENDA. 

ExCelentíssimo Senhor Presidente da 
República: 

Temos a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossa Excelência o incluso ante-

projeto de lei, que autoriza a Petrobrás Quí
mica S.A. - Petroqtifsa a participar do capital 
de sociedades no Pólo Petroquímica do Rio 
de Janeiro. 

2, A ·crescente representatividade do par~ 
que petroquímico nacional em n~sa ecQno
mia levou o Governo Federal a _autorizar a 
criação, no Estado do Rio de Janeiro, do quar
to pólo petroquúnico brasileiro. Tendo em vis
ta o su~esso __ alcançado no processo de _im
plantação e desenvolvimento dos demais pó
los (na Bahia, ~m São Paulo e no .Rio Grande 
do Sul), mais uma vez foi atnbufdo à Petrobrás 
t\Uim1cá SA-Petroquisa um papel relevante 
nesse novo empreendimento. 

3. Ao criar o Pólo Petroquímica do Rio 
de Janeiro e estabelecer normas para a sua 
implantação, o Decreto n1 94.745, de 6 de 
agosto de 1987, dispôs o seguinte: 

Art. 39 O planejamento básico e a cons~ 
trução das unidades centrais fornecedoras de 
produtos petroquímicos básicos, serviços e 
utilidaes caberá a sociedade de capital nacio
nal, sob a coordenação da Petroquisa, que 
délª- partrdpará. 

§ 19 A participação da Petroquisa, nos 
projetas de 2~ geração, quando necessária, ·· 
Ocorrerá na fànna minoritária, objetivando a 
consolidação e o fortalecimento da empresa 
privada nacional. ( ... ) 

4. A Petrobrás Química SA- Petroqufsa 
é urna empresa subsidiária da Petróleo Brasi
leiro SA - Petrobrás e tem por objeto social 
a participação em sociedades vinculadas as 
indóstrias química e petroquímica. 
- 5_. A Petro_quisa dispõe de geração própria 
de recursos, não dependendo, pois. de recur
sos do T escuro Nacional para a realização 
dos projeteS em questão, e sua pãrticipação 
representará fator preponderante para a con
~JicfãÇão e fortaleclmento da empresaprlvada 
iladõnal no novo pólo, como requerido pelo 
citado dispositivo legal. 

6. Em face da sua condição de sociedade 
de economia mista, e por força çlo disposto 
no art 37, (nciso XX. da Constituição, a partici
pação da Petroquisa em empresa privada de
pende de autorização legislativa. 

7. O anexo anteprojeto de lei objetiva pro
porcionaar à Petroquisa maior flexibilidade no 
desempenho do papel que lhe foi cometido 
na implantação daquele importante empreen
dimento petroquímica, imposta a sua condi
ção de sócia minoritária nas sociedades de 
que vier a_ participar. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar 
a Vossa Excelência protestos do nosso mais 
profundo respeito: - Wcente Cavalcante Fia- · 
lho, Ministro de Estado das Minas e En-ergia 
-Roberto Cardoso Alves, Ministro de Estado 
do Desenvolvimento da lndóstria e do Comér
cio - Mal1son Ferreira da Nóbrega, Ministro 

_de Estado da Fazenda. 
EJJ1_8 de junho de 1989. 

LEG!SlAÇÁO CITADA 

LEI N• 2,004; DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dispõe sobre a Polftica Nacional do Pe
tróleo e d_efine as atribuições do Conselho 

Nacional do Petr61eo, institui_a Sociedade 
por Açóes Petróleo Brasileiro-Sociedade 
Anónima, e dá outras providências. 

""""'"'"''''""'"''""'SiÇAõ'iiíi"" 
Das Subsidiárias da Petrobrás 

Art. 39;-_- Á sociedade operará diretamente 
ou através de suas subsidiárias, organizadas 
com aprovação do Conselho Nacional do Pe
tróleo, n~ quais deverá, sempre ter a maioria 
das ações como direito a voto. 

§ }9 Na composição da restante parte do 
capital, observar-se-á o mesmo c:;ri_tério esta
belecido para a Petrobrás, assegurada a pro
porcionalidade a que se refere o art. 13, inciso 
n, lebra b, e a preferência estabelecida_ no art. 
40. . . 

§ 2? Os cargos de direção das empresas 
referidas neste artigo serão privativos dos bra
sileiros natos, sempre que seu objeto seja 
qualquer das atividades da indústria do pe
tróleo. 

§ 39 Na constituição dos corpos de dire
ção e fJScalizaçã"o das subsidiárias serão adota
dos critérfos análogos aos estabelecidos nesta 
lei, assegurando-se, ainda, às pessoas de direi
to póblico, com interesse relevante naquelas 
empresas, a representação na diretoria exe
cutiva. 

(A ComiSsão de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. (Pausa ) 

A Presidência r_e_cebe..u. do Govemãdor do 
Distrito Federal, a Mensagem n? 51, de 
1989-DF (n' 44/89, na oli9em), de 28 de junho 
do corrente, encaminhando ao Senado, dos 
termos do disposto no § ]9 do art. 16 do Ato . 
das Disposlçóes Constitucionais Transhórias, 
e da ReSolução n9 157, de 198"8, .elo Senado 
Federal, Projeto de Lei do DF i19 32, de 1989, 
que aprova tabelas das Fundações Públicas 
do Distrito Federal e dá outras providências. 

A matéria será despachada à CCiriiissãO do 
Distrito Federal, onde poderá receber t;omen
das pelo prazo de 5 dias. Encaminhada ao 
Senado nos termos do art. 49 da Resolução 
n9157, de 1988, a proposiÇão terá tramitação 
urgente, devendo a Comis"s.ão do Distrito Fe
deral emitir seu parecer no prazo máximo de 
25 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....... Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. 1_? Secretário. _ 

É lido o seguinte 

Oficio PSIGSE n9 37 
-Brasília, 28 de junho de 1989-

Senhor Primeiro Secretário 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência, em face do que dispõe o arL 16, 
§ 19, do Ato das Disposições Con~~ls 
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Transitórias, o Projeto de Lei no 176, de 1984, 
dessa Casa (Oficio SM n• 787, de 5-12-86) 
que •·autoriza a instituição da Fundaçáo. fv!e
morial Israel Pinheiro e dá outras prOVIden
cias". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de apreço. - Luiz 
Henrique, Primeiro Secretário.-

PROJETO DE LEI N• 8.584, DE 1986 
(Do Senado Federal) 

Em face do que dispõe o art. 16, § 1 ~. do 
Ato das Disposições ConstituciorfaiS Transi- · 
tórias, encaminhe-se o projeto ao Senado Fe
deral. 

Em 27 de junho de 1989.
Presidente. 

RESOLUÇÃO N' 6, DE 4 DE ABRIL DE J9ll9 

Determina o arquivamento das 
proposlçóes que menciona. 

A Câmara dos Deputados resolve: 
Art. 19 Das proposições que se encontra

vam em tramitação no dia 4 de _outubro de 
1988, fiCam arquivadas as seguintes, tenham 
ou não parecer. 

a) as de ink:iativa de deputados ou de Co~ 
missão permanente; e 

b) as que, iniciada na forma da alínea a, 
foram emendadas no Senado Federal. 

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao ar~ 
quivamento os projetas _que, embora na situa
ção prevista no caput /deste artigo, sorfreram 
anexação de outros apresentados a partir de 
5 de outubro de 1988. 

Art. 2~ Fica facultado ao autor, no prazo 
de 30 (trinta) dias da promulgação-desta reso
lução, requerer o desarqulvamento das propo
sições referidas no art. 19, caso em que se 
fará nova distribuição, mantendo-se_, porém, 
o número original e sua procedênciã para to
dos os efeitos regimentais. 

Art. 39 As proposições da iniciativa de ou
tros poderes ou do Senado Federal, que se 
encontram em tramitação no dia 4 de outubro 
de 1988, serão remetidas à Mesa para efeito 
de redistribuição, considerando-se não escri
tos os pareceres emitidos até aquela data. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. s~ Revogám-se as disposições em 
contrário. -Deputado Paes de Andrade, Pre
sidente da Câmara dos Deputados. 

Autoriza é/ instituição da Fundação Me
morial Israel Pinheiro e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art 1 ~ É o Governo do Estado do Distrito 

Federal autorizado a instituir a Fundação Me
moriai Israel Pinheiro, pessoa jurídica de direi
to privado, com sede e foro na Capital da Re
pública. 

§ 19 A Fundação adquirirá personalidade 
jurídica com a inscrição, no registro compe
tente,"rlos_ seus atas constitutivos. 

§ 29 A Fundação reger-s_e-_á por estatuto 
aprovado pelo Governador do Distrito Federal. 

-Art, 2~ -A fundã"ção fv\emoriallsrael Pinhei
ro terá por objeUvo a organização, conserva
ção e divulgação do acervo cultural referente 
à participação de_ todos quantos hajam, de 
forma destacada, colaborado na idealização, 
planejamento, formação e des_envolvimento 
da cidade de Brasília e deverá homena;gear, 
de forma indelével, grafando o nome dos seus 
pioneiros. 

Art. 39 O GoVeirio do Distrito Federal pro
videnciará a instalação e funcionamento da 
_Fundação a que se refere esta lei. 

Art. 4~ A Fundação Memorial Israel Pi
nheiro poderá dispor das seguintes receitas: 

1-as que lhe sejam destinadas nos Orça
mentos da- União e do Disfrito Federal; 

II- as doaçOes e ã.uxílios que lhe sejam 
atribufdos; 

III- as rendas provenientes de exposições 
e outroS er:npre_endime_ntos cylt!Jrais que pro
mova dentro e fora da Capital Federal. 

Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-Se as dispos!ç_õ~ em 
contrário. -- - --

Senado Federai, 5 de dezembro de 1986.
Senador José Fragelli, Presidente. 

_SINOPSE 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 176, DE 1984 

Aqtoriza a instítulção-da Fundação Me
moda/Israel Pinheiro e dá outras provi
dências. 

--- . -- _--- - :- . -

Aprésentado pelo Senhor Senador Jorge 
Kalume. -

Udo no expedierite da sessão de 12-9-84, 
e publicado no DCN(Seção 11) de 13-9-4. 

Distribuldo às Comissões de Constituição 
e Justiça, de economia e de Finanças. 

Em 25-8:86, ~~ão lid_o_s os seguinte Pare-
ceres: _ _ 

No 881/86, d.3 ~Comissão de Constituição 
e Justiça, relatado pelo Sr. Sanador Nelson 
Carneiro, pela constitucionalidade e juridid
dade do Projeto. 

Nq 882/86, da Comissão d_e Educação e 
Cultura, relatado pelo Sr. Senador Henrique 
Santillo, favorável à aprovação do Proj_eto. 

No 8_83/86, da Comissão do Distrito Federal, 
relatado pelo Sr. Senador César Cals, favoráve1 
ao Projeto de Lei. Aguardando inclusão Or
dem do Dia. 

Em 18-9~86, é incluído em Ordem do Dia. 
Aprovado em 1? turno. 

Em 27-11-84, é incluído em Ordem do Dia. 
Apreciação adiada em virtude da falta de quo-
wm. 

Em 4-12-86, é indtúao em Ordem 
do Dia. Aprovado em segundo turno. 
É lido o Parecern"' 1.141/86, da Co
missão de Redação, relatado pelo S:e
nhor Senador Octávio Cardoso, ofere
cendo a --ied8ção final da matéria. 
Aprovada a redação fmal nos termos 
do Req. n' 560/86, subscrito pelo Se
nhor Senador Benedito Ferreira. 

___ (A camara dos Deputados com o Oficio 
SM-N' 787, de 5-12-86) 
SN N' 787 

Em 5 de dezembro de 1986 
Senhor Primeiro Seci'etáfto; 

- Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência, a fim de· ser submetido à revisão 
da Câtnarã dos Deputados, nos termos. do 
art. 58, ·da Constituição federal, o Projeto de 
Lei do Senado n9 176, de 1984: constante 
dos autógrafos juntos, que "aautoriza a institui
ção da Fundação Memorial Israel Pinheiro e 
dá outras provi~ências". 

AprOveitO-a oportunidade para renovar a 
Vossa Exce1ência os protestos de minha eleva
da estimei e mais distinta consideração.- Se~ 
nadar EnéasFaria, Primeiro_Secretário. 

PARECERES N" 881,882 e 883, de 1986 

Sobre -o Projeto de Lei do Senado n'!"J76, 
de 1984, que "autoriza a Jnstítul'çãõ da-
FundaçJo Memorial Israel Pinheiro _e dá 

-outras providências." 

PARECER N" 881,-DE 1986 
(Da CotfifsSãõ de Constituição e Justiça) 

Relator:.Senador Nelson Cameiro _ 

O projeto de autoria do nobre Senador Jor
ge Kalume, visa a autorizar o governo do Dis
trito Federal a instituir a Fundação Memorial 
Israel Pinheiro; pessoa jurídica de direito priva
do, com sede e foro nesta _Capital (art. 1 g). 
A Fundação teria como objetivo a organiza
çãu; conservação e divulgação do acervo-cul
tural referente à participaçâu de todos quantos 
hajam, de forma destacada, colaborado na 
idealização,-planejamento, forn1ação e desen
volvimento da cidade de Brasilia e deverá ho
menagear de forma indelével, grafando os no
mes dos seus pioneiros (arl:. 2?). 

Em apoio de sua proPosição, recorda o no
bre parlamentar acreano quantos, desde o 
marquês de Pombal, tiveram "ligações com 
a idéia da interiorizaçao das decisões nacio
nais". 

É privativa do Presidente da República a 
iniciativa de qualquer proJeto de lei, que impor
te alteração administrativa do Distrito Federal 
(Constituição, art. 57, IV). Ocotre que, no caso, 
se trata de proposição meramente autorizativa, 
que não colide, assi[ri, de acordo _com orienta- _ 
ç:ão tranqüila do CongresS-O Nad0i1al, com a 
proibição constitucional. 

Meu voto, assim, é pela constitucionalidade, 
jurididdade _e aprovação do proje:to. .. . 

Sala das ComisSões, 18 de setembro de 
I 985. -José lgnáclo Felieir.i,-PreSidente -
Nelson O:Jmeiro, Relator -Jutahy .Magalhães 
-LWz Cava!cante-fl1artlns Filho- Helvídio 
Nunes - Roberto Campos ....::. Octávio Càr
doso. 

PARECER N' 8Bz, DE 1986 
(Da Comissão de Educação e Cultura) 

Relator: Senador Henrique Sanüllo 

O Projeto de Lei n~ 176, de 1984, de autoria 
do nobre Senador Jorge Kalume, autoriza o 
Governo do Distrito Federal a instituir a Funda-
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ção Memorial Israel Pinh-e[fo, pessoa jurldica dera\". Depois de rápido histórico, o ilustre 
de direito privado, regida por estatuto a ser Senador Jorge Kalume coloca em posição fc-
aprovado pelo Senhor Governador do DiStrltõ cal os nomes de Israel Pinheiro, Lúcio Costa, 
FederaL A Fundação terá por objetivo a erga- Oscar Niemeyer e Bernardo Sayão. 
nização, conservação e divulgação_de acervo O Projeto de Lei eni. epígrafe vem a este 
cultural referente à participação de todos os órgão técnico depois de merecer aprovação 
que atuaram de forma destacada na criação das doutas Comissões de Constituição e Jus-
da cidade de BrasJ1ia. O projeto em exame tiÇa-e deEaucação e Cultura desta Casa. Ca-
indica, ainda, as fontes de receitã da referida be-nos, pois, examinar o mérito da proposição 
fundação. no que se refere aos aspectos pertinentes ao 

Na justificação, o autor traça uma linha hís_- Distrito Federal, conforme manda o Regimen-
tórica das primeira propostas de mudanç:a da to Interno. 
Capital brasileira __ até a_fundação de Brasília, Cumpre-nos opinar que foi feliz o autor ao 
conduindo que muitas personalidades contri- colocar em primeiro plano o nome de Israel 
buíram, com sua inteligência e esforços, para Pinheiro. Primeiro presidente da novacap, 
que tal fato ocorresse. Já tendo sido cons- preferiu abrir mão de seu mandato _de depu-
truído, para justo preito de homenagem, o Me- tado _para dedicar-se de corpo e alma, desde 
marial a Juscelino Kubitschek de Oliveira. veri- -1956, à epopéia da construção da noya capital. 
fica-se, porém, a existência de urna lacuna P~rece-nos, portanto, oportuna, não só a ho· 
no que tange a outros homens públicos que menagem a esse fun4ador, como também 
deram o melhor de si para s construção da a outrO$ nomes de prime_ira plana a quem 
nova Capital federal. Assim, é autorizada a cria- Brasflia e o País devem uma obra notável, can-
ção de uma Fundação destinada a homena- troversa, mas irreversível. É indispensável pre-
gear, em primeiro plano, a Israel Pinheiro, mas servãt o pãtrimônlo histórico de uma capital 
também aos demais construtores da cidade, tão jOvem, e, neste sentido, torriamos a: liber-
cujos nomes serão gravados na sede da enti- dade de lembrar que nem só _admini~tradqres, 
dade. arqUitetos', paisagistas, urbanistas e engenhei-

Apresente proposição merece o apoio des- ros construíram a cidade. Tal FundaÇão~deve-
te órgão técnico. Brasília é uma cidade de r.á certamente perpetuar a memória daqueles 
vinte e cinco anos de idade, que precisa pre~---------migrantes que, escapando das condições es-
servar sua memóri_a._lsrae:l P.inhei_ro_, com efei- tabelecidas pela nossa estrutura agrária, acar-
to, teve uma participação altamente destacada reram à construção da nova capital em busca 
na construção da Capital, como evidencia a de trabalho e vida melhores. 
História. Todavia, a Fundação de que _trata o Convém inendOnar, ainda, que em se tra-
projeto visa também a homenagear outras tand_o de uma lei autorizativa, saberá o Senhor 
personalidades_que também se destacaram Governador do Distrito Federal ínclUír seus 
no épico empreendimento da interiorização dispositivos no contexto de uma política racio-
da sede do Governo Federal. Assim, pois, nos_-_ nal ç(e presetvação do patrimônlo histórico. 
so parecer é favorável à aprovação do Projeto É imprescindível presetvar a memória sem 
de Lei n"' 176, de 1984. multiplicar o número de obras e memoriais. 

Sala das Comiss.ões, 17 de abril de 19_.$6_--- de ritodó a repetir a Inconveniência do perfil 
--AderbaJ Jurema, Presidente - Henrique museológico brasileiro, onde as coleções se 
Santíllo, Relator - Jorge Kalume~ sem_ voto. pulverizam por grande número de instituições. 
-João Ca/mon -NívaldoMachado. É-preciso também prever o fin8:ndamento 

PARECER N· 883, DE !986 
(Da Comissão do Distrito Federal) 

Relator: Senador CeSãTCals 

O Projeto de Lei do Senado n~ 176, de 1984, 
de autoria do nobre Senador Jorge Kalume, 
autoriza _o Governo do Distrito Federal a insti
tuir a Fundação Memorial fsrael Pinheiro, pes
soa jurfdica de direito privado, com sede e 
foro em Brasília. A finalidade da referida Fun
dação será organizar, coflse!Var e divulgar o 
aceNo cultural relativo à participação daqoeles 
que se destacaram na criação e desenvolvi
mento de BrasOia. Para tanto a proposição 
estabelece que as fontes de recursos serão 
dotações orçamentárias da União e do Distrito 
Federal, bem como-doações, awa1ios e rendas 
oriundas de exposições e outros eventos cultu
rais promovidos pela entidade,_ 

Em sua justifiêaç:áo, O autor afirma que o 
projeto_ tem em vista "Oferecer às gerações 
porvindouras valioso acetvo cultural que lhes 
permita uma visão adequada dos momentos 
e episódios que niarcararri os períodos de for
mação e desenvolviffie!lt6da atual Capital F'e-

adequado dessas entidades, uma vez que elas 
dependem basicamente ao poder público. 
Evitara fragmentação de coleções e a multipli
cidade de instituições com fins idênticos ou 
equivalentes é contribuir para a viabilidade 
económica da preservação do patrimônio his
tórico e artístico do País. 

Nosso pârecer é, portanto, favorável ao Pro-· 
jeto de Lei do Senado n"' 176, de 1984. 

__ Sala das Comissões, 13 de agosto de 1986. 
- Lorival Baptista, Presidente em exercício 
- Cesar Cais, Relator Benedito Ferreira -
Nivaldo Machado - _Q}_r/os Lyra -Marcelo 
Mkanda. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 176, de 1984 

Autoriza a instituição da FundaÇão Me
morial Israel Plnheiro e dá outras provi
dências. 

o-Congresso Nadonal decreta: 

_ Art. 1 ~ É o Governo do Distrito Federal 
autorizado a instituir a Fundação Memorial Is
rael Pinheiro, pessoa jurídica de direito priva-

do, _com sede e foro na Capital da República. 
§ l 9A FUndação adqüiriràpersonarrdade ju

rídica com a irlscrição, no registro cõmpe
tente, dos_ seus atas constitutivos. 

§ 2? A-Fundação reger-Se-á~j)ofétatuto 
aprovãdo pelo Governador do Distrito Federal. 
-_Art. 29 _A FUTldação_Memori~llsrael Pi
nheiro terá por objetivo a organização, conser
vação e divulgação do acervo cultural refe
rente à participação de todos quantos hajam, 
de forma destacada, colaborado na idealiza
Ção, planejam-ento, formação e desenvolvi
mento da cidade de Brasília e deverá homena
gear, de forma indelével grafando os nomes 
dos pioneiros. 

Art. 39 O Governo do Distrito f:"ederal pro
videnciará no sentido da instalação e funciona
mento da Fundação a que se refere esta lei. 

Art. 4° A Fundação Memorial Israer Pi
nflelro pOderá dispor das seguintes_ receitas: 
I-as que lhe sejam destinadas nos Orça

mento_s_ da União e do Distrito Federal; 
li-as 9-oaçpes e auxílios que lhe sejam 

atribtúdos; -
lil ~-as rendas provenientes de exposiÇÕes 

e outros empreendimentos culturais que pro
mova dentro e fora da Capital Federal. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrádo. 

.)ustific .. ção 

Corri o·preséilte projeto objetivarnos, sobre
tUdo, ofer~er às gerações porvindouras valio
so acervo cultural que lhes permita uma visão 
adequada dos moment9s e ePisódios que 
rriarCaram os períodos ae forffiação e__desen
volvimento da atuaf Capital Federal. 

Todos sabem que, já com o Marquês _de 
Pombal, a idéia da interiorização da capital 
brasileira se avolumava, à vista, principalmen
te, dõs fãtores estratégicos de pldeção ao Po
der Central. Com o cOrrer dos tempos, oUtras 
injunções associaram-se a essa intenção, des
tacando-se as vinculadas aos aspe<::tos econó
micos em geral. O fato, porém, é que o ama
durecimento desse objetivo veio a se corpo
rifiCar na preceituação constitucional de 1891, 
mediante dispositivo que resetvava com bem 
da União, Óo Planalto Central da República, 
"uma zona de 14.400 quilômetros quadrados" 
par~, oportunamente ser demarcada visandO 
ao estabeleciinentõ da futura Capital Federal 
(Art. 29 da Constituição de 1891 }. Daí para 
cá - ressalvado o interregno da Constituição 
oiltorgadà de 1937 - tanto a ·cõnstituição 
de 1934 como a de 1946 expressaram norma
tividad-e relativa à mudança da Capital Federal, 
a qual seria precedida de estudos e levanta
mentos a serem efetuados por comissão espe
cificamente instittúda para esse fim. Muitos 
forclm, Portanto, os que, em diferentes épocas, 
tanto na esfera legislativa como na executiva, 
contribuíram com a sua inteligência e seu_ es· 
forço para a concretização desse ideal, hoje 
uma realidade auspiciosa e enobrecedora. 

Ealta-nos, porém, a instrumeritaÇáo capãz 
de arregimentar esses valores, garantindo-lhes 
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a perpetuidade desejável, em benefícios da 
cultura nacional. 

Participações como as de Juscelino Kubits
chek de Oliveira (já perpetuada em memorial) 
Israel Pinheiro, Lúcio Costa, Oscá( Niemeyer 
e Bernardo Sayão- apenas para citar as mais 
recentes - mereceram a devida catalogação 
em acervo público_ que garanta, de forma ade
quada, o pleno acesso de estudiosos a impor~ 
tantes fontes de pesquisa, hoje ameaçadas de 
extravios e mutilações. 

Ao dispor o projeto em pauta que os nomes 
dos pioneiros ligados à Capital Federal sejam 
indelevelmente gravados na sede da entidade, 
pretende que sejam inscritos _em placas de 
bronze_ou eternizados em bustos todos os que 
tiveram ligações com a idéia de interiorização 
das decisões nacionals, desde o Marquês de 
Pombal, passando por Dom Basco, ·nraden~_ 
tes, José BonifáCio, enQeritieiro Luís Cruls, Ge
neral José Pessoa, Wenceslau Braz, Epitácio 
Pessoa, Eurico Dutra, todos os membros do 
Conselho da Companhia Urbanizadora da No
va Capital à época da inauguração e outras 
preeminentes personalidades que preencham 
tais ·condições. 

A idéia de homenagear Israel Pinheiro partiu 
de uma conversa informal com o Deputado 
Homero Santos e o jornalista Edilson Cid Vãre
la, na noite em que o Embaixador do Paquis
tão homenageou o Chanceler Saraivá Guer
reiro. O ilustr_e mineiro, apesar de ter sido um 
dos animadores da construç&o de BrasJ1ia, ain
da não foi lembrado de forma adequada, o 
que se c-onstitui em uma injustiça, visto que 
ocupou vários outros postos de importância, 
entre os quais os de Deputado FederaJ eGo
vernador do Estado de Minas Gerais. -

SaJadasSessões, 12 de setembro de 1984. 
- Senador Jorge Kalume. 

(Às Comissões de Constjti.iíÇ'ão- e 
Justiça, de Educação e Cultura e do 
DistritaFederal.i 

PubUcado no DC!'I (Sessão 11), de "i3·9-·84 

PARECER N" 1.141, DE 1986 
(Da Comiss_ão de Redaçáo) 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 176, de 1984. 

Relator: Senador Octávio Caidoso 

A Comissão apreSenta a red.:iÇáo final do 
Projeto de Lei do Senado -n~- 176, de 1984, 
que autoriza a instituição da Fundação Memo
ria] Israel Pinheiro, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da_ Comissão, 4 de dez.em
bro de 1986. - Jorge Kalume __:_ Presidente 
- Octávfo Cardoso Relator - José lgnácio 
Ferreira. 

A!YEXO AO PARECER N' 1.141, DE1986 

Redação final do Fiojeto de Lei do Se~ 
nado n? 176, de 1984, que autoriza a insti
tuição da Fundação Jrfemoria/ Israel pj~ 
nheiro e dá outras providências. 

O Congre$So Nacional decreta: 
Art. 1 ~ É o Governo do Distrito Federal 

autorizado a Instituir a Fundação- Memorial Is
rael Pinheiro, pessoa juridica de direito priva
do, com sede e foro na Capital da República. 

§ 1~ A Fundação adquirirá personalidade 
juridica c_om a inscrição, no registro compe
tente, dos seus atas constitutivos. 

·-· § 2.~ A_fundação reger-se-á por estatuto 
aprovado pelo Govern~dor do Di~trito FederaL 

Art. 2o A Fundação Memorial Israel Pi
nheir(fterá por objetivo a organização, conser
vação e divulgação do acervo cultural refe
r-ente à- particípaÇáo de todos quantos hajam, 
de forma destacada, colaborado na idealiza
ção, planejam-eilto, forinaçãÕ e desenvolvi
mento da Cidade de Brasilia e deverá homena
gear, de forma indelével grafando"o nome dos 
seus pioneiros. - - - · - -

A.rt. 3o O Governo do Distrito Federal pro
videnciará a Instalação e funcionamento da 
FundaçãO a que se refere esta feL 

Art. 49 A Fundação Memorial Israel Pi
nheiro po_derá dispor da_s ~~guintes receitas: 

1---:- as que lhe sejam destinadas nos Orça
men-tOs da União e_do Pistrito Federal; 

11.- as doações e auXílios que lhe sejam 
atribuídos; 

!(] -as rendas provenientes de exposições 
e outros empreendimentos culturais que pro· 
mova dentro e fora·da Capital Federal. 

Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. -

Art._ 69 Revogam-se as_ disposições em 
contrário. 

REQUERIMENTO 1'1• 560, DE 1986 

Díspensa de publicação de redação fi
nal._ 

Nos termos do art. 3_56 do Regimento Inter
no, reqUe-iio dispensa de publicação, para ime
diata discUSsão -e votaçáo, da redação final 
Cio ProJetO de Lei do Senado n9 176, de 1984, 
de autoria do Senador Jorge Kalume, que au
toriza a instituição da FundaÇão Memorial Is
rael Pinheiro e dá outras providêncías. 

Sala das SeSs6éÇ 4 de _de'z_embro de 1986~
- Benedito Ferreira. 

PROJETO DE LEI N• 8.584, DE I 986 

(Do ·senado -Federal) 

~--Autoriza a JnstíÚJição da FundtJção Me
modal Israel Pinheiro- e dá outras provi
dências. 

(Às Comissões de Coristituição e Justi
ça, de Educação e Cultura e de Finanças.) 

O co·ngre.Ssó Nai::íõila!_ d~creta.: 
Art. -r É o Governo do Distrito Federal 

autorizado a instituir a F undaçáo Memorial Is
rael Pinheiro, pessoa jurídica de direito priva
do, com sede e foro na Capitar 08 República. 

§ 1? A Fundação adquirirá personalidade 
jurídica com a ins_crição, no ·registro compe
tente, dos seus.atos constitucionais. 

§ 2? A Fundação reger~se-á por estatuto 
aprovado pelo Governador do Distrito Federal. 

Art. 2~ A Fundação Memorial Israel Pi
nhei~o terá por·objetivo a_ organização, conser
vãs;ão e-d!VJl]gaÇão do acervo cuhural refe
rente à participação de todos quantos hajam, 
de forma destacada, colaborando na idealiza
ção, planejamento, formaçâC) e desenvolvi
mento da Odcide de Brasília e deverá homena-

gear, de forma inctelêvel, grafando o nome 
dos seus pioneiros. 

Art. 3 9 _ O Governo do Distrito Federal pro
videnciará a instalação e funcionamento da 
Fundação a que se refere esta lei. 

Art. 4c A Fundação Memorial Israel_ Pi
nheiro poderá dispor das seguintes receitas: 
1-as que lhes sejam destinadas nos Orça

mentos da União e do Distrito Federal; 
11- as doações e auxilias que lhe sejam 

atribuídos; 
!fi~ as rendas provenientes de exposições 

e outros empreen-dimentos culturais que pro
mova dentro e fora da Capital Federal. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. 
- Senador José Fragelli, Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu~de Sousa) 
-Com referência ao expediente lido, a pfesi
dência, uma vez que, o Projeto de Lei do Sena
do n? 176, de 1984, de autoria do Senador 
Jorge KaJume, foi aprovado por eSta Casa na 
vigência da Constituição anterior, decidiu en-
caminhá-lQa.O exame da Comissão do Distrito 
FeQeraJ para que se p~onuncie sobre a orientçt
ção a_ s_eguir em relação à matéria. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
- Sobre a mesa, oficio que será lido pelo 
Sr. J9 Secretário. 

Brasília, 27 de junho de 1989. 

É lido ó seguinte 

Senhor Presidente, 
Co_inunk:o a V. ~ que iio dia 31 de maio 

próximo passado deixei o PDS -_Partido De
mocrático _Social e pass_ei a integrar a_ Banca~ 
da, nesta Casa, do PRN -Partido. da Recons
tru!,:ão Nadonac --
-sem mais pa:ra o mome-nto, reitero protes

tos de ~evada estima e consideração. -João 
Castelo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEr!TO N• 360, DE 19M 

Senhor Presidente, 
Requeiro;-·nos temias regimentais ãútoriza

ção para me ausentar dos trabalhos da casa 
nos dias 29 e 30 do mês corrente~ ·a TIITl de 
participar do Congresso de Prefeitos do 
PMDB, a nível nacional, em realização na cida
de de Foz de Iguaçu, Estado do Paraná. 

Sala das SeSsões, 29 de junho de 1989. 
- Leite Chaves. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-AProvado o requerimento,_está concedida 
a autorização. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência recebeu a Mensagem nq 
13511989, n? 389 na orls:~em, de 28 do co"rren-
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te, pela qual o Senhor Presidente da República, 
nos termos do art 52, inciso IX. da COhSti
tuição, solícita autoríz'tção para que o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro possa emltlr Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
de Janeiro- LFTRJ, destinadas ao giro da 
dívida consolidada interna ffiàbiliária. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Econôtnicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência recebeu do Deputado Au
gusto de Carvalho ·antep-rojeto de lei que dis
põe sobre normas para a proteção do meio 
ambiente nos casos em que especif1ca. 

Nos termos do· parágrafo único do art. 2G 
da Resolução n~ 157, de 1988, a matéria será 
despachada à Comissão do Distrito Federal. 

é: o seguinte o anteprojeto encaminha-
do. 

ANTEPROJETO DE LEI N• de 1989 
DiSpõe sobre normas para a proteção 

do melo ambiente nos casos em que es-
pedfica. · 

Art. 1 o To do projeto urbanístico e toda ex
ploração económica da madeira ou lenha a 
serern realizados em área superior a 20 (Vii1te) 
hectares ou em área inferior à retro-referida, 
considerada c::omo de relevante interesse am
biental pelo órgão competente do GDF, de
penderão de prévia elaboração de estudo so
bre impacto ambiental e do re_spectivo relató
rio de impacto sobre meio ambtente (rima). 

Parágrafo único. A autorizaÇão para a exe
cução de projeto e de e~ploraç:ão referldos 
no caput deste_artigo será d.ada pelo órgão 
competente supracitado, após a realização do 
rima respectivo, se o relatório em tela assim 
recomendar. 

Art 2° Esta lei enfra__em:: viQ:or na data de 
sua publicaç~o;-revogadas as rlisposlções em 
contrário. 

Justificação 

de relatórto de impacto ambiental O Conselho 
NadonãLdeMeio_Ambieinte (conama) define, 
em -resOlução que o estUdo e o respectivo 
relatório devem se dar em área superior a 
100 hectares. Entretanto, a nossa proposta 
de Jiinit8.çã6 em 20 hec:tares se justifica em 
virtude da situaÇão especifica do_Distrito Fede

._ral, _onde há comProVC!(la fragilidade dos solos 
corifõrrile -pooe-ser-observãdo- peJos diversos 
casos - muitos deles graves - de erosão 
constatados. Ademais, também devido à situa
ção específica do DF, qualquer d~s atividades 

-relacionadas acima afetará, necessariamente, 
área urbana;, o que reafirma a correção de 
-normãtização nos termos propostos no pre
sente _anteprojecto de leL 

Por outro lado, naS Situações em qu~ estiver 
envolvida -área geográfica já considerada de 
relevante interesse ambiental por órgão com
petente, é razoáveL que sejam exígidos-Os estu
dos e relatório em tela. 

Em face_ da relevância da matéria em ques
tão e em_virtwde da necessidade de aplicação 

- concreta, a Tnais breve possível, das normas 
de defesa legal do meio ambiente, solicitamos 
a atenção dos senhoreS senadores para este 
-anteprojeto de lei. 

Sala das SeSSões, de junho de 1989. -
Augusto Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--'- Hã -orc!dores ioscri,os. · 

Concedo a palavra, para uma brevíssima 
-comunicação, sem apartes, ao nobre senador 
Humberto Lucena. -

O SR. HUMBERTCYLU<:ENA (PMDB
PB. _PrOnuncia o s~guinte discurso.)- Sr. Pre
sidente,_ Srs. Senadores, o que mais deploro 
é ser vítiri1a da maledicência e da injustiça, 
prindpalmente quando elegi a probidade, co-

__ rno um dever permanente,_ no dia a dia de 
minha vida pública. 
Ma~UlJdO isso é fruto de antipatias e até 

de inimizades gratuitas. 
A consciência social pela preservação do Com trinla e nove_ anos de vida pública e 

melo ambiente vem se desenvolvendo cres- trinta e cinco d'e-vida parlamentar; Deputado 
centemente em nosso país e no mundo nos estadual por oito anos, Deputado federal por 
últimos tempos. A nova Constitu~áo brasileira del_essels anos e Senador, no momento, por 
promulgada em 5 de outubro do ano passado, dez_; líd_er da Oposição e do Governo na As-
a esse propósito, dedica capítulo_ao meio am- sembléia da Parruba, na Câmara dos Depu-
biente, fato inédito na história constitucional tados e no Senado, em nenhum momento 
brasilerra. Este capítulo imJ)ôe ao Poder Públi- desse longo,_ difícil e de~fiante itinerário, du
co e à coletividade o dever de defender o ecos- rante o qual me entreguei, de corpo e alma, 
sistema e preservá-lo para aS presentes e futu- por vocação, aos mistereS da política, pratiquei 
ras gerações. __ qualquer ato que, direta ou indiretamente pu-

A esse respeito, uma das incumbências da- desse_desabonar a minha conduta. 
das ao Poder Público foi a de ".~.eXigir, na Sr. Presidente, Srs. Senadores, a prova 
forma da lei, para instalação de óbra ou ativi- maior de que sempre fui um idealista com 
dade potencial caUsadora dé síQnifk~tiVã de- os pés no chão, está em dois aspectos funda-
gradação do meio ambiente, estudo prévio mentais de minha atuação política. Em primei
de impacto amblental, a que se dará publici- ro lugar, nunca mudei de Partido, a não ser 
dade", conforme o inciso IV (quatro) do artigo quando a legenda a que me filiara foi extinta, 
224 (duzentos e vinte e_ _quatro) da Consti- de cima para baixo, cOmo acontec_eu com o 
tuição Federai. PSD e, depois, com o MDB, nos idos do auto ri-

No caso que ora justificamos, procuramos tarismo. Fundador do MDB, fui também fun
garantir que a expforação de madeira e a reali- _:_dador do PMDB, em cujos quadros milito até 
zação de projeto urbanístíC:o em órea superior hoje. Em segundo lugar, mais de vinte anos 
a 20 {vinte) hectares tenham como pré-coo- de minha atuação parlamentar, estad,ual ou_ 
dição a realização de estudo e a elaboração - federal, foram de Oposição. 

Apesar disso, pQf_~~. Sr. P~sidente, Srs. se
naçlores, sem qualquer consideração pela luta, 
sem tréguas, que mantive-c0ri10Jíder, do MDB 
e dQPMDB na_ C_,â,rnara __ ~os Deputados_ e no 
senado, nas fases mais sombrias da ditadUra, 
certos órgãos ·de imprensa passaram a fazer 
contra mim uma obstinada, injusta e perversa 
campanha, com o claro objetivo" dê desfigurar 
a minha imagem de político, aos olhos da 
opinião pública, principalmente, a partir de mi
nha eleição para a Presidênc:ía do Sehado, 
em 1987. Parece que o lato de Um S-enadOr 
nordestino e paiaibãnO ascender à condição 
de terceiro homem da Repúbiicã, na hierar

-quia de nossa vida politico-administrati_va, não 
agradou a muita gente, sobretudo a algumas 
pesSOãs que s-ão inimigas· e irnpedemlda:S do 
sucesso dos outr~. -· 

E O pior é que -sequer-riOs asseguram o 
sagrado direito de resposta. Toda ve2:, qual
quer esclarecimento que prestei foCPUbiicado, 
sempre como "Carta aos Leítores", na "tenta
tiva de reduzir, no máximo, o intereSse da 
maioria dos leitores, num c!aro_d~:;sr~peito 
à própria Lei de _imprensa que garante, ao 
acusado, o direito de ver publicada a sua _res
pÕsta, na n:tesma página e com o meSmo 
destaque. Pelo contrário, Sr. Presidente,_ Srs. 
Sen_adores, que se usa, nesse tipO-de imprenSa 
é o recurso ao achincalhe e ao deboche_, num 
-tOtal desrespeito a quem faz da política um 
ve_rdadejro sacerdócio. 

Homem de bem a toda prova, pois nunca 
me envolvi, direta ou_ indir_etamente, -em qual· 
quer ato de corrupção ati v a ou passiva na área 
federal, es.taâual ou rnu.n.idpal, ao longo de 
todos esses anos de vida parlamentar, durante 
os quais só flz empobrecer, conforme as· mi
nhas declarações anuais de lmposto_de Ren
da, evidentemente oS meUs detratores gratui
tos;-rntrigrados, com essa Postura de hones
tidade pessoal e política que faz do meu nome 
a maior herança que tenho para deixar à mi
nha rnulher;-aoS meus ffihos e netos, resolve
ram me· Qualificar de empreguista e nepotista, 
o que contraria, inteiramente, a reãlidade dos 

- ratos. -

Se não vejamos, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores. _ _ 

Presidente do Senado, no Biênio 
1987 /1988,_a minha primeira iniciativa foi, jus
tamente, incluir, no Regulamento_ Administra
tivo, uma norma que instftuiu, definitivarn_en(e, 
no Senado, o concurso pUblico de proVas oU 
de provas e títulos, como a única forma de 

--· ~dmitir o- j:>es·soaf regídci pela Corisolldação 
das Leis do Trabalho, no Senado, no CEGRAF 
ou no Pro_dase.n •. numa época em que a_ Consti
tuição, então vigente, só exigia concurso Públi· 
co pará o servidor estatutãrio. - ·- -

Tanto assim, que _não nomeei, durante a 
minha ge-stão, um só servidor, a n?Jo ser para 
exercer cargo em COmissão ou função de con~ 
fiança, sobretudo os titulares das Diretorias, 
Secretarias e Subsecretarias da CaSa 

lgualmente, -fui o autoi- na Constitui~;âo, da 
emenda que, afinal, se transformou no dispo
sitivo que estabeleceu o concUrso público, co
riio única forma de admissão de pessoal, na 
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administração direta e indireta da União, dos 
Estados, dos Territórios, do Distrito Federa1 
e dos Municípios, sob pena -da niJlidáde do 
ato e da punição da autoridade re_sponsável, 
na forma da Lei. 

Como, então, ser empreguista, Sr. Presiden-
te e Srs. Senadores? - · 

Se, após mais de vinte anos de oposição, 
a nível federal e estadual e_até municipal, com 
o advento da Nova República, pleiteei a ne
meação, para cargos do segundo e terceiro 
escalões do Governo Federal, não fiz mais do 
que, na qualidade de Presidente do PMDB da 
Paraíba, tentar substituir a1guns adeptos do 
partido que apoiavam o autoritarismo, por cor
religionários do meu partido, atendendo a_cri
térios de confiança política. A não ser que se 
pretenda, como certo, que os adversários polí
ticos de um novo Governo continuem a· co
mandar a sua máquina admínlstratlvZÇã"(jue 
seria no mínimo um verdadeiro contra-senso, 
em qualquer democracia do mundo ocidental. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto à no
meação de parentes, já esclareci, amplamen
te, através de cartas aos jornais, notadamente, 
ao Jornal do Brasil, e ao Estado de S.· Paulo 
que essa crítica não tem a menor procedência 

As únicas nomeações de familiares que pa
trocinei no Senado foram de utn filho, e, de 
uma sobrinha para funções de confiança, no 
meu Gabinete_de Apoio. São meus Secretários 
Parlamentares, enquanto durar o meu man
dato de Senador. São eles que se encarregam 
da computação de minha correspondência, 

. da recepção dos meus conterrâneos e_ dos 
meus telefonemas, em Brasília e na Paraíba. 
Exercem atividades, portanto, que só podem 
ser entregues a servidores_da mais absoluta_ 
e irrestrfta confiança pessoal. 

Além disso, tenho uma filha que é também 
Secretária Parlamentar do Senador Saldanha 
Derzi. a seU coflvite, até 15 de março de 1990, 
quando se extinguirá o gabinete do Uder do 
Governo, no Senado, 

Sr. Presidente, Srs. Seiiádo{eS, na ârlSia dé 
ampliar a sua acusação, esses órgãos de im
prensa difundiram os noriies dé nave· parentes 
que eu teria nomeado para o Senado, dos 
quais cinco não são meus parentes, nem co
nhecidos, e um, não é meu parente consan
güineo, nem afim. 

E, se, porventura, houver algum outro pa
rente, meu, próximo ou mais distante, no Se
nado, não tive qualquer influência direta ou 
indireta, na sua contratação. Estão aí todos 
os Senadores e, particularmente, os ex-Presi
dente do Senado, Luiz Viana, Jarbas Passa
rinho, Moacir Dalla e José _Frage!Ii, para teste
munhar se, em qualquer ocasião, lhes solicitei 
a nom~ação de familiares para o Senado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Mesa Dire
tora do Senado que tive a honra de presidir 
autorizou, em 1987, a demissão sumária de 
mais de duzentos Secretários Parlamentares 
e Assessores Técnicos dos Senadores que não 
foram reeleitos em 1986, cfuando a praxe ante
rior era, justamente, enquadrá-tos como fun
cionários, desde que tivessem, pelo menos, 
dois anos de serviços, no Senado. 

E. mais, em 1988, como Presidente, acolhi 
no Plenário, Questão de Ordem do Senador 
Jutahy Magalhães, erttão 1" Secretário, e déddi 
que o enquadramento, como funcionários 
permanentes do Senado, dos Secretários Par~ 
lamentares e Assessores Técnicos dos Sena
do_res, deferido por uma maioria eventual da 
Mesa Diretora _de então, dependeria do voto 
soberano do Plenário, o que invalidou, inteira~ 
mente, aquele favorecimento que, inclusive, 
se prosperasse, beneficiaria os meus fariiilia~ 
res-que OCupavam algumas funções de con~ 
fiança. 

Ora, Sr. Presidente_,_ Sr.s. SehadoreS, quem 
age assim não pode, nem deve ser _acusado 
de nepotista. Pelo contrário, como Presidente 
do Senado, não norne~i_, para o meu Gabinete 
e para o Senado, qualquer parente meu ou 
qualquer outro servidor a não ser, repito para 
os cargoS em· COmissão ou função de con~ 
fiança. -
_ E,· afinal, após trinta e Cinco anos de man~ 

datas parlamentares, posso afirmar, sem me~ 
do de contestação, que não nomeei qualquer 
parente meu, consagüíneo Ou afitn, para o 
quadio permanente, tantO da Assembléia da 
Paraíba, como-da Câmara dos Deputados ou 
do Senado FederaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, possb~-por
tanto, Com a CónSciêricia tranqüida, registrar 
nos Anais do Senado, eSta defesa que me 
faz coii.tinuar de pé, com -a cabeça erguida, 
na luta que hei de continuar, por melhores 
dias para o povo paraibano e para o povo 
brasileiro e, sobretudo, para suas c_ainadas 
mais pobres e sofridas que constituem a imen
sa rnafória de nossas populações. 

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

_ _ Q S_R. PRESIDENTE (Porripeu de So_usa) 
- Concedo a palaVra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB:.: CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs: Senadores, recente
mente; em Manaus, ou mais precisamente no 
período de 22 a 25 dó mês ern.-cUrso, Insta

-Jou-se e começou a funcionar o Parlamento 
Arnaz6nico, 

Esse atõritedmento é da maior importân~ 
cia, muito embora outras experiências interna
danai~ qua-nto-ao Parlamento lião tenharri tido 
o sucesso desejado. Acontece, Srs. Senado· 
res, que nesse momento a Amazônia necessita 
de cuidados especiais dos países que nela se 
encravam, paíse~que nela existem,· como é 
o caso do Brasil, um país de imensa extensão 
territorial e que se expande p-ela Amazônia de 
um mqdo formidável, _através à_e vários esta-
dos politicamente Joçnado_s.. . 

Na Amazônia, mais precisamente em Ma
naus, nas reuniões realizadas no Hotel Tropi
cal,_ ficOU deliberado o primeiro Estatuto do 
Parlamento Amazónico. Foram realizados os 
primeiros debates e cada uma das delegações, 
inclusive a do Brasil; experidéii o seu ponto 
de vista- a respeito do ·entendimento do que 
seja a preservação racional daquela parte do 

mundo. Uma coisa, no entanto, é clara, é co
itluin, é igiiãl, é a mesma COisa, na viSão de 
todas_ as delegações: a Amazônia não pode 
ser entregue-aos falsos cuidados internacio
nais daqueles que, como ela, não têm ligaçãà 
direta, daqueles países que- Tteia não se encra· 
vam, porque há uma literatura que se forma 
fácil e falsa a respeito de toda a Amazônia, 
seja no Peru, sejã no Brasil, seja na Venezuela 
ou em qualquer nação que nela está a existir. 

Pretende-se, sim, todos os países são unâni
mes na presetvação, mas que não é uma pre
servação à mercê de outras influências, uma 
preservação que se delimita no interesSe de 
cada um dos estados, de cada uma nação. 
O interesse de preservação .da Amazônia não 
leva a afastá-la do progresso, mas a urna boa 
·administraÇão do progresso, não leva a Ama
:iônia a fiCar impedida da Construção de obras, 
da construção de estradas ou da _construção 
de hidrelétricas, mas leva a questão para _o 
seritido mais racional é_ que tudo que se tira 
deve ser_ reposto. A utilização deve ser de um 
modo que não destrua a natureza. As riquezas 
devem, sim, ser extraídas, principalmente por
que são riquezas renováveis·. Nada há de se 
colher que a natureza não reponha. 

Todos os países são contra a destruição 
indiscriminada, que viria exatainente pela utili
zaçã_o indevida, Os países da Bacia Amazónica 
penSam de um mesino" modo. A.s divergências 
que existiram diSserám· respeitO a outros te
mas, ç()mo_, por exemplo. se_ o Parlamento 
Amazónico deveria ser uma mera seção, um 
mero-departamento do Parlamento Latino--A· 
merfcano ou se deveria, na verdade, ser inde
pendente, 

Mas, concluiu-se que, dada a gravidade da 
situação em face da questão internacional das 
ameaças ·que Se anifúdam sobre a soberania 
de todos os paises, era mais que urgente o 
funcionamento independente do Parlamento 
Amazónico. 

O Sr. Jarbas Passarinho_- Permite V. Ex" 
um aparte, nobre Senadof Cid Sabóia de Car
valho? 

o SR. CID SABÓJA DE CARVALHO
Com todo o prazer, Senador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jar.bas Í?assMinho __: Ó;;çÓ. v: Ex" 
dizer que já está instalado o Parlamento Ama-· 
z6nico. Tive ópO"rtUnidade de levantar 1.1ma 
questão de ordem a,qui para o Presidente Nel
son Carneiro, porque fiquei surpreendido a 
respeito dessa instala_ç~o~'Como sabemos, há 
Parlameritos que sâO- sup-ranacio"nais, como, 
por exemplo, o Parlamento Europeu. Mas, lá, 
isso decorreu de u_m_a_ discussão prévia entre 
países e, até, de uma distribulç_ão de lugares_ 
e_ cadeiras no Parlamentq, de acordo com_ a 
população de Cada país.-oepois de feito" isso, 
flzeram~se eleições para que representantes 
de cada um desses palse:S concOrresSe, Cada 
representante, em nome desse país, a uma 
_cadeira no P~rlamento Eur<;>p_eu. Eu fiquei to-:. 
mando conheCimento de _ _que o Presidente fez 
a nomeação dessa DelegaçãO, e, eni bo_.ifty::>ra 
colocou um homem como V. EX', Deputado 
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Domingos Leonelli, também, que viajou comi~ 
go a Belém. Mas eu, como homem da Amw;ô
nia, não sabia, e não sei até agora, qual foi 
a base de organização estrutural d_o Parlam_en~ 
to. V. Ex!' poderia me fazer o obséquio de escla
recer-me sobre isso? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Foi elaborado previamente, houve os traba
lhos preliminares. Inida1mente, houve traba
lhos preliminares antes da instalação do P~rla
mento propriamenteo dito. Nessas reuniões 
preliminares estabeleceu-se_ o estatuto. Quer 
dizer, redigiu-se um projeto de EstatL!.to em 
espanhol e português, muito embora as lín
guas que foram .escolhidas ç:omo oficiais in
cluam também o inglês. 

Mais tarde, esse estatuto foi submetido ao 
todo das delegações e, após aos debates, foi 
devidamente aprovado. 

Agora, ficou estabelecido, por exemplo -
esclareço a V. Ex• - que há um máximo de 
representantes, 16 representantes por cada 
país. Não se levou em conta a proporclonaw 
!idade para os respectivos Parlamentos, nem 
para com as populações, nem questão de ek 

tensão territorial. Cada Delegação comporwsew 
á sempre de no máximo 16 representantes. 

A urgência, no entanto, Senador Jarbas Pasw 
sarinho, a urgência de delinear uma defesa 
da Amazônia, uma sOberania defendida em 
conjunto que não seja apenas o Brasil a defen
der a sua soberania, ou o Peru a defender 
a sua soberania, ou o Suriname a defender 
a sua soberania, ou a Bolívia ou a Colômbia. 
Fica certo que oS países atuarão em conjunto, 
uns em solidariedade aos outros, quando se 
tratar da defesa dessa soberania. 

Acredito que não tenha havido os cuidados 
de que fala V. Ex• com relação à Europa. Porw 
que a Europa, ao organizar o seu Parlamento, 
por certo, não tinha ameaças à soberania, cow 
mo a Amazônia tem agora. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite V. EX" wn 
aparte, nobre Senador?--

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com prazer, rlóbre Senador. 

O Sr. Nabor Júnior - Ilustre Senador 
Qd Sabói.<~ de Carvalho, tendo integrado a dew 
legação do Brasil, que partlclpou dessa reu
nião do Parlamento Amazônlco em Manaus, 
juntamente com V. Ex' e outros Senadores, 
gostaria de prestar alguns esclarecimentos l:!_ 
Casa para melhor compreensão do que ali 
ocorreu. Na verdade, o ParlamentoAmazônico 
partiu de uma sugestão de vários parlamen
tares do Brasil, do Peru, da Bolívia, da Vene
zuela e de outros países amazônic_os, numa 
reunião preliminar realizada em Limã durante 
o mês de abril, onde ficou convencionado, 
também, que o ParlamentQ seri<ijnstalado em 
Manaus no período de 22 a 25 de junho, o 
que, efetivamente, ocorre_u, Q estafuto que fel 
aprovado nessa reunião em Manaus tem uma 
vigência provisória de 6 meses e será subme
tido a todos os Parlamentos dos países que 
integram a Hiléia Amazónica. Por outro lado, 
nesse interregno de 6 meses, ele vai suscitar 

a apresentaçáo de emendas, _in_dusive essa _ 
a· que se reportou o nobre Senador Jarbas 
Passarinho e que foi obje{o, inclusive, de nossa 
conversa lá; eu creio que na votação definitiva 
dess.e estatuto deva prevalecer o pritlcípio da 
proporcionalidade populacional, porque não 
é justo_ que o _Brasil que tem uma população 
de quase 150 milhões de habitantes, tenha 
a mesma Delegação, tenha o direito de indicar 
o mesmo número de_ delegados que um pais 
como o Suriname, que tem uma população 
reduzida ou, então, como o Equador e outros 

--países. De modo que essas medidas adotadas 
em Manaus- V. Ex" esteve presente, parti
cipou de algumas reuniões mas, infelizmente, 
teve que se ausentar logo no sábado, em virtu
de_de compromisso que tinha em Fortaleza, 

-e eu permaneci até domingo- posso, aqui, 
trazer ao conhecimento dos Srs. Senadores 

. qué não houv_e, ainda, uma definição; se o 
Parlamento Amazônico será uma seção do 
ParJamentÕ Latino-Americano ou se Vai ser 
um Parlamento independente do Parlamento 
Latino-Americano. Essa decisão vai ser ado
fada ainda na próxima reunião a ser realizada 
em Letída, provavelmente na primeira quin
zena de janeiro ·ao Pi'óximo ano, quando deve
rá ser votado o estatuto, em caráter definitivo. 
Essa decisãq, _a respeito dessa questão de ser 
ou não dependente do Parlamento Latino-A
mericano também vai s_er tomada nessa reu
nião de Letícia, na Colômbia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Nabor Júnior, eu me per
mito interromper o aparte _de V. Ex~. porque 
o tempo, hoje, é esca_ssf_ssimo, o tempo do 
orador já está quase _terminando~ temos uma 
Ordem do. Dia a c_umprir; temos a reunião 
plenária do Congresso Nacional às 16 horas. 
Fói por iSso que ri1e- permiti interrompê-lo ... 

_ ó Sr. Nabor Júnior -Sr. Presidente, já 
encerrei o meu aparte. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- - Certo. Então,_ não o interrompi. Mas jr.istifi-

co-me com V. Ex~ _ 
Tenho a impressão que o nobre Senador 

Nelson Carneiro, Presidente d esta Casa, tam
bém gostaria de fazer um aparte curto. V. Ex~, 
evidentemente, tem direito. 

O Sr. Nelson Carneiro- Colaboro com 
v_~ -Ex' e qec~no do meu pedido de aparte. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUiO
M.a_s a verdade é que há um estatuto provisório, 
Senador Jarbas Passarinho, dentro dessa linha 
que eu falei. Esse estatuto terá uma vigência 
de 6 meses e, depois, todas as questões nele 
solucionadas estarão reabertas nes~e .encon~ 
tro em Letícia. 

O Sr. Jarbas Passarinho_:_- Quer dizer 
-~e, no momento, _o Parlamento é biônico. 

O SR. CIDA SABÓIA DE CARVALHO 
...:.. No momento eu não diria biônico, porque 
é uma palavra muito brasileira, e o Parlamento 
- como V. Ex~ está sabendo, está adotando 
é um Parlamento Amazônico, onde ess.al>ioni
cidade ainda não se transformou numa das 
Pragas da nosSa floresta. 

=O Sr. Jarbas Passarinho-::: É o que eu 
queria considerar, porque, provavelmente, são 
as duas hipóteseS. Uma hipótese poderá ser, 
reaJmente, delegação dos ParlamentoS de ca
da país, indicando seus delegados, e outra 
poderá ser _como o Parlamento Europeu, na 
votação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Isso será resolvido numa próxima reunião. 
Não poderia o Parlamento Amazônico, diante 
da urgência com que se instalou, resolver, de 
modo adequado, todas essas questões que, 
aliás, foram levantadas - como V. Ex" toca 
neste problema - pelos Deputados Domin
gos Leonelli e Oscar Dias Corrêã Filho, dois 
ilustres representantes- da Câmara Federal. 

o·-sr. ÁureO MeDO -"Permite-v:-E.X0-um
aparte? 

o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço, com prazer, o aparte de V. Ext 

O Sr. AUreo Mello- Apenas uma curiosi
dade, Senhor Senador. Go_staria de saber se, 
porventura, neste CongresSo, que terá deci
sões coletivaS de todos os Países Amazônicos, 
portanto, Parlamentares da área amazônica, 
se há uma igualdade concernente aos votos. 
Por exemplo, o voto do Peru valerá tanto quan
to o voto do Brasil? Oll se o Brasil, por ser 
um País_-de muito ma"iór extensãO e·rriulto 
maior população e,_ até mesmo, de muito 
maior peso ec_onômico, terá, neste Parlamen· 
to, uma votação correspondente à das chama
das grandes potências, nas grandes assem
bléias da ONU e instituições similares existen
tes no mundo? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Inicialmente, cada delegação teve direito a·~um 
votO, mas; como explicou o Senifdor N~or 
Júnior, a próxima reunião é que_ v_ai de_cidir 
essa questão, que, logicamente, vai variar de 
acordo com as Outras- deliberaçõeS SObi'e o 
númeio de representantes etc ... S~o questões 
a serem solucionadas Jogo mais. -

O importante, no" entahto, é sabermOs que 
a designação do Presidente Nelson Carneiro 
foi deVidamente liõflfada pelos Senhores Se
nadçres que viajaram a serviço, representando 
esta Cas"a.DaLrnlnha presença na tribuna para 
dar esta informação e _esta satisfação à Presi
dência dQ Senado FederaL E também ficar 
bem claro que os países da Bacia Amazónica, 
hoje, mais do. que nunca, estão conscientes 
do que seja a necessidade da preservação; 
da necessidade de -uma política única para 
tOda a ~egi~o, e evitar que haja discordâncias 
entre os Parlamentos de cada país, de tal sorte 
que as prOvidências -de preseivaçã6 possairi 
se ChOcar, poSsáin- se conflitar e àté sofrerem 
uma redução da eficácia por esse choque e 
por essa discordância. 

Acredito que a semente está apenas lança
da, a instalação é provisória, foi um segundo 
pasSo, o primeiro a que se referiu o Senador 
Nabor Júnior já foi da maior íiTIPOrtància; o 
segundo tem mais importânCia ainda, e-tudo 
~e conswnará_em Le_tícia, quando então pas
saremos a ter um funcionamento mais pleno. 
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Mas, que o mundo saiba, que todas as po
tências saibam que a Amazônia não está ao 
abandono e que é objeto de uma grande preo
cupação do Parlamento de todos os países 
que ali existem, de todos-os- país-e!'rda Bacia, 
que hoje é tão vista, tão comentada e· é objeto 
de tantas campanhas internacionais. 

Muito obrigado. Era isso que Unha a dizer 
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Cóncedo a palavra ao rrobre Senador Mau
rício Corrêã:, -para uma breve comunicação, 
como Líder, do PDT. 

OSR-MAURÍCIOCORRM (PDT -DF. 
Como Líder para uma breve comunicação. 
Sem revisão do oradOr.) -Sr: Presidente, Srs. 
Senadores, quero comunicar à casa que Bra
sília viveu, durante quase dois meses,_ uma 
greve que afetou profundamente a comuni
dade brasiliense: a greve dos professores. Fe
lizmente hoJe houve o desfecho, e o Sr. Gover
nador acaba de mandar a mensagem que pro
cura cumprir, exatamente, aquilo que S. Ex" 
prometeu à categoria. A respeito disso eu gos
taria de conclamar as Uderanças para que 
assinemos a urgência e atendamos ao com
promisso que foi firmado pelo Governador 
com os professores do Distrito Federal. 

Outr_o_assunto, Sr. Presidente e Srs. SeriadO
res: hoje nós _estamos comemorando 133 
anos de existência do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. 

O CorpO de B_orribeiros do Distrito Federal, 
criado por ato _de S. Majestade o Imperador 
D. Pedro 11, através do Decreto Imperial n" 
1. 775, de 2 de julho de 1856, com a denomi
nação de Corpo Provisório de BOmbeiros da 
Corte, utt1izoü iriícialmente, os efetivos da Casa 
de Detenção e do Arsenal de Marinha, s_erido 
seu primeiro Comandante o- Majõr dO G:)rpo 
de Engenharia do Exército João Batista- de 
CastrO Moraes Antas. 

Por isso, o 2 de julho, _consagrado _Como 
o "Dia dó Bombeiro Brasileifo", segundo o 
Decreto n" 35309, de 2 de abril· de 1954; expe
dido pelo Presidente Getúlio Vargas, as-sufn€ 
especial significado diante da irrefutável cons
tatação de que o bombeiro brasileiro sempre 
recebeu do povo· as mais carinhosas demons
trações pelas constantes provas de dedicação 
e bravura. 

De início, a CorporaçãO fiColí""sUbordinada 
ao Ministério da Justíça, até 1864, quando pas
sot.J à disposição do Ministéf'!o da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas. -

Em 1892 retomou àjlifiSdição dO Miilisfério 
da Justiça, situação em que permãne-celi até 
25 de junho de 1966, data do Decreto-Lei 
n~ 9, que dispôs sobre sua organiZação e o 
subordinou a então Prefeitura do Distrito Fe
deral. 

Já em 1917, em decorrência da Lei n" 3.216, 
de 3 de janeiro daquele ano, passou a condi
ção de Força Auxiliar, Reserva do Exército. 

Com o advento da ínauguraç~o de Brasflia, 
tanto quanto imperiosa, tomou-se indispen
sável a sua transferência.para a Nova Cilpital, 
como deveras ocorreu. 

A Constituição Federal prOmulgada a 5 de 
outubro de 1 988 define OS -corpos de bom
beiros militares como órgãos integrantes do 
sistema de segurança P!}b]ica, cabendo~Jhes, 
além das atribuições cometidas por lei, a exe
cUção da~ atividitdes de defesa civil, como 
fOrças auxiliareS e reserva do Exército, subor
-dinadas aõs respectivos Governadores dosEs
tados, do Distrito Federpl e dos Territórios. 
À União cor_np~te organizar e manter o corpo 
de Bombeiros do DistritQFederal. 

E.Xeinplar, c moderna-- e eficiente, a Corpo
iaç[o que-se-tornou -Credora da estima pública 
pelos reais serviços que vem prestando a Bra
sília, Jeal~a missões de prevenção e extinção 
de incênd_ios, bUscas e salvamentos, perícias 
em inc_êil.dios, além de prestar socorro em 
Casos de inundações, desabamentos, catás
trofes e outros serviços que se fiZerem neces
sários. 

--O Sr. MaUro Benevides- Permite V. Ex-' 
um aparte? --

- O SR. MAURíCIO CORRM - Com o 
m~ior prc:iZer, nobre _Senador Mauro Benevi-
des. · 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Mau
- tício Corrêa, deSejo aSsociar-me a V. EXi' por 
esse enaltecimento justo e merecido que faz 
áo" Cotj)o"'1Je Bombeiros Militares de Brasília. 
Rec€nlelit~rite,v'!Srtei ·aquela· CorPoraÇãO, en
trandO erri -cantata COm a _sua academia, e 
durante algum tempo discorri sobre aS nor

-más COhsiltuciónãis que disciplinam a atuação 
das políticas militares e dos corpos de bom
beiros militares do País. E numa breve expo
SiÇão" que-t'lz,e"rrl torno do Corpo de Bom
beiros, rEitorriei a suã origem no RiO de Janeiro, 
agcira taniDém nlertdonada por V. Ex~ e teste
niUnh€i, porque brasiliense há tanto tempo, 
-O lríeStli'návef serviço que o -Corpo de Bom
DelroS MiliTar da Capital da República vem 
prestando a essa comunidade. E no momento 
em que v. ~ se iepõrta à atuação destacada, 

·patríóffC.i. do Côi'pO de BorTibeiros Militar de 
BraSJ1ia, desejo levar a V. B(' a manifestação 
çlO-meU aplauso e da minha solidariedade pela 
homenagem que é, sem dúvida, das mais jus
tas e que merecia, realmente, o realce dessa 
projeç:ão em que V. Ex• procura situar o Corpo 
de Bombeiros Militar de Brasília. 

O SR- MAURÍCIO CORRM- Agrade
ço a V. Ex" pelo aparte que dá ao meu modesto 
pronuncia~ento mais subst~mcia. 

O Sr~ Jarba,s PaSsarlDtlo __;_ Permite V. Ex" 
um _aparte?_ 

O $R. MAORÍCIO CORRêA - Com o 
maior parazer, Senaqor Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Apenas para 
pedir a V. Ex• um extremo obséquio, que consi
dere o meu aparte secundando as palavras 
justa que V. Ex' no momento pronuncia ares
-peito dessa extraordínária Corporação que é 
bem-amada no Brasil. 

ó Sli MAURICIO CORRM -Agradeço 
a V. Ex" pelo aparte. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Atualmente, o Corpo de BOmbeiros- do Dis

trito Federal é c:omandado pelo Coronel Bom
beiro Militar José Roberto Megale Vale, a 
quem, ao ensejo do transcurso dos 133 anos 
de existência da instituição, faço chegar, em 
meu nome pessoal e da popttlação do Distrito 
Federal que tenho a honra de_ representar, os 
votos de felicitações e o preífo de gratidão 
extensivos aos seus oficiais e praças. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito _ 
bem!) · -

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES.· 

ÁuíêO MeDo- - RonaldÕ Arã.gão - João 
Menezes_- Almir Gabriel - Moisés Abrão 

- - João CaStelo ___: HugO NaPoleão - José 
Agripino-_Marcondes Gadelha- Humberto 
Lucena- Mansueto de LãVor- Divaldo Su
ruagy- FranctSêo RollerilóEirg- Ruy Bacelar 
-Alfredo Campos- Maurício Corrêa- Ro
berto Campos- Carlos_Chiarelli- José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
-A Presidêilciã associa-se a V. EX' pela ho
menagem prestada ao Corpo de Bombeiros, 
ainda mais porque este Presidente eventual 
é genro de Coronel-Bombeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr .. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO.SENADO 
.N• 187, de 1989 

Institui com_pelisação financeira ao Dis
trito Federal, 8 Estados e Munidpio_s e 
ao Departamento Nacional de Águas e 
Energia Efétrica-DIYAEE- pelo apro
veitamento cje recursos hfdricos para a 
produção de energia e/étrica. 

O Congresso Nãcional décreta: 
Art. 19 A utilização de recursos hídricos 

para a produção de energia elétrica obrigará 
_ao pagamento de compensação financeira 
aos Estados, ao Distrito Feder.al, aos Municí
pios e ao Departamento Nacional de Águas 
e Ettergta Elétrica - DNAEE,. a ser calculada, 
paga, distribuída e aplicada conforme estabe
lecido nesta lei. 

Art. 29 A compensação será devida e pa
ga por todos os produtores de energía elétrica 
de origeffi hldráuTica para qualquer fim, inclu
sive pelos detentores de concessão para pro
duçãõ e consumo exçlusivo. , 
_ Ar:t. 3o Farão jus à compensação a que 

se refere esta lei os ~stados e Mlmicípios em 
cujo território se localizem instalações destina
das ao aproveitamento de recursos hídricos 
para geração de energia elétrica, bem como 
aqueles atingidos diretamente por alagamento 
para formação de reservatórios, e, ainda, o 
Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica - DNAEE. 

§ 1 ~ O j:>róduto da comperrsat;ão finan
ceira de cada instalação geradora será-repar-
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tido, na forma desta lei, entre os EstadOs e 
Municípios por ela diretamente atingidos. 

§ 2~ A compensaçãO- referente a reserva
tório destinado ao aumento ou _estabilizaçáo 
da capacidade de produção hidrelétrica de ou
tros aproveitamentos será determinada pro
pordonalmente aos ganhos energéticos dele 
resultantes. _ 

§ 39 Caberão ao Distrito Federal as cotas 
estadual e municipal de compensação devidas 
por aproveitamentos hidrelétrlcos em seu ter
ritório. 

Art. 4° A compensação financeira de que 
trata esta lei será calculada com base na pro
dução mensal de cada instalação geradora, 
medida em kWh (quilowatts-hora), à razão de 
NCz$ 3.000,00 (três mil cruzados novos) por 
gWh (gigawatt-hora) produzido. 

§ }9 o valor definido no caput deste artigo 
s_erá atualizado mensalmente, a partir de J9 
de junho de: 1989; _medían(e a aplicaçãO da 
fónnula seguinte: .. 

FAM ~ 0,25 VIGP + 0,25 VIPC + 0,5 
I 

onde: F AM = fator de ajuste mensal 

VIGP = percehtagem de variação do fndice 
Geral de Preços apurado pela Funda
ção Getúlio Vargas, referente ao mês 
de competência da compensação fi
nanceira (aquele _em que a energia 
foi gerada) em relação ao mês ante
rior. 

VIPC = percentagem de variação do fndice 
de Preços ao Consumidor apurado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, referente ao · 
mês de competência da compensa
ção financeira (aquele em que a ener
gia foi gerada) em relação ao mês 
anterior. __ . _ 

VMTE = percentagem da média de variação 
das tarifas de fornecimentos de ener
gia elétrica no Pals, referente ao mês 
de _competência (mês em que_a ener
gia for gerada) em relação ao mês 
anterior, a ser fornecida pelo Departa
mento Nacional de J;nergia Elétrica 
-DNAEE. . 

§ 29 AoDepartamento-I'IacionaldeÁguas 
e Energ-ia Elétrica- DNAEE - caberá calcu
lar e divulgar mensalmente o fator de ajuste 
mensal de que trata o _§ 19 deste artigo. 

§ 39 O valor da _compensação financeira 
será aumentado em: 

a) 20% (vinteporcento);(Juân.dooproduto 
da divisão da energia firme definida no projeto 
do aproveitamento (expressa em megawatts
médios~ mW méd) pela área por ele atingida 
(expressa em quilômetros quadrados- km2) 

resultar em valor inferior a 2 (dois), porém 
igual ou superior a 1 (um); 

b) 50% (cinquenta por cento), quando a 
relação descrita na letra a acima resuJfar em 
valor inferior a 1 (um). 

Art. 59 Os valores referentes à compen
sação serão recolhidos mensalmente aos Es
tados e Municípios credores e ao Departamen~ 
to Naciona1 de Águas e Energia Elétríca -
DNAEE, até o último dia útü do mês _subse-

qüente àquele ao qual corresponderam, de 
.acordo com os procedimentos que vierem_ a 
ser"lnd.icados pelos beneficiários. -

Parágrafo único. O E3traso_no recolhimE:;fito 
do valor da compensação implicará, além da 
atualização monetária do montante a pagar, 
com base na fórmula estabelecida no pará
grafo primeiro do art.'49 , na incidência de juros 
de mora de 1% (urn por cento) ao mês sobre 
o valor corrigido do débito e multa de 10% 
(dez por cento) sobre o montante finaL 

Art. 69 As cpmpensações pagas por con~ 
cesSionários de_servfço público de energia elé
trica serão consideradas na determinação do 
respectivo_ custo do serviço. 

Art. 7o Do montante apurado a título de 
compensação financeira para cada usina hi
dr_elétrica, 48% (quarenta e 9ito pqr cento) 
caberão aos Estél.dos _e .50% (cinqüenta por 
cento) aos M.unic:ípios por ela diretamente 
atingidos, e 2% (doi~ por cento) ao Departa
mento Nacional de Aguas e Energia E1étrica 
-DNAEE, 

Art. 13. As compensações serão devidas, 
co~_.relação a aproveitamentos jã existentes, 
a partir do mês que se seguir ao da publicação 
desta lei, e, çom relaçã_p ao_s futuros_._30 (trinta) 
dias após o início da operação ou alagamento~ 

AI:t 14. Esta lei entra em: vigor na data 
de sua publicação. - -

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

-Justificação 

O § 1 o do art 20 da Constituição Federal 
determina que "é assegurada, nos termos da 
lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
dopios, bem como a órgãos da administração 
_direta da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de re
cursos flídricos para fins de geração de ener
gia etétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, 
mar territorial ou zona econômka ~clusil{a 
ou compensação financeira por essa explo
ração". 

Art. &' -se 0 ·apiOVeitamentõ do potencial Nos termos do referido dispositivo conStitu-
hJdráulico atihgir mais de um Estado, a cota- dona! é que apresentamos o presente projeto 
estadual da compensação financeira será dls- de lei, que vem suprir uma lacuna, o que não 
tribuida entre eles na proporção das áreas ter- ocorre na exploração de petróleo ou gás natu-

1 6 · 1 ral, no que conceme a compensação finan-
ritoriais atingidas pe o reservat rio e msta a- ceira ao Distrito Federal, a Estados, municí
ções da usina 

O , d pios e DNAEE~ pela exploração de recursos Parágrafo único. critério re1eri_ o no caput 
deste artigo poderá ser ampliado com a ado- hídricos para a produção de energia elêtrica. 
ção de outros parâmetros por acordo das par- A cdi-npensãÇâo financeira será ca1culaP.a 
tes interessadas. _ _ _ com base na produção mensal de cada insta-

M. 99 Se 0 aproveitamento do. potencial lação geradora, medida em KWH (quilowatts/ 
7 % hora) à razão·de NCz$ 3.000,00 (três ma cruza-

hjdrálJlico atingir mais de um município, O dos novos) por GV/h (Gigawattlhora) produ-
(setenta por cento) da cota municipal será re-
partida entre eles na proporção-da área ter rito- zido. 
[ia1 atingida pelo reservatório e instalações da Do montante apurado a titulo de compen
usina e 30% (trinta por cento) porporcional- sação fin()nceira para cada usina hidre~ca, 
mente à população de cada muni_çípio. 48% (quarenta e oito por Cento r caberão aos 

Parágrafo úriico. L~i e.stadual poderá medi- Estados e 50% ( cinqüenta por cento) aos Mu
ficar ou ampJiar os parâmetros defmidos no nicípios por ela diretamente atingidos, e 2% 
caputdesteartigocomvistasaatendera_pecu- (dois por cento) ao DNAEE. 
Iiaridades locais ou regimentais. Se o aproveitamento do potencial hidráuJico 

Art. 1 O. A União repassará diretamente atingir mais de um Estado, a conta estadual 
aos Estados, aos Municípios e ao DNAE.E, na da compensação financeira será distribuída 
forma definida no art. 79 desta lei, os valor~s ._en~ eles na proporção das áreas territoriais 

_que a ~la fÕrem pagos a titulo de indenização atingidas pelo reservatório e instalações_ çl.a 
ou compensação fmancelra pelo aproveita- usina e, se atingir mais de um munfcfplo, 70% 
menta de potenciais hidráulicos decorrentes __ .(setenta por cento) da cota municipal será re
de tratados internacionais, paiti_cl_a entre eles r_ta proporção da área territo-

Parágrãfo único. Os repasses de que trata riãl atíi1_gida pelo reservatório e instalações da 
este artigo são retroativos a Qutubro ·de 1988 _usina e 30% _(trinta por cento)_ proporciona
e serão realizados em conformidade com os lemnte à população de cada município. 
prazos de recolhimento da indenlzaç:ão ciu A cota de compensações financeiras que 
compensação financeira estipulados em cada cabe ao DNAEE será aplicada na impl~ntação 
tratado. e_ operação da rede hidrometereológica nacio-

Art 11, A cota de compensações finan- na!, em estudos e projetas de hidfologia e 
ceiras que_ cabe ao Departamento Nacional nas atiyidades de fiscalização _dq_s serviço_s de 
de À.guas- e Energia Efétrl.ca-:-:- DNAE_E_será eletriddade. 
aplicada na implantaçilo e operação da rede As. compensações financeiras serão devidas 
hidrometeorológica nacional, em estudf?s e com relação a aproveitamentos já existentes, 
projetas de hidrologia e nas atividades de f!S- a partir do mês que se seguir ao da publicação 
calização dos serviços de eletricidade, notada- tia lei, e, com relação aos fut'-\ros, 30 (trio@) 
riiente qucinto aó cumprimento desta lei. dias_ após o início da_operação ou alagamento. 

Art 12. O Po-der Executivo baixará, den~ Finalizando, quero ressaltar que procura~ 
tro de 60 (sessenta) dias da data de publicação mos, através dos dispositivos do presente pro
desta (ei, decreto reguJamentando _sua_apli- jeto, abranger de forma ampla e justa toda 
cação. a slstemát!_ca de c~cuJo, reajuste, distribuição 
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e aplicação dos recursos decorrentes da. com
pensação financeira, matéria do projeto, c 
contamos, assim, com a colaboração de nos
sos ilustres Pares, para transformá-lo em lei. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. 
-Mauro Borges Teixeira. 

(À Comissão de AssLmtos Ecoriômicas.) 
(competência tenninatíva) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 188, de 1989 

Dispõe sobre a realização de levanta
mentos periciais em acidentes d.e trkl$ito, 
causados por vefcu/o automotor. 

O Congre$so Nadonal decreta: 
Art. 1 ~ É obrigatória a rea1izaç:ão de levan

tamentos periciaiS pela autoridade competen
te em acidentes de trânsito causados por veí
culos automotores, dos quais resultem danos 
pessoais ou patrimoniais aos seus condutores, 
proprietários, passageiros ou pedestres. 

Parágrafo único. As disposições deste arti
go não se aplicam a acidentes ocorridos com 
um único veículo, do qua1 resulte autolesão 
ao seu condutor ·ou proprietário. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará 
esta let no prazo de 90 úi.oventa) dias a contar 
da data da sua publicação. 

Art. 39 Esta lei entra ern_vtgor na_data da 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as di_sposições em 
contrário. 

Justificação 

A apresentação do presente projeto de lei 
tem o objetivo de oferecer às pessoas envol
vidas em acidentes de trânsito melhores con
dições de pleitear judicialmente a reparação 
do dano sofrido. 

A limitação da obrigatoriedade de levanta
mento periciais, nO momento restritos aos ca-.. 
sos de acidentes com vítimas, tem dificuldato. 
o ajuizamento da ação reparatória. 

De acordo com a sistemática estabelecida 
para a realização da perícia nos locais do aci
dente, o registro da ocorrência é-ta_i"efa ela au
toridade credenc[ada, _que faz o encaminha
mento do relatório assinado pelas partes inte· 
ressadas. Sem o levantamento pericial, resta
lhes a faculdade .de registrá-la na Delegacia 
poUciai competente. 

Ante o exposto, é fácil concluir quais as des
vantagens dec.orrentes da obrigatoriedade de 
a perícia restrin!;fir-se· aos casos de acidentes 
com vítimas. Vale lembrar que muitas vezes 
se toma impraticável o ajuizamento da ação 
indenizat6ria, sem as provas da ocorrência do 
acidente e sem o laudo do Instituto de Crimi
nalística. 

Eis a razão pelas quais propomos, neste 
projeto de lei, o restªbelecim~nto __ da perícia 
técnica nos acidentes sem vítima.s, quando 
ocorrem prejuízos materiais, cuja indenização 
é um imperativo da lei. 

Sa1a das sessões, 29- de junho de 1989. 
-Antônio Luiz Maia. 

(À Comissão de ConStituição. Justiça e 
Gdadania.) (competência terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os pi"ojetos lidos serão publicados _e reme
tidos às comissões competentes. 

- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotado o -período destinado ao Expe-
diente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 1: 

Discussão, em turno suplementar, do 
-SUbStitutivo de Lei do Senado n" 7, de 
- 1989, de autoria do Senador Ruy Bacelar, 
que etabelece a gratuidade, para as pes
soas reconhecidamente pobres, do Re
gistro C'IVil de nasciinento e da Certidão 
de Óbito, prevista no art. s~. ~ncfso 76, 
da Constituição brasileira e dá outras proM 
vidências, tendo 

PARECER, sob ri~ 1 b4, de 1989, da CO_
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno su
plementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a -discussão. 

EnCerrãda a discussão, o Substitutivo é dado 
como=âefinitivárhente adotado, nos termos do 
art. 284 do Regimento lntemo. 

-A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo adotado:_ 
Redação do vencido para o turno su~ 

plementl1r do substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado n' 7, de 198~ que altera 
a_Lein? 6.015, de 31 de dezembro-de 
1973,_que disp6e sobre Os registras públi
cos e dá outras providências. 

. O CõilgreSSO-Nacional decreta: 
-- Ait. -19 Dê-se ao art. 30 da Lei n9 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, a Segt.Jtnte reda
ção: 

"Art. 30. Das pessoas reconhecida-
. · · · rhéhte pobres, à vista de atestado da auto

ridade competente, não será c_obrado 
emolumento pelo registro civil e respec
tiva- certidão. 

§ 1 ~ Aos estados, em sua organiza
çãO judiciária, caberá definir a auto_iidade 
a que se refere este artigo e a forma- de 
obtenção do atestado, que também é 
isento de emolumentos. 

§ __ 2~ Considera-se reçonhecidamen
te pobre: 
- a) quem comprove perceber remune

ração igual ou inferior a dois salários míni
mos. 

b) quem, comprovando perceber re
muneração entre dois e cinco salários míM 
nimos, provar ser arrimo de famma cons
tituída de quatro ou mais membros eco
nomicamente dependentes. 

§ 3? A comprovação a que se refere 
a alínea a do_ parágrafo anterior poderá 
ser feita, perante O Cartório de Registro, 
com a apresentação da Carteira de Traba-

lho ou documento _que contenha anota
ções sobre o valor do salário. 

§ 49 Aplicam-se, no que couber, as 
penalidãdes, respectivas dispensas e os 
procedimentos previstos no_ Capítulo 111 
do Título 11 desta lei." 

Art. 2~ ESta lei-entre em VigoT iia_data 9~ 
sua publicação. 

Art. 3" Revogam~se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 2: 

Discussão, em turno único, do ProjetO 
de Lei do DF nç 20, de 1989, de iniciativi3 
do Governador do Distrito FeçJera1, que 
reestrutura o GrupowDireção e Assistência 
Intermediálias, de que trata a Lei n9 6.762, _ 
de 18 de dezembro de 1979, e dá outr<)s · 
providências, tendo 

PMI;;CER FAVORÁVEL, sob n' 100,.(le 
1989, da Comissão- do Distrito 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 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
o- projeto vai à Comissão DiretQra, para a 

redação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: ' ' 

Discussão, em turno único: do Projeto 
de Lei do DF n9 21, de 1989, de iiliciativa 
do Govemaaor do Distrito Federal, que 
estabelece a cilrga hOrária do~ servidores 
civiS da: Administração Direta_ e Autárqui
ca e das fundações públicas do Distrito 
Federal, tendo -
· PMECI;;R FAVORÁVEL, sobn•10J.'<fe 

1989, da Comissão..:...: do Distrito Fede_i"ill 

Em discussão ci projeto, em turno úl'}iç_o . 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Erii votaÇão. 
Os Srs. Senadores ·que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
- - Aprovado. __ 

O projeto vai à ComisSão Diretora, par~ a 
redação final. - --=- _, 

O SR. PRESIDENTE (Pompe~ de Sousa) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmara n9 77;:ae 
19"83 (n? 1559n9, na Casa de- origtfrri), 
que comete à Justiça do Trabalho com
petência para dirifnir questões relativas 
a contrato __ çl~ locação entre empregado 
e empregador. 

A Presidência, nos termos do art 334, afínea 
a~ do Regimento lntemo,--e conforme_ Parecer 
n~ 58, de 19'89, da Comissão de Constituição, 
Justjça e Cidadania, declara prejudicaáo _o 
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Projeto_ de Lei da Câmara n" 77, de 1983. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do_Pienário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmarã dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltemS: 

Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 
1983 (n• 1.768n9, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo único ao art. 
467 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Leí n<:> 5.452-, · 
de 1" de maio _de_ 194;3. -

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a; do Regimento Interno, e conforme o Pare:
cer n9 50, de 1989; da Comissão de Cohsti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n? 104, de 
198:i (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) __ -
ltem6: 

Projeto de Lei do Senad,o n9 180, de 
1984 - Complementar,- de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei CóiTi.pleinentar n" 26, de 
11 de setembro de 1975, que unificou 
O PIS/Pasep, com vistas a permitir a utili
zação do saldo das contas_ individuais no 
caso que especifica. 

A Presidência, nos termos do arl334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadaõjã, declara prejudicado o _ 
Projeto de Lei do Senado_ n9 180, de 1 984_ 
- Complementar. (Pausa) 

Não havendo.objeçáo do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a matéria da Ordem _çiQ Qiet. _ 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra, para uma breve comuni

cação, ao nobre Senª-dm Mauro Benevides. 

O SR. MAaRO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.)_-Sr._President.e, Srs .. Senado
res, trata-se de uma solicitação que eu já havia 
transmitido ao Presidente Nelson Carneiro e 
agora faço a V. EX'; Sr. Presidente, que_ se 
encontra no exercício da Presidência da Casa. 

É uma reivindicação que se relaciona corri 
a tramitação de algumas solicitações de em
préstimos por parte de várias unidades federa
tivas. Esses projetos s_e "ãcllafti pendentes de _ 
apreciação no âmbito da Comis.são de Assun
tos Econômicos, órgão exemplarmente presi
dido pelo nosso eminente colega Senador Rai
mundo Ura. 

Ocorre, Sr. Presidente, que começa a ser 
gerado um impasse, que nós esperamos a 
Mesa venha a superar, para garantir a aprecia
ção até amanhã dessas propostas origináriás 
de vários _Estados brasüeirQs que, a duras pe-

nas, obtiveram do Governo Federal autoriza~ ANEXO AO PARECER N1 118, DE 1989 
ção para- contrair empréstimos em moeda es-
trangeira. Redação iinal do Projeto de Lei do DF 

Sr. Presidente, está ocorrendo que o Banco _ n~ 21, de 1989, que estabelece a carga 
C~ntr~ •. somerite eXj:>ede ~ma certidão _repu- -horária dos servidores civis. da AdmimS-
tada pela Comissão de Assuntos Econômicos, tração Direta e Autárquica e das Funda-
imprescindível à tramitação da matéria, após ções Públicas- do Distrito Federal. --
a sua aprovação pelo Senado, entendendo 0 Senado Federal decreta: 

_ que anteriormente era essa a sistemática ado- Art. 11 Os servidores civis da Administra-
tada por este Plenário_e por suas Comissões ç-ão Qireta e Autárquica e da.s Fundações Pú-
Técniccis.- bljcas cto Distrit.Q_ federal ficam sujeitos ao 

Ora, Sr. Presiderite, se o Banco __ Central regime de trinta horas semanais de trabalho. 
i1ã0--forneCe _a certidão que o sena~o jul9à § 11 o diSposto neste-arngo não ·se· aplica 
im_p___rescindivel_para apreciar a matéria e se aos servidores que exerçam atividades corres-
a matéria não vem a julgamento na fa1tã. dessa pondentes a profissões para as quais a lei esta-
certidão, nós nos defrontamos realmente com belece regime e_spedãf dti-trãbalho. 
um impasse. Espero, com a compreensão da § 29 Para os ocupantes das categorias 
Mesa do Senado e da ComiSsão de Assuntos funcionais de Médico e Professor de Ensino 
Económicos, que esse impasse seja ultrapas- de }9 e 2o Graus, são mantidos os r.espectivos 
sado e nós t~:nhamos condições, na Ordem __ regimes. 
do Dia da Se_ssáo de amanhã, de examinar § J9 Aos ocupantes das categorias fun-
todos esses pleitos, para que aqui possamos danais de Médico de Saúde Pública e de Médi-
oferecer.aos EStados brasileiros uma demons- co_ Veterinário, aplica-se 0 regime de vinte ho-
traçao de que houve de nossa parte - nós ras s_emanais_ de trabalho. 
que representamos os Estados e a Federação _M z~ Os ocupantes de Cargos em cO
nesta Casa - um grande esforço para que missão e funções de confiança integrantes do 
votando_ essas rnatérias, eles obtenham os re- Grupo Direção e Assessoramento Superiores, 

-cursos indispensáveis a atender metas e reali- de funÇões do Grupo Direção e Assistência 
zações que julgam prioritárias. Intermediárias e de Funções de Assessora-

Dai o .apelo que já ftz aQ Presidente_ Nelson mento Superior, bem como os servidores a 
carneiro e o faço agora a V. EX', que se acha quem for atribuída a Gratificação por Encargo 
à frente dos 9e_.s:tinqs _desta Casa. Para que em Gabinete, são sujeitos ao regime de qua· 
até amanhã a Mesa dirima essa pendência, renta horas semanais de trabalho. 
ei'n entendimento, naturalmente, com a Co- Art. 3o_ 0 horário de_ trabalho dos servi-
missão de Assuntos ~onôrnicos, e assim. doreS de que trata -estaLei ~er_á_ estabelecido 
possamos, nas várias sessões anunciadas pa- pelo Governador do Distrito Federal, segundo 
ra 'ãi'riã11fiã, apreciar esses pleitos originários as necessidades de cada órgão ou entidade. 
de váriaS unidades federativas. ArL 4~ Esta lei entra em Vigor na data de 
-- Era b que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito sua publicação. 
bem!) - Art. s~ Revogam·se as disposições em 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:-Pode o noJ?re Representante do Estado do 
Ceài-á estar certo de que a Mesa está empe
nhada em cumprir essa tarefa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, redações finaiS de propo
sições aprovadas na Ordem do Dia da pre
sente sessão que, nos termos do parágrafo 
único do art. 320, do Regimento Interno, se 
não houver objeção do plenário serão lid<is 
pelo Sr. )9 Secretário. _{eausa) 

São lidas as seguintes. 

_l'AAECER N• 118, DE 1989 
(Da Comlssão Diretora) 

Redação final do Projeto de Leído DF 
n• 21, di1989. -

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n• 21, de 1989, 
que estabelece a carga horária dos se!VIdores 
civis da Administração Direta e Autárquica e 
~das Fundações Públicas do Distrito Federal. 

$;;!la de Reuniões da Comissão, 29 de junho 
de 1989. -Alexandre Costa, Presidente -
Pompeu de Sousa_ Relator -Áureo Mel/o -
Antônio Luiz Meya. 

contrário, especialmente _o _ _§ 1? do art. gc do 
Decreto-Lei ri6 1.462. de 29 de abnl de 1976. 

PARECER N•l19, DE 1989 
(Da Comissão ~iretora) 

Redação final do Projeto._ de Lei do Df' 
n•20;âe 1989. 

A COmiSsáO_ Oi_retora apresenta a redação 
ftnal do ProjetO de [ei do DF ri~ 20, de 1989, 
que reestrutura o Grupo Direção e Assistência 
Intermediária, de que trata a Lei n~ 6_,762, de 
18 de dezembro de 1979, e dá outras prOvi-
dências.. _ _ -· 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 29 de junho 
de 1989-. -·Nelson Carneiro, Presidente
Pompeu de Sou_sa, Relator -- Nabor Júnior 
- Aureo Mel/o. -

_ANEXO AO PARECER Ne 119, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n? 20, _de- 1989, que reestrutura o Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias de 
que trata a Lei n" 6. 762, de 18 de dezem: 

-bro de 1979, e dá outras providências. 

O Senado Federa1 decreta: . 
Art. 1 ~ O GfuPo Direção e Assistência Jn~ 

termediárias, códiQ:o DAI-11 O, previsto na Lei 
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n"' 6.762;-de 18 de dezembro de 1979, com
preende atividades de direção, envolvendo 
orientação, coordenação e controle e de assis
tência, em nível intermediário, da Administra
ção Di reta e das Autarquias do Distrito Federal; 
com vistas à racionalização e execução de pro
gramas, normas e critérios estabel~cidos pe
los escalões superiores. 

Art. 2"' O Grupo de que trata o artigo ante
rior é constituído pela Categoria Direção Inter
mediária, designada pelo Código DAI.-111 e 
pela Categoria Assistênda Intermediária, de
signada pelo Código DAI-112. 

Arl 3"' As funções de confiança do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias -distribuir
se-.ão em seis níveis hh~rá;rquicos, cujos valo
res de retnbuição são_ós constantes do Anexo 
L 

Art. 49 A correspondência das atuais _fun
ções do Grupo Dlreção e Assistência Interme-
diárias com os níveis ·e-stabelecidos nesta Lei 
far-se-á na forma do Anexo li. 

Art. 59 O seiVidor designado para as fun
ções de que trata esta Lei poderá usar da facul
dade constante do § 29 do art. 39 do Decreto-lei 
n? 1.462, de 29 de abril de 1976 e alt_eraçÕes 
posteriores. 

Art. 6° O exercido das funções de que tra
ta esta Lei ê incom-patível com o recebimento 
de quaisquer vantagens relacionadas com a 
prestação de serviço _extraordinário e com a 
percepção da Gratificação por Encargo em 
Gabinete. _ _ = 

Art. 79 As funções de_ confiança integran
tes do Grupo Direção e Assistência Interme-
diárias serão providas: _ 
I-por ato dos Secretários do Distrito Fede

ra] ou autoridade de hierarquia equivalente; 
n-por ato dos dirigentes dos órgãos relati

vamente autónomos e autarquias. 

§ 19 lndependerá de novo ato de provi
mento o exercido das funções integrantes do 
Grupo Direção e Assistência Intermediárias, 
atualmente ocupadas, reestruturadas nos ter
mos desta Lei. 

§ 2~ Na hipótese do parágrafO antE:rior, a 
nova situação será consignada mediante Ia
vratura de apostila no titulo de designação ou 
registro necessário. 

Art. &' As funções de confiança integran
tes_do- Grupo Direção e_ Assistência Interme
diárias serão providas exclusivamente por ser
vidores do Quadro e da Tabela de Pessoal 
do Distrito Federal ~ por servidores requisi
tados dos órgãos relativamente autónomos. 

Art 91' Para as funções_ de que trata o art. 
39 desta Lei, far-se-á a incàrpor~ção dós adi
clonais previstas na alínea b do art. 2? da Lei 
0° 6.732, de 4 de dezembro de 1979. 

Art. 1 O. É alterada para Gratificação por 
Enc~go erti Gábinete, a denominação da Gra
tificação pela Representação de Gabinete, ob
servados -OS- valores .e requisitos constantes_ 
do Anexo III desta Lei. 

Art. 11. À GratificaÇão a ijue Se refere- o 
artigo anterior aplica-se o disposto na alínea 
a, do art. 29, da Lei n9 6.732,-C:Ie 4 de.dezembro 
de 1979. 

Art. 12. aGovemador do Distrito Federal 
expedirá os atas necessários à regulamenta
ção da presente Lei. 

próprias do Orçamento do Distrito Federal. 
Art. 14. Esta Lei entra ein vigor na data 

de sua-publicação. -
Art. 13. A_ despesa decorrente .da aplica

ção desta Lei corr~rá _à conta de, dot:;lç~es 
Art. 15. Revogam-Se as disposições em __ 

contráriq. 

Níveis 

OAI-6 
DAI-5 
DAI-4 
DAI-3 
DAI-2 
DAI-1 

Encargos 

ASSESSOR 

ASSISTENTE 

AUXIUAR 

ANEXO I 
Art. 39, da Lei n' , de de de 1989 

GRUPO DIREÇÃO E I\SSIS1ÊNCIA JNTÇRMEDIÁRIAS - DAI 

-
Representação Mensal 

Vencimento 
% NCZ$ 

183,66 140 257,12 
161,10 135 217,48 
141,32 130 183,71 
123,96 125 154,95 
108,74 115 125,05 
95,38 100 95,38 .. 

ÁNEXOIT 
Art!go 4"', da Lei rt" , de de 

DJREÇÃO E ASSJST~CIA 
INTERMEDIÁRIAS - DAI 

de 1989 

Situação Atual Situação Nova 

DAI-I Nível Médio DAI-I 
DAI-2 Nível Médio DAI-2 
DAI-3 Nível Médio DAI,3 
DAI-1 Nível Supedor DAI-4 
DAI-2 Nível Superior DAI-5 
DAI-3 Nível Superior DAI-6 

ANEXO lU 

Art. 10, da l.e! ~' ,de de de 1989 

Requisito 

Servidor Pertencente a Categoria 
Funcional de Nível Superior 

Servidor Pertencente a Categoria 
Funcional de Nível Médio 

SeiVfdor Pertencente a Categorias 
Funcionais dos Grupos de Trans-
porte Oficial e Portaria, Artesa-
nato e similares 

- -c-
PublicadO no bCri (S.çãQ IT) 30-ô-89 

Total 

440,78 
378,58 
325,03 
278,91 
233,79 
190,76 

Valor 

427,88 

213,92 

151,82 

OSR; PRESlDEl'fJE (Pompeu de Sousa) - ·-·· ····· -É iido e aprovado o seguinte' 
-Os p~receres lidos vão à publicação. REQ(IERJMENTO !'I• 361, DE 1989 

.• 

-

-O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será Hdo 

, pelo Sr. _1_9 ~cre~~_:_ 

Nos termoS-dd art. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
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do Projeto de Lei do DF n" 21, de 1989, de 
iniciativa do GõvEmlador do Distrito federal, 
que estabelece a carga horária dos servidçlre,s 
civis da Administração Direta e_ Autárquica e 
das Fundações Públicas do Distrito Feder~--

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. 
-Pompeu de Sousa, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em virtude da aprovação do requerimento, 
passaMse à imediata apreciação da re._dação 
final. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem deseje fazer uso da paR 

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pau_sa.) 
Aprovada._ ~ __ 
Aprovada a redação final, o projeto vai à 

sanção do GovernadOr do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa 
de publicação de redação fmal, que vai ser 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQCIERIMENTO N• 362, DE 1989 

Nos termos do art. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação; da r.edação final 
do Projeto de Lei do DF n~ 20, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
qeu reestrutura o Grupo-Direção e Assistência 
Intermediárias de que _trata a Lei n<:> 6.762, de 
18 de dezembro de 1979, e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. 
-Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata àpreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem deseje faier uso da-pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam·queirarri 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado a redação final, o projeto vai à 

sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa lembra aos Srs. Senado_r_t;:S presen
tes em plenário e nos seus gabinetes de traba
lho que, às 16 horas, realizar-se-_á sessão con-_ 
junta do Congresso Nacional~ para a votação 
de medidas provisórias, e faz um apelo a S. 
~ para que estejam lá, no inicio dos nossos 
trabalhos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem. Sem_revi:sá9 do ·orador.)
Sr. Presidente, o avulso para a reunião d_o Con-

gresso das 16 horas já foi "distiib1,1ído pela ma
nhã.? 

-o SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
-· ExCetuaaa a medida provisória que foi 
aprovada, será a rriesma pauta. 

O Sr. Aureo MeUo- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Um momento._ 

Outras medidas serão acrescentadas a essa 
pauta, para efeito de apressar os nossos traba
lhos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Po
- d.em ser distnbuídas no momento? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- No momento serão distribuídas. 

Concedq_ a palavra ao nobre Senhor Áureo 
Mello. 

O SR. AaREO MELLO (PMDB - AM. 
Pela ordem. Sem réVisão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria de saber se, estando eu 
inscrito, V. ~ vai ç_onsignar a palavra pela 
Oi'dem de inscrição àqueles que assim proce
deram. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Por muito pouco tempo porque temos que 
começar os trabalhos no plenário da Câmara, 
dentro dE: ·zo minutos. - -

O Sr. Rachld SaldanhaDerzi -Sr. Presi
dente, peço-a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Concedo a palavra ao nobre Senador Ra
chid Saldanha Derzi. 

~~o SR. RI\ CHIO SALDANHA DERZI 
(PMOB _--MS. Pela ori:lem. Sem revisão do 
orãâor)- Sr. Presidente, a éScolha de auton:. 
dades, embaixadores, está dependendo devo
tação. Gostaria de saber se V. EJcl' colocará 
ós pareceres em votação nas sessões extraor
dinárias de_ amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Todos os assuntos pendentes' de solução 
estão _ _sendo considerados devidamente pela 
Mesa, para inclusão na Ordem do Dia, desde 

-qUe estejam plenamente atendidos os seus 
requisitoS. · - . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mello, por 20 minutos impforrogáveis. 

O SR. AaREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso).- Sr. Presi
dente, Srs. S~nadores< desejo usar da palavra 
apenas -para me associar aos pronunciamen
tos proferidos a respeito do aniversário da Cor
poração dos Bombeiros, no próximo dia dois 
de julho, corporação essa que, com a denomi
nação de corpo Provisório de Bombeir()S da 
Corte, utilizou inicialmente os efetivos da Casa 
de Detenção e do Arsenal de Marinha, sendo 
o seu primeiro Comandante_ o __ f,t'\ajor do Corpo 
de Engenharia, J_oão Baptista de Castro Mo-
raes- Antas. - -- - -
- Sr. Presidente, paSSO à Mesa o histórico a 

respeito dessa corporação, destacando, inclu
sive, o desempenho da mesma no Distrito Fe-. 

dera!, desde quando proveniente do Rio de 
Janeiro, aqui se instaJou e vem se constituindo 
em uma corporação exemplar. 

Ali temos o nobre Comandante-Geral José 
Roberto Megale Vale, o nobre Tenente-Coro
nel Edmilson Fonseca e outros líderes da cor
poração que, pela sua inteireza moral e sacri
ficios voltados sempre para os interesses da 
coletividade brasiliense, s_e têm destacado da 
maneira mais simpática, fazendo jus a que 
os representantes populares se manifestem 
extemando os seus mais vivos aplausos e _a 
mais profunda admiração. 

Portanto, Sr. Presidente, transmito a essa 
corporação os meus sinceros parabéns. }rgra
deço, ~clusive, de público a Medalha D. Pedro 
II que me será concedida no dia 5 de julho 
próximo pelo Corpo de Bonbeiros, do DF. Já 
sou portador de um capacete simbólico, que 
me_ foi oUtorgado com desfile de tropa pela 
corporação na Constituinte, e agora também 
-guardãrei com carinho essa medalha~ 

Aproveito a oportunidade para convi-dar V. 
~. Sr. Presidente, ao querido e- dileto amigo, 
senador .~c;ompanheiro de suplência da Mesa, 
Antônio Luiz Maya, e_a todos os Srs. senadOreS 
para essa solenidade que deverá acontecer 
em hora a ser devidamente marcada. 

Sou, desd~ já, um verdad_ei!p Ç>ombeirq _ _yo
Juntário _e aqui es~ou _p~ra ap~gar qualqUer 
fogo que porventura venha medrar onde' não 
deve, quer na floresta amazónica, quer nas 
áreas do Distrito Federal ... 

Sr. Presidente, __ er?lm estas as simples pala
vras que eu desejava proferir, passando à Mesa 
esses dados: um históricó_do CBDF, que é 
motivo de orgulho para Brasília e para o Dis
trito Federal. Muito obrigado. (Muito bem!) 

DDCaMENTO QUE SE REFERE O 
SR.ÁUREOMELLOEMSEUD!SCURso, 

"GO'IERNO NO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Segurança PúbHcii; 

CORPO DE BOMBEIROS 00 
DISTRITO FEDERAL 

-Subseção de Relações Pública_s 

Histórico do CliDF 

Criado por ato de S. Majestade o Imperador 
D. Pedro 11, através do Decreto Imperial n9 

1.775, de 2 de julho _de 18_?~. S.C?m a denomi
nação de Ccirpo ProvisóriO de Bombeiros da 
Corte, utilizou inicialmente, os efetivos da Casa 
de Detenção e do_Arsenal de _f.:'ariQha. Foi 
seu primeiro Cõniandante o Major do Corpo 
de EI!genharia -do Exército João Baptista de 
Castró Moraes Antas. 

Em 1917, por força de Lei n9 3.216, de 
3 de ji:meiro· daquele mesmo ano, passou à 
condição de Força Auxiliar, Reserva do Exér-
cito. _ _ . 

Pàrtidpou ativamente- da defesa interna da 
Pátria durante as duas guerras mundiais. 

Cótn a inaUguração de Brasília, tounou-se 
imperiosa e indispensável a sua transferência 
para a nova capital, afim de dar à população 
brasiliense, tranqüilidade no que diz respeito 
à segurança contra incêndios, explorações, 
catástrofes e calamidades públicas. 
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Hoje o Corpo de Bombeiros âO"Distrito Fe~ 
deral ê uma corporação militar moderna e 
eficiente, cõin as missões de realizar serviço_s 
de prevenção e extinção de incêndos, buscas 
e salvamentos, perícias em incêndios, além 
de prestar socorro em casos de inundações, 
desabamentos, catástrofes e outros serviços 
que se fLZerern necessários. 

Esses serviços são estendídos às áreas limí~ 
trofes do Distrito Federal. Seus oficiais e pi'a
ças têm_ buscado incessantemente o_ desen
volvimento profissional através dO aperfeiçoa
mento de novas técnicas destinadas-a aumen
tar a capacidade e a eficiência da corporação, 
mantendo intercâmbio permanente com seus 
congéneres do País e do exterior~ .. 

Atualmente, o _Corpo de Bombeiros. do Dis
trito Federal é comandado pelo COroné1 Bom
beiro Militar José Roberto Megale Vale. 

A c-orporação dispõe-de 17 unidades opera
cionais distribuidas pelo Plano Piloto e todas 
as cidades satélites. Seu plano de expansão 
se ínciou em 1966, e vem Se desenvolvendo 
de maneira que, num futuro muto próximo, 
um socorro de incêncUo ou salvamento não 
demorará mais de cinco minutos para chegar 
a qualquer local do território do Distrito Fe
deral." 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa mais urna vez se associa ás plavras 
de V. EX' _e congratula-se com V. EX" pela con
decoração que irá receber. 

Ao mesmo tempo, o fato de V. Ex~-reft!rir-se 
à data histórica da fundação do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal; referindO-se ao 
"2 de Julho" é, realmente, uma invocação que 
nos remete ao seu Colega Antônio de Castro 
Alves que festejou a Batalha de Pirajâ com 
aqueles famosos versos: "era no_-2 de Julho 
a pugna imensa travada no solo da Bahia ... " 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José 
lgnácio- F erreirã. 

O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
(PSDB- ES. Pronuncia o seguinte discursO) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria 
de registrar no Anais do Senado Federé;ll a 
brilhante__exposição do Presidente da Confed~ 
ração Nacional de Tr_arisportesTerrestres, éJn.: 
presário Camilo Cola, OZ! ComissãO d~ Trans
portes da Câmara dos Deputaaos, sob o tema 
''Transporte- rodoviário, uma visão empresa
rial". Trata-se, o i:apixaba CamilO Cola, do 
maior empresário privado do setor de trans
porte terrestre de toda a Amê.rica Latina,_ e 

"Um dos maiores do mundo. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A OOE SE REFERE O 
SR. JOSÉ !GNÁOO FERREfiiA EM SEci 
DISCURSO: 

'"CONFEDERAçAO NACIONAL DOS 
TRANSPORTES TERRESTRES 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO; 

UMA VISÃO EMPRESARIAL 

Senhor Presidente, Senhores Membr_o_s da 
Comissão de Transportes da Câmara dos De
putados, 

Introdução 

Inicialmente, gostaria de registrar a minha 
satisfação, e a dos empresários que rePresen- -
to, como Presidente da Cqnfederação Naci.o
nal dos Transportes Te~stres, em atender 
ao honroso-convite para díalogo com as_emi
nentes parlamentareS, sobre -temas de trans-
põrtes. -- -- __ _ 

I:: grande a confiança nessa iniciativa demo
crática do Poder Legislativo, que com suas 
novas atribuiçõés e atitudes, certamente muito 
contribuirá_ na solução .de indi.áveis problemas 
nacionais. 

Ao lado da superação das dificuldades con
junturais, no caso particular dos transportes, 
será necessário conSíderar simultaneã.rnente 
o esforçõ que 8 Nação deverá desenvolver 
em futurO próximo para modernizar este seg
mento, estratégico para o nosso desenvolvi
mento económico e social. 

Embora já exista um consenso nacional so
bre a necessidade de melhoria dos níveis de 

__ investimentos e de_ eficiência operacional de 
todas_aS rilÕdalidacJ~~ de"ti·anspoites, a aloca

- -ção_dos recursos disponíveis deverá se dar 
a Partir de hierarquiZação defmida déitro de
'\l)Tla yisão global, sem preconceitos de qual
quer natureza em relação às diferentes moda
lidades. 

Tentarei, aqui, anã:lisar brevemente o papel 
que os principais modos de transporte desem
penham hoje no País para, em seguida, me 
deter- no subsetor rodoviário. 

Os Transportes: Aspectos Gerais 

A ·o_r_ganização do_ sistema d~ tt:ansportes 
do Brasil está condicionada por motivos de 
ordem histórica e por peculiaridades tecnoló
gicas de cada modalidad_e, além da situ~ção 
geogiãfica e _económica de nossas cinco_ re
giões, que apresentam diferentes necessida
des e_ CÜYersos estágios de .desenvolvimento. 
- ~-te§iãG-Norte-<::J:ue -se-~amcteriza pelo baLxo 

índice de_ ocupação demográfiCa e 8tividade 
económica rarefeita, tem pequenos fluxos de 
transportes, sendo a maioria de caráter local. 
Seu sistema de transportes baseia-se na nav~ 
gação interior e em incipiente malha rodo
viária g_ fem::>viária, cUja -finalidade principal é 
permitir a penetraçãO Pioneira para programas 
de integração e coLoniZÇtçâo ... 

A navegação-de cabotagem, as ligações ro
doviárias Belém-Brasília, Cuiabá--Porto Ve.
lho-Manaus e PortO Velho-Rio Branco e a 
ferrovia de Car_ajáS garantem OS fluxos de car
ga entre a região e _as_ demais. O tr~nsporte 
áereo desempenha papel relevante na movi
mentação de passageiros e de cargªs (_le alto_ 
valor e baixo volume. ~ ·-~ 

. A consolid.ação dos grandes eixos e a pro
gressiva melhoria das _vias _locais cons,tituem, _ 
os objetivos das ações do_ setor na região. 

-A região Nordeste, com grande concentra
ção demográfiCa e renda relativamente baix.:i, 
possui densa rede rodqviária e inúmeras liga
ções.Jerroviári_~s_,___s.endo servida também pela 
navegação de cabotagem. 

Os fluxos de transporte não apresentam 
grande concentração e o~ investimentos no 

sistema· visam, principalmente, a reduzir cus
tos para aumentar a competitividade de sua 
produção e os padrões sócio-económicos da 
popu1ação. Esses investimentos consideram 
-sempre os benefíçios indiretos e de. _çaráter 
social. 

A região centro-Oeste fronteira de desen
volvimento, é a principal área para a expansão 
da malha viária. 

Seu-sistema de-transPortes compõe-se de 
alguns trechos isolados de navegação fl~vial, 
de uma ligação ferroviária-transVersal ao-sm;
de alguns troncos rodoviários e de urna rede 
rodoviária local, ainda insuficiente. 

Devido à crescente movimentaç-ão de 
grãos, os fluxos inter-regionais, principalmen
te com as regiões Sul e Sudeste, a.S.sume im_-:.. __ 
portância, exigindo melhorias _dos grãndes 
troncos, rodoviários e ferroviári_os, ampliação 
e melhoria da malha rodoviária local e maiores 
facilidades para o transportes multimodal e 
armazenamento. 

As Regiões Sul e Sudeste, de maior desen
volvimento, apresentam um sistema de trans
portes denso e_diversificado. O transporte flu
vial é o de menor expressão e_ estão_ presentes 
inúmeras ligações dutoviârias. 

Os fluXos de transporte apresentam alta 
densidade e, em sua maioriél, se rriovirmirltain 
dentro das próprias regiões. Os melhoramen
tos necessários- dizem respeito à ampliação 
de capacidade e modernização dos sistemas 
existentes, além de maior eficiênda-das facili
dades multimodais. 

Os transportes urbanos apresentam padrão 
relativamente unifonne ef!1lodo o País, com 
~arte predominãncia do transporte coletivo por 
ônibus e alta incidência de automóveis. 

A denSüicação dos fluxos_ de passageiros._ 
pela cres<:ente urbanização da população, le
vou à }?usca de 111eios para ã imPtan!5!çãQ_de 
sistemas de maior capacidade, como os m~ 
trôs e trens de superfície,- nas aglomeraçOes 
das principais capitais. 

Os quadros 1 e 2 mostram a participação 
das diferentes modalidades na_ produção de 
transporte no ano de 1987, refletindo as_ cafac
terísticas sócio-económicas _do PaíS. 

Considerando que o minério de ferro é catl
vo d_o transporte ferroviário em três grandes __ 
fluxos, com volume da ordem de 6501Ihões 
de tonelada$xquilômetro e, ainda, que o trans
porte por dutos se dá em mercado fechado, 
pode-se supor qu)l a produção de transporte 
no modo rodoviário atinge õ!%, _na carga_ ge
ral. 

Cabe observar, a partir de estudos -gerais 
sobre fluxos, que 1 -:-.a região Sudeste é res
ponsável por mais da metade da prOdução 
de_transporte do País; 2- a predominância 
do· transporte rodoviário de~-cargaS se deve 
à fleXIbilidade da operação e maior agressi
vidade dos operadOres; 3_ .,...- o tranSPorte de 
passageiros, interestadual, intermunicipal e ur
bano, é feito quase que exclusivamente p_e:la 
modc:!]ídade rodoviária; 4 -a ferrovia respon
de, principalmente, pelos fluxos de minerais· 
nas regiões Sudeste e Norte; 5-ã navegação 
interior tem pequena participação na movi
mentaç~o: devido à_ in~dequ_ação geç~con,ô-
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mka e rigidez na operação; 6-a cabotagem 
se ocupa, essencialmente, do transporte de 
granéis líquidoS e sólídos e 7 - o transporte 
áereo de dedica a passageiros e cargas de 
alto valor e pequeno volume. 

OOADR0-1 

Brasil - Produção de Transporte 

Valores em bilhões 

Modalidade carga Passageiros 
T x Km ~ PAS X Kri - ~ 

Aérea 1,6 0,3 14,3 
Ferroviária 109,6 ~ 20,5 14,6 
Metrov i ária 3, 7 
Rodoviária 300,8 -56,2 511,0 
Hidroviária 102,9 19,2 
Dutoviárla 2.0,2 3,8 

Total 535, 1 100,0 543,6 

QUADRO 2 

Bras i 1 - Produção de Transporte 

Modalidade 

Aérea 
Ferroviária 
Rodoviária 
Hldrovlária 

Total 

Valores em bilhões 

Carga 
T X Km t 

1,6 
44,6 

30U,8 
102,9 
449,9 

0,3 
9.9 

66.9 
22,9 

100,0 

N'ota~ Eliminando-se 65,0 milhões T 
de Minér_io de Ferro cativo das 
ferrov las e o mercado fec.:hado do 
transporte por dutos. resultam _ 
para a -carga gera 1, os números 
acima. 

Fonte: Geipot - an_u_ário- estat iSt 1- -
co dos transportes 

2,6 
2, 7 
O, 7 

~4,0 

,oo:o 

A experiência mostra_que não há regras defi
nitivas para a alocação dos fluxos às diversas 
modalidades de transporte. GrandeS partidas 
em rotas ftxas levam às modaliidades_ mais 
rígidas, como a FeiroViária, eiiqu-a"nto os fluxos 
com uma distnbuição espacial difusa e menor_ 
volume unitário melhor se ajuStam às niodali
dades mais fleXíveis, como a rodoviária. Den
tro deste intervalo é possível uma infinidade 
de combinações. -

Lembre-se que o Transporte Multimoda1 
que visa a utilizar os sistemas disponíveis para 
otimizar o resultado final, ou seja obter o me
nor custo tota1 para o usuário, com o çonse
qüente ganho para a economia como um to
do. Exige investimentos em ínStalaÇões- para 
transbordo, agregação e unltização de _cargas 
e, também, simplificação_e unifiCàÇão dep~ 
cedimentos burocráticos. 

A utilização do Transporte lnterrnodal, por
tanto, depende, do bom entrosamento entre 
os Sistemas de Transportes e da participação 
de operadores e usuários ern__j_nvestimento~ 
complementares. 

Gostaria de en[a~r que não é sufici~nt<:: 
analisar apenas o Programa de Investimentos, 
pois a falta de condições para uma operação 

economicamente estável e a escassez de re
cursos para manutenção, são as razões pri
tn~iras para inúmeras deseconomias. 

Como ã atual Politica_ de Desenvolvimento 
do Setpr Trasnportes busca conjugar os esfor
ços diretos da Administração Pública com o 
aumento da participação da iniciativa privada 
nos investimentos, é indispensável que se_ es
tabeleçam regras claras e estáveis, para infun
dir confiança e possibilitar aos empresários 
aplicações eficazes e rentáveis._ 

Finalmente, ressalta-se que o empresário 
de transporte lida diretamente com o usuário 

-para. ájustar as condições da operação, caben
do ao Poder Público; além de prover, em cer
t_os casos, a infra-estrutura, definir as _condi
ções-de segurança e os padrões mínim~ de 
atendimento, sem interferir diretamente no ne
-gócio. 

O Transporte Rodoviário 

Vejamos agora algumas particularidades do 
sub-setor Rodoviário, o que é necessário para 
superar a criSe presente e como garantir as 
cor\dições para que ele possa continuar cola
borando intensamente para o desenvolvimen-
to nacional. · _ 

Quero deixar clar_O~que a visãO e· as- postula
ções do empresariado_ da Indústria do Trans
porte Rodoviáriá-Ti.ão sªo _egoístas e desvincu
ladas dos interes_ses maiore_s da Nação. Vive
mos a crise conjuntural e colaboramos no es
forçO.conjunto para Süa -superação, rã.zão pela: 
qual não se pretendem soluções corporati-
vistas. - -

Se outras razões não tivéssemos, bastaria 
~de que transporte é meio e depende direta
mente da atividade EconómiCa e Social. Con
sidere-se, por exemPlo, a situação-em que_se 
encontra o transporte de passageiros. 
_ O TranspOrte Urbano vive em crise, não só 

pelo crescimento desordenado das grandes 
cidades, com falta_ de investimentos do Poder 
Público, mas-tarribém pelo crescente aumento 
dos custos operacionais que conjugado, com 
a permanente perda do poder aquisitivo dos 
salários, retiram dO operador, qualquer possi
büidadeae -atualizar-se e levam, inexoravel
mente, à degenereScência dos semços. 

O transporte Cõletivo interurbano, com tari
Jas administradas pelo Governo, sofre periodi-_ 
camente de defasagem atendendo "às medi
das de contenção da inflação. Raramente, en
tretanto. há o correspondente congelamento 
nos insurri.os o que,- é::orri o correr do tempO, 
provoca queda no nível dos seus serviços. 

O-Transporte Rodoviário apresenta as se
guintes características: 

-:._-~-õperado, quase que exClusivamente, 
pela iniciatlva priva~a; _ 

:_::_ õ porte de inais de 500 mil operadores 
~tem ãmplo espectro, variãhdo desde as gran
des empresas até os transportadores indivi
duais, passarido pelos que se dedicam exclusi
vamente à carga Própria; 

-aos Governos Federal, Estaduais e Muni
cipais-Cabe construir; manter e policiar as ma
Jhas viárias, com recursos recolhidos_ dos 
usuários e, ainda, atuar como poder conce
dente para o transporte de passageiros e; 

-à União cabe__iegislar sobre transporte 
e trânsito, garantindo a uniformidade da circu
lação em todo o· Território Nacional. _ 

Identificam-se pois duas vertentes bem níti
das de atuação no sub-setor, a do Poder Públi
co e da iníciafiva privada, que pressupõem 
sintonía para--a cõhsecução dos resultados al-
mejados. _ __ 

Embora o momento seja mais apropriado 
para tratar da açã_o pública, gostaria de reafir
mar a permanente disposição dos empresá
rios de continuar a se modernizar tecnologi
camente e a investir. Esses investimentos não 
se limitam à frota de veículos, mas incluem 
terminais, instalações de transbordo, equipa
rnentos_de U11itii;;1ção_ e .de se_gurança e desen
volvímeil.to de recursoS hJJmanos. 

Da mesma forma, é crescente o interesse 
de composição Com outras modalidades, vi
sando aprimorar o Transporte Multimodal, e 
de diálogo com os Poderes Executivo e l-eg1s
lativo, com o intuito de remover óbices e au
mentar a eficiência global. 

Na vertente sob a responsabilidade do Po
der Público, identifica-se situação d~ _transi!;ãO, 
seja pela crise geral, seja pelo novo modelo 
institudonal estabeledd_o pela Constituf_çãa de 
1988. . . ~ ~·~· . .. 

Conquanto seja evidente a necessidade de 
melhoria-s substanciais em todos os-setores 
da sociedade brasíleira e, -particuiarnierite,-no 
Desenvoivimento liarmônico dos sistemas de 
transportes, a desvinculação dos rec_u_rsos que 
davani suporte à ação do Governo, no _s_ub-se
tor rodoviáriO, tem provocado, a partir de 
1982, _a degradação da infra-estrutura e o au
mento -dO número de acidentes~ Coin ã inevi
tável elevação dos_ custOs-operacionais. 

Os esfOrços de'~envolyiclos nos últimos_ anos 
pelo Governo federal para aumentar seus in
vestimentos em transportes, nãa_têm sido sufi
cientes para reCuperar a (arte deterioração em 
que se encontram as malhas rodoYiária e fer-
roviária. - __ . . .. _ _ 

Córilo" se disse.._nãO se pretende manter o 
sistema_ro_doviário em siti,J_aÇãº- ide~! quando 
~s demais aj.iyidades se vêem em plena crise. 
o que se" postula é que, ao aplicar riormas 
gerais de correçao, não se provoquem, por 
desconsiderar particularidades inamovíveis, 
distOrções roais agudas. 

A particularidade essencial, no cª~o. é a forM 
ma de financiamento do planejamento, cons
trução, pavimentação, restauração, conserva
ção _e segurança das rodovias. EJ1}bora t~ori
camente possível, na prática não se consegue 
cobrar do usuário, através de tadf.as, os custos 
pela utilizaçãO desses serviços em· funçãO- da 
inerente multiplicidade de situações. 

O operador comercial e o uSuário direto 
devem pagar os custos correspondentes aos 
encargos que impõem ao sistema, que cortes
pendem aos_investimentos a cargo .do Gover
no. O transportador comercial cobra do clien-
te, via Tarifa, esse custo. _ _ 

Não cabe aqui discutir _a teoria econômlca 
e entrar em detalhes sobre as_vantagens.e 
desvantagens da vinç_ulação de recursos públi
cos, mas cumpre lembrar que, diferentemente 
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de-outros serviços, no caso do transporte ro
doviário, o Governo só pode se ressarcir das 
aplicações financeiras através da cobrança de 
tnbutos. 

Esta situação é universal e mesmo em paí
ses que não a a dota, utilizando a total liberdade 
na aplicação dos tributos, a questão está sob 
reanálise, como é o caso do Can-adá. 

Considerando a conjuntura que vive o Bra
sil, parece prudente adiar a diScussãO sobre 
a vinculação- de recursos para a expansão da 
malha rodoviária, mas por outro lado ê absolu
tamente necessário definir forma simples e 
segura de garantir recursos adequados à sua 
conservação. 

A nova ConstitUição descentralizou compe
tências e redistribuiu receitas eritre as três esfe
ras de Governo, mas não redefiniu completa
mente os novos encargos. Neste aspecto, a 
reforma institucional ainda está por se com
pletar. 

No campo rodoviário esta definição de en
cargos é essencial. Até agora o resultado tem 
sido aumentar os custos do transporte, através 
da incidência do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS, a cargo 
dos Estados e com parcela para os Municípios, 
e do lmposto Sobre Vendas a Varejo - IW, 
a cargo dos Municípios. O segmento-Federal 
perdeu significativas parcelas de suas receitas 
e mant.eve a mesma extensão de rodovias sob 
seus cuidados, obrigando a novo aumento de 

Região Tot.al 
PAV N PAV Total 

tributos-com a instituição c:lo selo-pedágio, em 
caráter emergencial. 

To dos esses encargos, salvo os recursos 
do _selo-pedágio cobrados aos usuários das 
rodovias, não lhes dão qualquer garantia de 
serem, mesmo em parte, aplicados na melho
ria e na manutenção das mesmas. 
-Que não se interpretem essas afirmações 

como -reação dos empresários à moderniza
ção do Estado brasileiro, mas sim como uma 
contribuição a seu aperfeiçoamento. 

Entende-se, absolutamente necessário que, 
nos termos ·do parágrafo único do artigo 23 
da Carla- Magna, a União e os Estados nego-
ciem-, em ·curto prazo; nova repartição da ma-

- lha rodoviária federal, hoje com cerca de 62 
mil Km, responsável pela grande concentra
ção de tráfego de alta mobilidade, e que se 
reformule a forma de cobrança da taxação 
do usuáriõ-das rodovias federaiS. 

A malha rodoviária brasileira encontra-se 
hoje com: - - -

-restrição de capacidade em alguns dos 
principais corredores de tráfego; 

-baixa oferta de rodovias pavimentadas; 
-deterioração acelerada e falta de sinali-

zaçã_o; __ ---~o- ,- _ _ 

-_insuficiência de fiscalização e controle de 
trânsito; 

-eleVado Õ1dice de acidentes e; 
-Falta de recursos dos órgãos públicos 

para reciclagem de pessoal e modernização 
e ampliação de equipamentos e instalações. 

QUADRO 3 

Rede Rodoviária Nacional 

F"ederal Estadual 
PAV N PAV Total PAV N PAV Total 

Norte 5,3 49;-, 54,11 2,6 7.8 _1"0,4~-2~5--- 8,5_ 11,0 
Nordeste 36,3 - 352..4 388.7- 15,5 2,6 18,1 í9:a - 2.5;0 44,8 
Sudeste 46.4 433.2 479,6 11.8 0-,7 12,5 27,5 21,2 48, 7_ 

Sul 24, I 304,3 328.4 9.9 o .. 4. tQ,3 la._ I;) tr5.1 23.7 
Centro-Oeste- i6;o 219,7 2.35, 7 84_7 -?-.2. __ 10,9 7.3 41,1 48,4 
BRASil 128.1 1.358, 7 1.486.8 48,5 13,7 62.,2 70,7 105,9 176,6 

• 8,6 91,4 100,0 3~3 0,9 4,2 4,8 7,1 11,9 

Fonte: GElPQT_- Anuár l_o_Estat íst lco dos- Transportes 

OJADRO 4 

Comparações Internacionais 

As perdas decorrentes da pouca atenção 
dispensada a wn património público deUS$ 
150 bilhões atingiram US$ 50 bilhões, nos 
últimos 7 anos, além das graves conseqüên
cias do elevado número de acidentes. 

Apesar das estatísticas falhas, pode-se afir
mar que ocorrem, a cada ano, no mínimo, 
1 milhão de acidentes, com 350 mil feridos 
e 25 mil mortos, no local. O que, em termos 
económicos, significa um ânus de US$ 1,5 
bilhões. 

O quadro 3 mostra a atual distribuição da 
rede rodoviária nacional e evidencia a baixa 
incidência de segmentos pavimentados, que 
corresponde a cerca de 9% apenas dos wn 
mühão e 500 mil Km. 

Muito embora cada país tenha suas caracte
risticas próprias, não sendo válid.:!!$, na maioria 
dos casos, comparações diretas, é interessan
te veriftc.ar ª situªSão do Brasil em relação 
a diferentes paíse-s. O quadro 4 apres_enta algu
mas dessas situações. 

Se não faz sentido comparai a relação entre 
extensão de rodovias e superfície do território, 
sabemos todo.s que ainda precisamos expan
dir nossa malha, principalmente nas regiões 
Centro-Oeste e _Norte e, também, ampliar ca
pacidade nas demais. 

AlgWls indicadores, por outro lado, nos dão 
uma nítida visão do mUndo atual e indicam 
tendências das quais dificilmente nos afastare
mos. É o caso, por exemplo, de: 

Valores em 1.000 Km 

Municipal 
PAV N PAV Total 

-0,2. 32.8 33,0 
_L. O 324,_8 325.8 
7.1 411,3 41a,11 
0,6 233,8 2.94,4 

JI6.<1 m>.4 
9",9 1.2.~;r_ f.248,0 
0/~-- 83,3 83,9 

PAÍS 
Super
fície 
103 Km~ 

Popu- Frota Malha 
lação Rodov. _ Rodov. 

Malha Malha/ Veicul. 
Pavim Superf. Por 

TO Hab. 10 Vei. 103 Km i! Km/Km' TOl Hab-. 

Áfr fca do Su 1 1. 123- 32,-d 5,2 184 2.7,6 0,16 160,5 
Alemanha Federal 249 61,0 31,8 491 99,0 1,98 521,_3 
Argentina 2. 792 30.6 5..9 211 27,4 0,08 192,8 
Austrália 7.682 853 .t!9,8 0,11 
Brasil 8.512- j32, 7 13,0 1.427 8,1 O, 17 . 98~0. 
Canadá 9 ,-9-Z:Z: 25 ,4" 16~5· 

.. 
279 57' 1 0,03 649,6 

Espanha 505 38,6 11,6 319 56,0 0,63 300.5 
Estados Unidos 9.363 23il ,3 182.,5 6.214 52',0 0,66 762,6 
Franca 551 55,2 28",5 805 92,1 1,46 516,3 
Indonésia 1. 919 205 61,5 O, 11 
Japão 378 1ZO, 7 64,-~ L 128 57,9 2,99 533,6 
México 1.969 78.5 7,6 226 -45,2 0,11 96,8 
Nigéria 1.267 19 17 .o 0,01 
Nova Zelandia 268 93 54,0 0,35 

Fonte: IRF- world Road Statlstics 
GE !POr ~Anuário Estat ist ico dÕs .Transportes 
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-percentual de rodovias pavimentadas, 
em que o Brasil, com cerca de 9%, apresenta-
o menor índice; e, 

-índice de motorização da população, on
de Brasil e México têm os menores valores, 
com cerca de 100 veículos por 1.000 habi
tantes. 

A condição fLSicêi atUal da malha rodoviária 
é rea1mente de causar preocupação. O quadro 
5 mostra que nos segmentos pavimentados 
apenas 40%, aprOximadamente, estão em 
bom estado e_ os restantes 60% se distribuem 
entre regular e mau. 

Na Malha Federal pavimentada, cuja idade 
média ultrapassa 15 anos, a cada ano, de 
2.000Km a 3.000Km. passam da condição 
regular para. má. 

Como" resultado, as despesas de manuten~ 
ção, a cargo do Governo, sobem na ordem 
deUS$ 3.000 por Km/ano com a conservação 
para, em poucos anos, atingir US$ 100.000. 
por Km com a restauração. Essa diferença 
não pode ser absorvida rapidamente, resul· 
tando na crescente degradação obs_ervada, 
Q-6. 

Para o transportador os custos crescem em 
proporções elevadas, atingindo até: 

-58% no consumo de combustível; 
- 38% no custo operacional dos veicules; 
100% no tempo de viagem e 
-50% do índíce de addentes. 
Tudo isto resulta em aumento generalizado 

de custos para a população, pressão inflado
nária e perda de competitividade de determi
nados produtos e áreas de produção e, até 
mesmo, de certos mercados de exportação. 

QUADRO 5 _ 
Indicadores Rodoviários 

Conctr~o Física da Malha Payrmentada 

Condição Federal Estaduf11 Total 

'" '" KM • 
Boa 20.000 28.700 48. 700 41 
Regular 17.000 25.000 42.000 35 
Má li, 500 17.000 2.8.6.00 24 
Total 48.500 70. 700 11!:1.2.00 100 

Evolu~o: til~ M11llul Federal, t:Ujllldllde mécllil ultrllp.!ISSll 
15 anos, li t:!ld!l ano de 2.000 Km li 3.000 Km p.'!lssam 
do estado reguklr p.'!lrll mllu. 

-Até 100% no Tempo de Viagem 
~Até 50% no índice de Acidentes 
A par dess~s questões, desejamos ainda 

destacar o Quadro de Penúria dos salários 
dos servidores e técnicos do DNER, profunda~ 
mente defasados. A baixa remuneração atri
bu[da ao pess_o;;U daquela autarquia vem cons~ 
tituindo fator de desestímu1o e baixa produti~ 
vidade, exigindo _do Poder Executivo urgentes 
providências. 

Já se acha no Ministér[o dos Transportes, 
proposta de plano de cargos e salários afere~ 
cida pelo DNER. Contudo, por envolver maté
ria ampla e associada a proposta simultânea 
de reestruturação do_ Órgão Rodoviário Fede~ 
ral, reivindicam os servidores do DNER fórmu
la emergencial de implantação imediata, ca
paz de assegurar a sobrevivência desses servi
dores, até o advento do almejado Plano de 
Caigõs e Salário. Estamos certos de que a 
Comissão de Transportes_ emprestará apoio 
a esses pleitos. · 

Conclusão 

-Perfnitam-me, ilustres Deputados,- para 
concluir, deixar um apelo para que, entre as 
inúmeras responsabilidades e preocupações 
desta Comissão de Transportes, se dê priori
dade à reaná1ise, juntamente com os órgãos 
especializados do Executivo, da forma de Ta
xaçã6 do Osuário das Rodovias Federais. 

O SelO-Pedágio, fnstituído pela Lei n" 7.712, 
de dezembro de 1988, conquantO aproVado 
pelo Congresso Nacional, teve evidente cunho 
emergencial, enquanto os Poderes Executivo 
e Legislativo conseguissem definir fórmula 
mais operacional e mais compatível com as 
necessidades de complementação das recei
tas ordinárias do Orçamento da União para 
custeio dos encargos de conseiVação das Ro
dOViã.S~ederais Administradas pelo DNER. Os 
recursos que, a título de pedágio, vêm sendo 
recolhidos já representam; no momento, par~ 
cela indispensável para as obras e serviços 
rodoviários. 

Entretânto, há que se buscar alternatiVaS 
à F6nnyla Emergencial do Selo-Pedágio, co
mo, decerto, ê o pensamento desta Casa e 
desta Comissão, interpretando sentimento e 
aspiração da própria Sociedade. 

Como contribuição dos transportadores pa-
QOADRO 6 ra estudo mais profundo por esta eminente 

Custos Comissão de Transportes, dentre outas alter~ 
Conservação de Rotina: ___ nativas que certamente aqui serão ofereddas 
Rodovia Pavimentãda: US$ 3.000 por Km/ ---por Oütrã--sêntídades da Sociedade Civt1; no 

Ano curso deste ciclo de audiências públicas, per~ 
Rodovia não Pavimentada: US$ ].500 por rriitiino-'nos propor exame das seguinteS hipó~ 

Km/Ano --teses; 
' Restauração: deUS$_ 100.000 a US$ 1'-:-Com ãirimo no artigo _145, inCisO n 
140.000 por Km ",da Lei Maior, que seja instituída Taxa Rodo~ 

Reconstrução: de US$ 200."000 a US$_ viária Federal, tendo como fato gerador o uso 
300.000 por Km -~ eretivo ou potendal de -Rodovia Federal e, co-

mo base de cálculo, o montante necessário_ 
Conseqüências da Falta de Conservação para conservar essas vias e para adequá-las, 

Quando 0 estado passa de bom para mau, permanentemente, às necessidades de me-
há acréscimo d~: - - lhm fluxo de segurança do trânsito; esta taxa, 

-Até 58% no Consumo de Combustível SeJTlpre comõ~ alternativa para estudo pela Co-
-Até 38% no CUsto Operacional dos Veí- - miSsão de_Trãnsportes. poderia ser cobrada 

cuJos juntamente _com o com~ustivel e lubrificantes. 

rio momento de sua distribuição pelas refi-
narias. _ 

O valor _dessa taxa. cabe frisar, Seria corriple
tamente dissociado dos preços dos combus
tíveis, seiVindó esses preços apenas como 
gula de cobrança da taxa. Como prinCipais 
vantagens dessa a1ternativa, destacamos as 
seguintes: 

-Recolhimento em pequeno número de 
refinarias e distribuidoras; 

-Controle efetivo e baixo custo de arreca-
dação; 

-Ausência de sonegação e falsificação e 
....,...Maior comodidade para os contribuintes. 
2•-Com apoio no artigo 148, inciso D da 

Carta Magna, Instituição de Empréstimo Com-
pulsório, a Título de Investimento Público de 
Caráter Urgente e de relevante interesse Na~ 
dona!, para substituir -o Selo~Pedágio; esse 
empréstimo teria duração até o exercido de 
1993, quando está prevista a revisão do Texto 
Constitucional, permitindo ao Corigresso Na~ 
cional nova avaliação do Quadro de Distri
buição de Recursos e de Encargos entre a 
União, os Estados e os Munidpios e ainda 
ensejando, nesse interregno, até mesmo ó ree~ 
xame tio Empréstimo Compulsório, à luz de 
recuperação da capacidade de investimento 
da União, se isto antes yier ocorrer. 

Ao encerrarmos a presente exposição e nos 
colocando à disposição dos __ eminentes mem~ 
bros da Comissão de Transportes da Câmara 
dos Deputados, queremos homenagear este 
Órgão Técnico, deixando consignada a nossa. 
profunda confiança de que os eminentes Par
lamentares que o integram saberão encontrar 
os instrumentos que hão de fortalecer o nosso 
Sistema de Transportes e esPecialmente pre
servar o Sistema Rodolliário Naciona1, como 
medidas indispensáveis à prosperidade e ao 
bem~estar do nosso povo e ao futuro deste 
País." 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leu~ 
rival Baptista. 

O SR. LOCIRIVAL Q!\PTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Ministro Washing
ton Bolívar de Brito foi empossado no cargo 
de Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), para Õ biênio 1989/1991, no dia 23 
de junho passado, substituindo o Ministro 
Evandro Gueiros Leite, cUja gestão se caracte
rizou pela sua alta categoria, demonstrando 
o seu valor exponencial como jurisconsulto 
e capacidade administrativa no decorrer da 
transição do Tribunal Federal de Recursos, 
pata: b novo Tribunal Federal de Justiça. 

Com ele forãm igualmente empossados no 
decorrer da solenidade de investidura do novo 
Presidente do Superior Tribunal de Justiç"" 
(STJ), o Vice~Presidente_, Ministro Torreão 
Braz, o CorreQedor~Geral da Justiça Federal, 
o Ministro Pádua Ribeiro e o Diretor da Revista 
de Jurisprudência, Ministro COsta Leite. 
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Compareceram à referida sessão espec:ial, 
na qualidade de representante do Presidente 
José Samey, o Ministro de Estado da Justiça, 
Oscar Corrêa, os Presidentes do Supremo Tri~ 
bunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, 
respectivamente, os Ministros José Neri da Sil
veira e José Francisco~ Rezek; o Ministro das 
Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, 
Ministro Ivan de Souza Mendes, do SN(, o Pro
curador-Geral da República, os Ministros .dos 
Tribunais Superiores, diversos membros do 
Ministério Público, o Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), parlamentares, 
embaixadores advogados e autoridades. 

Conforme assinalou o Ministro Miguel Jeró
nymo Ferrante no seu discurSo de sau~aç:ão 
ao recém-empossado Presidente Washington 
Bolívar de Brito ... "corn_ a investidura do novo 
corpo dirigente do STJ, o Poder J.udlciário 
brasUeíro viveu um momento marc,ante de sua 
história. O ato transpôs os limites da rotina 
administrativa para projetar-se como demons.-: 
tração simples da consolidação da reforma 
judiciária, preconizada pela ordem constitu
cional vigente". 

De fato, a mendonada sessão solene, pela 
sua relevância _e brilhantismo, teve ampla e 
favorável repercussão, marcando uma nova 
fase no pronunciamento do PQder Judiciário, 
decorrente das inovações introduzidas pela 
nova Constituição de 1 98& -

Criado para suprir várias funções que antes 
eram do Supremo Tribunal Federal (STF), o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é _o último 
recurso de julgamento de vá.rias mat~rias que 
antes iam do Tribunal Federal de Recursos 
para o Supremo. Entre elas, recursos prece
dentes dos Tribunais Regionais Federais e re
cursos extraordinários, além de habeas corpus 
e mandados de _segurança. 

Destarte, o processo de descentralização e 
modernização do Poder Judiciário foi a<:ele
ra:do. 

Neste sentido, os três discursos então profe
ridos pelos Ministros Evandro Gueiros Leite, 
Jerônymo ferrante e __ Washington Bolívar de 
Brito, delinearam com-realismo·e rara elo
qüência o conteúdo e Os- novos rumos-decor
rentes dos aperfeiçoamentos introduzidos pe-
la nova Constituição. -

São documentos de valor pennanente dig
nos da mais atenta reflexão pela importância 
intrínseca que os caracteriza, motivo pelo qual 
requeiro a sua incorpOrãÇão ao text:o deste 
conciso pronunciamento. 

Desnecessário se torna destacar o mérito 
excepcional de cada um dos aludidos discur
sos que se completam e evidenciãm a invulgar 
cultura, e reconhecida competênda jurídica 
do Ministro Washington Bolívar de Brito, que 
assumiu a Presldência do STJ; do Ministro 
Evandro GueirõS Leite que o antecedeu; ~ do 
Ministro Jerónimo Ferrãnte, - que-saudou 
o recém ~ empossado Presidente. 

Eram -estaS aS considerações que deSéjava 
fazer nesta oportunidade, à margem da aludi
da sessão solene do Superior Tribunal de Jus
tiça. transcorrida no dia 23 de junho do <:ar
rente. 

DOC@fENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. LOURfVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

"DISCURSO DO MINISTRO 
· EVANDRO G.UEIROS LEITE 

Espaço para Notas (*) 

- -se te-sentares nó caminho, senta-te de 
frente, embora renhas de ficar de costas 
Pai-a-õ-que já percorreste. 

Quando tomei posse, há dois anos, estava 
preocupado_. porque deixava de julgar, passan
do de juiz a administrador. A transição não 
m~ parecia simples, mas frustrante, pois julgar 
é sacerdócio, devoção, entrega, enquanto o 
administrar teria_conotação secular, profana 
e leiga. 

_Não demorei, porém, a acostumar-se à no
va realidade, levado pela idéia de que, quando 
alguém é escolhido por tantos, deve deixar 
a_sua individualidade em observação e coletivi
za~se, dentro do modelo dos chamados prag
máticos do pensamento grego, do homem 
normal e soCialmente integrado, que coopera 
para a convivência grupal. 

FIZ a experiência e achei-a válida. Serviu-me, 
aliás, para rever a posição e os concertos ante~ 
ríores e detectar n~quele _comportamento um 
subjacente sintoma de egoísmo, o egoísmo 
do juiz, do que posso falar em causa própria. 

Não_ se trata d_e egoísmo no sentido vulgar 
da pa1avra, mas no seu sentido filosófico e 
moral, que concerne com as inclinações de 
certas pessoas para a preocupação exagerada 
com as atividades que exercem. O exagero 
desse pendor chega a ser exclusivo de regra 
única da vontade, transformando-se, assim, 
no desinteresse para com as coisas que as 
cercam. 

Pela experiência me convenci, então, de ql.i:~ 
nao· e pCiSsíYei ao-membro -de- um çoiegtado 
o isolamento e a indiferenç_a__ em relaç_ão às 
atividades não-judicantes da Corte. Mas me 
convenci também de que o nosso tribuna1 tem 
acendrad_a propensão ahruístiça, tendências 
simpáticas como a afeição e o respeito mú
tuos entre_ _os seus membros. Anote-se, em 
benefício desta constatação, que sem tais vir
tudes, impossível teria sido_ o cumprimento 
das propostas da Constituição, no prazo pre
visto, e o mantenimento simultâneo de suas 
atividades jurisdicionais, ao ritmo comandado 
pelo fluxo intermitente das tarefas. 

Esta constatação de equillbrio revela-se na 
soma de esforços tndividuais participativos, ao 
apreço de uma diligência sem descanso. E 
desmente. o _costume censurável de dizer-se, 
generalizadamente, _que o juiz é mau adminis
trador, por falta de vocação; de formação e 
de tempo. A administração seria tarefÇt alta
mente técnica, a exig[r atividades de diagnós-

(•) DISJ:urso em 23-6-1989: Saida da Presidência 
do STJ. 

tico, planejamento e execuçã.o, incompâtíveis 
com a judicatura r). --

Ora, a figura de uma administração judidal 
é-imperativa dos nossos dias (2), mas deve 
repousar em organização moderna d_e__treina
mento e reflexão, ah.J.ando em termos de con
te_údo de programas, metodologias e enfo
ques. Com espirita prático, concentra-se em 
projetós desenVOMdos, numa visão compa
rativa de técnicas gerenciais e estruturas ade
quadas ao Poder Judiciário, pela capadtação 
de recurs-os _humanos, padrões de desempe
nho, aferição de eficácia, mudanças compor
tamentais, política governamental, programas 
de treinamento, acordos de cooperação técni
ca, estratégias de modernização de sistemas, 
elaboração de relatórios técnicos e seleção 
de clientela-alvo para programas de treina
mento. 

Isto é o que tentamos fazer, enfatiiarido a 
necessidade do ataque metodológico aos pro
blemas da MagiStratura, principalmente, no 
modo de enfrentá-los, para corriQi-los ou pte
vini-los, dentro-de um programa de objetivos. 
Essa_ ~strãtégia atuaria não apenas ·no âmbito 
administrativo, mas como meio para a conse
cução dos fins também no campo da Justiça, 
pela programação, como_um cantata mutável 
e afinado cOm as mudanças sobre as quais 
se deva operar: estabelecimento de objetivos, 
estudo de meios e visão qrgânica. 

A programação seria a combihação do a_ti
'Vismo, no sentido da previsãO recomeridada 
por CAPPE.l..ETil e), e das técnicas gerenciais, 
do que é modelo o Feâeral Judicial Center, 
em Washington, cuja finalidade é a introdução 
de técnicas gerenciais n~ gestão dos órgãos 
judiciários. Tal programa deve ter seu funda
mento na_ cultura int~dís<:iplinar, sociológica, 
econõmica, psicológica, demográfica. 

Impõe-se, pois, o nosso afastamento paula
tino da atuação tradicion_<)l. .Para o futuro, pen
semos na c:riaçã9_ d~ _ui!! P!"<?S~a!:l:l? _4_~ R_e_s_e_!l_:
voMmento para a Alta Administração da Justi
ça, à semelhança, mutatis mutiJndi, do que 
ocorre no âmbito empresarial. T amemos co
mo ponto de referência o MBA Executivo 
(Master Business and Administratión}, já im
plantado no Brasil pelo IEAD ..-Instituto Em
presarial de Administração e pelo COPPEAD 
-instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração da UFRJ. 

O MBA Exe.cutiVo é instrumento de forma
ção básica, orientado para o executivo cons
ciente da sua ~voluc;ão profissional e do apri
moramento de sua _habmdade gerenCial, em 
meio de carreiia, e cuja experiência geralmen
te é voltada para uma única área de atividade. 

O método é baseado na análise dos casos 
e na tomada de decisões em grupo. Esse pro
cesso -pedagógico aprimora a capaddeiae de 
inter-relacionamento, afina a habilidade de jul
gar, de persuadir e de articular idéias. 

(1) JOSÉARTH{JR RIOS~Modernização da Justiça, 
in Carta Mensal, órgão'"do Conselho Técnico da Cl'i:C, 
vol. 39, n9 306 - 1989, pág. 1 O. 

e) Obra e autor citados, pág. 10, 2' coluna. 
CS) Cappeletti -- --
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O sistema objetiva dotar os participantes edagogia equilibrada entre a teoria e a prãti-
de uma gama de conceitos capaz de ajudavca,masa_umaformaçãoespecializadaecom
na anâlise de problemas e na tomada de ded- plementar. Tais Centros oferecem aos rriagis
sões, mostrando-lhes a complexidade das in_- trados u'a ação pedagógica adaptada às reais 
ter-relações nas diversas áreas fundonais; necessjdades da época, aliada à excelência 
integração dos objetivos dessas áreas; a f:~_ - dos temaS escolhido_s. Trata~se - repito -
Iiarização com_as complexidades da posi o do afastamento paulatino da atuação tradido-
de topo; a ampliação do marco de referê. cia nal, substituindcr_a por projetas especiais den-
do participante em relação ao ambienj.e de tro do programa geral. A semente cai agora 
trabalho. / em solo fértil, pois a Constituição vigente des

Destaco a análise de decisões, qw; se de
compõe (a) na áiVOre da decisão; (b) I]á proba
bilidade de risco ou erro; (c) na dete:rminaçâo 
e uso de distribuições contínuas de probabi
lidades; (d) na simulação na análfse de deci
sões complexas; (e) na alocação· de recursos 
escassos; (f) nos modelos p.9.ra Planejamento; 
(g) na previsão. / _ 

Seguem-se, nas suas linh?JS mais comple
xas, os sistemas de irlformáção, o compor
tamento organizacional e a gerência de recur
sos humanos. Salientani-se a· satisfação e mo
tivação individuais, a gerência dos conflitos 
e das crises, o desempenho social_e_a auditoria 
de pessoal. 

Espaço jjlJJ'a-Notas é como resolvi chamar 
esta alocução. Não_ é um relatório do que pas
s_ou, mas u'a agenda para o futuro, com o 
seguinte recado: se te sentares no caminho, 
senta-te de frente, embora tenhas de ficar de 
costas para o que já percorreste. 

Essas apreciações são fruto de uma confe
rência realizada em Belo Horizonte,-em simpó
sio sob os auspícios do PNUD - Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
e do Cendec- Ceritro de TreinarriEmto para 
o Desenvolvimento Ecónômíco, órgão inte
grante do IPEA - Instituto de Planejamento 
Econômico e Socia.J, fundação vinculada à Se
plan. Estava presente o hOnorável Antôilio 
Brancaccio, 19 Presidente da Corte Suprema 
de Cassação da [tália. Na oportunidade, o CJF 
lançou as bases desse projeto de moderni
zação da justiça, destinado à preparação e ao 
aperfeiçoamento dos juízes, com a criação de 
organismos especializados, que elaborem, de
senvolvam e difundam o programa, enquanto 
aos órgãos tradicionais caberia dirigir e super
visionar os programas, em departamentos au
tónomos dentro de suas próprias estruturas. 

Os órgãos tradidonais são_ -as Escolas de 
Magistratura e os Centros de Estudos Judiciá
rios,·que se esgotam na revisão das disciplinas 
comuns a u'a Faculdade de Direfto e do estu
do livresco, mas nem sempre são verdadefras 
instituições de reflexão sobre os temas ou de 
aplicação desses temas, na alusão de Cardozo 
à função judicial corno eminentemente cria
dora e não apenas mecânica. 

Tornamos como modelos - põrque os visi
tamos- a Eco/e Natíonale de la !rfagistrature, 
na França; o Centio de Estudios Judícia/es, 
da Espanha; o Centro de Estudos JudiciáriOs, 
de Portuga1; e o Federal Judicial Center, em 
Washington- que não se limitam à formação 
permanente dos magistrados, como se faz nos 
seminários, congressos ou encontros, onde 
predomina a técnica clássica da aula expo
sitJ'va e magistral, alheia ao domínio de u'a 

pertou para essa necessidade (C, art. 93, U, 
c, e IV). A implementação dependerá, tão-só, 
de lei complementar, de iniciativa do Supremo 
Tribunal Federal, através do EstatUto da Ma
gistratura. 
- O gu_ardião desse programa aqui no T ribu

nal continuará sendo o Cons·elho da Justiça 
Federal, que disporá de abundante literatura 
espetia1lzadi!l: Sobre o assunto e que mantém 
vivo intercâmbio com os organismos estran
ge_iros cita.dos. A _Qlatéria envolve, pari passu. 
estudos sobre informática e ordenamento jurí
dico, com os resultados do lV Congresso, de 
Roma, no qual o Tribunal Federal de Recursos 
se fez representar, a convite do Governo italia
no e do representante das Nações Unidas no 
Brasil. 
_ Vlcent Blasi (4 ) fa]a da Suprema Corte dos 
EUA como_ instrumento de mudanças sociais, 
protótipo de um tribunal ativista. Wilson disse 
que a Constituição americana não tinha sido 
feita para manter o Governo preso ao tempo 
dos cavalos e das_ diligências (-i). 

O SUperior Tribunal de Justiça, tenho certe
za, já é pioneiro. "avec prudence et circons
pection, avec !e souci constant de ne pas se 
fermer au monde, la Cour remplit au mieux 
de ses moyens, l'oeuvre qui est la sienne e 
qul est ... d'orienter son evoJution en l'adaptant 
auxprobJemes de notre temps" (6 ). 

Essa mensagem integra, como se fora es
crita para hoje, o Relatório -da Corte da Cassa
ção da França, de 1978, assim, um velho tema 
que remoça. 

Dirijo a mensagem ao Senhor Ministro Pre
sidente e peço licença para exortá-lo no sen
tido de que confie ao Senhor as suas obras 
e os seus desígnios serão estabelecidos f ). 

Aos colegas e colaboradores, digo que onde 
não há cohselho fracassam os projetes: mas 
havendo conselheiros, há sempre bom êxito 
~). 

Quanto a mim, repito Paulo: eu plantei, Apo
lo regou, mas o crescimento veio de Deus, 
de modo que nem o que planta é alguma 

('1) VICENT BlASI, A Corte Suprema-Instrumen
to de __ Mudança- RQP, n~ 79, pág. 5. 
(5 ) SAUL PADOVER --The Living U.S~- Constl· 
tutlon, NY, 1953, pâg. 58. 
(>;) Rapport de la Cour de Ci:tssatlon (Ann Judi
ciaire 1978), pág. 71. Tradução: " ... com prUdência 
e circunspecção. com a preocupação constante de 
ni!!lo se fechar ao mtJndo, a Corte empregará os seus 
melhores esforços nessa obra, que também ê a sua, 
de orientar a Justiça na sua adciptação ao nosso 
tempo". e) Rv. 16:3. 
( 8) Pv. 15.22. 

coisa, nem o que rega. Ora, os que -píai1tain 
e os que regam são-·um e cada qual receberá 
o seu galardão segundo o seu próprio traba
lho. Segundo a graça de Deus, que me foi 
dada, lancei alguns fundamentçs COIJlO pru..: 
den~ construtor. 

E outro edificará sobfe eles. 
Saireis cOm alegria, anuncia Isaías (9 ). Co

lhereis com prazer os lírios do testemunho. 
E, de caminho, bebefeis das águas daquela 
corrente de que falava o salmista, acrescen
tado: e passarás de cabeça erguida (to). 

--_- Brasília, junho de 1989'~ 

""DISCf.IRSO PROFERIDO PELO Mll'I!S
TRO MIGUEL JERONYMO FERRANTE 
POR OOISúfO .DA POSSE DO M!NIS: 
TRO WASHINGTON BOL!VAR DE BRI
TO, EM 23-6-89: 

Senhor Ministro_ Oscar_ Coi'I-ea, representan
te de _sua Excelência o senhOr Presidente da 
Repúblfca. 

Senhor Presidente do -Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Néri da Silveira. -
S~nhor Presiclent~ dQ_ Tribunal Superior 

Eleitoral, Ministro Francisco Rezek. - -
Senhor Procurador Geral da República. 
5enhores Ministros de Estado. 
Senhores Magistrados. 
Senhores Parlamentares. 
Senhores Embaixadores. 
Senhores Membros do Ministério Público. 
Senhor Presidente da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil. 
Senhores Advogados. 
Demais autOridadeS presentes ou represen-

tadas. 
Dustres pares. 
Minhas senhoras e meus senhores. 
Com esta solenidade de investidura do novo 

corpo dirigente desta Corte, vive o Poder Judi
ciário brasileiro um morrrento marcante da 
sua história. 

Este ato, ainda que sinQelo, transpõe os limi
tes da rotina administrativa para projetar~se 
como demonstração singular da consolidação 
da reforma judiciária, preconizada pela ordem 
constituclonal vigente. 

É que a reformulação do quadro judiciário, 
inspirada na esperança de uma justiça melhor, 
mais eficiente e_ equânime, teve como pedra 
angular a criação deste Superior Tribunal de 
Justiça que pela primeira vez elegeu, em sua 
composição plena, e ora empossa, os respon
sáveis por seus destinos nos próximos dois 
anos. 

Sabemos das dificuldades que o Colegiada 
terá de enfrentar, neste início de afirmação 
de sua atividade judicante. Estamos cônscios 
Cio relevante papel atnbuido ao Tribunal, com 
sua alargada competência que o situa, na es
trutura do corpo judiciário, como Tribunal da 
Federação, órgao de cúpula da justiça co
mum, federal e estadual. E. todavia, inobstante 
os árduos caminhos a percorrer, anima-nos 

~) Is. 3~ 6110 
( 1o:l SI 60, preâmbulo. 
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a certeza de que a Corte_saberá desemperihar 
a sua elevada missão, correspondendo plena
mente às expe"ctativas e aos anseios de justt~a 
do povo brasileiro. ~-- _ - -

À frente dessa missão- esteve, até hoje, o 
ilustre Ministro_ Gueiros Leite,_ Último presiden
te do extinto Tribunal Federal de Recurso:s, 
a Sua Excelência _co_ube _a _espinhosa tarefa 
de dirigir a nova Corte nos seus primeiros pas
sos, e fê--lo com profidência e de~ortínio_que
eram de esperar de SUil .experiência adminis
trativa e de seu_ alto espúito público. É, por 
ísso_,_ merecedor deste registro, que ora fru:e
mos como reconhecimento público dos esfor
ços que despendeu para tornar realidade a 
reforma judiciária. 

A Sua Excelência substitui, agora: outro-ma~ 
gistrado de escol - o Ministro Washington 
Bo!ívar de Brito, que tenho-a honra de saudar, 
em nome da Corter 

Baiano de Jequié, reúne ele em sua pessoa_ 
as melhores qualidades do juiz e do admin~s
trador, que o fazem depositário da confiança 
de seus pares. 

Seria supérfluo exaltar-lhe os dons de sua 
privilegiada inteligênda, a sua formação hu
manística e sua sólida cu!tura_jurídica. São 
fatos notórios. Reservo-nie, antes, na emoção 
deste momento, para dar testemunho do ho
mem simples, cordial e sensível que ele é. 
Reservo-me para nele saudar_ o altruísta, o mo
delar chefe_ de fafnília, o idealista, o amigo 
de todas as hora,s; para dizer da firmeza de 
caráter e do bom senso que são apaháglos 
de sua personalidade, e destacar a pessoa do 
juiz exemplar, que se impõe pela se(enidade 
e coragem de suas .atitudes. Pela coragem 
de não transigir com o erro, de não compac
tuar com o arbítrio, de não s~ conformar com 
a intolerância, de não calar sua indignação 
diante das inJustiÇas. _ 

Esse tem sidoº sentido de sua vida. À ma
neira de Mário Quintana diria que o destín6-
de suas viagens. desde cedo .. ~·era_ sempre o 
horizonte". E foi uma caminhada rica e_m ex
periéncia e marcada de êxitos- pessoais. 

A sua juventude, passou-a na sua querida 
Bahia. E ãJi, aluno aplicado, fez em Cachoeira, 
o curso primário, em Feira de Santana, q se
cundário, e na cida._de de Salvador çompletou 
o curso clássico e bacharelou-se, com distin
ção, pela Faculdade de Direito da Universi-
dade da Bahia. -

Exerceu, com sucesso, a advocacia na Ba~ 
hia e aqui, no Distrtto Federal, Onde fo1 funda~ 
dor e Vice-Presidente do_lnstftuto_ dos Advo-
gados. _ __ 

Foi professor e político em sua terra _natal. 
Professor de DireitQ'Pei1aLe Proces_sual Penal 
na Academia Nacional de_Políc:ia, Assistente 
da Consultaria Geral da República e Consultor 
Jurídico do Ministér[o das Cornunlc.ações.. Foi 
membro proeminente do Ministério Público 
do Distrito Federal, membro do Conselho Pe
nitenciário Feder~] e Presidente çio Conselho_ 
Penitenciário do Distrito Federai, além de exer~ 
cer, igualmente com notória dedicação e com
petência, r)Wllerosos outros encargos púOli
. CQS. 

AO-ser nomeado para o extintoTnbunal Few 
deral de_Recursos, a 7 de dezembro de 1977, 
o c:idãdão Washington Bolívar de Brito, baiano 
de Jequié, justificava, com orgulho, a honra 
recebida, com a exibição de uma folha de 
atiVidades, que o distinguia como homem púw 
blico por exc:elêricia, correto e capaz. E naque
la_ Corte, oridE: pontifiCo_u por mais de uma 
década, chegando à sua Vice-.Presidência, Sua 
Ex.cel_ência- eilriqueceu esse cu[rículo com 
inestimáveis e releVantes serviços prestados 
à causa da Justiça. 

· ----M.eU:ilustre arriigO, MinistrO-Washington Bo~ 
lívar, 
,_-Perdoe-me se abusei de sua modéstia, alon
garido-~-me inais do que devia nestà. tentativa 
canhestra de _traçªrwJhe _o perm de cidadao e 
de homem público. A verdade é que, ao falar 
de sua vida tão cheia de realizações, não tive 
téilj)õ,--como diria nosso Padre Vie[ra, de ser 
breve. - · 

Aggra co··resce a sua trãjet6ria ,Pública o hon
roso título de Presidente_ desta Casa. _ 

Não tenlos dÚvida de- que desempenhará 
com altanaria e operosidade suas nobres fun
çõesJ5ara tanto há de contar com o constante 
apoio de seus pares,_ e com a valiosa colabo
ração -do Vice-PresiClente, Ministro Torreão 
Braz, do Corr~gedor-Gera1 Ministro ~çl_dJJa Riw 

- beiro, e dos membros efetivos e suplentes do 
Conselho de Justiça, Ministros Cid Scartezzin( 
José da Costa Lima, Carlos'_Thlbau, Geraldo 
Sobral e Costa Leite, este Óltimo acumulando 
as funções de Diretor da Revista, - todos 
eles juízes de alto conceito que dignificam a 
magistratura brasileira. 

Sob a esdaredda direção de Vossa Exce
lência, e desses insignes MinistrOS1 estamos 
convencido~ seguirá este Tribl,lJlal as tradições 
do Tribunal Federal de Recui"sos,- marco signi
ficatiV9 na evolução do nqsso Pod_er Jud_iciário, 
qUe gÍ'anjeou à córifiança dos jurisQ_!cionados 
e do mundo jurlcfico, pelo respeito à Jei, pela 
dedic--ª-@__independência e alto se_nso de ju~~-- _ 
tiça com que se_ J:touverarn os seus j_uízes ao 
longo de mais de quatro décadas de:_ sua exis
tência. Sobra-nos a certeza de que a nova Cor-_ 
te cresCerá à imagem e semelh4nça do extinto 

__ T nbunªl, e como ele, reafirm-ará a todo instan
te e de&,.assombradamente, JJ.a distribuição da 
Justiça, o compromisso· com a ordem consti
tuciona1 e cotn- a inequívoca vocação demo
crática de nosso povo. 

E é com essa convicção que aqui estamos, -
._eminente Ministro, rompendo a praxe, para 
_farmularwlhe votos de feliz gestão e render-lhe 
nosso preito de_ad_miração e amizade. 

Receba, pois, as nossas homenagens, ho
menagens que estendemos aos demais mem
bros da diretoria empossada, com-a renovada 

- confiança no borfl:_ êx!_tõ ~ _!l'lissão que lhes 
foi confiada. 

·f cOITl eStaS homenagens; a:uguramO-Jhe, 
também, e por fim, as esperabças d-o Sal mista: 
"O Senhor o guarde de todo mal.~ O _Seflh~r_ 
guarde a sua entraàã e- ã i1,1ã sa_~9a, e para 

__ sempre." (Muito bem! P~as)_ · _ . 

''DISC(]RSODEPOSSEDOMINISTRO_ 
WASHINGTON BOLNAR DE BRfT'O 

Três_ acontecimentos recentes me_ íropres~ 
sionaram e todos têm muito a ver com o desw 
-tino-dO Home-m e, -éspéi::iãlmente, com o dos 
jufzes: o primeiro foi testemunhado pelo mun
do inteiro; o segundo, aPenas por algUns; e 
ó terceiro, por sorte da humanidade, Ilinguém 
teve a infelicidade de ver. __ 

O primeiro acõlitedmento fOi -uma liÇão que 
veio da China, uma cena fugaz, mas inesque
clvel, que as televisões de todos os continentes 
mostraram: um homem, só e desarmado, pos~ 
tou-se à _frente de._ L! ma coluna de tanques e 
conseguiu paralisá-los. Causou-me- grande 
admiração o gesto de quem acreditava tanto 
na democracia que estava_ pronto a morre_r 
por ela. Para onde o prirriEiiro tanqUe tentava 
desviar, moviawse o chinêS desconhecido, braw 
va e solitariamente, até quando os seUs ami
go's foram correndo tirá-lo de Já, arriscanrlo, 
por sua vez, as próprias vidas. Igual admiração 
me causou a conduta do;i. soldados, procu
rando desviar o carro de combate e não sim
plesmente esmagar obstáculo tão irrelevante 
para quem dispunha de tanto poderio; -o que 
os teria movido- o respeito universal à bravu· 
ra ou enorme comiseração pelo gesto treslou
cado? Qualquer das hipóteses- também lhes_ 
faz honra. 

O seQuildo acontecimento foi a notícia di
vulgada no dia 22 de .rnarç_o do corrente ano, 
pelos cientistas Stanley Pons e Martin Fleisch
mann, da Universidade de Utah, Estados llni
·dos, de que teriam c_onseguido a fusão nudear 
a frio, liberando energia do mesmo tipo da 
obtida na eXPlosão de uma bomba H, produto 
da fissão atômica. o- novo método, r:-esultante 
da compressão de átomos de_deutériQ_na r~e 
cristalina do paládio, convertendowos_ em átow 
mos de hélio e nêutrons, produziria eri.ergia 
sem a violência, nem a coru;;tante ameaça de 
poluição ambiental do antigo. A água pesada 
seria obtida_ de urna fonte inesgotável - o 
mar qu~ nOs rodeia. Caso se multipliquem 
_as experiênCias, -que OS bras1leiros também 
conseguiram reproduzir, já fazem os dentistas 
projeção para viagens lnterplanetárias, utili
zando a água da cauda dos cometas _e a T ~rr_a 
seria ill.Jl'Tlínada por uma energia nuclear limpa 
e infinita 

E o_ terceiro aCOntecimento, par· oi'lde se 
vê que o Homem pode prever catástrofes mas 
nem sempre é capaz de evitá-las, ocorreu no 
dia -23 do mesmo mês de março, por volta 
das 11 horas (hora de BrasHia). Um asteróide 
de cerca de \Jffi mil metros de diâmetro_, "0.:;ian
do- a 288 mil quilõmetros por hora, passou 
a uma cfiStãncia insignificante :--_em terrn_os 
cósmicos - da_ Terra, pouco fua_is_ do dobro 
da distância que nos separa da Lua. Segundo 
os cálculos matemáticos, o asteróide cruzou 
a órbita da Terra_e somente não coltdiu porque 
ela não estava naquele ponto de _intersecção. 
Se _ele tivesse sido capturado pelp -campo gra
vitàcional do nosso planeta e colídtdo, o _im
Qacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas 
de TI'iT ou o equivalente à explosão de 40 
mii bombas de_ tiidrógênlo, conforme calcu-
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!aram os computadores operados pelos astrô~ 
nomes do programa de Exploração do Siste
ma Solar_ da Nasa; se caísse num Continente, 
abriria uma cratera de cinco quilômetros, no 
mínimo, e destruiria tudo o que houvesse num 
raio de milhares -ae OUtros; se desabasse no 
oceano, provocaria maremotos que devasta
riam imensas regiões costeiras. Enfim, uma 
visão do Apocalípse. 

Mas o que teriam a ver tais acOntecimentOS 
:om o destino do Homem e, especialmente, 
com a formação dos juízes? Que liame teriam 
entre si e em que aproveitariam a essa festa 
do Direito e da Justiça, num TribUnal qUe nas
ce? 

O traço comum é a uniVersidade dos três 
fatos, que interessaram vivamente a tciâos os 
povos e países. Nem é menor do que o outro 
a reflexão que inspiram, nem a lição que cada 
um deles encerra. O primeiro,-· ao relembrar 
que os ideais de democracia e de liberdade 
são mais fortes do que o instinto_de conser
vação e o apego à própria vida; e de que ne
nhuma ditadura_, por mi!! is longa, ou mais po
derosa, ou mais terrível, que seja, pode extir
pá-los do coração de um homem, ou de um 
povo. O s_eguixlo, ~o demonstrar que há sem
pre um método novo, para substituir o antigo, 
e que a Ciência não está somente a serviço 
da dominação e da morte, mas também da 
melhoria da vida humana e de sua futura pro
jeção para além_ das ga1áxlas. E_ fulalmente 
o terceiro, ao advertir para a fragilidade do 
mundo e de tudo quanto há nele, para nivelar, 
na mesma desolação, a grandeza _e a miséria 
dos homens, já que tu ao pode sofrer grandes 
transformações ou simplesmente acabar, no 
vórtice de um buraco negro ou numa colisão 
cósmica. Basta lembrar que em 1937 o aste
róide, batizado de Hermes - o mensageiro 
dos deuses - também passara bem perto 
de n6s e qualquer outro já pode _estar vindo 
dos confins do Universo. ·Àquele último visi
tante se deu a denominaçáo alfanumérka de 
1 989FC. Se ao menos fosse o asteróide B 
612, ao fnvés de motivos para alarme, certa
mente todos estaríamos exultantes, quer por 
ser pequenino, quer pela principal razão de 
nele morar o Pequeno Príncipe, de Saint-E
xupéry, dando-nos a certeza de que sua vinda 
não traria catástrofes, mas sabedoria. 

Embora saibamos que vivemos num- mun
do já de si tão frágil, que as naÇões -digladiam 
entre si e os homens se matam não somente 
pelos mais torpes motivos, mas até mesmo 
pelos mais nobres, quando deveriam ajudar
se uns aos outros, aflige-nos ver que a nossa 
Pátria também se agita e se debate na maior 
de todas as suas crises. Nunca uma pátria 
precisou tanto de patriotas. E'nunca o nOssO 
País necessitou tanto da compreensão e da 
harmonia dos brasileiros entre os Poderes da 
República. 

Talvez por Isso -este Superior Tríbunal de 
Justiça, que é a grande novidade d()o Poder 
Judiciário, instituído pelo povo, reunido em 
Assembléia Nacional Constituinte, Sôb a prôi:e
ção de Deus, possa representar esse ideal-de 
congraçamento, um método novo de operar 

um Tribunal no Brasil, uniformizando a inter
pretação do direito federal e velando pela fiel 
execução de suas leis. 

O génio inventivo do povo brasileiro, ao edi~ 
tar a nova Constituição, quis que ele represen
tasse o encontro do saber e da experiência 
dos militantes da Justiça Comum, Federal e 
Estadual, compondo-o de um terço dentrejuf
zes dos Tribunais Regionais Federais, um ter
ço dentre desembargadores dos Tnbunals de 
Justiça e um terço, em partes iguaJs, dentre 
advogados e membros do Ministério Público 
f~_d~ral, Estadual, do Distrito Federal e dos 
Térritõiiõs. Em verdade, ele é o grande Tribu
nal de convergência nacional, fim de carreira, 
pelo mérito, de magistrados e juristas. 

Se ele próprio representa-a valorização do 
mérito, justo é que- s_e dedique ao_ mérito dos 

-aaaâãos, ao merecimento de seus plehos, à 
prevalência do direito_ féderal, julgando-lhes 
as causas. Necessário é que os seus funclo
nárlOs-tariibém sejam escolhidos de confor
midade com as leis e tenham os seus méritos 
reconhecidos e proclamados. Que patrocine 
uma Escola de Aperfeiçoamento dos Servi
dores da Justiça, urna Escola Nacional para 
a M,agistratura, urna Fundação, instituída por 
lei, que aproveite o seu exc_elente parque grá-

-- fico e divulg-ue as conferências, as palestras, 
as aulas ministradas por seus juízes, muitos 
dos quais professores de escol de nossas uni
versidades, ou pelos juristas de renome, nacio
nais e estrail:geiros, comO convidados esp-e-
ciais. · 

Os magistrados brasileiros devem dar o 
exemplo de compreensão e de harmonia, de 
que-a:Pãtria tanto carece. E devem insplrar-se 
na antiga lição do Eclesiástico: 

"Não procures tomar-te juiz 
Se_ não tens força para extirpar a injus

tiça; 
do contrário te intimidarás diante de 

um poderoSO" 
e mancharás tua integridade." (Ecl., 

7,6.) ~ 

Em verdade, o Judiciário, que compõe, com 
o Legislativo e o Executivo, os Poderes da 
União, há de afirmar sua independência não 
somente pela autonomia financeira_,. que a 
Constituição lhe assegurou, mas, sobretudo, 
pela sabedoria e firmeza de suas decisões. 

Busquemos todos, legisladores, administra
-dores, magistrados, advogados, membros do 
Ministério Público, servidores, melhorar seu 
funcionamento, que reconhecemos falho, 
porquanto sobrecarregado, mas sucetivel de 
grande aperfeiçoamento. Com Õ Supremo Tri
bunal Federal, guardião~ Constituição, que 
sempre esteve à altura dos graves momentos 
históricos já viVidos pela Nação; com a ajuda 
das Associações de Magistrados e a indispen
sável colaboração da Ordem dos Advogados 
_do Brasil cert{l~ente alcanç_aremos esse aper-
fei_çoamento. ___ _ _ 

Mas, para que se firme a confiança do povo 
no Poder Judiciário' devemos diligenciar para 

que também os grandes e os_ poderosos, 
quando delinqüentes, como tal sejam trata
dos, sem quaisquer privilégios, senão os por
ventura outorgados em lei, e velar para (Jue 
não escapem, se culpados, da punição exem
plar. Nem podemos tolerar a _violência e a de
sordem, praticadas sob os mais diversos pre
textos, pela turb'!_ ef1sandecida e in~amada pe
los demagogos e aventureiros; nem podemos 
permitir que o povo, ainda que descrente e 
desiludido dos Poderes regulares do Estado, 
pratique a justiça pelas próprias mãos, negan
do os direitos do Homem e do Cidadão; se 
culpado, cabe ao Poder Judiciário puni-lo; cul
pado, ou inocente, à turba é que não cabe 
justiçá-lo. 

"Abre tila boca a favor do mudo, pelo direito 
de todos os que se acham em desolação. Abre 
tua boca; julga retamente, e faze justiça aos 
pobres e aos necessitados", eis a lição dos 
Provérbios ( cap. 31, vs. 8 e 9). Enquanto juiz, 
nesses doze anos de judicatura, tenho-me es
forçado para realizar esse programa. Valen
do-me da expressiva síntese poética de ViriatO 
Gaspar, Sei que 

"um fiapo de mim ficou em cada 
pessoa que cruzou a minha vida. 
-que pena eu teia alma tão espalhada 
que já nem possa mais ser dividida." 

'é: cheQada a hora de nos apartarmos, cada 
um para o seu· trabalho, a serviço da Pátria, 
que está em perigo e precisa de nós. 

Nem aqui celebramos hoje uma posse, mas 
simples provimento de cargos públicos para 
o desempenho de pesadas tarefas; até porque, 
nós, juízes, nada possuímos:- todo o poder 
em<;~na do p-ovo· e por ele e para ele é exercido; 
e toda a glória - quando há - pertence à 
Pátria." 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Q;mcedo a palavra ao nobre Senador Fran- · 
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE, Pronuncia o seguinte discurso.) -
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, nossa ConS
tituição atual, bem como todas as que a prece
derarn, estabelece ser a educação um direito 
de_ todos. Porém, na prática, esse direito tão 
prodamado, essa educação democrática tão 
almejada não existe verdadeiramente para to
doS. Por esse motivo, este vem sendo, de longa 
data, um dos problemas mais cruciantes que 
afligem a sociedade brasileira. 

Recentemente, tive a oportunidade de dis
cursar nesta tribuna defendendo um Projeto 

-de Lei de minha autoria qUe propõe a elimina
ção da gratuidade indiscriminada do ensino 
superior público no Brasil, por considerar que 
essa gratuidade não passa de um privilégio 
antidemocrático. 

A faltã crónica de r_ecursos que atinge o 
setor faz com· que a- educação fique sem os 
instrumentoS- adequadQs para que se cumpra 
a obrigatoriedade constitucional. A1ém disso, 
a crise econômlca dos anos 80 repõe, em 
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novos termos. a questão do uso mais produ
tivo dos recursos públicos. Assim sendo, tor
na-se evidente a necessidade-de se fazer uma 
opção pelo que é mais importánte para· a Pafs, 
uma opção pelo que é primordial para que 
a nossa sociedade tenha alicerces sólidos, en
fim, uma opção verdadeira pelo ensino funda
mental obrigatório e gratuito. se o EstadO não 
tem condições de o[erecer gratuitamente ensi- _ 
no público a todos os brasileiros, em todos 
os níveis, parece até mesmo cruel que se mo
bilize a maior parte dos recursos públicos fede
rais para o ensino superior, em detrimento 
do ensino fundamenta] e do ensino_ cte 2~ grau. 

Esta tarefa precípua e obrigatória do poder 
público não cabe à União. Ela pertence à esfe
ra de competência dos estados e municípios, 
devendo o governo federal dar tão-somente_ 
sua parcela de contribuição, cooperando téc~ 
nica e financeiramente com os governos esta-
duais e municipais. · 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
essa colaboração corre sério risco de se tomar 
inviável dentro de pouco tempo. Cada vez 
mais, os recursos da União estão quase inte
gralmente comprometidos com o ensino su
perior, pois se sabe qUe 85% do total do orça
mento do Ministério da Educação para o ano 
de 1989 a ele se destina e, deste total, 80% 
somente para pagamento de pessoal. 

Ora, vejam V. ~ que a União d_estina priori
tariamente a quase totalidade de seus recursos 
à manutenção de um único nível de ensino: 
o superior. E _é justã.mente esse ensino supe
rior que apresenta o quadro profundamente 
injusto, do ponto de_ vista social, que me pro
ponho a analisar a seguir. 

Gostaria de chamar a atenção dos nobres 
colegas para o fato de que, nas últimas déca
das, a demanda por ensino superior em ilosso 
País rião verifSendo, como seria de se esperar, 
atendida pelo ensino público. De 1968 para 
cá, o atendimento a essa dema_nda vem sendo 
feito através da ampliação, cada vez m~ior, 
do setor privado. Para se ter uma idéia, a rede 
de ensino particular universitário no Brasil tem 
cerca de 75% das matrícu1as e a re<;le pública 
apenas cerca de 25% ,_sendo que, em a!guns 
estados, como São_ Pau1o, por exemplo, este 
indice cai para apenas 1 O% das vagas ofere
cidas. 

Parece-me que esses dados ilustram, de 
modo bastante. claro, que a ampliação e a 
melhoria do ensino-público de nível superior 
serão jnteiramehte inviáveis s~ nos limitarmos 
unicamente aos recursos provenientes dos co
fres públicos. Na atual conjuntura econômtca 
brasileira, neste periodo de crise em que vive
mos, toma-se urgente a busca de um -critério 
de prioridade para se corrigirem CertaS distor
ções do ensino superior gratuito. :t: necessário 
analisar~se de forma mais cuidadosa o qu~ 
significa a democratização do ensino superior. 

Diante desse quadro, acho pertinente colaM 
car aqui algwnas questões: _ 

1. Podemos considerar democrático o 
atual sistema de acesso às universidades pú
blicas, cujo processo de seleção - e.r:rôneo, 
criticável e extremamente eltti:mt -, privilegia 

os alunos egressos da rede partlcu1ar de ensi
no-de 29 grau, pertencentes às camadas eco
nômica$ mais abastadas da sociedade brasi~ 
lei r a? 

2. Podemos considerar democrático que 
o ensino puperior público seja ministrado qua
se que integralmente no periodo diurno? ' 

3. Podemos COfU!:iderar democrático que 
75% dos alunos que cursam o ensino supeiior 
pertençam às- classes menos favorecidas da 
sociedade e, não obstante, paguem suas facul
dades particulares para obter sua formação 
universitária, e os 25% pertencentes às classes 
mais fãVárecídas estudem gratuitamente? 

Estas questões, Seithor Presidente, Senho
res Senadores, levam-me a crer que, na essên
cia, o problema é- basicamente de natureza 
política. Pergunto a Vossas Excelências: a que 
grupos sociais o ensino superior público deve 
prioritariamente atender? 

· Foi em /esposta a esse questionamento qUe 
apresentei recentemente _à cçmsideração desta 
Casa profeta de lei instituindo o ensin_o p~go 
nas ins_~h.rlçQes federais de_ ensino superior 
para os alunos_ cuja renda mensal, somada 
ao_s rendimentos de seus pais ou respônSáve~. 
exceda vinte vezes o piso nacional de salários. 

Apesar do disposto no item lV do artigo 
206 da Constltuiçãa;·que estabelece a" ... gra
tuidade do ensino público em estabelecimen
tos oficiais .. :", entendo -ser perfeitamente _ _pos
sível dar-se uma interpretação mais ampla ao_ 
-disposto no c11pvt e no item n_ çio artigo 208 
que especifica: "O dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia 
de: · 

U - progressiva extensão da obrigatorie
dade _e gratuida4~ ao nível _n:tédio ... " 

Observem que a gratuidade do ensino supe
rior não ~ sequer mencionad::;J. Ass~m s_endo, 
combinando os dispositivos enumerados aci
ma, considero que a gratuidade do ensino su
perior em estabelecimentos oficiais não deva 
ser abs_oluta e~ portanto: possa e deva ser pro
porcional ao rendimento familiar do estudan
te. Estou plenamente convicto de que a finali~ 
dade precípua do ensino_ gratuito é, primOr
çlialmente, oferecer oportunidade de _estudo 
~-s cl8$eli menos favorecidas. às familias de 
menor renda. Se os estudante~ de nivel social 
mais_ elevadO desejam ocupar as vagas-das 
ur1iversidade_s QfidaiS, rituito ·m~is disputadas, 
devem pagar por -elas~ i:io_iS_ estãO em condi
ções de arcar com CJS. _despesas de sua forma~ 
ção universitária. _ 

Na-verdade, Sr:-Piesidente, Srs. Senadores, 
fala-sé rriui-io- e:m gratuidade ~o ensino públi
co, mas nós sabemos que tudo é pago; resta 
saber quem paga. Parece-me um enorme 
contra-senso qúe sejarri os nóssos jovens me
nos fa:VOJecidos, _aqueles que trabalham _ar~ 
duamente para se sUstentar e ajudar suas fa
n111Ta"s, que tenham de pagar seus estudos nas 
universidades particulares, à noite. E este fato 
é decorrência não só da quase total imp9ssi
bi\idade de terem êxito nos vestibu1ares elitls

. tas das universidade_s Públicas mas ia-rrlbém 
da ipviabiltdade _ d_e_ realizarem seus e:Stuçlos 
durante o dia. 

Não sou contra o ensino superior gratuito. 
Soü- COntra o fato de ele ser indísclirniriada: 
mente gratuito e, por isso mesmo, profunda
mente injusto-:- O que Ocorre eril nosso _Pals 
é uma verdadeira inversão: grande parte dos 
alunos que estudaram na rede particu1ar de 
ensino, durante toda a vida escolar, procuram, 
pela primeira vez. a escola pública, somente 
para o ensino superior. 

Se o número Qe vagas oferecido pelas uni
versidades públicas fosse amplamente sufi

- ciente para atender à demanda dos que procu
ram o ensino_superior, não haveria problerria. 
S6 estariam pagando a universidade parttcular 
aqueles que tivessem condições de pagá-la. 
Como, na realidade, o que ocorre é totalmente 
o inverso; o mais justo é se propor um trata
mento diferenciado: a universidade passará a 
ser paga pelo aluno que puder pagá-la, en
quanto aquele que não puder fará jus à gratui
dade. 

Não s-ou o único a defender esta tese, Se
nfior Presidente, SenhOreS Senadores. Inúme
ros titulares da Pasta da Educação e Cultura 
e muitOs educadores de renome a defe:nde_
ram e, ainda hoje, lutam por essa proPOsta. 
Já em 1970, o ilustre senador Jarhas Passa~ 
rinho, então Ministro da EduCação, em seu 
artigo "Ensiõõ Superior: quetn pOde deve pa
gar", afirmava: "o que o interesse público exige 
não é a gratuidade indiscriminada _e_ sim __ a 
gratu!~ade limitada aos que delã ·neceSsi
tem ... 

Se comprovadamente sabemos_ que .D/4 das 
vagas das universidades públicas são ocupa
das por alunos procedentes das classes sq
ciais mais abastadas, podemos concluir, sem 
receio, que, no Brasil, os investimentos Públi
-coS no ensklci superior estãCf sendO reVertidos 
em favor de camadas sociais que, de forma 
alguma, podem ser consideradas carentes. 
Deixemos, então, essa realidade injusta que 
predomina em nosso País saltar diante dos 
olhos de todos aqueles que se apegam ao 
argumento de já pagâfen11rilpostos ·e, pór ·es
se motivo, defenderem o privilégio do ensino 
gratuito nas universidadeS oficiais. -

Espero, sr: PreSidente, srs. ·senadOres, que 
os dados e os argumentos aqui apresentados 
fomentem o debate aberto dessa importante 
questão, para que decisões corajosas e, sobre
tudo, socialmente justas, possam ser tomadas, 
reavaliando-se a manutenção dessa gratuida
de indiscriminada que, na prática, se revela 
tão antidemocrática e penaliza, em óltima ins~ 
tância, precisamente aqueles que mais neces
sitariam ser beneficiados pela gratuidade do 
ensino público superior. 

Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre SenaQor Antó~ 
nio Luiz Maya. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC -
To. Pronuncia o seguirite discurso.) -Sr. Pie

-sidente, Srs. Senadores, a incidênçia de aci
dentes de ti~nsito nas vias públicas das cida~ 
des brasileiras e nas rodovias-do PaíS- vem 



3294 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Junho de 1989 

aumentando gradativa e consideravelmente ComO as ações judiciais indenizatórias são 
de ano para ano, a ponto de o Brasil ser conSi- onerosas e demoradas, a maioria dos países 
dera do um dos grandes campeões interna- europeus elegeu 0 seguro de responsabilidade 
danais de desastres rodoviários e de vítimas civil obrigatório como instrumento eficaz para 
fatais de trânsito. a reparaçãO de danos- pessoais ou materiais. 

O problema preocupa a opinião pública e Introduzido inicialmente na Noruega, em 
requer atenção especial por parte dos Poderes 1912, foi posteriormente adotado pela Dina-
constituídos, sobretudo a níveJ federal. marca, Suéci" e Finlândia. 

Uma das saídas seria mudar a mentalidacle Essa modalidade de seguro pretende ser 
do brasileiro, para colocá-la com segurança um seguro especial, impregnado de alto teor 
dentro da faixa de segurança no dia a dia do social, com o objetivo de beneficiar as vítimas 
trânsito. Para isso, para um despertar da cons- de acidentes, sem arrimar-se na culpa, a fim 
dência de responsabilidade individual, pessoal de proporcionar irrdenização rápida e certa. 
e comunitária dos motoristas muito _contribui- Introduzido no Brasil pelo Decreto-lei n9 73, 
ráaeducaçãoparaotrânsito,comodisciplina de 21 de novembro Ue 1966, "qüe disPõe 
curricular nos currículos de 1 c de 29 graus sobre o Sistema Nacion.:U de Seguros Priva-
de ensino. dos, regula as operações_ de seguros e resse

guros e dá outras providências", inicialmente 
Há, entretanto, um problema particular que destinava-se à cobertura de danos pessoais 

nos chama a atenção no cotidiano do tráfego e materiais causados por veículos automo-
e do trânsito, em que se verificam as chama- tores de vias terrestre_, fluvial. lacustre e marí-
das "batidas" que ocasionam desastres de tima, de aeronaves e dos transportadores em 
conseqüêndas materiais e até fatais, com o geral. o Decreto-lei n'? 73/66 delegou ao Con-
sacriffciodevidas,emdecorrênciadaviolência selho Naci_onal de Seguros Privados compe-
das cidades grandes e das estradas brasíleíras. tência para a sua ~_gulamentação. Este órgão,_ 

Os danos relativos a perdas de vida são __ pf?la Resolução ~ormativa n9 11, de_l969, ex-
iiressarcíveis, por m21:is (iue queiram pagar aOS duiu a cobertura dos danos materiais. A Lei 
farniliaresdasvftimas.Porémosdanosmate- n~ 6.194, de 19 de dezembro de 1974, em 
riais podem e devem ser ressarcidos pelos vigor, que disciplina a matéria, manteve a alte-
responsáveis pelos desastres e pelas batidas ração. 
de trânsito. Mesmo _os danos considerados de 
pequena monta precisam ter um tr_atamento Apesar da praticidade com que está prevista 
rápido, célere e certo para que os prejufzos a indenização, cujo pagamento deverá ser efe-
causadosporveículoautomotorsejamressar- tuado_no prazo máximo de 5_(cinco) dias, a 
ctdos em curto espaço de tempo: contar-da data da apresentação dos documen-

tos comprobatórios dos danos exigidos, o se-
Surgiu-me, então, a Idéia a e verificar uma guro cO-mpulsório se ressente de credibilidade. 

maneira de tomar rápido e certo o ressarci- As tarifas fixadas pelo Conselho Nacional de 
mente d_e_ danos causados por veiculo auto- SeguroS Privãdos, órgãO colegiado Vinculado 
motor nos acidentes de trânsito e o restabele- ao Ministério da Fazenda, encOntram-se defa-
cimento da pericia nos acidentes sem vítimas sados, e o fator de_ correção utilizado não per-
ou mesmo a criação de um tipo de seguro mite a necessária atualização dos seus valores. 
que tomasse possível a celeridade desejada. Por outro lado, as seguradoras não se encon-

É sabido que, no tocante a acidentes de tram em condições de atender à fmalidade 
trânsito, a prova pericial é de fundamental im- para a qual o seguro foi instituído. A legislação 
portânda para o ajuizamento das ações de -SObre a matéria está, pois, a eXigir urgente 
reparação de dano. Atualmente a realização revisão. 
de levantamentos perlctais em locais de acl- Encontra-se, no artiQo 192 da-Constituição 
dentes só é obrigatória quando há- vítimas, . or que "" - obre 0· s·stem Fm· an em Vl9 , 1.11Spoe s 1 a · 
o que veio trazer sérios prejuízos àS pessoas ceiro Nacional, abertura para solucionar" a 
envolvídas em acidentes automobilisticos e di- ~:;; N ·ta' d to 1 ai tá ques...,o. o o uo ocumen eg es pre-
fkultar os pleitos indenizatórios na justiça. vista a edição de lei ci:>mpleinentar que dispo-

O restabele_cimento da perlda, contudo, não rá, inclusive, sobre autorização e funciona-
representaria medida eficaz para tomar rápido mento dos_ estabelecimentos de seguro, bem 
e certo o ressarcimento do dano causado, pe- coma sobre _o .órgão oficial fiscalizador e o 
Ias seguintes razões: os dados pertinentes ao órgão oficial ressegurador. _ 
acidente são lançados em fichas apropriadas, Apesar de reconhecermos que o seguro 
encaminhadas à Delegacia Policíal da cirçuns- obrigatório poSsa sér no futuro, após a irnple-
crição, nas quais o responsável fará o registro méntação de uma política nacional de trânsitO 
da ocorrência. No prazo máximo de setenta realística, a melhor forma de compensar às 
e duas horas após o registro, a autoridade vítimas de acidentes de trânsito contra danos 
competente encaminhará o relatório ao lnsti- pessoais e patrimoniais, achamos oportuna 
tuto de Criminalístlca, que providênciará a sua a reintrodução da perícia:- obrigatória sempre 
interpretação e a elaboração do laudo. Além que houver demanda em_ virtude de acidente 
da demora motivada pela sistemática estabe- de. trânsito de_ qualquer natureza envolvendo 
lecida, vale lembrar que o andamento _das veículos automotores, para servir como prova 
ações judiciais pOsteriores é ler1to, apesar do fundamental na instrução de ação judicial para 
rito sumarísslrno. .dirimi-l_a .. 

Com relação ao seguro, cabe-nos tecer ai- Atualmente os condutores de veículos cau-
fJUlllas considerações. sadores de acidentes de trânsito sem vítima 

que se negam a entrar em acordo,_ ou que 
simplesmente de~m de cumpri-lo, se encon
tram numa sitl.la.ç_ão bastante co_nfo_rtável, pois 
é muito raro a vítima dar entrada em uma 
açãã judicial çom essa ftnalidade, cónSider;;In
do a dificuldade de arregimentar provas que 
possam assegurar o ganho da causa, o eleva
do preço das custas processuais e sobretudo 
a morosidade da justiça. 
_ A propósito, gostaríamos d(;! oportunamen
te contribuir para o aperfeiçoamento da legis
lação _de trânsito, de forma que ela passe a 
permitir que as demandas dos acidentes de 
trânsito sem vítímas venham a ser ju]gaàas 
pelos Tril;>unai?_d_e_l?equenas Causas. 

É para evitar que as vítimas de acidentes 
de trânsito sejam obrigadas a arcar ~ozinhas 
com ó õtius da prova, sem qualquer arbítrio 
do órgão do Poder Público encarregado do 
trânsito, que apresentamos, nesta oportuni
dade,J.lm projeto de lei dispondo sobre a rei:ili
zação de perícia Obrigatória nos acidentes de 
trânsito que resultem danos pessoais e/ou pa
trimoniais aos condutores, proprietárlos e pas
sageiros de veiculas ou a pedestres. 

MultO obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conc:edo a palavra ao nobre Senador Alfre
do Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -
MO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a democratização 
dos meios ·de acesso à produção constitui-sé, 
com certeza, na forma mais legítima de me
lhoria e de barateamento do produto fina1, re
dundando em indizíveis ganhos parâ a socie
dade consumidora. 

Da_ mesma folma, o próprio produtor. gra
ças às facilidades de produção e de comercia
lização existentes nos processOs de c9-parti
cipação, adquire condições _exemplares de 
reinvestimento, proporcionando, inclusive, a 
expansão da oferta de emprego e o aproveita
mento de mãc>-de-obra reciclada. 

Esto.u.-me referindO; Sr. Presidente e Sfs. 
Senadores, a um dos maiores estímulos à am
pliação do mercado de prOdutos e serviços 
-o sistema cooperativista::...:, Comemorando, 
em todo o mundo, neste 1 ~ de julho, como 
seu "Dia InternacionaL"- --

0 evento_ celebra o somatório de forças na 
busca do bem comum, e que nós, brasileiros, 
temos_ fOrtes razões para ceJebr"ar. 

Nascido nos centros urbanos, nos últimos 
anos_ do sé"culo passado, o cooperativismo 
brasileiro só alcançou o Campo a partir da 
décad_a_ de_ 30, justapondo, a partir daí, inida
tivas urbanas e rurais que passaram a cons
tityir iriiportante instrumento gerador de rique
zas e de bem-estar social, como inspiram os 
princípios coopefativistas. ~esse mesmo coo~ 
perativismo·que víve, agora, um âos seus mais 
importantes e decisivos morrientos, para -ele 
próprio e para o País. 

Essa expectativa de mudanças, no sentido 
de se avançar para um cooperativismo mo
demo e autogestionado, ficou clara no ano 
passado, durante a realização do X Congresso 
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Brasileiro-de Cooperativismo; tomou vulto, po
rém, com a promulgação da nova Constitui
ção brasileira, que, em nada menos de sete 
de seus dispositivos, fez eCo às preocupações 
demonstradas naquele COngresso. Entrê es
ses dispositivos, dois assumem transcenden
tal significação: o que concede ao coopera
tivismo autonomia __ enf relação- ao E$tado e_ 
o que lhe confere a prerrogativa de formar 
instituição financeira própria, nos mesmos 
moldes dos bancos privados. 

O reconhecimento institucional abriu pata 
o cooperativismo brasileiro amplos horizontes. 
A par dos esforços que começam a implantar 
a autogestão - o pr!meiró press•JpOsto da 
autonomia -, outras importantes iniciativas 
em andamento buscam instrumentalizar o 
cooperativismo brasileiro para que assuma fei· 
ções modernas. Caminham aceleradamente 
os estudos e formulação do projeto para for
mação do banco que, integrando recursos da 
cidade e do campo, toma o sentido da substi
tuição do Governo nas -práticas de forneci
mento de crédito. Era a independência e a 
fonte de recursos a que aspirava o coopera
tivismo para _caminhar com_ as_ próprias per
nas. 

Atento à realidade, caminha o cooperati
vismo brasileiro, também a passos apressa
dos, para a montagem de sua empresa de 
comércio exterior-'Tranding Company" -. 
criando canal próprio para a comercialização 
de seus produtos no mercado externo. Prosse- _ 
guem, de outra parte, os esforços para dotar 
o cooperativismo de empresa seguradora pró
pria e de avançada retaguarda de comuni
cação informatizada, sistema que interligará 
a Organização das Cooperativas Brasileiras, 
organizações estad1,1_ais, cooperativas, Banco, 
"trading" e seguradora,. favore~endo perma
nente troca de informações ·comerciais, geren
dais e téCnicas. - - - --

A um só tempo, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, dá o cooperativismo brasileiro seqüên
cia a outras iniciativas igualmente importantes. 
Prepara-se para desenvolver amplo e racional 
trabalho de sensibilização, especialmente no 
campo, para necessidade de cada trabalho 
rural ser balizado por preocupações com a 
recuperação e preservação ambiental. 

No campo político, prossegue nos trab.:llhos 
desenvolvidos, com· grande sucesso, durante 
os 18 meses de atividades da Assembléta Na
cional Constituinte. Ainda há poucos dias, foi 
entregue à Comissão de Agricultura e Política 
Rural da Cârriara dos Deputados o 3!1teprojeto 
da nova -~ei CooperatiVista, outrã postulaçào 
do X Congresso Brasileiro do Cooperativismo,_ 
cuja tramitação deverá ocorrer em regime de 
urgência nas duas Casas do Congresso Na
cibnal. 

A Lei Agrícola, uma exigênda de dispositivo 
constitucional, vem, por sua vez, merecendo 
atuaç:ão contínua das lideranças cooperativis
tas, des_ejosos de que o País seja contemplado 
com uma lei modema, que devolva ao campo 
a segurança e afaste o Estado, tanto quanto 
possível, das questões de produção, industria-

lização e comercialização de produtos de ori
gem agropecuária. 

É preciso salientar, porém, que o COopera
tivismo _brasileiro modern_iz_a-:se, tam_bém, no 
cª-rn-pei internacionaL Nos últimos meses,
abriu significativas perspectivas de mercado 
e- de iritercãmbio .tecnológico com o coopera
tivismo de países europeus e asiáticos. Prepa

-ra-se, enfim, no "âffibito internacional, para vi
ver e participar dos momentos comerciais no
Vos que surgirão com a unificação de interesse 
dos países_qUe formam a Comunidade Eco
nõmica_Européia, a partir de 1992. 

Observem, Sr. Presidente e Srs. Sena4ores, 
que, dos meUs de seis milhões de toneladas 
de trigo colhidas no Brasil, na última safra, 
8_6,6% foram produzidas por agricultores vin
culados a cooperativas. Do total de 11,5 mi
lhões de toneladas de leite ordenhadas anual
mente, em média~ no Tem16rio Q(asileiro, 54% 
têm origem no cooperatiVismo, qUe ainda reS
pondo por 45% da produção de soja, 12% 
"do milho, 16% do arroz, 8,7% do feijão, 32,2% 
do café e 28.9% do algodão colhidos no Pais. 
Em pouco mais de uma década, o coopera
tivismo investiu mais de OS$ 500 milhões na 
eletrificação rural, avançou no campo da in
dustrialização, da prestação de seiViços, da 
habitação e da come_rçial@.ção. Um trabalho 
de quase 3,5 milhões de cooperados que, so-
mados às s_uas f<J.rnilia~.- perfazem a décima_ 
parte da população do Pais. 

Nos dias de hoje, o cooperativismo brasi
leiro atingiu um lastro institucional invejável, 
construido pela ajuda mútua, pela solidarie
dade, pela participação democrática. Trata-se 
dos mesmos princípios que norteiam, agora, 
a modernização do cooperativismo, cami
nhando para feições muito próximas das da 
empresa privada agrfcola, industrial, comercial 
ou prestadora de serviços, concepção que, na 
verdade, não fere o conceito de cooperativis
mo; ao contrário, significa que o cooperati
vismo extrairá, da empresa privada, diretrizes 
pragmáticas para fundamentar linhas de ação 
que o leve a melhores índices de eficiência 
e competitividade, seinpre- guardando, das 
empresas balizadas pelo capitalismo puro, 
urna diferença fundamental: no cooperativis
mo, o capital e o lucro .não serão forças moto
ras, como também ·a será o poder econômico 
dos cooperados de maiores posSes. Significa, 
portcinto, que a responsabmdade social conti- . 
nuará indissociável do cooperativismo, por fa
zer parte de sua doutrina e ser prática do dia-a
dia. Enfim, continuará sendo um dos mais 
eficazes instrumentos distribuidores de ren_dã 
e de reorganização social. 

É por tudO isso que existem boas e fortes 
razões para se comemorar o "Dia Intemac:io
nal" do cooperativismo, celebrando, nessa da
ta, a conjugação de esforços e a solidariedade 
que produzem riquezas e geram o bem-estar, 
na bu~ca_dafelicidaqe material e de_ trªnqú:i
lidade social, desde tempos imemorais perse
guiáõs Pelo homem. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a, palavra ao nobre_SE:nador Qda-
dr -Soàres. _ - -

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -- S~:;_ Presi
dente, Srs. Senaaores, em discursO de 13 de_ 
junho corrente, pronunciei-me desta tribuna 
contra a privatização da Centrais Elétricas de 
Rondônia (Ceron), intentada pelo governo Je
rónimo Santana. Alinhavei à época razões ape
nas de ordem geral, baseando meu posiciona
mento naquilo que eu entendo ser dever do 
Estado ~ dir_eit_p dos _ç~mtribuintes. Não que 
faltassem razões étlco-jurídkas para justificar 
a Jninha e a oposiçãO de todos os rondonien
ses. Razões __ havia e continua havendo de so
bra; só que eu não dispunha, na data de meu 
pronunciamento, de provas dos ilícitos _que 
sabia existirem. 

Ao Dr. Antônio Morimoto, ao contrário, não 
faltaram provas. Advogado e homem público, 
o Dr. Morimoto presidiu a Ceron por algum 
tempo, tendo sido afastado por se opor aberta
mente à venda da empresa: Não se deixando 
intimidar pela exoneração, baseado em docu
mentos coligidos durante sua gestão, ele pro
pôs, no dia seguinte ao do meu pronuncia
mento, Ação Popular contra a venda, na Jus-
tiça Federal, Seç:ã_o Judiciária de Rondônia. 

São de dar inveja ao nials criativo riovelista 
as irregularidades apontadas na petição. Eis, 
a seguir, alguns __ dos fatos arrolados pelo autor: 
-A Ceron sempre foi deficitária ti depen

dente de apoio financeiro do EstadO, ·não ape
nas por custos decorrentes das condições es
peciais da região. A maior causa do déficit 
residiu sempre na má administração e na mal
ve~ção de___reçyrs.QS _ó_e toda ordem. 
~A Auditoria Interna, reinstaurada pelo au

tor a despeito de pressões contrárias do Go
verno, apurou vários ilícitos, como a contra
tação de serviços de transportes por valores 
superiores em mais de 300% aos de mercado 
(fato; aliás, denunciado por mim nesta mesma 
tribuna) e desvio de combustíveis destinados 
aos geradores. 

-Aç:ão deliberada da gestão anterior à do 
autor f!O sentido de inviabilizar a empresa, com 
o fito de depreciar o valor de venda da mesma, 
caso essa venda se efetuasse. 

-Inúmeras obras, iniciadas sem qualquer 
critério de avaliação de viabilidade técnica ou 
ec:onômica, ·bem como de _sua_ neceSsidade, 
foram abandonadas antes_de seu término, nu
ma agressão criminosa ao patrirnônio d<! em
presa. 

-Aquisição de equipamento geradores 
sem o necessário- processo de licitação, e o 
que é pior,- sem necessidade real, tanto assim 
que m~itos deles se encontram arma;!:enados 
no almoxarifado da empresa, condenados a 
se tomarem obsoletos ante_s de serem usados. 

-Especificação de unidades geradoras su
perdimensionadas em relação à demahdas_do 
local onde as mesmas fo_ram instaladãs, enca
recendo o preço inicial e elevando custos de 
manutenção além do razoável. - -

-Cessação dos pagamentos à Petrobrás 
Distribuidoras S/ A, fornecedora de óleo diesel, 
sob a alegação irresponsável e criminosa de 
que "dentro de seis meses, a divida tornar-se-á 
impagável, sendo absorvida pelo G_ovemo Fe~ 
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deral''. O resu1tado desse crime, encetadO em paráveis e irrecuperáveis-ao Patrimônlo PúbliR 
1988, sabemos todos nós, foi o recente es~ co". Requer, igualmente, a citação dos réus, 
trangu]amento e a ameaça de corte pela Petro- dando-se ciência ao }V\inistéi"io Público, em 
brás Distribuidora, episódio que exigiu até cWnprirnento à Lei nç 4.717, de 29-dejunho 
mesmo a intervenção de empresários e lideres de 1965, bem como seja dada ciência de lide, 
classistas de Rondônia, como se-governo fos- por carta precatória, àJusUça Federal em Era-
sem, sob pena de, não intervindo, para o Esta- sília, à Eletrobrás e ao Departamento Nacional 
do por falta de energia elétrica. de ÁQuã -e Energia Elétrica para, querendo, 
~Incúria da administração superlor e da participarem do feito. 

administração financeira, que levou a empresa A Limip.ar em 81audas, concedida pelo Juiz 
a deixar de receber, do Qoverho Federé4L por Federal Dr. Odilon de Oliveira no dia 24 de 
absoluta faha de gestões adequadas, receita junho, vai muito além de reoonhecer os razoá-
legítima representada por parcelas do_ (Ren- veis princípios jurfdiccis do AUtor e o perigo 
cor) Reserva Nacion~l çle Compensação; fun- de mora em que a mesma se funda. O texto 
do destinado a concessionárias que, exdusiva reconhece a materialidade dos ilícitos arrola-
ou preponderantemente, operem à base de dos, funcionªndo como verdadeiro libelo de 
energia termoelétrlca. _ acusação contra o gove~o Jerônimo Santa-

na. 
-Estabelecida, mediante procedimentos Estou certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

como os que acabam de ser descritos, a situa- de que a Justiça prevalecerá mais uma vez, 
ção de insolvência financeira e lançadas dúvi- assim como 0 Direito e a Decência. Estou 
das sobre a viabilidade económica da empre- certO de que, novamente, Jerônimo Santana 
sa, passou o Sr. Governador à parte seguinte receberá julgamento justo e a devida punição 
de seu plano, qual seja anunciar que a única por seus crimes contra 0 Estado de Rondôni.;~; 
solução para a Ceroh seria a privatização. Jul- e contra nosso povo. Estou certo de que a 
gando formada a opinião pública favorável a An 
seus intentos, Jerônimo SaDtãria editou em ação corajosa, destemida mesmo, do Dr. -

tônioMorimoto se inscreverá, como um exem-
18deabril último o Decreto Estadual fl94.070, plo a ser seguido, nas páginas da história de 
que criou a Comissão Especial Pró-Energia, nosso Estado. 
ou Cepe, com poderes para tomar as provi- Quero que se consigne, nos Anais do Sena-
ciências que julgue convenientes (sic) para sa- do Fedefal, meu louvor ao ato de bravura do 
nar o problema energético do Estado. Base a- Dr. Antônio Morimoto. 
da em relatório da Prospectiva~ Planejamen- fra, Senhores, 0 que eu tinha a dizer. 
to, Organização e Projetas Ltda., intitulado Pro-
blemática Eletroenergética do Estado de Ron-
dônia, a dita Cepe recomendou ao Governo, 
por oficio, que optaSse- Pela privatização, alie
nando a Ceron a grupos privados estranhos 
ou a empresa do próprio setor,,recomendando 
ainda que se desse preferência à ultima hipó
tese, o que, no entender do autor da Ação 
Popular, já fazia ver urri beneficiário certo. 
-A nova diretoria da Cei'on,- nomeada para 

substituir aquela chefiada pelo autor da Ação 
Popular, tem como presidente o engenheiro 
Luiz Marcelo de Azevedo, diretor da Prospec
tiva, firma de consultaria que opinou pela alie
nação da empresa. Tem ainda, como direto_r 
financeiro, Carlos AJberto Pujo! da Rocha Fro
ta. membro da já citada Comissão Especial 
Pró-Enetgia. 

-Em nenhum momento o governo de Jo
rônimo Santana levou em conta, em seus ar-' 
gumentos e aç6es Com vistas à privatização, 
que os altos custos de geraçao elébica seriam 
reYertidos em breve, graças à iminente entrada 
em operação da Usina Hidrelétrlca de Samuel, 
passando o perfil da produção de energia em 
Rondônia a ser predominantemente hidrelê
trico. 

Outros fatos mais são relatados pelo Autor 
na Inicial, podendo ser vistos na cópia da mes
ma anexa ao presente. Na parte- 3 Aspectos 
Jwidicos, fica amplamente fundamentada a 
petição. 

Já na quarta parte ---: O Pedido, o Autor 
requer a concessão de Medida Urninar, deter
minando que a Assembléia Legislativa suste 
o trâmite de-Mensagem Governamental com 
vistas à privatização, "sob pena de danos irre-

DOC(JMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODAOR SOARE:$ EM SE:CJ DiScaR-
SO: -

"ESCRITÓRIO 
MORIMOTO 

Exm9 Sr. Dr. Juiz Federal da Seção Judi
ciária de Rondônia 

Antonio Morlmoto, brasileiro, casado, advo
gado, inscrito OAB, Seção de S~ Paulo, sob 
n9 11.11 O e na de Rondônia sob n<? 20-A, Su
plente de Senador, votado, (Carteira de Identi
dade expedida pelo Senado Federal, nç 169), 
portador da Carteira de Identidade, RG n"' 
1556.650 SSP/SP, ac n• 026.158.198-87, 
eleitor inscrito sob_n~ 11616223/80, docUmen
tos anexos sob n.,.. 1, 2, 3 e 4), com endereço 
profiSSional a Rua D. Pedro II c/ Miguel Cha
kian, em Porto Velho (RO), vem respeitosa
mente, à presença de Vossa Excelência, com 
fundamento no artigo 59, LXXII da Coilstituição 
Federal, na Lei n9 4.717, de 29 de junho de 
1965, (lei de Açilo Popular), alterada pela Lei 
n9 6.513, .de 20 de dezembro de 1977 e no 
Código de Processo Civil, advogando em cau
sa própria, propôr contra o Governo do Estado 
de Rondônia, Assembléia Legislativa e as Cen
trais Elétricas de Rondônia S/ A Ceron, a com
petente Ação Popular, para prevenir a venda, 
a ocorrência da grave e irresponsável lesão 
ao Patrimôn!o público, representada por um 
espúrio procedimento de "Privatização da Ce
ron", ora formalizada, atravês da Mensagem 
fl9 282,-de 10 de maio dé 1989 (doCume"nto 
anexo sob n9 5) ao Legislativo, para o que 

pede -vêtíia ao Iiustre Magistrado, a fim de ex
pôr e requerer õ seguinte: 

1 -'- COMPffiNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

1.1-Dispõe õ § 29 do art. 59 da Lei n9 
4. 717, de 29 de junho de 1965 (Lei de Ação 
Popular) que: Quando o pleito interessar si
multaneamente à Gnião e a qualquer peSSOéJ 
ou entidade, será competente o Juiz das cau
sas da Gnião, se houver. .. (grifo nosso)._ O pre
sente pleito ihteressa simultaneamente ao Es
tado de Rondônia, como acionista majoritário 
da Ceron S/ A, e a União, cuja empresa Centrais 
Elétricas Brasileiras S/A_- Eletrobrás; cunsti
tufda na forma da Lei no 3.89-A, de 25 de 
abril de 1961, é, também, adonist<t, de acordo 
c:om a Ata d~ Assembléia Geral_arquivada na 
Junta Comer~ial do Estado de Rondônia (do
cumento anexo sob nç 6). 

1.2- Com efeito, a Ceron, embora sejã 
empresa de Econoinia Mista, hoje sob o con
trole adonário do Estado de Rondônia, por 
força da Lei Complementar no 41, de 22 de 
dezembro de 1981, artigo 15, I, ][ e III, (Lei 
que cria o Estado de Rondônia e dá outras 
providências, documento anexo sob n9 7) tem 
"por objeto a produção, transmissão e distri
buição de energia elétrica", nos termos do 
artigo 29 da Lei n9 5.523, de 4 de setembro 
de 1968 (documento anexO sob n9 8), serv!.ço_ 
público, fundamentalmente, de interesse e 
responsabilidade da União, que lhe outorgou 
a concessão, exercida sob seu total controle. 

1.3-Assim, a Ceron S/ A, constituída nos 
_termos da Lei nç 5.523, de 4 de setembro 
de 1968, foi autorizãâa a fuii.don-ár; Como ejn:.. 
pr'e.Sa de- EmerQiã e_tetl-tcã. PelO DeCreto n9 
66.803, de 30 de dezembro de 1 970, que si
multaneamente lhe outorgou a concessão 
(documento anexo sob no 9), e integra o Siste-_ 
ma Nacional de ErWificação_._ nos lermos do 
artigo 19, do Decreto no 60.824, de 7 de junho 
de 1967, que dispõe: O Sistema Nacional de 
Eletriddade, definido em termosjurfdicos, téc
nicos e "administrativos, compreende os ór
gãos do Poder Concedente e os Concessio~ · 
nários de Serviços de Eletricldade. (Grifo nos
so)~ funcionários (c_ercade 1.400),_0 parqUe 
gerador, a rede de transmissão e distribuição 
da Ceron estão vinculados aos Serviços de 
Produção, Transmissãb e Distribuição; nos 
termos do artigo }9 do Decreto-Lei n~ 7:062, 
de 22 de novembro ·de 1944, e artigo 63 do 
Decreto nç 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, 
(que regulamenta os Serviços_ de Energia EJé
trica) não podendo ser desmembrados _o_u ce
didos, sem prévia e expressa autorização dos 
poderes competentes. E. ainda, nos termos 
do _diploma legal retromencionado, a Ceron 
S/ A está sob fiscalização permanente do Poder 
Concedente nos aspectos cidministl'ativos, téc
nicos, fmanceiros, operacionais e quanto a ta
rifa é equalizada a nível nacional. 

1.4-Também numa demonstração pa
tente_ de que o serviço público de energia elétri
ca é, basicamente, da responsabilidade da 
União e,_ como tal, há total integração opera
cional, no caso em tela, entre a Ceron e a 
Eletrobrás, através de sua st.ibsidiârlã, a Eleti-o
norte, que gera e vende energia, em condiç~ 
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totalmente subsidiadas, àquela para ser distri- Quer dizer, havendo juízo privativo para c-o-• 
bufda a nível de Porto Velho. A operaciona- nhecer de causas de interesse dessas pessoas, 
!idade comum, ainda, é demonstrada pelo en- a competência determin·ar-se-á pela priorida-
vio recente de dois conjuntos 9eradores __ pela de, tendo em_ vis~ a qualidade da pessoa mais 
Eletronorte para acudir uma situação emer- elevada. Se houver _interesse da Uhião, este 
gencial do Município de Ariqueme_s, que é áreª _ atrairá ~ competência ·para o juiz federal da 
de competênda d_a Ceron,- cohfofrii~ ·notícia sec:ção do local onde se produziu o ato lesivo 
do jornal (documento anexo sob n9 10). Tal _atacado; !i~_ho_w.er interes~_-do Estado, dar: __ 
o interesse da Qnião que ela exexce _c:ontrole . se-á a atração da competência para o juiz 
absoluto no que tange a eventual transferência competente_ para julgar causas dos feitos da 
do controle acionário da concessionária (Ce- Faz_enda_ g_stadual, se nãQ hoLNe~ interesse da 
ron) ou modific&Ção do quadro societário, que União, e ainda que haja intereSse de Qualquer 
já alertou, em resposta a consl).lta formulada Município, Essa Co~petência, por prioridade 
pelo autor, então Presidente, que: 1 - Qual- ou atração, af~stará qualquer outra, toman
quer trtmsferênda do controle acionárlo da do-se privilegiada. Outros_sim,-Hély Lopes Mei
concesstonária ou modifiçaçãõ -do quadro so- relles, no seu liyro Mandado de Segurança, 
cietátio só j:Joderá se efetivar precedido de Editora: R.T., 9~ Edição, às folhas -98, doutrina; 
apreciação e autorização do DNAEe quere- Quando o pleito interessar_ simultaneamente 
presenta o poder concedente. (Grifo nosso), àUniãÕeaqualqueroutriJ-pessoaouentidade, 
conforme T elexiDNAEEfCJINR O 12/89, de 30- será competente o juiz das causas da União, 
de março de 1989--=(documerito anexo sob isto é, o Juiz Fe_de_rfJ/ da_ Ser;çâo Judicián'a, 
n" 11 ). _ em que se verifiCou o ato le_sivo; quando inte

1 .5 -Por conseguinte, o preserite pleito, 
que tem por objetlvo prevenir a privatização 
da Ceron, cuja consumação produzirá, neces
sariamente, efeitos lesivos tanto ao património 
de Interesse da União, quanto ao de outras 
pessoas (Estado, Municípios e dez_enas de pes
soas jurídicas e tisicas, de direito privado), si
multane_amente, deve ser processado e julga
do perante a Justiça Federal. Aliás, JoséAfon: 
soda Silva, no seu livro Ação Popular Constitu
cional, Editora R.T., págilias-214 e 215, prele
ciona: "Se a OiiJão for_ a pesSoa criadora. man
tedora, aclonista ou subvenclonante, a deman
da deverá ser proposta perante _o Jw'z Federãl 
da SecçaO onde se. deu o ato !mpugnado. 
Se for o Estado, perante o Juiz dos feitos da 
F&enda Estaduaf._ou ou_tro que a organização 
j'udicián'a do Estado designar. Se o DistJito 
Federal ou Territ6n'o, perante o Juiz _compe
tente para decidir as causas de seu interesse. 
Se qualquer Munlcipfo, perante o Juiz da co
marca respectíva, competente pam conhecer 
de feitos em que o Município for Interessado. 

184. Pode acontecer que seyam, ao mes
mo tempo, interessa__das _mais de uma pessoa 
jurídica de direito público - ilnião, Es_f?Ido, 
Distrito Federal e Município, Oc9!_rendq_ tal. 
é necessário verificar qual o juiz competente, 
diante da conexão de interesses em jogo. 

Pode ser_ realmente, que o ato impugnado 
seja lesivo do património de maiS-de uma des
sas pessoas. Como e._scolher_ então, o juízo 
competente, para conhecer da demanda po
Pular intentada? 

O § 2? do art. 5P da Lei n? 4. 717, tendo 
em vista o fen6meno~_t:stabelece_l!_ uma regra 
de competência que podedamos chamar de. 
Competência por preferéncliJ ou por proprie
dade. ln verbis: 

"Quando o pleito interessar simultanea
mente à União e a qualquer outra pessoa ou 
entidade, será competente o juiz das causas 
da Uriião, se houver; quando interessar simul
taneamente ao Estãdo e ao Munictpio, será 
compêtente o juiz das _causas do Estado,_ se 
.hoy.ver." 

ressar simultaneamente ao Estado e ao ftfuni
dplo, ser§ cori1pe-tente O juiz das Cai.!SaS do 
Estado, havendo juízo priv8bVo dos feitgs da 
Fazenda estadual (Lei n~ 4. 717, art. 5~ § 2 9). 

(Grifo nosso) 

2-0SFATOS 

2.1-A Cerõri; SOCíedade Anônim"' de 
Econorhia Mista;-foi constltuídã~ ainda, à épo
ca do Território Fêderal, por "Escritura Pública 
de Constituição .das. Centrais E1étricas de Ron
dônia S/A- Ceróh"; lavrada no Tabelionato 
de"Notas e_ Anexos de Porto Velho (TerritóriO 
Federal de Rondônia), livro 3"9, folhas 210 
V/230, no dia 1° de dezembro de 1969, (docu
mento anexo-sob no_12), nos termos da Lei 
n' 5,523, de 04 de novembro de 1968, com 
a partlcipiiÇãõ,6:>mo fUndadores, do TerritóriO' 
Federai de Rondônia, as Prefeituras de Porto 
VelhO, Gt.iajará-Mirirn e dezenas de pessoas 
juridicas e físicas_, d~ direito privado, com c~pi
tal de NCr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cru
zeiros novos), divididos em 100.000 (cem mil) 
ações ordinárias, no valor de NCr$ 10,00 (dez 
cruzeiros -novos) cada uma, Integralmente, 
subscritas e realizadas pelos acionistas, na 
proporção e na forma estabe1eciCla no instru
mento público de sua constituição, a qual dis
põe, ainda, entre outras coisas; sObre a eleição 

-da Prirriefrã.DíréfurTa,-a avaliação dos bens 
do acervo do Sistema de Luz e Força de_Ron_
dônia·e e da Prefeitura Municipal de Guajará
Mirim, a serem -rnc:orporados na constitUição 
do capital-da Sociedade;-- - - - - -

2.2....:.. As Centrãis -E1étrjcas de Rondônia -S/ 
A - Ceroh, assim formalmente constituída, 
teve coilcedidéi sua autoriiaÇã_o, para fUncio
nar como empresa de energia elétri.ca, e outor
ga- de concessão para produzir, transmitir e 
dístribuir energia elétrica em todo o Território 
Federal de Rondônia, pelo Decreto Federal 
n? 66$03, de 30 de dezembro de 1970 (artigOs 
1? e 39), anteriormente já mericfonados, (docu-
mento n"9); -

-2,3 -Com a criação do Estãdo de Rondô
nia, a Ceron, nos termos da Lei Complementar_ 
n9 41, de_22 de dezembro de 1981 (artigo-

15,_l._ll_g UI) passou~ lnte_grar o património 
do Estado (cópia da Lei anexa, como docu
mento de no 13); 

2.4 ~O guadro acionário c:fas Centrais E1é
tricas de Rondônia-S/A -- ceroTt~dePois de 
quase duas décadas de sua COflStituição* (1? 
de dezembro de 1969) está acrescido dos Mu
nicípios de Àrlquemes, C:acoal, COJOrãdo~ Coi
-ta Marques, Jaru, Ji Paraná, Ouro Preto, Pi
menta Buenu, Presidente Médici e Vilhena e 
das Centfái~_EiêtriCãs"" do Bràsn (Eietrobrás5. 
Quatito a() seu capital sociã.l, de_ acOrdo cOffi 
o ÚltimO aluiieõ_to, foi _elevado para NCz$ 
13.641_.396,68 (treie milhões, seiscentos "e 
quarenta e um mil, trezentos e noventa e-Seis 
Cruzados novos- e ·seSsenta- e oito centayos), 
Pela Ássembléia dos Acionistas do dia 28 de . 
abnl de 1989, confOrme ata arquivada na-Jun~ 
ta Corrlefclal do EStado de_.Rondônia, já mei1-
c:i01lada, (dOcumEmtç>_ anexo sob no 6); 

-2.5-~ Ã empresa Centrai-s ElétricaS de Ron~ 
dônia SIA (Ceron) gera energia por processo 
termoelétrico em .todo o Estado de Rondônia, 
exceto-em POrto Velho, locãlidade, na qual 
a geração é de competência da Eletrobrás, 
âtravés de~suaholding Eietronorte. Mesmo em 
Porto Velho, porém, a responsabilidade pela 
distribuição é da Ceron, que adquire a energia 
produzida pela Eletróriortê, para distribuí-la; 

2.6 -A erilpresa sempre Operou ein condi
ções-deficitárias, quer em vlrt1,1de do seu alto 
c:usto operadOifal - geração de energia a 
diesel - , quer principalmente por falta de 
racionalização administrativa e quer peJa mal
versação de recursos, tendo cont)_do perma
nentemente com aUXUio financeiro do teso_uro 
do Estado; 

2. 7 -O autor da presente Ação Popular en
cab~ço_u, por breve periodo, a terceira das qua
tro diretorias que geriram a Ceron na gestão 
J~rônimo _ Santan~. ~!." apenas quatro ·meseS 
de atuação, conseguiu duplicar a receita ope~ 
racional. Apesar das resistências internas e do 
âeSappiq:; -do_ Pod_e_r Executivo à atuação da 
auditoria interna da empresa, por ele reativada 
após longa paralisação, conseguiu apurar ~ 
existência de falcatçuas~ como a da colltr_a
tação de uma empresa de transportes a preçoS 
mais de trezentos por cento acima dos pratica
dos no mesmo ramo e a subtração sistemática 
de combustíveis de_stinadós a alimentar os: 
parques geradores ao interiõr. Estes fatos fc
mm comunicados_ao ministério púbUco, para 
prosseguimento dª ~puração penal e toffiai::la 
das medidas de r_essarciroento patrimonial ca-
bíVéíS; . 

2.8-Ainda, em sua. curta administraÇão, 
conseguiu o autor racionaliza~ a administraçãO 
financeirà da empresa, por ele encontrada em 
verdadeiro c:aos. Na área de atfvido3:d~ de :aPoiÇl, 
fez realizar concurso público para preenchi
mento de vagas nos c:argos de operação e 
manutenção e adquiriu equipamentos de se
gurãnça, quase inexistente até então; 

2.9_- Por tudo que encontrou em termos 
de descaso para com o património- públicO 
e má gestão, convenceu-se o -autor da pre
sente de que não se achava apenas diante 
do produto dos desmandos isolados de uma 
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sucessão de administrações irresponsáveis. 
Pelo contrário, especialmente na- gestão que 
antecedeu imediatamente a do autor, o que 
saltava aos olhos de um observador mediana-_ 
mente atento era um processo deliberado de 
inviabilização da Ceron; -

2.1 O- Na referida gestão fOram realizadas 
obras desnecessárias, muitas delas até hoje 
inacabadas ou sem s_erv_entia~ Foram adqui
ridas unidades geradoras ·em quantidade ex
cessiva, das quais boa parte sem necessidade, 
tanto que permanecem em almoxarifado. 
Houve localidades em que as máquinas insta
ladas são superdiménSiOtiadãS_em relação às 
necessidades de consumo previsíveis dos pró
ximos anos, o que, sobre representar um des
perdício, gera custos acUciohais de manuteh~ -
ção, pois esses equipamentos para fUnciona~ 
mento dentro da faixa compreendida entre li~ 
mites máximos e mínúnos. O autor, por amor 
e brevidade~ se_ ~me de dar mais detalhes 
a respeito, por isso :que podem eles serem 
encontrados no Documento, sob o titulo. ''SO
bre alnconveniêJitiB-de Privatizar a Ceron!Em 
Defesa do Patrimônio do Povo de Rondônia 
- Ceron-·; de ampla divulgação no EStado, 
do qual um exemplar é anexado à inicial (do
cumento sob n<> 14); 

2.11 -Dois exemplos ilustram a afirmativa 
de que_ a chamada "crise" da Ceron foi, na 
verdade, pré-fabricada. Com que propósito 
ver-se-á mais adiante. O primeiro deles diz 
respeito à dívida proveniente de fornecimento 
de óleo combustível feito pela Petrobrás. Ao 
mesmo tempo em que a dívida se acumulava, 
nenhuma providência eficiente era tomada 
junto em dia os repasses da Rencor (Reserva 
Nadonal de Compensação), formada por par
celas tarifárias acrescidas às planilhas de for
mação de preços das empresas do Centro-SUl 
do Pal's, cujo produto deve reverter em favor 
das empresas de geração exclusiva ou predo
minantemente termoelétrica. No primeiro se-
mestre de 1988, a diretoria anterior à presidida 
pelo autor obteve e proclamou o fato como 
uma grande vitória; numa titt.ide de total irres
ponsabilidade, a suspensão do pagamento 
dos fornecimentos de combustível. Conforme 
alegava, "dentro de seis meses a dívida tornar
se-ia impagável" e, portanto, "seria absorvida 
pelo Governo Federal"; 

2.12- Essa atitude de irresponsabilidade 
resultou no agravamento da situação da c~ 
ron, depois do Plano Verão (15 __ de janeiro _d~ 
1989) com a suspensão do financiamento, 
sem prazo, do óleo diesel, p-ór parte da Petro
brásJDistribuidora, que passou a exigir o paga
mento a vista, quando o governo, principal
mente, na pessoa do Senhor GOVernador, pas~ 
sou a alardear que a empresa estatal era inviá
vel e que a solução era privãtizá-la, isto é, ven
dê-la; 

2.13-Com efeitO; pOr Decreto EstàdUaJ 
n9 4.070, de 18 de abril de 1989, publicado 
no Diário Oficial do Estado, (documento 
anexo-sob n915) foi criada a Comissão Espe
cial Pró Energia _:... CEPE, para "I - Tornar 
as providêhcias que julgar convenientes ... "; ã 
qual, baseando-se_no relatório intitulado "Pro-

blemáttca Eletro-Energética do Estado de 
Rondônia", elaborado pela Prospectiva-Plane
jam~nto, Q(ganização e Projetos Ltda, elabo
rou um documento Ofício 07/89-- CEPE, 
de 27 de fevereiro de 1989 (documento anexo 
sob Ii"'-16), ·sugei"íi"ldo ãO Governador a opÇãO 
pela privatização da Ceron ou "por grupos pri
vados estranhos ao "negódo da eletricidãde, 
ou por erripresa do próprio setor"' opinando, 
éi.iiida, no sentido que fosse dada a preferênciã 
a estes últirnos, nos seguinte termos: 

··t indiscutível que uma vantagem efetiva 
pende para o !ado de qualquer concessioriária 
de-cletriddade, contribUínte da chamada Ren
cor". Só faltou anunciar o nóme; 

2:14-Também no documento/Ofício, da 
CEPE, já mencionadO, o Gõvemador do es~
do exarou um despacho do qual, por inedi
tismo destaca-se o item 5ç, no que se refere 
às normas e demais requisitos do processo 
Jicitlitório, a comisSão fica inVestida de neces
sária autonomia para estabelecer as concfi
çõeff que melhor propiclaréri a rápida trami
tação do processo, respeitados os prfncípios 
da 'clareza e lisura. (Grifo nqsso) 

2.15 - A má-fé é evidente se considerar
mos que, já a essa altura, a RENCOR, na atual 
estruta, estava em vias de substituição por um 
mecanismo mais efiCiente-e independente da 
vontade de pagar das empresas contribuintes, 
o~iJue anula o argumento, jade si pàbre, con
forme Telex. Circular 950/89 (documento ane
xo sob n9 17). E, não fica aí a má-fé. A entrada 
em operação da UHEISAMUEL contornada 
com a alegação simplista de que "não deverá 
proporcionar ganhos financeiros significativos 
à Ceron". É e'lddente que o relatório não fala 
dos desmandos já citados, nem do fato de 
que a boa parte do endividamento resultou 
da compra de unidades geradoras em excesso 
e a preços majorados (naturalmente, também, 

:-c;om_dispensa de licitação). O Documento 
"Sobre..aJnconveniência de Privatizar a Ceron" 
dedica a isso um capítulo denominado "O 
que o relatório não disse" (páginas 3 e 11 ); 

2.16 - O Relatório da CEPE não pode, 
pOrém, furtar-se de reconhecer que o autor 
e os Diretores, desenvolveram repensáveis 
"esforços organizacionais". Esses esforços fo
ram relatados no capítulo_ III do documento, 
mencionado sob o titulo-"0 que, em poucos 
mes_es, foi feito para corrigir o que vinha sendo 
fefto errado há muito téinpo" (p_áginas 12 a 
15). É- público e notório que o autor e sua 
equipe não foram exonerados por incompe
tência ou falta de -vontade de trabalhar, mas, 
conforme ir)Jormado à população pelo próprio 
Governo, por discordar da manifesta intenção 
de "Privatizar a Ceron". Pois, o que ficou claro; 
desses exíguos quatro ni.eses de gestão bem 
intencionada, é qUe a Ceron pode ser recupe
rada. E o Senhor Quartim Barbosa, Executivo 
do- grupo interessado, disso sabe muito bem, 
ou não iria gastar tanto, em termos de tempo 
e dinheiro, para adquiri-la; 

2.17 - O que havia por detrás de tudo 
isso se toma maiS claro, quando examinado 
o-CioCumento, denominado "PropOsta de Pãr
tidpação do CaPltãJ PriVado nos Serviços de 

Ener9ia Elétrica do Estado de Rondônia", (do
cumento anexo sob n9 18), apresentado peJo 
grupo REDE, de São Paulo, assinado por Fer~ 
nando Q. Barbosa Figueiredo, o mesmo já 
se ariimciava vencedor da conCoiTência a ser 
prõrriovida pelo Governo Estadual. A proposta 
foi apresentada ao Governador do Estado. 
Pois desta vez não será necessário que o jorna
lista Jânio de Freitas publique um pequeno 
anúncio Prevendo Cjuem vai ganhar a concor
rência, porque todos os meios de comuni
cação Já se ocuparam disso fartamente. O Se-
nhor Quartim Barbosa, líder dO citado gr-upo,· 
disso não faz segredo algum, Insinuando, in
clusive, coisas- de_sairosas em relação aos Se-
nhores Deputados; -- --

2.18- O autor, na_condição de presidente 
da empresa, por dever de consciência e de 
lealdade funcional, ainda ponderou ao Senhor 
Governador do Estado, s.obre a inconveniên
cia de privatizai a Ceron, tendo elaborado, ·com 
o apOio dos Diretores o Documento, já men
cionado, "Sobre a Inconveniência de Privatizar 
a Ceron/Em defesa do Patrimônio do Povo 
de Rondônia - Cei'on", entregue pessoal
mente ao primeiro mandatário do Estado, o 
que provocou a demissão da maioria da Dire
toria, fato já conhecido; 

2.19 - A Diretoria, chefiada pelo autor da 
presente, foi substituída por outra, de tendên
cia nitidamente privatizante, chefiada pelo en
genheiro Luiz Marcelo de Azevedo, como Pre
sidente, Carlos Alberto Pujo! da Rocha Frota, 
como Diretor Financeiro e outros. É incrível, 
mas constitue a realidade, aquele é o Diretor 
da Empresa de Consultaria contratada pelo 
Governo, a Prospectiva - Planejamento, Or
ganizaÇão e Projetos Ltda. e este um dos 
membros da CEPE, procedimento que, se não 
constitUir_"ilegalidãde,-é, dO ponto de vista mo
ral e ético, altamente condenável, prinCipal
mente, no serviço público, (doCumento anexo 
sob IT' 18); 

2.20_.,..... Entretanto, o autor da presente, ain
da na qualídade de Presidente da Ceron, já 
no apagar das luzes de sua gestão, fez uma 
representação _ao Diretor Geral do Departa
mento Nacional de Água e Energia Elétrtca 
- DNAEE; (documento anexo Sob n5 1 9) que, 
instituído pela Lei Federal n? 4.904, de 17 de 
dezembro d.e _1_9_65, é Q ó_rgão central da Dire
ção $uperioi Responsável pelo Planejãmento, 
da Coordenaç_êo e execução dos estudos hi
droelétricos em todo o Território Nacional, 
COm _atribuição, _também, çie fiscalizar os servi
ços de energia elétrica no País, requerendo 
que impedisse a privatização da Ceron; 

2.21 .:__ O Senhor Governador do Estado, 
confirmando seu propósito de privatizar a Ce
ron, enviou à Augusta Assembléia Legislativa 
de Rondônia a Mensagem nç 282, de 1 O de 
maio de 198Q, anex'!ndo o Projeto de Lei que 
''Autoriza o Poder Executivo a transferir o con
trole acionário das Centrais Elétricas de Ron
dÔnia SIA ~ CEROf'l,_(grifo nosso) mediante 
alienação, com encargos, através de licitação, 
dos direitos de subscrição re~ativo a aumento 
de capital". (DÇ~cumt?nto anexo sob n9 20),_ 
estando a referida Mensagem e o Projeto de 
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Lei autorizativa em tramitaçãO naquela Casa 
de Leis; 

2.22 -A Mensagem Govemamerital, repe
tindo chavões já anunciados pela CEPE, sobre 
ser empresa deficitária e portanto; inviável, so
licitoU ao Poder legislã.fivó,- praticamente um 
"cheque em branco'', para ser preenchido 
posteriormente, não tendo feito constar nem 
ao menos o valor minLmQ_da tran_saçã_o, que 
é necessariamente obrigatório, -no casó _de 
venda em licitação, Côrri efeitO, laT é ·a" ol;tscu
ridade da, jã menciOnada, MenSagem GoVer
namental e o Projeto de Lei, ern anexo, que 
o próprio presidente da Assembléia, Deputado 
Oswaldo Pianna está questionando o Gover
nador Jerónimo Santana, numa entreviSta, 
sob título Pianna questiona valo_r_es da Pt:.i_Vafi
zação da Ceron, dizendO, entre óütras coisas, 
''é preciso que o Governador explique pontos 
que me pareceram obscuros na proposta feita 
por ele para privatizar a Ceron", conforme re
portagem no jornal Alto Madeira, edição de 
}9 de junho de 1989, às páginas 3 (documento 
anexo sob no 21 ); 

2.23- Por outro lã do, ã mesma Mensagem 
fez tâbula rasa de um fato importantlssimo 
no sistema energético de Rondônia, qual seja, 
a entrada em operação da Usina Hidroelétríca 
de Samuel, a partir de 15 de julho do_ corrente 
ano, com o que o_ problema de geração de 
energia, que _é o gargalo do sistema, estará 
praticamente resolvido. A energia será forne
dda pela Eletronorte e a Ceron, em condições 
ainda mais vantajosas do que o -_é_ ahialmente, 
isto é, altamente subsidiada, o que desperta 
aguçados interesses de grupos privados. 

3 -ASPECTOS JURfDICOS 

Primeira Prellnúnar 

3.1 -A Privatização ou a Venda ou Transfe
rência do contr.ole acionário da Ceron, Socie
dade Anônima de Economia JY1.ista, como pro
põe a MenS<)gem e nos termos do artigo 1 o 
do Projeto de Lei, em anexO, deve ser, necessa
riamente, precedida da autorização formal da 
Assembléia Geral dos Acionistas da Empresa, 
por imperativo do artigo 1~2, VIII da _Lei n" 
6.404, de 15 de dezem_bro de 1976 (Lei das 
Sociedades Anônimas, que dispõe: "Compete 
privatJ"vamente à assembléia geral deliberaf 
sobre transformação, fusão, incorporação e 
cisão da companhia, sua dissolução e liquida
ção, eleger à destituir liquidantes e ji.Jigar-lheS 
as contas" (grifo nosso); A venda do controle 
acionárlo da Ceron significa trãlisforinação 
substancial na estrutura da empresa, que per
de a característica da de economia mista. Deli
beração autorizativa da Assembléia Gerai dos 
Acionistas não houve, razão porque a deciSão 

espúria e arbitrária do EXeCUlivO,_ contra e 
acima da Lei, em enviar a Mensagem no 282, 
de 1 O de maio de 1989-, Projeto de Lei, propon
do a venda da Ceron, é ato lesivo ao patri
mônio da Empresa e, portanto Ato Nulo, nos 
termos do artigo 29 b e c, da Lei no 4.717, 
de 29 de junho de 1965 (Lei de Ação Popular); 

Sengunda Preliminar 

3.2 ~Também a-Mensagem Governamen
tal, solicitando autorização legislativa para alie
nação do co~trole_ acionáriO -da Ceron, está 
inqüinada de nulidade absoluta, tal como defi-

. ilida no àiploma legaljá citado-(artigo 2o): Com 
efeito, não poderia o excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado propor a·alienZição do 
confrole acionario nem mesmo a modificação 
do quadro acioná:rio, da Ceron sem o prévio 
assentimento do poder concedente, que é a 
União Federal, representada, na espécie, pelo 
Depãrtamento Nacional de Água e Energia 
Elétrica, tal como determinado pelo artigo 1 o 
do Decreto n~ 61581, de 20 outubro de 1967, 
(Regulamenta a transferê:ri.cia de concessão 
e autorização para o serviço de energia elétri
ca) que dispõe: "O pretendente à transferênciã 
de _Conce_ssão ou autorização deverá reque
rê-la ao Ministro das JY1.inas e Energia, acampa- -
nhado o requerimento dos seguintes dados 
e informes: ~= 

aJ proVa de autOrização para funcionar co
mo empresa de energia elétrica; 

b) cópia autêntica do· ato constitutivo da 
conceSsão otrautorlzação; 

c) descrição da situação na zona conce
dida, inclUindo Plantas da situaÇão, inStalações 
existente_s e dãdoS-técnicos e estatísticos; -

d} cópia autêntica do ajuste feito entre o 
concessionário e o pretendente para a realiza
ção do negócio. 

À propósito,_o DNAEEjá alertou em respos
ta ao então Presidente de que qualquer trans
[eréncia do controle acfonário da concessio
riãria; ou modificação no quadro societário, 
S.õ j;oderá se efetivar precediiio -de apreciação_ 
e autorização -do DNAEE. qu_e representa o 
poder concedente, (grifo nosso), conforme 
Telex DNAEE!GJ/I'IR 012/89, de 30 de março 
de 1989_ (documento menclonado, o de n"' 
11 ); 

Terceira Preliminar 

3,3":._A mériSãgetn-góvemarriental, talco
mo formulada, constitui pedido_ de um verda~ 
de iro Cheque-em branco, como j_á se âfirmOi..!, 
e, de antemão,- sabe-se que a concorrência 
será dirigida de forma a limitar a participação 
de cpncorrente _que não s_eja con,ribuinte da 
Réncor (sistem~._ como já fof dito, em extin
ção). Isto se depreende pelo fato de o Gover
nador haver investido ilegal. e inconstitucio
nalmente, a Cepe pÇ>_r despacho de sua lavr:g, 
de poderes para processar a alienação da Ce
ron em todos os trâmites, . .o que a toma incom
petente para tal fim, sendo lesivos seus ates 
ao patrimônlo da Ceron, conséqüentemente, 
nulos, na forma da legislação citada (arts. 29, 
a e 3?, b, da Lei de Ação Popular). 

-Quarta Preliminar 

3.4 --Et'etiVamente, está explícito, no pedi
dO: de autorização para alienação, tal como 
formulado pelo Executivo que quer convalidar 
o ilegal, absurdo e grotesco despacho do Go
vernador, obtendo a delegação do Poder Le
gislativo, para que ele possa _avaliar, através 
da Cepe, o patrimônio da teron pelos criterios 

que entender e vendê-la convenientemente. 
De fato, como pode se observar pela leitura 
dos §§ 1~, 29 e 3~do art. ~o, do PrQj~tÇI de 
Lei, que acompanha a mensagem governa
mental, o Executivo quer arrancar do Poder 
Legislativr;>, espúria e imora1mente, a del~ga
ção em favor da malfadadà comissão, para 
que, livre de peia.Se do controle popular, possa 
direcionar a "PriYªW.ªçãó'_~ pelo preço, que 
julgar convenjente, sem ser _condicjonado ao 
mei1os ao PfeçO- niíníriiO,- que nO prOcessO 
dessa nature_za, repita~se, deve necessaria
mente consta'r. A _convalidação do mal chei
roso despacho, ainda que venha a ser obtida 
d_a Assefl}~lé!a Legislativa, será nula, porque 
a competência para tomar as medidas neces
sárias sObre a venda ou privatização da Ceron 
é dos próprios órgãos da empresa (Ass_em
bléia dos_.Acionistas_, Conselho de Adminis
tração e Dlretoría), e hãO âã malfadada Cepe 
ou outra, que venha a ser criada, nos termos 
da __ Lei dgs Soç_iedadesAnônima_s (Lei no 6.~04. 
de 15 de dezembro de 1 ~7€)}. Por conseqüên
cia, o ato ( convalidªç_ão do despacho, por de
legação de poder) seria nula de_p!eno direito, 
o que viciaria de nulidade qua1quer decisão 
nele baseado; 

De.:Como a pretendida alienação da Ceron 
irnpárta .em lesão do Patrimôn_io Nacional 
-I 

3.5 ~A geração, produção e distribuição 
de energia elétrica constitui uma atlvidade típi
ca e crucial do prOcesso de desenvolvimento 
et:onômico. É pacífiCo ehtre os economistas 
e os cientist~ p-olíticos que a condução do 
processo_de desenvolvimento deve ficar em 
mãos do Estado,_.Ora, c.omo coadunar as ex
tensões_ de rede elétrica a regiões de penetra

- ção_ pioneira, em condições c-ontabilmente 
desfavoráveis, com o_ propósito de lucro de 
uma empresa privada? O preço a pagar acaba
ria, fatalmente, sendo pago pelo T escuro Na
cional, sob invocação do mandamento do art. 
34 da Lei Complementar n9 41 (Lei de críaç:ão 
do Estado de Rondônia), que determina se 
responsabilize a União_ por projetas de desen
volvin1ento em favOr do EStado de Rondônia, 
A alternativa seria a de não mais promover 
desenvolvimento dessas regiões carentes do 
Estado, mas novamente o interesse público 
federal estaria em jogo, pois elas em grande 
parte coincidem com zonas de-fronteira inter
nacional, objeto da atenção Uas Forças Arma~ 
das (Projeto Calha Norte, por exemplo); 

_ De como a prétendida .3.liellação da Ceron 
importa em·tesão_do Património Nacional-
fi . 

3.6-A geração de energia elétrica_ e sua 
conseqüente distribuição assumem, entre 
nós, contornos de problemática nacional, mui
to particularmente, depois que a engenharia 
nacional absorveu a tecnologia de transmis
sãO a fongaS diStânCias em linhas de corrente 
continua. A partir de meados da próxima déca
da, conforme previsto no Plano 2.01 O da Ele
trobrás (documento anexo no 22), a Ceron es
tará, com a conclusão das suas_ obtas_ das 
novas hidroelétricas, de grande porte, e, ainda, 



3300 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Junho de 1989 

com plano do desenvolvimento do plano PCH 
(Pequenas Céntrais Hidroelétricas), ora em 
execução, gerando energia em quantidade 
muito superior a sua possibilidade de consu
mo. Estes exCedentes, depois de atenderem 
o vizinho Estado do Acre, serão enviados à 
região Centro-Sul, a essa altUra em situação 
de extrema_ carência de energia e, provavel
mente, sujeita a racionamento. O plêino do 
DNAEE é o de atribuir ao capital privado a 
construção de PCH, Cuja energia será adqui
rida pela Ceron e construir, sob a égide da 
Eletrobrás, as grandes usinas._ Este plano já 
está em plena execução, tendo já sido reali
zada a primeira concorrência e_ devendo ser 
o cíclo encerrado até a primeira quinzena de 
setembro, conforme documento já citado sob 
0° 14, páginas 20 -ã-26;-capftulo v- o_ que 
convêm e o que não convêm privatizar. O de
senvolvimento desse projeto prevê a convi
vência barmoniosa entre a estatal rondoniense 
- Ceron, a estatal_ Federal-Eletrobrás e o 
capital privado, que c_onstrui(á e explorará as 
Pequenas Centrais Hidroelétricas.lsso, Porém, 
será atropelada pela açodada "privatização", 
promovida, ainda, em total desacordo com 
a orientação proporcionada pelo Governo Fe
deral às empresas, cuja privatização é conve-__ 
niente (o que não-é,- aliás o caso da Ceron). 
Veja-se, a propósito, o relatório apresentadO 
pelo economista Paulo Galleta, SecretáriO-E
xecutivo do Conselho Federal de Dese_stati
zação do Ministério da Fazenda, transcrito às 
páginas 29/31 do documento--mencionado. 
Naquele relatório é preconizado um roteiro 
que nada tem a ver com modus faciendi, en
gendrado pelo Governo de Rondônia, com o 
beneplácito conivente da Diretoria eleita, sob 
encomenda, para consumar a liquidação da 
Ceron. 

3.7 -A privatização da Ceron, nos moldes_ 
propostos pelo Governo de Rondônia (venda 
do Controle Acionário) é coisa inédita dentro 
do Sistema Energético- Nacional e, provavel
mente, na América Latina. Com efeito, todos 
os Estados da Federa,çã_o possuem sua em
presa de Energia Elétrica, que funciona com 
autorização_ e concessão da União, represen
tada pelo Dnaee, para garantir, como instru
mento de poder, o processo d~ desenvolvi-
mento e_c:.onômico e social._ . , 

3.8-A participação do capital privado, no 
sentido de reforçar o estatal no setor energé
tico, à exemplo das concessões para constru
ção de Pequenas Usinas Hidroelétricas (PCHS) -
ou mesmo a aber-twa acionâria das empresas 
de economia mista, merece todo apoio, mas, 
deixar o comando nas mãos de particulares, 
nunca; O sistema Shatef. empresa prívada, 
que é concessionária para região de Arique
mes, dá um exemplo patente da inconveniên~ 
cia do comando do setor energético estar, to~ 
talmente, nas mãos de particulares. 

Com toda_ certeza, a Ceron, quP. tem sido 
obrigada a socorrer, freqüentememe, a Shatel, 
dona da região de Ariquemes, por concessão, 
já teria resolvido o problema crônico; que _tanto 
tem prejudicado a população, que vem_amea
çado de "quebra quebra". 

J~Çi" ...... A-revista "São Paulo Energia" (ano 
V, n~ 44, set/88) apresenta um trabalho do 
jornalista chilt~no Miguel Angel Romero Astu~ 
dillo, chefe_ de relações _públicas da Empresa 
Nacional de Mineria, sediada em Santiago, que 
fornece valiosos subsídios para uma aprecia
ção crítica dos _resultados de um processo de 
privatização, ao que tudo Indica cautelosa
mente_conduzido, no ramo da geração e _distri
buição de energia elétricá A Endesa gera mais 
de 58% da energia consumida pelo vizinho 
País, sendo a maior sociedade anónima do 
Chile. Gera eletricidade, distribui e vende dire
tamente a grandes consumidores e_ conces
sionárias distribuldoras, Entre os meses de ju
lho e setembro de 1987, foram oferecidaS, 
com vantagens aos trabalhadores, ações da 
empresa· e suas filiais, cuja compra poderá 
ser feita com adiantamento da indenização 
(sistemática mais ou menos análoga à que 
seria a utilização do FGTS õo Brasil) ou com 
a utilização de recursos próprios e a compra 
sob a forma de parc~las mensais, finariciadas 
pela Corfo (proprietária da Endesa). Depois 
de 5 de outubro de 1987, iniciou-se·a oferta 
póblica de ações. No início de 19"88, concreti
zou-se grande parte da primeira etapa, que 
completou a transferência de 30% aas ações 
para o setor privado. Ainda durante este ano, 
serão vendidos os títulos que faltam para com
pletar a transferência de 49% das ações de 
acordo com o projeto estruturado pela Corfa. 
Em abril, foram oferecidos pacotes de ações 
a empregados públicos, dos Ministérios e do 
Poder Judiciário, que poderiam ser pagas com 
Utilização dos fundos de indenização. Note~se, 
no desenrolar do projeto de privatização, que 
este vem sendo feito de maneira gradual. e 
em momento algum se cogitou de alienar 
mais do que_49% do capital, e assim mesmo, 
dirigúido o processo de inaneírà a que o capi
tal resulte pulverizado, ou, em Qutras palavras, 
que não haja probabl1idade de que grupos 
substanciais de subscritores possam ajustar 
"acordos de acionistas" que lhes permitíriam 
lnflt.Jlr nas decisões das assembléias gerais e 
mesmo eleger memf;Jros do Conselho Fiscal 
ou do Conselho de Administração. Esses acor
dos,_ uma vez celebrados e registrados, _têm 
o condão de direcionar o voto de forma obri
gatória, a ponto de s_er considerado nulo aque
le que for proferido em desacordo com o pac
tuado. Cumpre aduzir que, apesar de a Endesa 
se achar emsituaç_ão relativamente boa, antes 
do início do processo, resultados positivoS da 
privatização são esperados apenas em termos 
mediatos. 

3.10-0 jornal Folha de S. Paulo publica, 
no caderno ·~opinião Econômica", um írite
ressante artigo assinado por Fábia Tuma, Mes
tra em Economia pela- Unicamp, e Hjeld A. 
Jackobsen, Secretário Geral do Sindicato dos 

De fato, com todo controle e regulamen
tação do Dnaee, a Shatelnão tem conseguido 
suprir de energia aquele próspero Município 
que vive em estado de crise ç.~:ôilica, por falta 
desse insumo importante, prejudicando-se no 
seu_desenvolvimento. -- ETefikitários de Campinas, no qual, sob o título 

"Privatização - um ~rro com jeitinho brasi
leiro", são alinhavadas algumas considera
ÇÕeS, das quais transcrevemos a seguir, alguns 
trechos. - --

"A crise do setor público - o uso indiscri
minado dos recursos póblicos, a ineficiência 
da máquina administratiVa do Estado e a m_á 
administração de algumas empresas estatais 
são os argUmentos mais comuns ~ll~il_izados 
para explicar o descalabso financeir9 ql.!e vivê
mos. Embora verdadeiros, ocultam o agente 
principal desta situação: o setor privado. É 
através da distorção do caráter público do _Es
tado que se podem explicar certos subsídios, 
isenções e__ incentivos fi:i.Gaü~" ... "a contenção 
dos preços dos bens e serviços pú9!icos, utili
zada muitos anos_ para reduzir o custo de pro
dução das empresas privadas; projetas mega
lomaníacos, desvinculados do int~.e.s.se nacio
nal"-· "'O mais provávef, portci.rito, é que _a pri
vatização acabe slgnificando apenas a mera 
transferênda dos lucros dqs estat<Jis re_n_tá_veis, 
que são _as_ que exercem alguma atratividade, 
para as mãos do setor privado'' ... Obviamente 
ttão nos opomos às reprivatizações _de hotéis, 
livrarias, fábricas de teddos, c-ompanhias de 
seguros, etc., que se encontram conjuntural~ 
mente sob o controle acionãrio do Estado e 
que foram em grande médida por-ele absor
vidas em situação falimentar. com o objetivO 
claro de socializar os-prejuízos. Questionamos. 
de fato, a venda de no$$i1S_grandes empreSas 
estatais, localizadas em setores essenciais- e 
estratégicos, principalmente as que Compõem 
o setor de selVi.ços públicos", ..• "Com a prfvati~ 
zação, as empresas dos setores de energia 
elétrica, telecomunicações e saneamento, por 
exemplo, se distanciariam ainda mais de sua 
função scicial que, _ _a rigor, _é inc_ompativef com 
empreendimentos movidOs exClUsivamente 
pelo lucro. Em decorrência, justamente as par
celas mais necessitadas da população, que 
vivem no campo e nas periferias dos centros 
urbanos, seriam definitivamente excluídas do 
us~fruto desses seJViços". 

3:ü -ConClUi-Se que, na esteira das c:On
siderações transcritas, que privatizar por priva
tizar, apénas é uma das soluções-"riiâQicas" 
apresentadas para reduzir o déficit público -
e no caso da_ energia elétrica pelO mehos já 
demonstrado que a curto e médio prazo não 
podem ser" esperados resultados compensa~ 
doreS - seria fazer tábula rasa da máxima 
que nOs ensinii: "Cabe ao Estado prover in
fraestrutura_ao desenvolvimento eCOnômico". 

3.12- No caso em tela, a venda_ do con
trole aclonário da Ceron, considerada pana
céia, pura solução do problema energétiCo, 
pelo Governei e Diretoria, especialmente eléita 
para priVatizá-la, o procesSO está senc:to condu
zidO de maneira totalmente espúria; restrítiva 

-e direcioOada. como se verifica do Relatório/ 
CEPE, ( dâ preferência à empresa recolhedora 
de Rencor) da proposta de participação das 
conCessionárias e da _M~_fl-~agem Governá
mental sob n~ 282, (não estabelece o preço 
mínimo das ações) documentos já conheci
dos, ao arrepio da legislação pertinente, con
trariando frontalmente a orienta_ção do Conse-
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lho Federal de Desestatização do Ministério 
da FaZenda. COm efeito, o Economista Paulo 
Galetta, SecretáriO Executivo do Conselho Fe
deral de Desestatizãção do Ministério da Fa
zenda, em avulso que reproduz trabalho por 
ele elaborado, com participação_ de sua cola
boradora, Cconomista Maria Elisabeth Do
mingues Chec:hin, relata como éStá sertao de
senvolvido, na área do Governo Federal, o pro
cesso de desestatização. _Diz ele: "O pro.cesso 
de privatização é coordenado pelo Conselho 
Federal de Privatiz.ação, que cria um grupo 
de trabalho (GT) para-elaborar o projeto de 
privatização, que é submetido ao plenário do 
Conselho composto Pelos Ministros do Plane
jamento, Fazenda, Indústria e Comércio e Tra
balho, pelos representantes dos trabalhadores 
e empresários, pelos presidentes_ da CVM e 
BNDES para aprovação da respectiva autori~ 
zação de venda. Este GT contrata: __ 

a) uma empresa de consultaria do setor 
privado, para elaboração de _estudos. avaliação 
da estatal e sugestão do modelo de privati~ 
zação; (no caso da Ceron deve ser também 
ponderada a rentabilidade que decorrerá da 
próxima entrada em operação da Usina Hi
droelétrica de Samuel, assim como o mercado 
existente, e, em análise prospectiva, o de futuro 
próximo). 

b} urna empresa de auditoria independen~ 
te, registrada na CVf/L para acompanhar todo 
o processo _de privatização, visando atestar a 
transparência e a lisura das transações. 

a) a partir da decisão da primeira reunião 
do Conselho (16-S~SS) estão convocadas as 
instituições financeiras privadas (bancos de In
vestimentos, distribuídoreS, cOrretores) para 
coordenarem e implementarem projetas de 
privatização. 

O novo mecanismo de privatização qi.ie Vem 
sendo adotado combina: 

a) abertura do capital e a/ienaçào do con
trole acionAdo, através de JeUães no recinto 
das Bolsas de Valores.. a partir de um preço 
mÚ1imo por ação. (grifo nosso) -

b) vendaaostrabalhadoresdeaté 10% das 
ações, por preço máximo de 50% do valor 
alcançado no leilão, através de financiamento 
de5 a a anos. 

c) venda pulverizada ao públfco geral, por 
70% do preço de leilão. _ 

Os atuals editais de vendã tênl facultado 
ao adquirente saldar 30% à vista, podendo 
financiar os restantes 70% em 8 a 1 O anos, 
com correção monetária e juros de 12% ao 
ano. 

O instrumento de financiamento tem duas 
vantagens fundamentais: 

1'~') Possibilita que pequenos e médios em
presários tenham chance de concorrerem; 

29) Amplia o número de pretendentes, in
centivando a concorrência, o que gera uma 
venda em melhores condições para o Estado. 

A venda de ações aos trabalhadores em 
condições privilegiadas tem por objetivo pro
porcionar um maior interesse do empregado 
pelo sucesso da empresa. Esta transfOrmação 
na relação ''Trabalho-capital" é necessária nu
ma economia modema. Através da crescente 

partiCiPação adonária, o trabalhador poderá 
eleger seu representante no Congresso Fiscal, 
b_em com_q_ no _Conselho de Administração. 

_Por ú1fímo;a "pulverização" dasaçõesjunto 
ao público em geral tem por finalidade a de~ 
mocratização do capital, ampliando a base 
a_clonária__no mercado de capitais", 

3.13-0 roteiro p~eceituãdo pelo respei
taçl_o _asse_ss_or governamental, como qualquer 
observador medianamente atento poderá 
conduir, __ nada tem em comum com a pro
posta da CEPE, elaborada com vistas a uma 
licitação _que terá um úniCo concorrente. 

4-0PEDIDQ 
.Medida Preliminar 

4.1 .:.:._ Urge antes de tudo, obstaculizar a tra
mitação da absurda e espúria Mensagem n9 
282~-de rode maio de 1989 e o Projeto de 
[,ej, que autoriza o Poder Executivo a transferir 
o controle acionário das Centrais Elétricas de 
Rondônia S/A - Ceron, a qual aprovada e 
consumada a venda, vai trazer prejuízos irrepa
ráveis. Isto, diga-se de passagem, já foi objeto 
de preocupação, quer do Ministério Público, 
quer do Tribunal de Contas do Estado, dos 
quais o al.rtor recebeu intimação, quando ain
da titular da Presidência da Ceron. (Conforme 
dociJmentos anexos sob n"' :23 e 24). Portanto_ 
ao amparo do art 5o § 4o da Lei n9 4.717, 
de 29 de junho -de 1965,--r_equer se digne V. 
Ex" de conáder Medida Lirriinar, determinan
do à Assembléia Legislativa do Estado de Ron
dônia que suste, imediatamente, a tramitação 
daquela Mensagem, acoffiÇlanhada do Projeto 
de [_..ei, em que o Poder Executivo pede autori- _ 
zação para alien~r o controle acionário da Ce
ron, serri prévia audiência, dos Réus, sob pena 
de danos Irreparáveis e irrecuperáveis ao Patli
món_io PúblícoLM.M.juiz, a concessão de Medi
dã liminar é imperativa, para impedir a grave 
lesão do Património Público, que está amea
çado, estando a Mensagem sob nç 282, do 
Poder Executivo,- em tramitação, na Assem
bléia Legislativa e encontrando~se, espe_cial
mente, na ComissãO de J1.,1stiça (documento 
anexo sob n'~' 5), para ser,-eJl1 brevíssimo prazo~ 
submetida a deliberação do Plenário do Poder 
Legislativo, cuja aprovação vai desencadear, 
iilevitavelmente, todo processo de privatiza
ção, com efeitos irreversíveis. Hely Lopes Mei
relles, recomenda a concessão-de medida pre
liminar, ln Mandado de Segurar:tça e Ação Po
pular, Editora R.T 9~ Edição, às páginas 88 
e -98. ,''A ação popular·_ terri fins preventivos 
e repressiVoS da atividade ãdiniriistrativa ilegal 
e lesivas ao Património P_úblfco, pelo que sem
pre propugnamos pela suspensão liminar do 
ato impugnado, visando à pre~ervaç~o dos 
superiores interesses da cofetividade." A Ação 
~9pular, como consta a Lei regulame_nj:ar, se
gue o rito ordinário com as seguintes modifi
CãÇôes: no despacho inicial, de"cidirá sobre a 
suspensão liminar do ato impugnado, se for 
pedida (arl 5•, § 4•). 

Requer a se"Quir, sejam citados os réus, nas 
pessoas de seus representantes legais, dan
do-se ciência dO feito ao Ministério Público, 
para os -fins do art. 7"', inciso I, letra "a" da 
Lei n~ 4.717, de 29 de junho de 1965 e, Por 

carta precatória dirigida -à Justiça Federal, em 
Brasília, DF, à Eletrobrás e ao Departamento 
Nacional de Água e Energia Elétrica -
DNAEE. para que venham integrar o feito co-
mo intervenientes, -caSO o queiram. -
_ Requer, outrossim, nos termos do art. 7~. 
~ b, da Lei de Ação Popu1ar, a requisição de 
todos os documentos, que, no entender d~ 
V. Ex'i', se frzerem necessária para a elucidação. 
do pleito. 

Citados os réus;-faCultando-se-lheS-a OpÇão 
do art._6~. § 3t> da Le_i n? 4.717, de 29-deJuOho 
de 1965, entender~Se--á a citação válida para 
acomp-anhar o feito em todos os trámites, ate 
Sentença 1iriãi, qUe, eSpera o SUPlicante, dará 
pela procedência do feito com a prOiatação 
de sentença proibitória da pretendida aliena
Ç~Q__do controle acionário da Cerori, conde
nado~ ainda, os Réus, n~ custas, hon_orários 
de advogado na base de 20% sobre o valor 
da causa e demais çominações'-

Protesta pela produção de todo o gênero 
de provas e dá à causa o valor de NCz$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de cru-
zados novos). __ 

-O a"utor está isento de custa judiciais, nos 
termos da Constituição F~deral, art. 59,_ LXXIII. 

Porto Velho- RO, 14- de junho de 1989. 
-AntonioMorlmoto, OABJRO n9 20/A"-

r ai 

"PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL . 
SEÇÃO JUDICIÁRIA 

- DO ESTADO DE RONDÓNIA 
AÇÃO POPULAR N• 212789 
-AUTOR: Antôriio Morimoto 

- USTISCONSORTE ATJVO, União- Fede-

RÉUS: Estado de Rondônia, 
-Assemb\éla LeQi.Síativa e 
CentraiS Elétricas_de Rondônia SI 
A-Leron -

JC..UZ FEDERAL: Dr. Odilon de Oliveira

Visto_s. etc. 
AntôniO Morlmõto, qualificado, propôs com 

pedido de liminar e em Caráter preventivo, a 
presente_ação popular contra as pessoas jwi
dicas epigrafadas, para impedir que o Poder 
Executivo Estadual, autorizado pelo Poder Le
gislativo, tranfira o controle adnárícf das Cen~ 
trais Elétricas de_ Rondônia S/A-CerOn,- sede~ 
dade de economia miSta, pretenSão -já mate-:. 
riaiizada através do Decreto Estadual ri'~' 4.070, 
de 18w 1 -:.89, i!_ peJa -Mensagem n~ 282, de 
10-5-89, que encaminha à Assembléia Legis
latia o respectivo projeto de lei, atas que o 
autor entende lesivos ao património, -à imora
lidade adminstrativa e a interesses coletivos, 
na esfera Tederal e na esta4_ual, principalmeQte 
porque, além, de- economicamente viável a_ 
Ceron para 6 Estado,_suaprivatização, devida 
somente _em CaSo de inviabilidade econômica, 
deve ser precedida de deliberação da assem
bléi~ geral de seus aciOnistas (art. 122, VIII, 
Lei n9 6.404176) e;- sobretudo, de apreciação 
e- ã.utorização do Poder Concedente, a Uni~o 
Federal, representad~ pelo Dep~amento Na
cional de Aguas e Energia Elétrica_ (DNAEE). 
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Chamada: ao feito, a União Federal maniM 
festou seu interesse às fl.s. 205/2"07, pedindO 
sua agregação a.o autor na _condição de litis-
consorte necessário. - - - -

A Ceron - Cen:trãis Elétricas de Rondônia 
SIA- é urna sociedade de _eco_nomia mista 
cuja constituição foi autoriiádã-pela Lei Fede
ral n~ 5.523, de 4 de novembro de 1968, tendo 
por objeto a produção, transmissão e distri
buição de energia elétrica no então T éi"ritório 
Federal de Rondónia, ~ncontando-se seus es
tatutos às fls. 55/83. Pelo Decreto Presidencial 
n9 66.803, de 30-6-70, o Governo Federal au
torizou-a a funcionar como empreSa de ener
gia elétrica (art. 1 Q), outorgando-lh_e __ ç_oncessão 
para, pelo prazo de 30 (trinta) anos, produzir, 
transmitir e distribuir energia elêtríca em-tóda 
a base territorial de Rondônia (9:_rt. 3_?). Trans
formado no Estado do mesmo nome o T erri
tório Federal de Rondônio:t.. pela Lei Comple-
mentar no 41, de 22-12-e L o do_mfnlo dos 
bens do Território foi transferido à tio v~ .unida
de da Federação (art. 15, 1). 

Os atos que o autor tem por lesivos e ilegais 
estão materializados (1) a partir do Decreto 
no 4.070, de 18 de janeTr"O-de 1989, do GoVei'nO -
Estadual, criandõ a Comissão Especial Pró-E
nergia (Cepe) (fls. 108/110);(2) pelo parecer 
emitido pela nominada Comissão, publiCado 
no Diário Oficial do Estado, edição de 
6-3-89, às pãginas 8 e9 (Oficio n• 007189.-CDP 
- fls 11 ), sugerindo a transferência do con
trole adonário da empresa (item 14}; (3) pelo 
respectivo despacho- do Senhor Governador, 
exarado no dia seguinte (28-2-80) e publicado 
às mesmas páginas do DOE, determinando 
à Comissão (Cepe) a tomada de todas as pro
vidências preliminares destinadas à pretenção 
objurgada, dentre _elas, o envio de mensagem 
à Assembléia Legislativa, a respeito, e a opor
tuna elaboração de editru_d~ l_lçftação, em âm
bito nacional; ( 4) pela Mensagem n? 282, de 
10-5-89, encamínhada, pelo Governador, ao 
Poder Legislativo Estadual, submetendo à 
aprovação deste (fls. 33/41) o projeto de lei 
respectivo que "autoriza o Poder Executivo a 
transferir o controle acionário das Centrais 
Elétricas de Rondônia S/ A-Ceron, mediante _ 
alienação, com encargos, através de licitação~ 
dos direitos de subscrição rel~tivQs ao aumen
to de capital" (fls. 42143) -' grifei: e, (5) pela 
tramitação do aludido projeto de le1, a:tualmen
te na Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembléia Legislativa. como escreve, às fls, 
32, o Presidente da Casa de Leis. 

Na ação popular, meio processual destina
do a prevenir ou a anular ato lesivo ao patri
mónio público ou de entidãcte de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ... (ar
tigo 59, LXXIII, C.F. de_ 1988), infcir_marri a con
cessão de liniinar ã existénda concomitante 
do fumus boni iuiis e do periculum ln mora, 
este ditado por situação fática que traduza e 
revele a ocorrência de risco de daria -irrepa
rável ou de dificil reparação a direitos difusos 
de natureza patrimonial ou moral, ambiental, 
histórico, artístico óu cultural, residindo o ou
tro requjsito (fumus boni iu_rfs) na relevând.;J_ 
jurídica dos motivos expendidos na petição 

inicial. demonstrando razoável aparência do 
6om direito. ln casu, ve}o presentes _as d!-:l~s_ 
situ~_es,______ _ _ - _ _ 

O periculum in mora, ou "perigo na demo
ra", terri lugãr pelo simples retardo no julga
mento _dp __ mérito _da qqestão posta, de rito 
ordii1ário, com prazos e procedimentos longos 
Impostos pela legislação processual. É justo 
o receio de que, dessa çl~ora, sendo concre-_ 
tizada a pretensão atacada, advirão prejuízos 
Patrimoniaís para as pessoas Jurídicas envol
vidas, para os consumidores de energia elétri
ca e lesão à moralidade administrativa. 

A razoável a'mostrâ;gem do bom direito está 
debulhada com assento na própria Constitui
ção F eaerãl e na legislação infraconst!tucion_al 
dtada_na exordial. O regime con~tu~ionai de 
196Tjá dispunha competir à União a explo
ração- dOs serviços de_ energia elét_rica, dire~ 
ffiente ou por concessão ou autorização. No 
mesmo sentido, dispõe a tuaJ Constituição F e
der ai, a saber: 

"Art. 21•. _Compete à un;ão .................. . 
a)-explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão: .. 
b) os serviços e il}stalações de enei-g'íá 

eléffica e -o aproVé"ítame-nto energético 
ctos_ <;ursos de água, em articulação com 
os Estados onde se situem os potenciaís 
_b_ldroe~ergéti'?o~." 

-O Decreto Presidencial no 66r803, de 
30-6-70, que -autorizao_u__a Ceron - Centrais 
Elétricas de Rondõnia S/ A a funcionar como 
empresa _de energia elétrica, assim dispõe: 

"Art. 39 f outorgada a_ CentraiS Elé
tricas de Rondônia S/A concessão para 
produzir; transmitír e distribuir energia 
elétrica em todo o Territôrio Federal de 
Rondônia". 

Repita-se que, com a criação do Estado de 
Rondõnia, por transformação, Q domínio, a 
posse e a adf!linistr_~ão dos bens n_:1óveis e 
imóveis, corpóreos e incorpóreos, dç> extinto 
Território fo1 arn _transferidos a nova Unidade 
da fed~ração (Lei C6mplementar n9 41, de 
22-12-81, artigos 15 e 16). 

Decorrentemente, a Ceron é concessionária 
da União Federal, no pertinente à produção, 
transmissão e_ distribuição de energia elétrica, 
estando .!:!eu controle acionário, pelo óbvio, n---ªs 
mãos do Estado de Rondônia, subscritor de, 
no mínimo; 5 f% ( cinqüentã e -um por cento) 
de suas ações (art. 3° Lei n' 5.523, de 4-11-68, 
c/c o art. 15 da LC no 41/81). Sem nenhuma 
d~vida, pelos atas atacados, que enumerei, 
pretende o Estado de ROndônia transferir- a 
partic_ulares esse controle acionârio, cornp .se 
lê_ da Mensagem 0° 2_82/89 (fls. 3?41) e do 
respectivo proJeto de lei em tramitação na As
sembléia Legislattva (fls. 32 e 42/43),já a partir' 
de suas_ di_spos1ções preambuléires, tudo sem 
prévia autorização do Poder Concedente 
(União Federal), através do DNAES, órgão in
tegrante da_ estrutura do Ministério das Minas 
e Energia (art. 3c IX,_ Lei n~ 4.904/65). 

Ora, a União Federal, na condição de conce
dente, não pode ficar à margem e à revelia 
de qualquer procedimento do acioriista inafO-

ritário ou mesmo. do concessionário, tendante 
a alterar o quadro societário e a transferir a 
p_a!}:iculares o controle acionário. O iristituto 
da concessão, conquanto transfira ao conces
sionário o respectivo objetivo, não retira do 
concedente os direitos de reavê-lo e muito 
menos os interesses pela regularidade na 
prestação dos serviços. Decorrentemente-, pe
lo óbvio, não pode o concessionário ou o acio
nista majoritáriÓ transferir a outr€m o objeto 
da concessão~ a revelia do concedente, que, 
a bem da reg~Jaridade dos serviços conc.e~ 
didos, tem o direito de evitar que a prática 
de qualquêr ato, na vida 'sOcial do éonceSsio
ná~io; compro!T'Jeta a- regUlar prestação dos 
serviços. _ _ _ . 

A prop6Slfô e tendo p-or fundamento de vali
dade o artigO 21, XJI,- àlírle"a b, da ConstituiÇão 
Federal, a_dma fiarijcffto, pela teoria da recep
çãO, segundO- a quru-a ·no Vã" Ordem-COnstitu
cional recebe tOdas as_ nOrmas que com ela 
não sejam incompatíveis, o DeCreto Federal 
!J.0 60:824, âe 7~-6="6/, iiléin de OU:tf~s_pro\ridên
cias, define as áreas de competêndci do Poder 
ConCedente e dos Concessionários dos serVi
ços e instalações de energia elétrica, e o DE;!,;. 
Creta n" 61.581, de-20-f0:67, regulamenta a 
trahs(e_rénda de conces_são e al.,lt:orização para 
os mesmos serviços. De gizar-se qUe, pela
I:ei"n9 4.904, de 1_?-12-éjS, ccim as- alterações 
nela' introduzidas, o Departamento Nacional 
-de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), inte
grante da estrutura orgânica do Ministério das 
Minas e Energia é o órgão incumbido de pro
mover e desenvolver a produção de energia 
e]étriça, bem c9m0 de assegurar a exeCUÇãO 
do Código de Aguas (DeCreto n9 24.643, de 
10-7-34), aplicável subsidiariamente ao setor 
energético, porque coni este tem ligã.Ção (art. 
to Dec. n~ 41_pl9, de 26-2-57), e das demais 
leis Subseqüentes, dentre ela.s o Regulamento 
dos ServiçoS de Enefgia ElétiiC:a, aprovadO 
pelo D_ecreto no 41.019, de 26-2-.57. Este. de
creto tendo por fundamento de validade tam
bém o dispositivo constitucional transcrito, 
traz diposições sobre a concessão dos seiVi
ços de energia elétrica, disctplínaildO com por
menores, desse requerimento de concessão, 
os requisitos a serem preenchidos, __ a vincu
lação dos bens ao serviço, -direitos e deveres 
do concessionário, até a r~vel'sãO, éhcampa
ção ou caducidade. O concessionário dos ser
viços de energia elétrica está sujeito ao cum
primento das normas federáis pertirientes. 

Por aplicável, transcrevo a manifestação, a 
r.epseito, do Poder Concedente, representado 
pelo DNAEE, vinda através d<:> Telex n~ 012.89, 
em resposta a consulta feita pelo autor, ares
peito da matéria em questão (fls. !2_4), _a saber. 

"1 -Qualquer transparência do con· 
trole acionário da concessionária ou mo
dificaçãO no quadro societário só poderá 
se efetivar precedido de apreciação e au
torização _d_q DNAEE, que representa o 
Poder Concedente." 

Ademãis, inobstãnte a-Condição -de aciõ
nista maJoritário dó Estado de Rond~nia, est~, 
tendo deveres e responsabilidades para com 
os dem~is acionístas, para com os consum~-
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dores de energia clétrica e para com a_conces
sionária e esta perante o Poder Concedente 
a pretensão atacada por esta ação popular 
além de necessitar de prévio exame e autori
zação da União Fe"áeral, representada pelo 
DNAEE, para ser efetivada, deve, -antes, ser 
posta à deliberação da assembléia geral dos 
acionistas, nos termos da lei. 

Por derradeiro, não só pela viabilidade eco
nómica para o Estado na condição de acio
nista majoritário, que o autor sustenta existir, 
desde que bem administrado a Ceron, como 
também pela própria qualidade da pessoa a
( Es:t8do)- O intereSse públíCO recomenda que 
o controle acionário permaneça nas mãos de 
pessoas jurídicas de direito públicO, qual seja 
o próprio Estado de Rondônía. 

A razoável amostragem de boa razão espal
mada pelo autor, indica, pois, a presença, nos 
atas atacados, de vído de forma, consistente 
na omissão ou na observáncia incompleta ou 
irregular de formalidade indispensáveis à exfs
tência ou ser!edade desses atas (art. 2", e "b". 
Lei n~ 4.717/65); de ilegalidade do objeto, 
ocorrente quando o resultado do ato importa 
em violação da lei, regulamento ou outro ato 
normativo (art. 2~. c, idem), e de inexisténcia 
dos motivos, vício verificável quando a matéria 
de fato ou de direito, em que se fundamenta 
o ato, for materialmente ineXistente ou juridi
camente inadequada ao resultado _obtido (ar:t. 
2~. "d", idem). 

Realizado este ligeiro exa-me dos fatos à luz 
da legislação pertinente, tão-só para verificar 
se estão presentes os requisitos informadores 
da concessão da liminar pedida, poiS qUe o 
exame aprofundado do mérito virá depois e 
oportunamente, tenho que assiste razão ao 
cidadão Antônio Morirnoto quando pede a 
imediata suspensão dos atas tendentes à pri
vatização das Centrais Elétricas de Rondônia 
S/A - Ceroli, mediante a traosferénc:i;;t do 
controle acionário do Estado,_ _ 

Devem integrar a present~ lide, no pólo pas
sivo, o Senhor Governador do Estado de Ron
dônia, o (:;!residente da Assembléia Legislativa 
e o Presidente da Ceron S/ A, cru e serão citados, 
devendo o Ministério Público Federal ser inti
mado para acompanhar a ação (artigo 6~ e 
§§,daLein'4.7!7/65)" -

Observe-se, por fim nàó haver corporifica
ção de litígio entre a Uníão, como litisconsorte 
ativo necessário, e o Estado de Rondônia, vez 
qt!le este, nos termo.s do_ artigo 6°, § 3°, da 
Lei n~ 4.717/65, pode abster-se d~ contestar 
e, indusive, posionar-se, ao lado do autor. 

Diante do exposto e por mais que dos autos 
consta, concedo liminarmente a medida para 
o fim de ordenar a imediata suspensão, a nível 
dos Poderes Executivos e Legislativo Esta~ 
duais, de quaisquer atas tendentes à transfe~ 
rência, para a iniciativa privada, do controle 
acionário das Centrais Elétricas de Rondônia 
SIA (Ceron), notadamente o referente à Men
sagem Governamental n~ 282 de 10-5-89, e 
o respeCtivo projeto-ae lei. CUmprido o man
dado, citem-se oS réus nominados na exordial 

e maiS o SenhOr Governador do Estado de 
Rondônia, o Presidente da Assembléia Legis~ 
lativa, o_ Presidente da Ceron S/A e, por carta 
precatória, a ELETROBRÁS, para contesta
rem, querendo no prazo comum de 20 (vinte) 
dias, dando-se ciência ao Departamento _Na
_cionaLde Águas e Energia Elétrica (Denaee) 
e intimando-se o representante do Ministério 
Público Federal Publique-se e intimem-se. 

POrto Velho, 2~ de junho de 1989. OdHon 
de Oliveira, Juiz federal.'' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

O SR. P~IDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está _encerrada a -sessão. 

(Levanté!I,-$e é!1, sessão 8s 15 horas e 45 
minutos.) 

DISCURSO PRONilf;dADQ PELO SR. 
l.Ef"TE CffAVES NA SESSÃO "i:> E 14-6-89 
E QUE, EtmiEGüE ÀREWSÃO DO 

. ORADOR, SERIA. PUBliCADO POSTE-
RIORNEmE . 

ÓSR. LEITE CHAVES (PMDB- PR Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, falerei sobre o lPC, um insti
tuto interno da Casa e que diz respeito ao 
Sen~do. E o faço, Sr._ Presidente, depOis que 
os jamais, por muito tempo, dele se ocupa~ 

ORDEM DO DIA ram, sobretudo das acusações feitas à anterior 
administração, especificamente ao seu Presi-

1 dente. 

DiscUssão, em turno único, do Parecer no Mas não podia tratar do assunto; sr. Presi-
ib3, de 1989, da Comissão do Distrito Fede~ dente, sem que, antes, fizesse um ligeiro re~ 
ral, sobre consulta doGovernador do Distrito trospecto. -
Federal acerca do pagamento dos vencimen- Há muito tempo desconfiava que fatos des
tas do mês de janeiro do ano em curso ao ses. pudessem ocorrer. Lembrcrme que em 
próprio Governador e seus Secretários, sem __ março de 88 encaminhei ao Presidente da 
0 reajuste estabelecido para os den:tais servi- Casa e ao próprio Tesoureiro; Senador JOOo 
dores do Distrito F~deral. Cabo, uma carta qui eu recebi de Londrina, 

nos s_eguintes termos. A carta é assinada pelo 
2 antigo Deputado Federal, José Joffilly Bezerra, 

f'i\A 1ÉRJA A SER DECU\RADA que manifestava surpresa a respeito de deter-
PREJUDICADA minadas sugestões ou idéias administrativas 

do IPC. Projeto de Lei da Câmara n~ 107, de 1983 
(n1 317n9. na _Casa de origem), que acres- A carta está aqui: 
centa parágrafos ao art. 482 da Consolidação "Londrina, 3_ de março de 1989 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre- Meu caro Senador Leite Chaves: 
to-Lei n?_5.452, de _1 9 de maio de 1943, e 
dá outras providências. Suj:)QiiliO qUe Você mantenha contato 

com o· InstitutO de Previdência dos Con-
3 gressitas, do qual eu também faço parte, 

MATÉRIA A SER DECLARADA recebendo uma ridícula pensão- (de-
PREJUDICADA monstratJvOãnexo. Então, são 4 cruzados 

o _que ele disse.) Há quase-12 meses es-
Pr6jeto- dê Ter da Câmara n9 128, de f9à3 cfevi' ao Diretor-Executivo, carta _anexa, 

(nQ 4.013/80; õa. Casa de "Ofi_Qem), que acreS:.- -solicitarido esclarecimentOs Sobre a ad-
centa parágrafo ao art. 458 da Consolidação ministrat-ão-do Instituto e não obtive res-
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre~ posta nenhuma. Leio agora nos jornais 
ta::Lei_~9_5.452, de lo dt? maio de 1943. que o Presidente, Deputado GuStavo de 

4 Faria, pretende instalar um banco para 
os congressitas. Em seguida, surge a no-

J'i\A.TÉRJA A SER DE:i.ARADA tícia de cheques sem fundo, emitidos pelo_ 
PREJUDICADA mesmo Presiderrte. 

Projeto de Lei da Câmai'a n? 130, de 1983 Conhe_cendo seu diamismo em situa-
(n? 3.832/80, na Casa de origem), que dá nova · ções semelhantes, encareço esdareci-
redaçãoaocaputdoart. 156daConsolidação menta a respeito ou, pelo menos, sua 
da:? Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre- intervençao Para uma resposta à minha 
to-Lei n~ 5.452, de 1 o de maio de 1943. . carta. 

5 

MATÊRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado no 193, de 1984 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n? 26, de 11 de setembro de 
1975, que unificOu o PIS-Pasep, para o finl
de permitir a movimentação da conta indivi
dua! na situação que especifica. 

Frater~o abraço. José Joffilf~l' 

Anexos 4 documentos, com um pcst scrip
tum: '"ArriSco üm ·palpite, talvez a situação do 
Instituto mereça uma CP!". Isso em m;;~:rço 
de 1988. há mais de um ano, por conseguinte. 

Sr. Presidente, o que dizem aqui os jamais 
que ele anexa? Diz o seguinte o artigo do Jor
nal do Brasil, de 26 de feve_reiró -de 88: "Che~ 
que frio faz Deputado recusar cargó na Ban· 
cada", 
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JomtJJ do BrasU- 26-2·88 

"CHEQUE FRIO FAZ 
DEParADO RECUSAR 
CARGO NA BANCADA 

Aos prantos e queixando-se do depu
tado Denisar Ameiro, que distribuiu uma 
coleção de cópias de cheques sem fundo 
por ele emitidas no passado, "em garantia 
a alguns negócos", o- "deputado Gustavo 
de Faria desistiu ontem, em Brasília, de 
sua candidatura ao cargo de coordenador 
da bancada federal do PMDBJluminense, 
para o qual já tinha a -vitóri~ assegurada 
por oito_dos 12 votos em_ disputa. 

O gesto_ de Gustaváode Faria surpreen
deu os deputados peemedeblstas do Est
do do Rio que compareceram ao Hotel 
Carlton, na hora do a1moço, para parti
cipar da votação. O próprio Denlsar Amei
ro, constrangido, não negou a manobra 
para denegrir seu correligionário, mas, 
comovido, -consolou-o com um demo
rado abraço. 

minhei toda essa documentação para o Presi
dente Humnberto Lucena, que não tomou 
providência alguma.- Mas, mesmo assim, eu 
dei conhecimento ao Senador João Lobo da 
matéria, porque S. Ex" era tesoureiro, só vim 
a saber que o Senador João Lobo era tesou
reiro, em plenário, eu nem me lembrava. Bem, 
mas o Deputado Gustavo_ de Faria errcamí
nhou· uma carta ao José Jofffily, dizendo ó 
seguinte: 

"llm" Sr. Dr. José Joffilly, o atraso na 
resposta que estava a dever ao eminente 
escritor, e ex-companheiro da Câmara 
dos Deputados deve-se ao fato de só ter_ 
tomado conhecimento de sua missiva 
quando o Senador Leite Chaves entregou 
cópia da mesma ao Senador João Lobo. 

Não fora esse desencontro, .?~ resposta 
já teria de há muito seguido. Penso que 
as informações do Diretor Executivo e 
documentos anexos esclarecem sobre a 

- -transparência -cOm que vêm sendo trata-_ 
· ~ dos -os assusntos do IPC, na minha ges

tão. Quanto às assac:adilhas feitas à mi~ 
Çlha honra pessoal, essas tiveram respos
ta e providências candentes. 

Aqui, disponha do companheiro, De
putado Gustavo. 

As cópias xerox dos cheques sem fun
do assinados p-or Gustavo de Faria - _ -
um ex-capitão do Exército que estS na 
segunda legislatura - chegaram às 
mãos de várias pessoas, inclusive o presi
dente Samey. Denisar Ameiro, que divide 
com ele os_ votos em alguns municípios 
fluminenses, assumiu efn conversas com 
vários políticos a responsabilidade pela 
revelação. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex" um 
- aparte, Senador Le-ite Chaves? 

Gustavo de Faria, com a vOz embar
gada pelas lágrimas, relatou a "vida difí
cil" que levou no passado e justificou seuS 
cheques como recursos para assegurar 
negócos dos quais participou como em
presário. "Eles não tinh_aro fundos mes
mo", confessou, consolado por seus cor
religionárioS. 

Com a desistência de Gustavo de Faria, 
cuja candidatura reuniu o apoio dos de
putados Miro Teixeira, Paulo Alberto Mon
teiro de Barros, P®lo_Ramos. e Anna Ma
ria Rattes, entre outros, o próximo coorde
nador da bancada federcl do PMDB do 
Estado do Rio será_ escolhido por aclama
ção e deverá ser o deputado Flávio Pal
mier da Veiga. 

O QUE DIZ O CÓDIGO PENAL 

"'Capítulo VI: Do Estelionato e outra_s 
fraudes. Artigo 171. Obter, para si ou para 
outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém 
em erro, mediante artifício, ardil, ou qual
quer outro melo [ra~,Jdulento. Pena: reclu
são, de um a cinco anos, e multa, de 
um cruzado a vinte cruzados. § 2 - Nas _ 
mesmas penas incorre quem: ( ... ) VI -
emite cheque, sem suficiente provisão de 
fundos em poder do sacado, ou lbe frus- _ 
tra o pagamento." 

Então - estou falando sobJe o· IPC. Sr. 
Preisdente -, esse documento veio acampa~ 
nhado da carta que o José Joffilly me encami
nhou, com outros recortes de jornal. Entã9, 
dei cdnhe<:imento do fato ao Presidente Hum
berto Lucena. Ache(qrave a acusação e enca-

O SR. LEITE CHAVES - Eu acho que 
seria mais conveniente o aparte de V. Ex" quan
do eu entrasse no assunto. Estou em prelími
Qares. 

O Sr. João Lobo -Tudo bem! Pensei 
que V. Ex!' já tinha esgotado. 

O SR. LEITE CHAVES- Não, pelo con
trário. Agora, é que eu_ vou começar. Mas eu 
darei, com todo prazer, o aparte a V. Ex' 

Sr. Presidente, eu recebi, como todos os 
Senadores, recentemente, das mãos do Sena
dor Ruy Bacelar, atual Presidente do Instituto, 
uma cãfl:ã;"" acompanhada de um relatório, em 
que ·sãO ·apreciada§ algumas das ações do 
lPC; na administração passada, composta, en
tão, pelo Presidente Gustavo de Faria, pelo 
nosso ilustre companheiro, Vice-Presidente, 
Odacir Soares e pelo nosso ilustre T esouretro, 
companheiro nosso, Senador João Lobo. 
Erarri os três responsáveis pelo órgão durante 
esses dois últimos anos. 

Então, Sr. Presidente, aqui está o relatório, 
longo e muito insuspeito, a ponto de não haver 
até referência sequer ao nom-e dos dire_tores. 

Sr. PreSidente, quero ater-me apenas a uma 
parte do assunto, É aquela, através da qual, 
o relatório afirma que 45% do ativo contábfl 
do IPC - foram d esviados ou aplicados 
de forma perigosa, sendo extremamente difí
cil, senão impo ssível, a sua recuperação pelo 
Instituto. _ 

Então, Sr. Presidente, quero ater-me a uma 
das operações. O __ Presidente do _IPC retirou 
do Banco do Brasil e da Caixa- Económica 
Federjil valor, na ép,oca; de 352 mil cruzados 
nov_os, correspondentes, hoje, a 3 milhões, 
724 mil cruzados noyos, para a compra de 

171 A 16 TOAs. Estas TDAs são aqueles títulos 
da dívida agrária. Esses títulos, Sr. Presidente, 
não têm sequer valor de comércio. Eles valem, 
nominalmente, 5 OTN cada um. Mas qualquer 
portador os entrega por 20% do seu valor. 

Mas, como se não bastasse essa operação, 
S. Ex~ peimutou, Sr. Presidente, eSsas IDAs 
por 43.018.500 obrigações da Eletrobrás. E 
de forma irrégular, sem que houvesse autori
zação, ausculta ou consulta ao Conselhq_ Dire::
tor. 

Em seguida, o mesmo Presidente permutou 
essas ações da 8eli"obrás por 850 debêntures 
de uma firma chamada "A Rurar e Colonização 
SI A", cujo Presidente.seria_um tal de Umberto 
Mediano. O valO-r dessas 850 _debêntures cor
respondem a Crz-$ 4.072.256,50. Mas, na reali
dade, já ouvi confiSsão de_ que elas ccrrespon
diam apenas ao valor de Crz$ 1.500,00. Aliás, 
isso o diz o relatório. 

Sr. Presidente, procurei tomar algumas in
formaçóes sobre essa firma,_ cujo objetivo so
cial é o seguinte: indústria Paslon1 e de Laticí- _ 
nios; comércio de gado, aves e ovos; coloni
zação em geral, compra e venda de imóveis. 
A sede seria na Rua da Quitanda, 199, sobre
loja, Rio de JaneirO~ onde não mais funciona. 

A firma sofreu um protesto cambial de Crz$ 
1.923,59 ein 1986. Ela seria titular das seguin
tes firmas subsidiárias: fr,sula, que ninguém 
sabe qual ê a sua atividade; Matine -Hot_éi.S e 
Turismo; Vale dos Templos Empreendimen~ 
tos Comerciais COTC. Esse Vale dos Templos, 
pelas informações que tenho, é _uma espécie 
de Vale do Amanhecer. Há um tal de Ouro 
Fmo, que também n_inguér'n ~be Oli.de fica 
ou de que cuida. O telefone da firiha seria. 
(021) 253-0001, que não existe mais. E_sse 
telefone não é dela. Os seus repres~ntantes 
seriam: Diretor-Presidente - Humb~rto Me
diano; Diretoria ~--ºd-~r de Andrade Pinto_ 
Bernardes; e o Diretor-Gerente, JoSé Vfctor 
Delamare, que mora em Valença, Estado do 
Rio de Janeiro. Sr. Presidente, essa ê_a firma; 
essa, a operação. __ 

Na administração passada, da qua1 era Pre
sidente o Senador Nelson Carneiro, jamais o 
IPC fez operaÇões ou jamais manteve dinheiro, 
a não serem bancos oficiais, como expressa
rnent~ diz o Estatuto e a a própria lei que 
regulamenta os fundos financeiros da entida
de. Pois mãl o atual Presidente assumiu a res
ponsabilidade do órgão, passou a usar uma 
quantidade enorme de financeiras irlt€:fffiediá
rias, pouco conhecidas, suspeitas fnuitas de~ 
las, comprando, através delas, CDBs e títulos 
dos mais variados valores e nos mais variados 
volumes. 

Sr. Presidente, consta aqui no relatório que, 
enquanto os bancos pagavam 900% de juros 
ao ano a essas intermediárias, estas passavam 
para o rPC valores significativamente menores, 
isto é, 3!5%. J:;stranho é que o próprio IPC 
podendo c_pmprar esses títulos através de ban
cos oficiais recorria a essas financeiras. PC>J" 
que recorrer a tais intermediárias? 
Ess~ debêntures da "A Rural e Colonização 

SI A" jamais serão-resgatadas, pelo menor dos 
valores da compra. Orna firma ficticía- e ~ 
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comprometido comportamento moral. Só o 
seu enunciado, seus objetivos, já define que 
se trata de uma firma de especulação, de aven
tura. 

Como se isso não bàstasse, as nossas· reser
vas eram usadas dessa forma, usava-se uma 
intermediária que as cõlocaVam-errf depósito 
e repassava apenas uma insignificante parte 
dos juros. 

Outro fator a Ser levado em conta é que 
a documentação, muitas vezes, não existia. 
A lei diz que nenhum documento pode ser 
assinado pelo presidente sem que o seja tam
bém pelo tesoureiro. O tesoureiro ~ hoinem 
desta Casa, é o nosSo· Sénãdor JoãO_ Lobo. 

Quando recebi a primeira denúncia do Jof
felly avisei à Presidência do Senado e ao· tesoU
reiro· do IPC e nãO tive resposta. Recorri a um 
funcionário da Casa para que· fizesse um exa
me, ainda que perfunctódo, sobre isso, Evi
dente que o presidente do IPC era conhecido 
como estelionatário no Pais, um estelionatário 
confesso. 

V. ~ sabem que o estelionatário, quando 
é uma personalidade psicopata, pode ser con
vencido de tudo, menos de que é crime emitir 
cheque sem fundos. E quando emite cheque 
sem fundos, psicologicarnen(e é sabido, que 
no exerdcio da administração pública é capaz 
de cometer as piores falcatruas. 

E aqui, toda a sorte de crime eu encontrei; 
corrupção passiva, concussão, desvio de do
cumento, desvio de_ dinheiro público, desvio 
de finalidade de verba pública, favorecimen
to ... Acho que quase toda parte especial do 
Código Penal é aplicável nesse particular. 

E-pedi que se fizesse um trabalho para que 
eu me inforrriasse, quer dizer, para que eu 
tivesse tranqUilidade sobre todos estes fatos. 

Então, esse funcionário fez um trabalho e 
achou que não havia comprometimento por
que, inclusive ele diz: 

''Muito importante, também, a partici
pação do Tes6ur.eiro~_Senador João Lo
bo, as_sinando em conjunto todos os che
ques e ordens de pagamento." 

Então, isso me tranqUilizou. Se ó tesOurefrb 
assina tudo, ele sendo informado ... 

O Sr. João Lobo - V. E.xt podia agora 
me permitir o aparte, n~o é? 

O SR. LEITE CHAVES- De que o ho
mem tinha aquela periculOsida:de, evidente
mente, eu fiquei acautelado. 

Concedo o aparte a V. Ex" 

O Sr. João Lobo-Senador Leite Chaves, 
estou querendo interromper porque senão a 
gente perde a seqüênda do que se vem falan
do. Primeiro, quando recebi a sua carta, tomei 
as providências devidas. Mandei que um fun
cionário fosse procurar o Presidente e entre
gasse a carta a ele. Tanto isso é verdade que 
V. Ex~ já leu a resposta do Presidente a sua 
carta, carta essa que foi passada por mim. 
Agora, veja Senador Leite Chaves, quero ír 
por partes. Uma coisa interessante_ê o tesou_
reiro do IPC, é uma figura inteiramente decora
tiva, uma coisa esdrúxula. nem existe. Veja 

V. Ex• que enquanto o Presidente e o Vice-Pre~ 
sidente são eleitos, o tesoUreiro é indicado. 
A assinatura do tesoureiro é meramente com· 
plementar, aí está no Regimento Interno e na 

- lei que cria o IPC.- O Presidente é quem gere 
os destinos do IPC, sob autorização do Conse
lho de_ Administração. Em momento nenhum 
essa lei se refere ao tesoureiro. Em última 
análise, o tesoureiro não tem o poder de criti
car as operações que o Presidente faz. De ma
neira alguma. Algumas vezes, chegavam-me 
esses _documentos em meu gabinete levados 

--pon.im funcionário do IPC e eu assinava de
pois da assinatUra do Presidente. Nunca deferi, 
nunca julguei, nem tomei qualquer participa
ção nos investimentos do IPC. Abro um parên
tese para dizer a V. ~ que eu não conheço 
o Deputado Gustaco de Faria, nunca falei co!n 
esse cidadão, nem direta nem indiretamente. 
Se eu me defrontar neste momento com ele 
será uma surpresa: porque nunca o vi. Nunca 
pisei no IPC durante a su·a administração: Não 

_tenho _qualquer participação, nem respohsa-
bilidade nos investimentos que ele fez_ eom 
o dinheiro do rPC, porque lembro-me que 
quando era membro do Conselho de Adminis
tração, na administração Nelson Carneiro, ha
víamos tomado uma delibefação de que todo 
o dinheiro do IPC, e o Presidente Nelson Car
neiro cumpriu naquele momento, deveria ficar 
nos bancos oficiais. Eu pensei que isso era 
uma norma inquebrantável, não poderia ser 
ultrapassada por nínguém a não ser ~om a 
revogação do próprio" Conselho de Adminis
tração. Chegavam-me mensalmente, duas ve· 
zes por mês, às vezes eram-me levados até 
na Constituinte quando estava naS sessões, 
QOf um funcionário, Diretor Adminstrativo do 
(J?C, chegava com um bloco, com dezenas 
de páginas dos balanço e balancetes e deze
nas de ofícios movimentando empréstiinos 
aos congressistas e aos funcionários do Con~ 
gresso e eu ãssinava essas coisas, na maior 
parte das vezes quase sempre sem lê-las, sem 

- ler os ofícios ou sem examinar os balancetes, 
porque· eu era uma figura decorattva. O tesou# 
reiro do IPC nunca foi consultado, nunca foi 
_OUVido, nunca toinou· conhecimento de qual~ 
quer aplicação de dinheiro do IPC E '1. f:x!' 
diz aí qüe o seu Tunci~n~rio, o seu investigador 
teria dito que os cheques eram também assi
nados por mim, muito lisonjeira a colocação 
que ele faz, mas eu devo dizer que nunca assi
nei um cheque do IPC Nunca assinei um che-
que do IPC! Eu ·assiiiava as folhas de emprés
timos, os ofícios de emprêstimos dos funcio
nários e as folhas _de pagamento dos funcío
nários. Pensei que era só isso que me era 
apresentado. Hoje verifiquei, porque -o Sena
dor Ruy _Bacelar me moStrou, que eu havia 
assinado várias ordens bancárias, vários ofí# 
dos bancários, para que o !PC comprasse 
CDB. LFT e essas IDA a que V. E~ se refere. 
Mas eu quero voltar ao ponto inicial... Vou já 
encerrar o meu ·-aparte. 

O SR. LEITE CHAVES -Senador,_ Isso me~ 
tece J.lffi_dis_çurso de V. Ex~ 

O Sr. João Lobo - Vou fazê-lo, Senado 
Leite Chaves,: eu estava apenas aguardando 

o julgamento da Comissão Diretora, da Co
missão da Mesa do Senado ou do IPC. Tenho 
insistido várias vezes com o Presidente Nelson 
Carneiro que aguardo um julgamento do WC 
sobre a minha posição. Estou sendo exposto, 
caluniado pelOs jamais da minha terra, estou 
agüientando calado" tudo isso para nao tumul
tuar o assunto, Quero reafirmar neste momen
to que estranhei muito a atitude da Presidência 
do IPC. Na minha tefra tenios um modo sim
ples de pegar ladrões ou de encontrar furtos: 
é confrontar o ladrão com-as vítiinas ou com 
intereSsãdos. Tenho insistido várias vezes para 
que façam esse confronto. Sou um homem 
de 30 anos de vida públiCa -e -de empresário. 
Não tenho uma mancha no meu procedimen
to. Estoicamente, estou agüeniando tudo isso 
que se está falando sobre a minha pessoa, 
porque aprendi que em nós políticos a grande 
virtUde é a paciência, não é a inteligência nem 
a agressvidade. E:stou aguardando quEi o Pre
sidente do Senado, Nelson Carneiro, tenha 
COndições de me oferecer um julgamento pa
ra então cobrar da imprensa a reparação de 
todos esses danos e males qUe me têm feito. 
Agradeço o aparte de V. Ext 

OSR. LEITE CHAVES-Senador, V. Ex•, 
com isso, mostra a sua boa-fé, mas se com
promete, porque V. Ex" era um tesoureiro, é 
um Senador e faz a lei, por ist:õ sabe as conse
qüências. Além disto, a própria' lei estabeleCe. 
V. E& talv_a_ não tenha visto. A Lei no -7.087 
estabelece_ que toda movimentação financeira 
é realizada pelo Presidente em conjunto c'om 
oS diretores. Se ele ousasse assinar qualquer 
documento víO!entando eSsa lei... 

O Sr. João Lobo - Mas V. Ex:' vê que 
ele fez todas essas operações sem a assinatura 
do tesoureiro, T adas as operações, mais de 
mif papéis assinados peta Presidente, ele nun-
ca avocou a assinatura do tesoureiro~ · 

O SR. LEITE CHAVES -Pois aqui está 
a assinatura, inclusive de V. EJ(' 

O Sr. João Lobo - V. Ex~ tem e eu já 
confessei que assinei; eu já confessei que as
sinei. 

O SR. LEITE CHAVES -Senador, eu 
isento-a Casa, e V. Ex" tem o dever de fazer 
um discurso e defender a sua atUãção, V. EX" 
está sendo acusado pelos jornais do País. Hoje, 
o próprio Senado na pess-oa do Senador Nel
_sàn Carneiro, através de nota está fazendo a 
seguinte declaração: "Senadores vão à inveSti
gaçãO", - e isso ê do Correjo Braziliensede 
hoje, isto é coisa pública-: a Mesa do Senado, 

_ presidida pelo SenadQr Nelson Carneiro, reú-
ne~se na manhã de hoje para autorizar a reali
zação_de uma investigação reservada:· em tor
no de irregularidades praticadas pelos Sena
dores Odacir Soares, Partido da Frente Liberal 
de Roraima e João Lobo; Partido da Frente 
Liberal do Piauí, o primeiro como Více-Pre
sidente e o segundo como tesoureiro do Insti
tuto de Previdência dos COngressistas, na ges
tão do Deputado Gustav0 Faria. Segundo a 
investigação, realizada pela nova Diretoria no 
Instituto de Previdência dos Congressistas, os 
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Senadores Odacir Soares e JoáQ Lobo estão 
igualmente envolvidos em irregularidades pra
ticadas durante a gestão Gustavo_Faria, _ 

De acordo com o entendimento consensual 
entre os Senadores, se a Câmara puntr o De
putado Gustavo Faria o Senado não poderá 
deixar de punir os dois Senadores também 
envolvidos em irregularidades: 

O Sr- Marcondes Gadelha - Pe!lTiite V. 
Ex' um aparte? 

OSR.LEITECHAVES-Euvouferminar 
o meu raciocínio. 

Sr. Presidente, este assunto é da m~s alta 
importância. O Senado_está sendo julgado ri
gorosamente pelo Pais. Não quero jogar con
tra V. ~ qualquer dúvida, assim de minha 
parte. Não. __ Mas os documentos dizem. No 
instante em que V. Ex" diz que nunca assinou 
nada, aqui está o documento, o Oficio n~ 603, 
de 1987,SPA, de 13-1-87, à Caixa Econômlca 
Federal, que trata da transferência de recursos 
no valor de 95 milhões, 333 mil, 371 cruzados 
e 1 Q_centavos para Ética Divn. Ltda., destinado 
à aplicação _em TDA, assinado pelo Vice-PreR 
sidente e o Senador João Lobo, Tesoureiro
Titular. 

O Sr. João Lobo - V. Ex• está injustaR 
mente tratando do assunto. Eu disse que assi
nei. Eu disse que nunca assinei cheque ne
nhum, mas assinei várias ordens de investi
mento. V. Ex• pode ouvir o -Pr-eSidente que 
está tentando aparteá-Io. 

O SR. LEITE CHAVES- V. Ex• pode 
e deve convencer o Senado de sua inocência. 
Não estou levantando dúvidas sobre V. ~. 
estou contando fatos, que é um relatório do 
conhecimento de todos ... 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex" permite 
um aparte? 

OSR. LEITE CHAVES- ... que está. sen
do julgado no Pais, é isso. Este caso teni qUe 
ser seriamente examinado. 

Outra coisa, sabe V. Ex•, e devia saber como 
Tesoureiro ... 

O Sr. João Lobo- E não tenho exigido 
outra coisa. 

O SR. LEITE CHAVES - ... devia saber 
que os fundos, as reservas do Instituto são 
movimentadas, quando em volumes expres
sivos, através de correspondências, através de 
ofícios e não através de cheques. Isso aqui 
não exime V. Ex' Isso é como se fosse um 
cheque, isso é autoriZação de transferência 
para a compra de TOA. 

O Sr. João Lobo- Não sei se é porque 
V. ~ tem um raciocínio equivOcado e está 
dizendo essas coisas, porqUe quem falou em 
cheque foi o funcionário que V. E.xf botou para 
pesquisar as operações do IPC. V. Ex" já leu 
o relatório do seu funcionário, ele ê quem fala 
em cheques. Eu não falei em cheques, falei 
em cheques depois que V. Ex' leu o parecer 
do seu funcionário. --

0 SR. LEITE CHAVES - O funcionário 
é qualificaâo no Senado, eu posso apresen
táR!o a V. EX' Inclusive ele achou que tudo 

estava tranqüflo, inclusive porque V. Ex!' -assi
nava os documentos, assinava os cheques e 
_as ordem de pagamento em conjunto com 
o Presidente-

- Eu posso dar o_ nome do funcionário, que 
é Rolim, é assessor do Senado, e ele fez a 
meu pe-dido. Eu disse a ele: "Olha, você faz 
um-exame lá, para que eu me acautele, final
mente, o Presidenlt!. é acusado de estelionato, 
ele,.confessou a emissão de cheques sem fun
do, esses homens são temerários. Então você 
examina". Eu dei conhecimento, inclusive ao 
.Senador João Lobo, ao Senadqr Humberto 
1-ucena. Mas como eu não_ quero requerer 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que 
eu não tenho um caso grave, você faz um 
perfunct6rfo exame desse assunto e ele aqui 
declarou. 

O Sr. João Lobo - E ele disse que eu 
assinei cheque? 

O SR. LEITE CHAVES- Está ali! 

O Sr. João Lobe» - É mentira dele. V. 
Bf pode chamá-lo para ser acareado. Eu eS
tou querendo uma __ acareação. Eu já disse a 
V. Ext cjue o modo mais simples de se pegar 
ladrão é acareá-lo com a vítima, com os- inte
ressadoS. Eu estou pronto para essa acarea
ção. 

O SR. LEITE CHA VÊS - É por isso que 
eu não queria dar o aparte a V. EX', eu estou 
ainda fazendo relatórios c Então. V. Ex" se reser
ve_ Eu .acho que quando V. Ex' foi acusado, 
publicamente, deveria primeiro se esclarecer 
ao Senado. 

O Sr. __ João Lobo -V. .E:t está enganado. 
Quem é o responsável pela gestão e _pelas 
aplicações do IPC-é o Conselho de Adminis
tração, não é o tesoureiro, não. V. Ex' não 
leU a lei. O Conselho de Administração é que 
é responsável pelas autorizações de aplica
çoes ao Pr_esidente, e não o tesoureiro. 

O SR. LEITE CHAVES- Se V. Ex• não 
leU a lei é pior ainda. Porque o que é que 
Cliz o regimento? Que as operações, as aplica
ções até c;ompra e venda são feitas com a 
as.sinatura do Presidente e do Tesoureiro, mas 
com prévia autorização do Conselho. E jamais 
o~ram o Conselho. Pelo_ menos pelo relatório 
que tenho em mãos jamais ouviu o_ Conselho. 

O Sr. João Lobo - E o Conselho não 
tinha um mandato, por acaso? 

O SR. LEITE CHAVES- O Conselho 
é provocado. 

O Sr. João Lobo- V. Ex-' é um homem 
que tem dois pesos e duas medidas. V. EX' 
permita o aparte ao Presidente, que foi Presi
dente do IPC. 

OSR.L.EITECHAVES...:.....senadorNelson 
Carneiro, V. Ex' tem o aParte. 

O Sr. Nelson Carneiro- Queria dar wn 
e_sç;lareclrnento a V. Ex" Recebendo a comuni
cação-e os documentos que me foram levados 
pelo Senador Ruy Bacelar, sem fazer qualquer 
apreciação, convoquei uma sessão extraordi
nária da Comissão Diretora onten1_, pela ma-

nhã, e, como do me<l dever, encaminhei a 
um relator, ao Senador Louremberg Nunes 
Rocha. para que ele examinasse a matéria e 
sugerisse, se houvesse algum motivo, as provi
dências que fossem necessárias. 

Eu seria leviano se antecipasse as conclu
sões desse trabalho. E quero dizer a V. EX 
que nesse relatório que me foi apresentado, 
que não é uma conclusão, é um relatório, os 
nomes dos dois Senadores são referidos, mas 
não :sáo apontados como responsáveis diretos 
pelos erros que acaso tenham sido cometidos 
no lnstjt_utp. Acho que nós devemos ter a sere
nidade de esperar o desenvolvimento dessas 
diligências, para depois concluir, responsabi
lizando qualquer dos parlamentares, seja de
putado, seja senador, porque nós estamos 
_diante de _um notici_á_rlo amplo e que requer 
serenidade na apreciação. Eu não posso ante
cipar a V. Ex' as conclusões da Comissão Dire
tora,_ como também não posso saber as con
dusões_do relator. A Presidência aguarda as 
conclusões do trabalho Senador Louremberg 
Nunes Rocha para, de acordo com as conclu
sões de S. Ex•, apreciá-las e tomar as provi
dências que sejam necessárias. 

Os nomes dos Senadores Odacir Soares 
e João Lobo sãQ seferidos, mas a conclusão 
de que são ou não culpados só poderá resultar 
do exame aprofundado da matéria. 

O SR. LE11E CHAVES-:-- Certo, Sr. Presi
dente. Agradeço o aparte de y. EX' mas, não 
estou chegando a nenhuma coilclúsãO~Se me 
referi ªo Senador João Lobo ~_porque me 
referi a anteriorldªdes,_ Qu_ando chegou aquela 
carta denunciadora eu dei conhecimento a 
S. Ex', mas em relação ao Presidente. Então, 
esta carta voltou as minha_s_ mãQs como cópia, 
porque o Presidente é que mandou esta carta 
para José Joffilcy, contanQo que ele er~ um 
homem absolutamente honrado, insuspeito e 
que a vida dele é de alta respeitabilida~e. e 
silenciando a ·respeitO daqueles cheques seni 
fundos_que ele__ emitira e sobre os quais ele 
fez. conlissão. De forma que, por que nós esta
mos tratando disso no Senado? Porque quan
do a coisa é pública, os jornais e a opinião 
pública caem em cima de nós. Nossa solida
riedade tem limites. Nós somos solldários, 
mas solidariedade na decência. Se pfcicilrar
mos ter espírito de corpo nesse caso, e~areR 
mos nos comprometendo, envolvendo-nos e 
entrando em conluio. O caso hoje é público. 
Fora eu um participe do Instituto, a primeira 
coisa que faria seria esclarecer o Senado, que 
era o meu primeiro dever, e aos jornais. Não 
silenciãria. O silêncio é comprometedor num 
instante em que a nossa honra está. sendo 
posta em âúvida inclusive por manchetes nos 
jornaiS. -

O Sr. Marcondes GadeJha- Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Só quero lem
brar que, além daqueles grandes desvios dos 
Srs. o IPC nã_o vai receber jamais esses 975 
debêntures. Essa_ firma é comprometida, tem 
cheques protestados, não tem patrimônio. Ela 
emitiu essas debêntures irregularmente. O 
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Conselho de Valores Mobiliários (CVM) disse 
que jamais foi ouvido a respeito, a Fazenda 
também. Elas foram emitidas exatamente pa
ra esse escuro negócio-. Vejam V. Ex"' o quanto 
houve de intermediários, beneficiáriOs dessa 
criminosa trans~ão. 

Paralelamente, as nossas reservas eram 
aplicadas também em RDBs, no Banco Ece:
nôrnico, da seguinte forma. No dia 2 de março 
de 1989 foram apltcados em -RDBs no Banco 
Ecciitômico, por um prazO de 105 dias, a quan
tia de 700 mil cruzados, através da CELT e 
do Banestes. Essas fumas receberam de jurOs 
800% ao ai10 e pagaram ao IPC 350% apenas. 
A mesma coisa em 28 de março de 89, RDB 
150, 3.00 milhões, através da CELT e doBa
nestes, receberam 600% -isto aqui compro-'" 
vado e passaram ao IPC 250%. Então, essas 
diferenças. 

Diz aqui: 
"Nas aplicações em RDB, no Banco EconôM 

mico, além do cotejo de_ taxas auferidas na 
aplicação com aquelas, oferecidas pelo Banco 
do Brasil, no quadro acima, comparamos tamM 
bém as informações dadas pelo próprio banM 
co, documento 9. 

E os dados extraídos dos próprios títulos, 
cópias, à luz dos documentos levantados, 
constata-se que o Banco Econômico pagou, 
na primeira operação, a taxa de_ 95% _em 105 
dias. Entretanto, os intermediários Banestes 
e CEL T remuneram o IPC. com apenas 55% 
ao mês, em igual prazo, quer dizer, 350% ao 
ano, utilizandoMse de procedimento ilegal, pois 
captaram 70(J mil, contidos no valor de apenas 
564.02. Está na página 20 do relatório. 

Sr. Presidente, o tem-po é pouco, ISso mere
ce um exame e um enquadramento. As operaM 
ções _são temerárias. Muitos bancos dizem 
aqui que faziam essas aplicações por telefone, 
sem dizer sequer qual a pessoa que_ autorizava 
transferência vultosas dessa forma. Então, são 
três os interesses elevados que estão aí: o inteM 
resse público, o interesse dos apo-seritados, 
e sobretudo, a moralidade administrativa. Está 
ocorrendo dentro desta Casa. 

Digo a V. EX"-O_seguirite;-sr. Presidente,_ao 
longo da minha vida profissional, nunca vi caM 
so de tamanho extravasamento. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre SeM 
nadar, permite-me V. Ex- um aparté?-

0 SR- LEITE CHAVES- Pois não, SenaM 
dor Marcondes Gadelha .. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Senador 
Leite Chaves, V. Ex' acaba de ouvir os esdãreM 
cimentos do Sr. Presidente, e V. Ext os interM 
preto_u erroneamente como um gesto de seliM 
dariedade ao Senador João Lobo, quando inM 
vocava, em nome de um direito c-onstitucional, 
chamado Qireito de Defesa da imagem 
V. EX eStá-se anteCipando a uma investigação 
que foi autorizada pelo Presidente Nelson Car~ 
neiro, está fazendo um julgamento de sua lavra 
a respeito do procedimento do Senador João 
Lobo, antes da conclusão da investigçaão e 
do inquérito ou qualquer que seja a palavra 
usada para a proposição do Senador Nelson 
Carneiro em relação ao caso. Então, V. Ex" 

se antecipa e faz um prejulgamento que pode 
prejudicar a imagem do Senador João Lobo, 
cuja preservação é_ lim direito constitUcional 
-que V._ D: está (erindo, com base e-m recortes 
de jornais. V. ~ usou recortes de jornal, para 
dizer que, em função do julgamento do Depu
tado Gustavo de Faria, a mesma imputação 
ou a mesma punição deveria caber em relação 
ao Senador João Lobo. Acho, nobre Senador, 
que V. Ex' foi longe, extrapolOu, colocou em 
risco a iinagein de um colega. V. ~ não teve 
sequer a lembrança, de dar importância tam
bém à outra declarçaão, -que está no jornal, 
de_ autoria do"DepirtadOtlustavo de Faria. isso, 
para V. Ex", não tem nenhuma importância, 
não_te._ll'l_nenhwna significação? O Deputado 
Gustavo de Faria disse. pelo mesmo jornal 
que v. EX' invoca como fonte~âe verdade, que 
é o único responsável por todas as operações 
praticadas no IPC, isentâ qualquer outra pesca 
de qualquer envolvimento. Isso não têm neM 
nhum ·significado para V. Ex"? Tem imporM 
tância aquilo que anonimamente um jornal 
publica e cobra como s_endo um dever de 
ofício. Não confunda, nobre Senador, esse 
gesto como de solidariedade, mas um apelo 
para que V. Ex• não se antecipe a um ju1ga
mento que será feito com toda a isenção, com 
toda honestidade, com toda a prudência, com 
toda a correção. V. Ex' como advogado, como 
Minstro de TribunaJ, que o foi, sabe perfeit~ 
maente que todo o prejulgamento é sujeito 
a paixões, a intefpretações viciosas e a canseM 
qüéridã-disso são aemos irreparáveis à repufaM 
ção de terceiras pessoas, dos quais, tenho cer
tez.a., V. ~ depois não vai ter o cuidado de 
reparar. 

O SR. LEITE CHAVES - O que sei qUe 
deve ser reparado, primeiro, é o fnstituto, a 
moral do Senado~ dos Senadores. 

Alénl-dC)mi:!is, a nota que li aqui, do Senado, 
V. Ex"_ não viu, essa é que é uma nota compr~
metec:IQra, e o Senador Nelson Carneiro nâo 
a desmentiu. Essa é qUe o deixa mal. Quando 
me referi... 

O Sr. Marcondes Gadelha- .•. mandou 
-fazer inveStigações e V. Ex' está se antecipando 
às investigações. 

-- O SR. LEITE CHAVES- Não, pelo con· 
trário; eu tenho em mãos, V. EX não leu, um 
relatório coridusivo, de apurações de fatos de 
extrema gravidade. 

O Sr. João Lobo -Nessa conclusão de 
relatório que V. ~ exibe tõca uma vez na 
minha resp-onsabilidade por essas operações? 
V. Ex" pode ler as conclusões. AbsolutamenM 
te. V. _E,.,. eStá et1gariado. 

O SL LEITE CHAVES -V, EX era Te
sourelrv. 

O SR. PRESIDENTE (António Lu~ Maya) 
-A Mesa pede aos Srs. Senadores moderem 
suas palavras. --

0 Sr. João Lobo_........, Eu era Tesoureiro 
e assinava essas autorizações •. Eu não tenho 
o poder _de criticar as decisões do PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (AntôÕiÕ Luiz Maya) 
- Srs. SenadoreS, a Mesa pede que haja moM 
deração nas palavras... -

O SR. LEITE CHAVES-Hã moderação, 
Sr. Presidente, V. Ex'_ está vendo ... 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- , .. que haja apenas debate de idéias, não 
acusaç~~s pessoais. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, 
não há acusações pess_oais. Estou lendo um 
relatório e fazendo referência ao mesmo. Es
tou dizendo, primeiro, que o Senado não sabe 
quem é essa firma. Tomei hoje informações, 
Sr. Presidente,, e me surpreendi: a firma à _qual 
foi entregue 45% dos nossos ativos contãM 
beis ... 

O Sr. João Lobo - Eu queria que V. Ex!i 
não fica~ perorálido em tomo disso. Eu peM 
diria a V. Ex~ que continue a ler a conclusão 
do relatório. 

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) 
- Sr-s.-Senadores, eu pediria que, na partidM 
pação-do d"ebate,_ pedissem o aparte, por féivor, 
regimentalmente. -- --

O-SR. LEI1E CHAVES- Sr. Presidente, 
não é _meu propósito fazer acusações. Fiz refe
rências anteriores, lendo o relatório. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Senador Leite 
Chaves, permite V. Ex' üm aparte? 

OS R. LEITE CHAVES- Com muito pra~ 
zer, Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex", quan-~ 
do começou a~ fazer o seu discurso, deuMme 
a impressão de que não estava fazendo prejulM 
gament<:ÇtUaS uma exOrtaÇáo,-aqui, aos cole
ga~ qUe esfãõ citados nominalmente por 
V. Ex", tivessem o dever - pelo que entendi 
de V. Ex"~ de se defender e esclarecer o Sena
do. Mas, estou notando qÜe pelos apartes, pela 
e!llocíoiiãlidáde-Cjllé- eSttftomaildo conta do 
discurso de V. Ex' e dos aparteantes, o rumo 
do seu discursá está mudando. E V. Ex~ já 
começa neste instante, no meu entehâer, real
mente a fazer um prejulgamento. Eu pediria 
a V. Ex" que voltasse à origem do seu discurso, 
que eu entendi- repito- como wna exorta
ção a que coleg?S da Casa defendessem _o 
seu nome, defendendo a própria Casa. Estaria-
eu errado? -

O SR. LEITE CHAVES- Não, Y. EX está 
ab56Jufainente certo, e esta foi a mirifla interiM 
ção. Semldor, V. Ex' s~be, eu dei _ç_onheci
mento incJusive aos ilustres senadores que inM 
tegram o instituto, que eu falaria sobre isso. 

Não é, -Sr. Presidente. meu_.desejo acusar, 
mas numa organização dessa natureza há 
uma co~gestão. Então, se alguém se_-oniite 
quando tinha o dever de acusar~ 5~ alguém 
assina sem ver, ele se compromete. Foi isso 
que saiu, não porque eu quisesse, mas em 
razão-da maneira como o Senador João Lobo 
fez. Acho· que S. Ex• tinha o dever de não 
silencia-r. - ·-

O Sr._ João Lobo -V. EX' está enganado. 
Eu, em momento algum, silenCiei. --- -
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O SR. LEITE CHAVES -S. Ele tem o 
direito de fazer um discurso exa_usijyp, contar 
a sua história ... 

O Sr. João Lobo-Se não o fiz foi porque 
segui a orientação do Pre.~ldente, que me pon
derou seria mais prudente aguardar o julga
mento da Coffiissão Oiretora. Desde a primei
ra hora eu deveria ter ocupado esta tribuna. 

O SR. LEITE CHAVES- Essa nota deixa 
mal o Senado. V. Ex- é referjdo pelo Presidente. 
numa nota que não foi desmentida pelo Se
nado. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- A Mesa solicita ainda mais uma vez aos 
Srs. Senadores, que respei~em as normas regi
mentais, pedindo o aparte. · 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex' 
wn aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não, 

O Sr. Odadr Soares- Na semana passa-_ 
da, na oportunidade. em que foi encaminhado 
esse relatório às Mesas da Câm<JTa e do Sena
do, eu tive a oportunidade de aqui, no Senado, 
fazer um pronunciamento rápido, abordando 
fundamentalmente a questão do meu envolvi~ 
mente, da minha dta_ção nesse relatório. TQ~ 
mando conhecimento, ontem, de que a Mesa 
Diretora havia designado o Senador Lourem~ 
berg Nunes Rocha para proferir um parecer 
sobre esse relatório, eú resolvi agurirdar ser 
chamado pelo Senador- Lourembe_rg Rocha, 
para encaminhar ~ S. E.x'i' as _consideraçõeS 
que eu reputo indispensáveis para se entender 
a minha pequeníssima participação, ou a pe
queníssima refer_ência que s_e faz sobre o meu 
nome neste relatório que não é conclusivo. 
De modo que eu queria, neste aparte, dizer 
não apenas a V. Ex" mas ao Sena_do, mais 
uma vez, que eu estou absolutamente tran~ 
qüilo, eu estou absolutamente seguro daquilo 
que eu fiz no IPC e que, repito, está referido 
em pequen'íssima passagem neste relatório 
não conclusivo. De modo que estou aguar
dando ser chamado pelo Senador Lourem
berg Rocha, para junto a S. Ex', demonstrar 
do ponto de vista material e _do ponto de vista 
jurídic_o, que a minha atuação como vice-Pre
sidente do IPC não resultou em nenhwn dano 
ou em nenhum ato injurídica que eu, por aca~ 
so, tivesse praticado contra o n?C, durante o 
período em que eu fui vice-12:te_sidente daquele 
fnstituto. Era só isso. ---

0 SR. LEITE CHAVES- Muito bem. Mas 
V. Ex', se não sabe, na administração de que 
V. Ex' participou, mesmo inocenfernente; se 
é o caso ... 

O Sr. Odacir Soares- Eu-não disse que 
foi inocentemente. 

O SR. LEITE CHAVES - .. .fiZeram-se 
operações dessa nab.Jreza: compravam~se ti~ 
tulos correspondentes ao valor unitário de 30 
cruzados ... 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
- A Mesa tem o dever de advertir ao nobre 

orador, que o seu tempo já ultrapassou por 
2 minutos. -

OSR. LEITE CHAvEs- Então, Sr. Presi
dente, compravam~se títulos por 30 cruzados 
449,894 milésimos de centavos, quando eles 
tin_l~arn o valor nominal de 14 cruzados_ -
está na página 21 do relatódo -, quando o 
seu valor efetiYo era de 6 c:ruzados e 76 ce"nta
vos,-oUSe"ja. compraVam--os títulos por 5 vezes 
o seu valor, títulos sem comercialização e sem 
liquidez. 

E o pior, Sr. Presidente- diz ainda à página 
21 do relatório - é que os bancos ofereciam 
ao IPC taxas muito_ superiores àquelas que 
resultavam do investimento. E, mesmo assim, 
eles procuravam investimento de valor menor. 
Esse'càso, Sr. Presidente, é de malbaratamen~ 
to. Não sei quem é-Culpado, mas só pelo exa~ 
rne deste relatório, a responsabilidade deve 
ser ml]ito grande. Inclusive, estatutariamente, 
nós devemos mudar essa organização, ·para 
que casos no futuro não oc:orram. Não sci 
quem s"ãcros culpados, isso tem que ir a pro
cesso criminal. Os que forarn beneficiários 
desses valores_ têm que ter esses bens seqües~ 
trados para responder sobre os mesmos. E 
essas próprias firmas, Sr. Presidente, inclusive 
intermediárias, não podiam deixar de ter co
nhecimento disso. 

questão com base no relatódo não_ condus_ivo 
_que 'j. Ex~ recebeu_:_ está_di.to nes~ rel®Srio 
que ele não é conclusivo, que ele nã_o ~~rmina 
a análíse da matêria- a minha posição. Êtica, 
moral, material e juridícam.~l"!te, a miJ1J:la posi
ção será dem_on_str~da como perfeita, quando 
eu for char:nãdo pelo Senador Louremberg 
Nunes Rocha, para demonstrar as _razões ~ 
as origens do meu ato, do meu pequeno ato 
praticado corno Vic~Presidente do IPC. 

Era·apenas· áissO;que--eu queria me referir, 
mais uma-Vez, porque V. Ex" está fazendo cob~ 
siderações genéricas sobre o relatório todo~ 
e eSsas consíderações,_ de modo algum_~. m~ 
atingem, porque eu não tenho nada a ver com 
elas. Nem com a origem e nem com- a proce
dência daquilo que foi praticado no IPC. Então, 
eu qUeria s6 circunscrever, cirrunscrever no 
próprio relatóriO; matertãlmente, a-minha par
ticipação. Só isso. 

O SR. LEITE CHAVES - Senador, eu, 
digamos, não tenho dú\dda da sua boa~fé, e 
da do Senador João Loi;Jo. 

O SR. P.RESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- A Mesa solicita ao nobre orador que con
dua sua oração. 

O SR. LEITE CHAVES - Pois_ não, Sr. 
PresiclE:-nte. J_á termino. 

O Sr. odacirSoares-Senador Leite Cha~ 
ves; V. Ex• permite uma consideração final? 

O qUe file preocupa é que, havendo tudo 
isso, V. EX"' não tivessem dúvida sobre a hono~ 
rabilidade do Presidente. V. E~" o tinham na 

O SR. LEITE CHAVES _ Com todo 0 condição do homem mais_sériQ e correto. 

prazer. O Sr. Odacir Soares- Quero dizer que, 
O Sr. Odactr Soares - Quanto fiZ a mi R mensalmente, os ba1ancetes, e, anualmente, 

nha intervenção, eu deixei bem claro a V. ~ a prestação de contas do IPC foram aprovados 
que vou çiemonstrar, material e juridicamente, pelo ConselhO Deliberativo. Portanto, niri-
em que circunscreveu a minha partic_ipaÇ:ão guém no Congresso Nacional, a não ser 
como vice-Pre_sidente do IPC. O que eu estõU V. E:xf, que foi aóYertido por uma carta de LUl1 

dizendo a V. Ex' é qué ·eu estoU, mate"rral e segurado c!o IPC, te~a r~?ê)es. Ninguém mais, 
juridicªmente, abSólutarheri.te tranqüilo e teri~ ~ no Congresso Naciórial, do peritO de vista for
(jo ciência de que V. Ex• é advogado e de mal e objetíVo, a não ser V. ~ e o Deputado 
que foi também ernérito Procurador da Justiça Cid C<!~rvalho, que mencionou, no IPC, ter rece-
Militar. Eu estou fazendo uma afirmação }Tlate~ bido uma denúncia contra o Deputado Gus-
rial, técnica ·e jurídica para quem entende e tavo ~e _ _F~ri_a, e se omitiu, criminoSamente, 
conhece_ do ofício. Então, o que estou que- porque não tomou nenhuma atitude. A não 
rendo que V. ~ compreenda é que na minha ser V. Ex" e o Deputado Cid Carvalho. V. EX' 

-po-sição- corno vice-Presidente do IPC, eu te.:- porque- foi provocado por um segurado do 
nho condições matedais, eu tenho condições IPC, e o Deputado Cid Carvalho, que-ror provo-
éticas,_eu tenho condições morais, tenho con- cada por um parlamentar, tinham outros par-
dições. materiais e jurídicas de demonstrar que lamentares razões para presumir difererite-

-elas foram feitas com absoluta perfeição e abR mente. E por quê? Por que mensalmente, sem 
soluta procedê_ncia. Entãõ, eu queria pedir, já exceção, e anualmente~em exceção, as con~ 
que V. Ex' não está analisando, mas referin- tas do IPC foram aprovadas pelo Conselho 
do-se_.?IO relÇJtórío que recebeu - e foi tsso - Deliberativo qtie tem a incubência legal de 
que _eu entendi -, quero dizer a V. Ex' que mens~lmente e anualmente se reunir para 
percebi que era esse o encaminhamento que apreciar e aprovar ~ssas contas, e que tinha, 
V. ~-estava dando ao seu discurso, e que além _c!isS?·-- ~tribuição legal e regulamentar 
depo1s,_ lamentavelmente, em face dos de baR de, d~ ofic1o, proceder a qualquer investigação 

-tes se-modificou- o Senador Jarbas PassaR c:ru_e ?em lhe aprouver. Então, v. EX~' não pode 
rinho tem inteira razão nessa parte-, eu queR cob(ar de ll'!i""!, do S~na_dor Joãq Lobo e de 
lia qüe V. Ex" entendesse... r:tenhum _!!lembro da Diretoria nenhum proce-

O SR. PRESIDENTE (Antônio !,.uls Maia) 
- O tempo regimental do orador está esgo~ 
tado. 

O Sr. Odacir Soares- Eu queria apenas 
ped~r permissão para terminar. Queria que V. 
EX' entendesse, já que está abordando esta 

dimerito cjue não tivesse na conformfdade de 
atas normais que vinham sendo praticados. 
O que quero colocar é que V. Ex- não póde 
cobrar de mim nem do Senador João Lobo 
um procedimento que não estivesse na con
fgrmidade daquilo q~e ~stava e~~tiva e obje
nte ocorrendo. Era só isso. 
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O SR. LEITE CHAVES - Quando re.cebi 
essa denúncia, eu a passei para o Senador 
João Lobo. Esperá-que S. Ex~ lenho dado 
conhecimento inclusive ao PreSidente. Foi o 
que lhe pedi e a V. Ex", pelo menos a S. Ex' 
se adevertir a respeito. 

Penso que V. f:xo! estào de inteira boa-fé 
a respeito do homem, porque V. Ex• dispôs-se
a ser candidato à Presidência com ele na Vic:e, 
o Senador _João Lobo era Tesoureiro através 
de umas campanhas mais caras que já vimos 
no Senado Federal. É uma extrema boa-fé. 

V. Ex", com aquele procedimento de aceitar 
uma recondução com esse Presidente, e toda 
Diretoria, V. Ex"i estavam então, tadtamente 
afirmando que esse homem é de extr_ema ho
nestidade. Quando_ -os jornais e ó relatório 
mostram -que nunca houve tanto desencontro, 
tanto descaminho, tanta violência contra o pa
trimónio do Instituto o· quanto dessa vez (0 
Sr. Presidente _faz soar a campainha). 

Sr. Presidente, concluo porque V. Ex1' está 
me advertindo sobre o término do meu tempo. 
Os apartes levaram-me além do que queria. 

Sr. Presidente, não estou acusando nin
guém, mas quero dizer a V. Ex" que, se de 
uma certa forma esses fatos todos chegaram 
a imputar a alguém, jamais invocarei espírito 
de corpo ou solidariedade funcional para ca
lar-me. Nesta Casa somos eleitos pelo povo 
e viemos das mais diferentes origens. Na deso
nestidade ou no comprometimento não pode 
haver solidariedade. Quando alguém se soli
dariza no comprometimento; no envolvimen
to, está-se conluiando. E o conluio também 
é crime. Por_ fim, peço a íntegra! trasncrtção 
do relatório do IPC, aqui cinexo, para que fique 
fazendo parte deste discurso. 

DISCGRSOPRONGNCIADOPE.LOSR .. 
JOÃO LOBO NA SESSÃO DEH-06-89 
E QGE;· ENTREGGE A REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PGBUCADO POSTE-
RIORMENTE. - . . 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Para expli
cação pessoal.) -Sr. Presjdente, Srs. Senado
res, não sei se dois minutos seóam_ stifldentes, 
mas eu voltarei a esta tribuna. Não o fiZ antes 
por ponderações do próprio Presidente Nel
son Carneiro e de alguns amtgos meus, que -
achavam que eu não deveria ser um deto
nador de crises. 

Sr. Presidente, como disse no início da rrit
nha fala, eu era o Tesoureiro do WC; um cargO 
esdrúxulo e esqusito, porque não há eleição. 
Não fui eleito. O IPC elege o Presidente e o 
Vice-Presidente e depois, por indicação do 
Presidente ou do VLce-Presidente, o Tesoureiro 
é homologado pelo Conselho de Administra
ção. Pois bem, foi o que aconteceu comigo. 
Com esse desavisamento, que é uma nota 
domínante, pelo menos minha ou de todos 
nós aqui no Senado, temos o hábito de não 
termos tempo de ler cuidadosamente as coi
sas que nos são oferecidas para assinar. Eu 
devo ser culpado desse pecado: de ter assi
nado algumas folhas, alguns ofícios, sem um 
cuLdadoso éxame do mesmo. Mas qu~ro dizer 
a V. EX' que eu, coino Tesoureiro, conforme 

está na lei, no Regimento Interno do IPC, não 
Unha o direíto de criticar aS operações deferi
d~ pelo Presidente. Quem tinha a obrigação 
de criticar e de autorizar essas operações era 
o Çonselho de Administrçaão e não 9_ TesoU
reiro. A assinatura do T escuteiro é uma assina
tura que secundava a do Presidente. Tive sem
pre o cuidado de assinar sempre depois de 
deferido pelo Presidente. · _ 

O Conselho Deliberativo ou Conselho de 
Admínlstração do IPC era quem tinha a com
petência para autorizar e criticar as operações 
que o Presidente fazia. Confesso que nunca 
tive conhecimento de qualquer aplicação, in
vestimento ou negócio praticado pelo IPC; 
além dos empréstimos aos Congressistas e 
aos funcionários do Congre?SO- Isso era tudo 
o que eu fazia no IPC: assinar balanços, balan
cetes e oficias de empréstimos. 

A respeito da moralidade do Depatado Gus
tavo de Faria, devo Ieinbrar ã:O Senador Leite 
Chaves que não fui eu quem o elegeu. Não 
participei da eleição de S. EX?, como também 
não participei do pleito eleitoral para a eleição 
do Senador Odadr Soares, ou seja, quando 
S. EX' pleiteou a sua eleição- para substituir 
o Deputado Gustavo-de Faria. Naquele mo
mento, eu não estava em Brasília, portanto, 
não votei, não compareci a essa eleição. Não 
tinhª absglutamente nada com isso. Estava 
apenas_ cumprindo um papel formal de com

pletar uma assinatura que era determinada 
pelo Regimento Interno. 

Desde o primeiro mOrOento em que esse 
assuntoJol levado à imprensa, recebi um tele
grama do Deputado Gustavo de Faria, deizen
do taxativamente, que toda"S as acusações dos 
jornais eram mentirosas, porque S. Ex' nunca 
havia acusado_ ninguém e era o responsável 
exclusivo por todas as operações que aconte
ceram no-lPC d~~ante a sua ad~!nisl!"ação. 

E S. fX!' tem renovado seguidamente essa 
afirmaçãoA __ Justiça se -!he faça, o Deputado 
Gustavo de Faria nunca tentou jogar sobre 
ninguém a responsabilidade das suas ações. 

Tenho sido citado nos jornais, porque sou 
UJJl político, tenho um nome exposto à maledi
cência. à maldade dos meus adversários, ou 
adversários gratuitos, ou adversários políticos, 
eli -tenho sido comentado na minha terra: os 
meus bens nos jornais já foram seqüestrados, 
eu vou ser cassado como se tivesse alguma 
responsabilidade! 

QuerO chamar a atenção do Senado, dos -
nobres colegas, que o IPC tem três _tesoureiros. 
Os o_utros doiS tesoureiroS participaram--da 
mesma responsabilidade que eu, ou seja, assi-

- naram indiscriminad.:iffiente,junto comigo, ou 
sem a minha assinatura, os papéis do IPC, 
n6 entàntô,-eles nunCa São nem mendonados 
pela imprensa. E existem -mais papéis assina
dos por eles do que por mim, talvez. 

Então, recebí essas acusações como um 
~?frimento do homem público, o penar do 
político. Eu. sou wil homem que tem uma 
vida ilibada. SOu um homem de vida limpa, 
de mãos limpas. A minha terra e este Senado 
me conhe._cem._ eu nunca procedi vergonho
Samente em nenhurri momento da minha vi-

da, nunca cometi um deslize nas minhas 
ações. Fui empresário durante 30 at:JOS, aí_ es
tão os meus cãdastros e o meu procedimento. 
Não tenho um deslize pelo qual se me possa 
fazer a meilor acusação. -

Então, re<:ebi isto do IPC comO uma conse
qüência natural da vida pÚbli~a~ me contive 
para não falar desde o primeiro momento aq-ui 

_ neste Senado, porque achava que era um as
sunto escandaloso, que apenas expunha o Po
der Legisla-tiVo, já tão criticado rio -momento 
presente. Por isso foi que me contive todOs 
es_ses dias, Nunca falei, nunca pedi a palavra 
neste Senado, que é o meu foro natural, para 
revidar essas maldades, essas acusações que 
enlameiam a reputação de um homem que, 
durante toda a sua vj.~a, primOu -por se COrri
portar bem, por não ofender_ ninguém, por 
não fazer nada fora do regular, fora do normal 
e do decente. 

Sabia que o Senador Leite Chaves ia falar 
neste assunto aqui, no Senado. NOO falei antes 
de S. Ex~ porque o Senador Presidente disse 
que ainda não era o momento, que eu aguar
dasse que aquele relatório fosse examinado 
Por um relãfor que a Mesa iria designar. Eu 
estava paciente, estoicamente, __ esperando o 
resultado disso tudo para me prommciar. 

O Senador Leite Chaves trOuXe o asSUnto -
à baila, de acordo com seu temperamento. 
Recebi,_ realmente, uma carta dele, onde fazia 
uma reclamação sobre qualquer coisa do IPC. 
Chamei o funcionário e mandei que o Presi_
dente respondesse à carta. Foi tudO o que 
me lembro sobre o assunto. Foi o que pedi. 
E-ele rião pode negar, porque tem a resposta 
dada pelo Presidente, dizendo_ que eu o havia 
procurado para se pronunciar sobre o assunto. 

Desta forma, Srs. Senadores, vou encerrar -
esta explicação pessoal, cujo prolongamento, 
a padêhcia e bondade do Presidente me per
mitiram. Vou aguardar ainda mais que o Sena
do Federal se pronuncie. Eu quero hoje, eu 
exijo, eu preç:iso do julgamento dos meus Pa
res, eu preciso do julgamento do Senado so
bre-- este assunto: Eú n-ão ·po-ssO deiXar de 
aguãrdar que istá te !lha um- fim pãra, eriião; 
procurar a imprensa, tanto da minha terra, 
como desta terra ou do Brasil inteiro,· para 
dar a resposta que este assunto, este desgra:. 
çado assunto proVocOU ria minha vida e no 
meu conceito. --

DISCGRSOPRONGNC/ADOPELOSR. 
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE 15-6-89 
E QGE,ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PGBUCADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente ... e Srs. Senadores,_lamento 
estar preterindo o ilustre Senador Ney Mara
nhão, mas eu realmente estava inscrito à sua 
frente. 

Devo ocupar este microfone, Sr. Presidente, 
apesar de ao longo de várias sessões, durante 
várias semanas, haver procurado me nortear 
pelo ensinamento do grande Presidente_ e 
-grande parlamentar, que é o Senador Nelson 
Carneiro.--
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Não e-squeço as suas palavras quando me 
dizia que uma das grandes virtudes do politico _ 
é a paciência. E eu tenho pl'oCLirãdo conter
me, tenho procurado ser paciente com todos 
esses incidentes,_c.om todas essas notícias que 
foram divulgadas pela imprensa nacional_e, 
principalmente, pela imprensa da minha terra. 

V. Ex" sabem o que é ser um político, com 
correntes e jornais adversários a explorarem, 
do modo como_ bem lhes_ aprouver, esses as
suntos escandalosos. Mas.._ assim mesmo, eu 
fui fazendo um exercício de: e~xtrema paciência 
e de extrema hqmildade, deixando de trazer 
para esta Casa esse-assunto. · 

Mas, Sr._ Presiden_te e Srs. Senadores, real
mente é difícil a gente saber qual o melhor 
comportamento a adotar. Ontem, um Sena
dor da Casa me cha_mou à colação, dizendo 
que eu tinha a obrigação de vír: trazer e.ste 
assunto para cá, de apresentar defesa sob pe~ 
na de aceitar essas acus~ões. Eu não entendi 
assim, Sr. Presidente, e achava que evitando: 
fa1ar sobre um assunto sobre o _qual pairam 
tantas dúvidas e tantos mal~entendidos, eu es~ 
tava poupando o Poder Legislativo de _mais 
lama sendo atirada, sobre ele, e fui me contro
lando. Mas, devo trazer a esta Casa o meu 
relato, a minha visão das coisâs.- -

Sr. Presidente, eu estava olhando para a ilUs~ 
tre figura do Senador Nabor Júnior, sentado 
à mesa há poucos minutOs _é lembrei-me qüe · 
ele é o atual tesoweiro titular do IPC, Gosta!ia
de perguntar a s.-Ex' se ele recebeu o Caixa 
do IPC, se recebeu Os livroS do IPC, se recebeu 
as contas do IPC, pOri:JLie qUãndO eu fui indica
do tesoureiro do IPC nãO reCebi nada disso. 
Não fui chamado para receber nada, ao con
trário, nem sei quem era-o antigo tesoureiro 
do IPC sob a presidência de Nelson Cameir'O. 

Estranhei aquilo, m~ disseram-me que era 
uma função puramente_ <:tecor~tiva, que o _Pre
sidente era quem geria os _destinos d9 _IPÇ~ 
e assim sempre me pareceu. Devo dizer, pela 
segunda vez nesta Casa, que não conheçp 
o Deputado Gustavo d~ Fa.ria; nunca falei COJrl 

ele, nem direta, nem indiretamente. Se o ~
centrar, não deverei reconhec:ê-lo porque nun
ca o vi, ao que eu saiba. 

Nunca coloqueLos pés no IPC na sua admi:. 
nistração._Nunça participei de qualquer enten
dimento sobre aplicações, compras ou vendas 
de qualquer tipo deste IPC.-

Quando fui do Conselho Deliberatívo do 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Senador João 
Lob_o, V. ~ me permite um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO -Com todo prazer, 
EX' 

O SR. Divaldo Suruagy- Peço descul
pas por interromper no in(do das argumen
tações que V. Ex=' submete à Casa, _mas terei 
de aus,enW-me do plenário porque vou ter 
de fazer _uma Viagem a São Paulo para parti~ 
cipar de um programa de televisão. Entretan
to, _eu não poderia deixar de dar o m_e_u depoi
mento - não a respeito deste fato - a res
peito do homem público João Lobo, que _é 
um homem da maior dignidade, seu passado 
responde pelo seu presente, um homem que, 
ao longo dos cargos da vida pública, tem dig
. nificado_a__i1ome do Piauí. Tenho certeza que 
V. Ex', a exemplo de outras batalhas que travou 
.ao longo de_ sUa trajetória política sairá incólu
me, ~rque incólu!lle é o caráter de V. Ex-

O SR. JOÃO_LOBO--Muitoobrigado, 
Senador D_iv_a!d_o Suruagy, o conceito de 
V. Pt" não _deixa de ser UlJl conforto para uma 
hora em que somos postos à prova e à execra
ção de adversários gratuitos e à maledicência 
que se joga freqüentemente contra nós polí-
ticQS. - - - -

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Pelo 
mesmo motivo, pois tenho que me retirar da
qui ã j::loucó~-peço a V. Ex• qtie me Conceda 
um aparte. 

O SR. JOÃO LOBO-Concedo o _ap~rte 
ao seflador Rachid Sa1danha Deái .. _ . . 

O Sr. Rachid- Saldanha Derzi - Nobre 
Senador João Lobo, V. Ex" está acima de_qua[
quer suspeita. Nós o conhecemos há muito 
tempo; temos informação, estivemos no Piauí, 
---conhecmos o largo conceito de V. Ex~ em 
todo o Estado. No meio político em que vive
mos, sabemos que V. Ex' é um homem acima 
:de qualquer suspeita e seria incapaz de, pOr 
uma mesquinharia, sujar este nome, que é 

-de glória, de honradez. Lamento que V. & 
esteja aqui"rla tribuna para justificar _o que po
demos clas_sificar até comO uma infâmia. 
V. Ex', nem de leve, terá a suspeita de nenhum 
dos seus_colegas. V. Ex!' é respeitado, é querido 
.e é admirado pelos Senadores e pela classe 
política em geraL 

O SR. JOÃO LOBO ~ Agradeço a 
V. Ex', nobre Senador. 

Presidente N_elson Carneiro, havia uma me~ o-sr. Nabor JíÜiior- Permite V. ~ um 
dida adotada por aquele Conselho, no sentidO --aparte?-----~-

de que os recursos do IPC somente pãdériãffi ~- 0 SR. JOÃO -LOBO_ Pois não, senador 
ser aplicados em bancos oficiais. E, aô que Nabor Júnior. 
me constava, essa medida continuava prevale-
cendo na administração do Sr. GustaVO de O Sr. Nabor ___ ,JY:nj~r - Nobre Senador 
Faria. João Lobo, como V. EX, no decorrer do seu 

Ademais, não-cabia ·ao tesOureiro criticar pronunciamento, invocou o meu testemunho 
as operações, as deliberações do Presidente, a res))eito -da atuação de tesoureiro do lPC 
e eu nunca fui chamado, nem consultado para e estando no _e~ercício desse cargo, no mo-
saber o que devia ser feito. Umitei-me,- talvez menta, integrando a nova Diretoria daquela 
com um pouco de desaviso, a assinar balan- instituição, gostaria de esdarecer aO Plenário 
ços e balancetes e os ofícios que - pensava e também à opinião pública do Pafs _que, real
eu- movimentavam empréstimos para Con~ me-nte, a Diretoria anterior ao IPC cometeu 
gressistas ou para funcionários do Congresso. uma série de irregularidades, que foram devi· 

damente apuradas pela auditoria solicitada pe
lo Presidente _Ruy Bacelar e__integrada p·or um 
auditOr do Senado da República e_ por um 
auditor da Câmara_dos Deputados. E essas 
irregularidades se_ fundamentam, principal
mente, no fato de que o Presidente do Instituto 
de Previdência dos Congressistas na gestão 
anterior não atnbuiu as reSponsabilidades ·aos 
demais membros da Dir_etoria, como V. ~. 
que era tesoureiro. A legislação _que rege o 
funcionamento do IPC também, o seu estatuto 
determina q_ue qualquer_movlmentação_cle di
nheiro tem que ser através de autorização por 
escrito do _Presidente e do tesoureíro do_ Insti
tuto. Qualquer aplicação e inv~stimento fman
ceiro.- como foram feitOs vários deles, e vi 
o próprio Deputado Gustavo de Faria declarar 
em entrevista à 1V Manchete_ que realizou mais 
de 600 .operações financeiras no decorrer da 
sua gestão-:- dev_eriam s_er aprovados previa
mente _pelo Conselho DeliberatlvQ. [sso não 
oex>rreu. Agora, tive oportunidade de participar 
de todas as_ reuniões_ em que o IPC apurou 
esseS episódios i[ue foraftl denunciados atra
vés da imprensa nos últimos tempos. Em ne
nhum momento ou.vi qualquer declaração que 
imputasse responsabilidade a V. Ex" Em_ ne
nhum momento, pelo c:ontrário. O próprio 
Deputado Gustavo de Fàrta; na sua .defesa, 
assumiu a inteira responsabilidade por todos 
os ataS praticados durante a sua gestão, ale
gando, inclusive, que _era dificil__encontrar aqui 
ern Brá.SJ1ia oS tesoureiros do IPC, poique sem
pre_ estavam Viajando. Então, ele assinava sozi
nho .a!> autorizaçõ~ para que .as c:ontas elo 
IPC, os investimentos no mercado financêiro 
fossem realizados. De_ modo que que-ro tran
qililizar V. Ex", participei de todas as reuniões 

·e, a- meu julzo, não há nenhuma acusação 
grave à gestão de V. Ex" Sei que V. EX' assinou 
algumas autorizações, como .eu tenbo_assina-. 
do, após o Presidente assinar e tamb~_m s:om 
a devida comprovação. Agora, lamento que 
o Deputado GUstavo de Farta· não tenha com
partilhado com V. ~ a responsabilidade pela 

-aâminlstração do IPC, como o Senador Ruy 
Bacelar eStá fazendo eni relação a mim, que 
sou o Tesoureiro. Não é .autoriza,QQ um paga-__ 
menta, em qualquer banc:o- e estamos_ç_en- __ 
tralizando todas as operações do IPC no Banco 
do Bra_sil e na CaiXa Eçoriômiçá, CoOfõi'r'he 
determfna a legislação - sem que o Presi
dente assine e também o tesoureirO,- porque 
o estatura exige que sej.;1 a&Sinado pelos dois, 
sem o _que não tem va1iQaP,e. De modo_ q1,.1e 
é esse ó depoimento que quero dar e tenhO _ 
certez_a, conviççã6 mesmo, de que V. ~ nãO · 
está absolutamente sob o julgamento dos Se- ' 
nadares ou dos Congressistas, porque já fo
ram apuradas as_ responsabilidades e o próPriO· 
Deputado Gustavo 4e Faria assumiu sozinho 
essa responsabilida-ae, eXimindo V. EX' e os 
demais membros da Diretoriél. de qualquer im
putação ·de_responsabiiidade nesses episó
dios. 

O SR. JOÃO LOBO -Agradeço o teste
munho de V. Ex•, pois é muito valioso e caro 
para mim. Mas, eu estava invocando principa1-
mente a pr~sença de V. EX como tesoureiro, 
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para perguntar se V. Ex' recebeu caixa, rece• 
beu livros; ficaram livros Ou _caíxas sob a sua 
guarda ou lhe fizeram alguma prestação de 
conta no IPC, porque eu não as fiz! Eu era 
o tesoureiro, eu não recebi nada e nem trans
feri nada do IPC. É este o aspecto ao qual 
quero me referir. 

O Sr. rlabor Júnior - Quando assumi 
o cargo de tesoureiro- e fiz questão de com
parecer ao ato de posse da atual Diretoria, 
inclusive para me inteirar dos encargos a que 
eu teria que me dedicar ~ na verdade, não 
recebi nenhum livro e nem tomei conheci
mento da contabilidade do IPC, porque existe 
também o diretor executivo que é o encarre
gado de tudo isso. Então, o diretor executivo 
é quem emite as-ordens de pagamento através 
do banco, leva para o Presidente, o Presidente 
assina e a seguir o tesoureiro também assina. 
Mas, a contabilidade deve ser feita através dos 
funcionários do Congresso Nacional que es
tão à disposição do IPC; não é o tesoureiro 
que efetua esses lançamentos ou toma conta 
dos livros de caixa e livrocontábil de um modo 
geral do IPC. 

O SR. JOÃO LOBO- Perfeitamente, era 
esse o aspecto, Sr. Presidente, que eu estava 
querente definir. Fui um tesoureiro pró-forma, 
já disse a V. Ex', pois nunca compareci ao 
IPC, nunca lá pus os pés. Apenas me limitei 
a assinar mensalmente, ou duas vezes por 
mês, os balancetes que me eram trazidos pelo 
diretor administrativo; trazia-me as folhas do 
balanço, do balancete e vários offcios e me 
dizia ele que eram empréstimos. Apareciam 
sempre com essas pastas que eram levadas 
até nas ses_sões da Constituinte, ou~ memso 
aqui neste Plenário algumas vezes, porque ha
via sempre uma certa pressa para que não 
ficassem retidos empréstimos a parlamenta
res ou a funcionários. 

Eil me limitei, durante toda a minha gestão, 
a assinar aqueles papéis depois da assinatura 
do Presidente. 

Agora, quando houve esse levantament!?, 
foi que pude verifLcar, mostrado pelo Presi
dente, Senador Ruy Bacelar, que eu havia assi
nado várias outras ordens, que não eram só 
de pagamento dos funcionários ou dos em
préstimos do IPC; eram também de pagamen
tos de compras, de investimentos, de CDS, 
LFT, etc._ ~ -

Confesso, Sr. Presidente, não ter desculpa 
para ter feito isto; apenas a confiança de estar 
tratando com Pares. Nós, aqui, principalmente 
eu, tenho o mau hábito de confiar nos meus 
colegas, nos meus amigos, e assinei, em con
fiança, como normalmente se faz nesta Casa. 
Assinei sem o devido -cuidado de examinar 
minuciosamente o que eStava assinãrido. Assi
nei pastas pensando que apenas estava movi
mentando a burocracia dólPC, de empréstimo 
aos Senadores, de empréstimo aos Congres
sistas. Nunca me adverti para o fat(:J"ae que 
o Presidente estava investin_d_o _dinheiro aqui 
ou ali, desta ou daquela forma. 

Primeiro, não me competia julgar as deci
sões do Presidente. Ao tesoureiro, pelo que 

me consta, nãQ cabe o poder de criticar os 
investimentos, as decisões do Presidente. Para 
isso, havia o Conselho Deliberativo, o Conse
lho Consultivo, que aprovava, mensalmente, 
ou, pelo menos, anualmente, essas contas. 
E nunca ouvi qualquer reclamação do Conse
lho Deliberativo sobre o assunto. 

O Sr. Raimundo Ura- Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Q"tiero conCeder 
o aparte ao Senador Raimundo Lira. 

O Sr. -Raimundo Lira - Sr~ !='residente, 
Srs. Senadores, Senador João Lobo; eu.já co~ 
nhecia V. Ex'l, muitos anos antes de chegar 
a esta Casa, através de depoimentos prestados 
espontaneamente por ·um s6cio de V. EX nu
ma concessionária no Estado do Piauí, o Sr. 
José Cândido. S. s~ sempre manifestou muita 
satisfação._ muita alegria ·e muita honra de tê-lo 
como um dos sócios, pelo nome, pelo passa· 
do, pela história de V. Ext, como homem digno 
e honrado, como um bom pai de familia, co· 
_!Jlci uni bom amigo, cOmo um bom compa
-nheiro, enfim, procurei V. Ex" no meu primeiro 
dia aqui e trouxe para V. Ex!', nesta Casa, o 
depoimento de que já o conhecia através des
se seu amigo, conterrâneo do Estado da Paraí
ba. O que V. Ex" disse aqui foi apenas a genero
sidade de procurar esclarecer os fatos, porque 

- o próprio Presidente do IPC, o Deputado Gus-
tavo de Faria, já reiterou, por diversas vezes, 
através da imprensa que era o único respon
sável por todas as operaçõe_s _ efetivadas no 
IPC durante a sua gestão. S. Ex" pode ter feito 
os maiores absurdos, mas foi digno em reco
nhecer a sua exclusiva responsabilidade e sal
va-guardar a honra e a dignidade de compa
nheiros que estavam alt apenas pro forma. 
Nesta Casa nóS vivemõs muitO dessa maneira, 
porque nós somos presidente de uma comis
são. Membro de outra, diretor daqui, diretor 
de acolá. Não há tempo para que se possa 
exercitar operacionalmente qualquer função. 
V. EX' tem uma empresa no Estado do Piauí 
e passa seis meses sem entrar naquela empre
sa. Eu sei disso; porque também sou empre
seis mes_es_ sem entrar em uma das minhas 
empresas e, muitas vezes, eu posso até ser 
responsabilizado por um_ al:_c? de indignjdade 
que um gerente meu pode exercitar, apenas 
porque o meu nome, na realidade, consta do 
contrato social daquela organização. V. EX' foi 
vítima disso. Tudo que V. Ex! está dizendo 
é o retrato do que tem acontecido rotineira
mente aqUI nesta Casa, em função da: con
fiança que dedicamos aos nossos companhei
ros. Tenho um caso semelhante_ ao de V. Ex" 
Em outubro de 1986 fui eleito viCe-PresidEmte 
da Associação Naciona1 dos Concessionários 
de Automóveis e Auto Motores do Brasil, que 
é urna confederação que congrega 4 mil e 
200" émpreSas, que V. & conhece. Fui eleito 
pelo voto. Queria ser el_eito, mas no mês se
guinte fui eleitO SenadOr. Fui lá, fiz uma carta, 
pedi o meu afastamento do cargo e os campa· 
nheiros não aceitaram. Fiquei durante -dols 
anos assinando documentos e atas que, na 
realidade, .eu não tinha nenhuma responsa-
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bilidade. fiz em confiança aos meuS compa~ 
nheiros, e tive a sorte de não acontecer nada 
de irregular que depois pUdesse prejudicar a 
minha imagem de empresário, de ddadão e 
sobretudo_de homem público. V. Ú-1' foi uma 
vítima. Portanto, acho que o se.IJ passado, co
mo disse o Senador Divaldo Suruagy, é o 
maior aval do presente, V. Ex' é um homem 
digno, um bom cidadão, um f?o~ _ho_m_em 
público, um bom chefe de familia e um bom 
amigo. 

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço as pala
vras, évidehte que· generosas, do Senador Rai
mundo Lira, pessoa cUJa--ãffiiiãde--me honra 
muito. 

E, Sr. Presidente, não-queria alongar muito 
este assunto, este discurso. Não sei, não tenho 
poder, não quero -ser juiz de ning'uérn, nao 
quero criticar Presidente, não quero criticar 
vice-Presidentes nem os outros tesoureiros do 
IPC, que também j)ãrtidparam tantO qua!ifu 
eu de todo esse ass_unto. 

Vou aguardar, como já disse a V. Ex•, o 
julgamento do Senado. Vou aguardar o julga
mento dos meus Pares. 

Sou um homem que, -dUrante toda a sua 
vida, comportou:se ou pelo menos procurou 
se comportar com muita lisura e com muita 
dignidade. :renho_ 30 anos de empresário, te
nho um cadastro aQsolutamente limpo, nunca 
ofendi a ninguém, riunca pratiquei um ato que 
pudesse ser posto em dúvida em nenhum mo
mento. Tenho_t:imbém 26 anos de vida públi· 
ca, )linte deles passados no meu Estado, onde 
todos me conhecem. Tenho absOluta trãnqüi
lidade sobre o meu comportarnei-ito. 

P\as, SLPresidente, ontem fui, penso que 
gratuitamente, ofendido, fui _grati.Jitame!'lte in
sultado pelo Senador Leite Cfiãves. Na hora, 
não me apercebi, estava conversando com. 
o Presidente, que tentava fazer um aparte ao 
pronunciamento do _Senador Leite Chaves. O 
Presidente tentava falar _e eu estava tentando 
que ele deixasse o _Senador Nelson Carneiro 
aparteá-lo e não prestei atenção às suas pala
vras. 

Hoje, lendo o pronun_ciamento· de S. _Ex6
, 

Sr. Presiaente.-püde Ver o que o Senadór L:eite 
Chaves gráC:iosamente fez. -

Sr. Presidente, devo falar com muita calma. 
Esto_u acostumado com as cqlocações polé
micas do Senador Leite Chaves, mas nunca 
pensei que ele fosse capaz-de- tais-extremos. 
Usar o Expediente para insultar gratuitamente 
um colega nesta Casa! Sr. Presidente, isSo ul
trapassa toda a compreensão, toda a tolerân
cia de um homem público. Mesmo de um 
homem público acostumado a suportar as 
maiQres afrontas e os ~aiores_ insultos. -

Há coisas que não se faz:e:rn com um ho
mem, como eu, que passou a Vida inteira ten
tando se conduzir dentro do respeito _e da_ dig
nidade, aos seus colegas. 

Sr. Presidente, quero encerrar estas Pala
vras, repelindo o insulto que não me at'.,qiu. 



3312 Sexta-feira 30 J:liÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção O) Junho de 1989 

DISC{JRSOPRONUNC/ADOPELOSR •. 
LETTE CHAVES 1'/A SESSÃO DE 15-6,8Q 
E 'QUE, ENTREGUE À REV/SÀO DO 
ORADOR, SERII\ PUBUCADO POSTE
R!ORMEmE. __ . 

OSR. LEITE CHAVES (PMDB -PR Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, estou acabando de cor
rigir o meu diScurso de _ontem e não vejo o 
que retirar, nem também a Presidência teria 
nada a retirar. 

Tirando talvez as emoções provocadas logo 
depois por apartes intempestivos, o- discurso 
é muito claro. 

Sr. Presidente, todos nós nesta Casa temos, 
primeiro, o devéLd~ defender a nossa .honra 
e a do Senado. se algum Senador é acusado, 
e ele não se defende, a acusação passa para 
todos. _ 

Ontem, eu fc:lzia Um relatório tranqüilo, co
mo V. Ex!', eU falava oportunamente, depois 
que o próprio Presidente do IPC, e muitas ve
zes depois que os Jomat.s noticiavam o caSo, 
deixava o Senado comprometido. Os apartes 
vieram ihtempestivamente antes da minha 
conclusão, e se ho_uve, de uma certa forma, 
alguma agressividade decorreu da emociona
lidade e, não, Sr. Presídente; do que eu dizia. 
O que eu fiZ f61 rTtWtO menos do que O relatório 
fez. 

Eu, poucas vezes conheci nã mínha- vida 
tantos desmandos, em relação ao interesse 
público quanto este rcl.:rt.ório reflete. Eu não_ 
sei de quem é a responsabilidade. O Presi
dente assume a _responsabilidade de tudo. Eu 
dizia, apenas, que um estelionatário confesso, 
como ele, não pode assumir a responsabi
lidade de nada. E, digo a V. Ex• que o Senado 
tem que pensar seriamente sobre isso. Qua
renta e cinco_ por cento dos valores contábeis 
do Instituto foram desviados, Sr. Presfdente, 
foram entregues a uma firma que-não existe. 
É uma firma desonrad_ª-. do _Rio de Janeiro, 
que tem títulos protestados, que não tem sede 
conhecida, o bem, a firma, a concessionária 
de mais importância que ela possui é uma 
firma chamada: o Vale dos Tempos. É como 
um Vale do Amanh~er_. A_firma compra ovos 
e aves, é a atividade principal dela, e todo 
esse dinheiro do Instituto foi para aquela orga
nização. Ao Senador João Lo_b_o __ e_u_ fiz__ uma 
referência, apenaS; dizendo que quando recebi 
urna carta do deputado José Joffelty, levan
tando dúvidas_ acerca d_o Presidente do IPC, 
que queria transformá-lo em_ um banco, oJof
felly dizia: Mas como é que esse homem vai 
transformar o IPC em banco, quando ele é_ 
um estelionatário confesso, como eu mostrei 
nos jornais de ontem, tão compr6ffiéttdo que 
não pôde_ exercer, sequer, uma liderança_seto
rial dO nosso Partido. 

Então, Sr. Presidéh1e,- esse é o rn.eu dever. 
E digo a V. Ex" que~ doravante, qualquer ho
mem que, acusado, que não se defenda, eu 
provacarei o fato. Porque, se ele se omite, 
aguardando o acolhimento ou a ·solidar!e.dade 
gratuita, nós estamos comprometendo a· Se~ 
nado. V. Ex•, ontem, me_ deu_ um aparte aqui 
no Plenário, mas a própria nota que V. EJcl' _ 

divulgou nos jornais é da mais alta gravidade. 
E eu li essas notas, elas estão_ aqui. 
_Outra coisa: _estou com V. ~ Quando, atra~ 
VêS -de noticias, ... 

-O Sr. Monso Sancho -Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. !.EITE CHAVES - Eu estou em 
decl~ração pessoal, não sei se o Presidente 
permitirá. 

O Sr. Monso Sancho - Eu gostaria que 
o Presidente me permitisse. 

O SR. i..EITE CHAVES -Então, Sr. Presi
dente1 V. & está numa_ longa luta para a mora
liZaÇ'ão. ritclusiVe, há inforinações nos jornais, 
declarações_ de V. Ex', de que a Casa se tomou 
-uma casa de Cambistas, jogadores, de nego
ciatas de funcionários que _emprestam a juros 
altos; eu tenho jornais nesse sentido. E V. Ex" 
está ·moralizando esta Casa. Se não _fizermos 
isso, a Nação faz isso, inclusive escolhe um 
candidato apenas porque ele diz que dissol
verta esta Casa. Se tocãrem fogo, se incendia
rem, hoje, O Congresso Nacional, as multidões 
baterão palmas, porque há silêncio a respeito, 
muitas vezes, de graciosidade, na maioria in
justas, mas das quais não nos defendemos. 

Digo a V. Ex', Sr. Presidente, que nunca 
vi no Senado, ao longo de dez anos, caso 
mais grave do que esse, Diz respeito às ~o~
mas legais. E quando falei com o Senadqr 
Jpão Lobo- está no meu discurso ressalvado 
iSso - aPenas achei, e acho, que a bÕ"ã-fé 
dele era exagerada, porque ele tinha dever co
metido pela lei, e a lei diz que o tesoureiro 
teni. aquelas responsabilid;:~:des. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
,.::...._V. EX' tem cinco minutos. 

OSR. LEfiE CHAVES-Então, Sr. Presi
dente, o meu discurso é intocavel. Tiradas as 
emoções que dele não_ consta, as emoções 
do próprio Seriador Marcondes Gadelha -
que eu não sei se apareceu como advogado 

_de defesa~ Mas até u_rn aparte de V. Ex~ está 
bem colocado. Então, no _disc_urso n~_p tem 
nada, Sr. Presidente. E -eu ficarei a,tento à conti
_IJ.uação deste caso. Os parlamentares foram 
prejudicados, Sr. Presidente, foram dilapida
dos_ em__45% do _s_eu património. 

Era o que tinha a dU:er, Sr. Presidente~_ 

FALA DO SR. PRESIDENTE NELSON 
C!lRNEIRO NA SESSÁO DE 15-6-89 E 
OOE. ENTREGUE À REVISÃO DO ÓIM· 
DOR, SERII\ PUBUCADO POSTERIOR-

- MENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa esclarece, antes de dar a palavra 
acr nobre Senador Afonso Sancho, depois da 
intervenção do nobre Senador Leite Chaves. 
_ADQtlcia que saiu ontem, e que me foi atri

_I:,uída por um jornal desta cidade, não fo\ de 
minha autoria. E fiquei surpreendido até _quan
do _o nobre Senador Leite Chaves disse que 
havia uma publicação mrnha a respeito nos 
jorn-ais da cidade,- porque não só como mem
bro desta Casa, cOm__o também como Presi-

dente meu deve: era aguardar a conclusão 
de qualquer exame feito pelos órgãos compe~ 
tentes para concluir. 

Agora, quanto _a minha atitude em evitar 
que ·esta Casa continue sendo frenqüentada 
por cambistas_, jogadores, e toda essa mãlta 
que perturba a vida do Senado, a Mesa está 
tomai1do providêhdas--:-E dentro de breves 
dias só entrarão nesta- Casa a~f pessoas cre
denciadas e com autorização-dos_Sena.dores 
que queiram recebê-las. Porque nós somos 
o único Congresso tlO Bra:sn onde todas as 
portas estão abertas a toda.s as pessoas. Até 
para as que pretendam entrar para nos agredir 
fisicamente. - . , . 

Já estamos elaborando todo o processo pa
ra que os visitantes do Senado entrem apenas 
pela rampa, deixem a sua carteira de_ identi
dade, digam a quem vão visitar. E, -ãntes de 
serem __ enviados ao gabinete do Senador ou 
ao banco,- consulta-se o Senador se ele quer 
atender. E se o Senador não quiser atender 
o visitante não poderá entrar nas_dependên
das do Senado. E espero que a mesma provi
dência seja tomada na Cãmar_a. 

Finalmente, o nobre Senador Leite Chaves 
está fazendo a censura do seu discurso. Eu 
pediria a S. Ex~ que f1iesse uma censura rtgo~ 
rosa. Se colocasse na posição do Presidente, 

.e retirasse qualquer expressão, com-o essas 
que acabam de ser referidas, que, ainda- que 
involuntariamente, acredito no seu discurso, 
atingem diretamente a pessoa ·de_ um Colega 
que não está sendo _objeto. de julgamento, mas 
cujo nome foi apenas referido numa expo
sição enviada pela Presidência do lPC. A Co
missão c:le Constituição. Justiça e Odadania 
vai_ tomar conhecimento do relatório em ques
tão, porque é do Regimento, e dar a_destinação 
que entender razoável. 

De modo que, seria precipitação, peço a 
V. EX' que çolabore com_a Mesa, evit<)ndo que 
ela tenha o consttang~mento de cortar qual
quer expressão menos feliz. Porque sei que 

.a iiitenção de- V. EX- náo IOí ã de _ferir o colega. 
O entusiasmo, a emoção, o improviso levam 
mUitos de nós, a mini inclusive tem levado, 
a eXcessos, que, meditadoS tranqüilamente, 
seniOameinte;-num ·discurso escritO jamãis fa-
riamos. - -

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, não 
-se pode dialogar com a Mesa, mas é um caso 
singular. Só uma há ofensa neste discurso, 
e visaria a atingir-me inutilmente. A única ofen
sa seria essa. 

Era o que tinha-~ diz!"!r. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)· 
-V. Ex• fique tranqüilo. T o_dos os dois_ discur
sos seráo examinados, e todas as.J~~tpressões 
colidentes cOm ~ urbaOi_Qade que deve_carac
terizar a atividade parlamentar nesta Casa. 
Principalmente entre nós, que son:tos os mais 
velhos, por isso mesmo .aqui s6 chegamos 
depois dos 35 .anos, esta_~.!:l?_anjdade- será 
mantida e para isso é_ que eu peço a colabo
ração de V._~. evitando_ que a Mesa seja obri
gada a fazê-lo. Estou certo de que V. ~ aten
derá _com a sua habitual gentileza e cordia
lidade. 
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Concedo a palavra ao nobre Senad_or Afon~ 
soSancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE) 
- Sr. Prestdente, me sinto muito à vontade 
para falar neste momento, porque ontem, 
quando _soube que o nosso estimado Senador 
Leite Chaves iria falar sobre o assunto, flZ um 
apelo a ele e até, brin_Cando, disse-lhe. "Olha 
o esprit de corps. 

Então, minha observaç_ão era para esse as
sunto não ser referido antes de ter sido d~vida
mente apurado, porque sabia que V. Ex!', como 
Presidente da Casa, estava bastante preocu
pado e iria realmente apurá-lo, verificando se 
os nossos colegas têm culpa. 

Aproveitando a _oportunidade, faço minhas 
todas aquelas palavras dos nossos. colegas 
quanto ao nosso Senador João Lobo. Hom~m 
íntegro, sério, bom marido, bom filho, bom 
pai, homem de wna tradição em sua religião. _ 
Ninguém pode jogar pedra nele a não ser poli
ticamente, porque politicamente quando a 
pessoa não tero cauda coloca-se a cauda nel~. _ 

Faço votos para que este assunto tome_l.lm 
rumo inteiramente diferente e não ocorf'ell]. __ 
tais episódios que venham enlamear a mais 
esta Casa, que hoje, como se sabe, parte da 
imprensa é ávida por noticias dessa espécie. 

Era o que tinha a clizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Agradeço a V. EX-- - -

A Mesa confia que não só o nobre Senador 
Leite ChaVeS COmo ó Senador João Lobo_. já 
retiradas as expressões do disCt.lrSO do Sena
dor Leite Chaves; tofuarãás medidas para que 
também retire do seu discurso, Senador João 
Lobo, qualquer referência, _qualquer revide às 
palavras do Senador Leite Chaves. 

Penso que devemos manter uma cordia
lidade já que é uma Ca_sa de·pOucos que têm 
o dever de conviver, no mínimo, Oito anos, 
e conviver em harmonia. 

Dessa maneira, acho que o assunto deve 
ser dado como ence~do e vamos contipuar 
nossos trabalhos. 

D!SCGRSOPRONGNGADOPELOSR. 
LEITE CHA \oES NA SESSÃO DE 16-IS-B9 
E QGE, ENTREGCIF À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PaBUCADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senaaores, hoje eu me ocupei do Banco 
Central e do- caso Naji Nahas_, _ objeto já de. 
pronunciamento meu desta Casa. Nestes ólti-. 
mos dias me ocupei desse assunto interno 
do IPC. Se o Senado __ e o Congresso, acaso 
apuradas responsabilidades, não apresenta
rem pliDições sérias a re_speito deste assunto, 
não terão moralidade nem respeitabilidade pa
ra exigir que o Governo proceda _com rigor 
em outros setores. ·- __ 

Ontem, disse o Presidente .da Mesa ·que o 
caso do I_PC v ar para a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. Não está correto 
o procedimento. A Comissão de Constituiç~o 
e Justiça não é para isso; é para api-edar a~ 

matérias sob o aspecto da constitudonaJidadEi 
~ j:!_a legalidade, Sr. Presidente, este caso do 
IF'C- re_dãrria- Cõin.issão Parlamentar de Inqué
rito. Mesmo porque essas empresas que fize
ram essas -~nsações irregulaies também fo
ram beneficiárias do rombo que -foi dado no 
Instituto dos Parlamentares, Instituto este_ cu
jos fundos 5~9 qJSteados pela Câmara, pelo 
Senado, e pelos próprios Parlamentares e fun
cionários. Esse é um caso grave, nã·o se pode 
colocar panos quentes. Os responsáveis têm 
que ser c~gados, ou por ação ou por omfs
são. O crime é punível e se acracteriza não 
só pela ação mas, sobretudo, pela omissão. 
Há crimes inclusive de: Estado em que mesmo 

. inativa, pode alguém ser punido, como no ca
so de guarda de tóxico ou outro entorpecente. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, hoje vou tra
tar desse caso do Najt Nah~. das Bolsas de 
Va]ores, de São Paulo e cja Rio. _ . 

No dia 20-10-88 fiz um discurSo sobre isso 
e contei a história de Naji Nahas. Pouca gente 
a conhecia. Sujeito expulso do Egito, ·por con
duta delituosa procede_ criminosamente no 
mercado da prata _dos Estados Unidos, onde 
não pode sequer retomar. Estranho que de
pois de tudo isso tenha tornado cidadão brasi
leiro. Ontem mesmo, na Comissão dos Cri
mes da Terra, perguntei ao Delegado Romeu 
Tuma como _esse homem agiu para adquirir 
a n---ª:çionali®.de brasileira O próprio Diretor
Geral da Polícia. Federal fic:ou de informar-se 
também se surpreendeu. 

Sr. Presidente, quando fiz aquele discurso, na .éPoCa, refen-me à grande --vantagem que -
o Nahas com a, elevação do over price. Jogara 
n.Q mercaclo de futu.ros :da Bolsa e tinha que 
entregar uma grande quantidade de ações da 
Petrobrás. O preço estava alto, as ações alcan
çcmdo índices incomuns, e ele tiriha que faz"ef 
a entrega. E o que acõn:teCei.I? "bois ou três 
dias antes, qm Diretor do Banco· Central, Jua
rez Soares elevou o o-vemight em'5Q%, inexpli
cavelrnenU!, e a que aconteceu? As a~es caí
r~,_ O Nahas te'!"e condir;ões ~= compr*-Jas 
por voltar inferior e atendeu o seu c:orTipro-
misso, ganhando na época uma fábula. 

Lembro-me de que um dos jornais da époM 
ca_, por mim citado assim anunciava o fato: 
"TW(aS de juros do over vai a 50% ~ derruba 

em todas essas falcatruas, como Presi.dente_ 
da Comissã_o de _valores Mobiliái:ios. São_ as 
duas organizações mais relacionadas, em_bie
rarquia, fiscalização e comando sobre a_s .Bol
sas de valores. 

O que ocorreu agora? Novo golpe do Na
has, segundo os jornais, Fê-lo ganhar duzen
tos milhões de dólares; e ainda q!Je esteja sen
do processado desviou outros duzeo.tos mi-_ 
lhões de -dólares -para -o exterior,_ 

Como procedeu ele? Comprava:l::om flllan
ciamentos as ações_ que sempre se eb~vavam 
em razão das compras constantes que fazia, 
e as dava como garantia, em· caução, em pe
nhor. Quando as ações chegaram a eleyado 
préço, o que fez? DeixoJ.J de honrar os compro
missos de pagamento, e aqueles que financia
ram a compra estouraram. Este é o jargão 
das Bolsas de Valor_es. Mas, Sr. Presidente, 
há mais. Não é só a Isso-que quero me referir. 
É que o filho do Presidente do Banco Central 
está envolvido. 

Segundo os jom;;üs, Jornal do Brasil e O 
Estado de S. Paulo, este filho do Presidente 
do Banco Central fazia o mesmo tipo de opera
ção do Nahas, inspirado em suas práticas , 
dele bem aproximado, porque o pai fôra em
pregado do Nahas e subalterno. 

As pessoas com quem convivemos nos in
fluenciam mais do que aquelas que admira~ 
mos. Sr. Presldente, diz o jornal que _Q Presi
dente do Banco- Central chegou- do exterior 
e vai pedir um licendamento daquela institui
ção de crédito, enquanto negocia posições 
para tirar o filho dessa dificuldade. Esse ho
mem não pode pertencer aos quadros do Ban
co Central, não pode por ter esse passado, 
põrque não foi referendado pelo Senado Fe
deral. 

A Constituição Federal diZ-que-óPi'eSidEmi_e 
e Diretores do Banco Central só serãO nomea
dos depois de referendados pelo Senado Fe
deral. Quando a Constituição foi promulgada, 
S. s~ já estava ocupando o cargo. Entretanto, 
é um cargo de_d_emtssibilidade de fld nutwn. 
Lõgo, o Presidente teria que referendáMJo, ou 
submetê-lo à consideração do Senado Fede
ral. Não é o caso, por exemplo, de um Ministro 
dos Tribunais Superiores, que goza da vita6-
cied<,~.de .. diretordoBanco_Centra]". _ _ODiretore~a.então, -· _ ~ --· -~-

como dis&.e o Sr. Jua.rez Sqare~. Sr. Presidente, façq desta tribuna um apelo
1 

Aproveitei o ensejo, naqu~la época, para di- em que reitero ao Senhor Presidente da_RepúM 
zer que o Sr. Naj_i Nahas, era o_dono, por assim blica- agora, com mais motivo _ainda - que 
dizer, do Banco Sogeral, teve como Diretor demj:ta sumariamente o Presidente do Banco 
d.._~té-banco, como empregado seU, no Bancci · Central, sob pena de S. Ex" ficar numa: Situáção 
SOgeral, o Sr. Elmo de Araójo Camões. Elmo --cada vez mais difícil__ a_qui dentro. 
d~ Araójo Camões-é do_Bapco_Central. E mos- Se:i que alguns jornais dlzem qtie o- Presi-
trei que este homem estava com ele cOmpro- dente José S~mey tem --relações de ainizade 
metido; ~le [ôra empregado e subalterno. do com S. S' Entretanto, as relações de amizade 
maior especulador do Ocidente. E eu_ dizia do Presidente nunca chegam ao ponto de acu-
indusive da temeridade desse copmportaM plidar-se com situações_ dess_a natureza. 
menta. Um país de primários ter _livre e solto, Os setores de fiscalização fmanceira estão 
atuando no Brasil, um homem do potencial com um compromentimento assaz preocu-
criminoso do N~i Nahas. . pante. Um Presidente do Banco Central_ e seus 

Mostrei inclusive, Sr. Presídente, que o pró- Di retores têm que ter uma vida absolutamente 
prio Naji Nahas, na época, conseguira arqui- ilibada. -
tetar o ~~u plano para golpes maiores, colo- Sr. Presidente, estou de posse do relatório 
c~tndo Elmo de Araújo Camões _no Banco do Banco SogeraJ em que o Presidente Elmo 
Centra] e o Sr. Amoldo Wald, seu advogado, de Araójo Camões, Presidente do Banco Cen-
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trai era, à época, Presidente do ConSelho. E 
este banco tinha o domínio, a orientação, o 
controle acionárici-do Sr. Najl Nahas, cuja pri
são preventiva está somente hoje sendo pedi
da, quando ele já deveria há muito tempo· ter 
sido preso. ~ 

Ê o- registro, Sr. Presidente, que_ qt.i~ro fazer, 
reiterando o apelo ao Senhor Presídente da 
República, em virtude da gfa"vidade_ da situa~ 
ção, que S. Ex", com urgênda, retire esse ho
mem, não permita essa licença que pede, por 
sinal irregular. 86 o_ fato de ser Presidente do 
Banco Central dizem os jornais, já possibilitou 
que a1guns bancos particulares negociassem 
suas posições em relação a corretora do filho. 
E quem diz que também não em relação ao 
Sr. Naji Nahas, cuja prisão preventiva está sen-
do pedida? _ 

Ontem mesmo o Diretor da Polícia Federal 
requereu um inquérito. Há notícia de que a 
prisão preventiva foi pedida e de que fora proi~ 
bida, inclusive, a saída do Nahas do País. 

Sr. Presidente, tudo isso teria sido evitado 
se s_e levassem em consideração o que_s_e_ 
diz nesta Casa. Eu_ falei há mais de 8 meses_ 
exibindo dados concretos. 

De forma Que eu assim procedo na espe~ 
rança de que esses "gangsters'' internacionais, 
de alto poder de marginalidade, não conti
nuem a proceder temerariamente contra os 
interesses nacionais e a moralidade do mer
cado_adonário. E pior é que a tua premeditada: 
mente, sem risco,- com o acumpliciamento 
das maiores_autoridades do setor bancário ofi
cial. É o_apelo que eu registro hoje, na Casa,
ao Senhor Presidente da República: imediata 
demissão do Presidente do Banco Central. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ODAC!R SOARES NA SESSÃO DE 
19-6-89 E Q(JE, ENTREGUE A REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBUOWO POS
TERIORMENTE. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discUrSo.) Srs. SenadO
res, não desejava voltar a este assunto depois 
dos debates que aqui se travaram na última 
quinta-feira e na última sexta-feira, relativa
mente a esta questão do IPC, Instituto de Previ-
dência dos Congresslstas. -

Há cerca de 1 O dias, tive a oportunidad~, 
nesta Casa, rebatendo uma notícia publicada 
no Jornal Folha diS. Paulo e creditada a de
clarações do Senador Ruy Bacelar, de dizer 
que aquelas informações eram totalmente im
procedentes e que não poderia admitir ou su
por que o eminente Senador Ruy Bacelar as 
houvesse prestado. 

Fiquei por aí para não_ ser injusto conl" S. 
Ex" que não estava presente ao Plenário desta 
Casa, como não tem estado nos últimos dias 
quando se tem aqui debatido esta questão 
no Senado Federal. 

Na última sexta" feira, por ocasião daquelas 
discussões que aqui se travaram relativamente 
a essa questão, tive a oportunidade de ler no 
Jornal O EsUJdá de S. Paulo a seguinte maté
ria: "SenadOr acusa manoóra de faria". Eram-

declarações atribuídas ao Senador Ruy ·sace~ 
lar, dentre as quais desejava pinçar um peque~ 
no pa-rágrafo para dizer dã razão porque eu 
airida não havia- voltado a este tema. Nesta 
matéria atribuída ao nobre Senador Ruy Bace
lar c_on~ o _s~guinte: 

~- -=- '-'Segundo Ruy Bacelar, o próprio Gus
tavo de Faria sempre confirmou_ser o 
único responsável pela administração do 
IPC, isentando o ex-Vice-Presidente, Se
nador Odacir Soares e o ex-tesoureiio, 
Senador João Lobo." 

Como V.&, na última sexta-feira, informou 
a esta Casa, ao SenadOr João_Lobo e, por 
extenSão a mim, que a matéria havia chega9o 
ao· conhecimento da Mesa e que esta havia 
encaminhado o relatório do IPC à Comissão 
de- Constituição e Justiça, achei por bem, me 
reservar para naquela Comissão produzir as 
provas que demonstram a total lisura dos 
meus atas, quandO estive na vice~presidência 
do IPC. ----- - _ -

Entietanici, ~Sr. Presidente, não posso· rrie 
calar, Desta tarde, depois de tomar conheci
mento de _matéria publicada hoje no Correio 
Braziliense, página 3, sob o titulo "Bacelar vai 
pedir bloqueio dos bens de Faria e Soares". 
Esta declaração, se verdadeira, além de ser 
do ponto de vista jurfd.ico absolutamente im
procedente, leviana e caluniosa, sob qualquer 
aspectO não poderia ter a mínima proCedên
cia, porque a minha participação neste episó
dio, que está sob apuração pelo próprio IPC, 
e hoje pela Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, foi meramente circunstancial. Tive 
oportunidade de assinar três documentos, 
doís oficíos e uma guia de retirada de co_n_ta 
de poupança - guia esta vinculada formal
ment~ ao _primeiro documento datado do dia 
12 O e novembrO de_1987 e se fôsSemos, Sr. 
Pre5fdeitte~- S~. Senadores, analisar esses do
cumentos, do ponto de vista jurídico, estariam, 
cOmo, juridicamente perfeitos e sob ré eles não 
se pode-levantar, qualquer dúvida ou qualq~er 
suspeJÇão~ ___ - _ -~ _ -

Por esta razão, a declaração do Senador 
Ruy Bacelar seria, se verdadeira, leviana e caJu~ 
nlosa. E mals grave do que isso, ela conteria 
uma _malícia, ou esperteza, muito grande, porR 
que S. Ex'~' - a que não quero considerar 
que não esteja plenamente consciente daquilo 
_que disse, se é que disse - já foi deputado 
federal e é senador da República e não é justo 
admitir-se não conheça S. Ex" os fatos ou as 
leis. 

Quero Chamar a atenção dos outros sena
dores~ principalmente daqueles que faziam 
parte do Conselh~ Delibera_ti~_o do IPC, prind
palmeríte-daqUeles qu~ faZiam p~~- do C:on-. 
selho Consultivo do IPC e dos ex-tesoureiros, 
porque a declaração do Senador Ruy Bacelar 
está prenhe de malícia, - e vou demonstrar 
isso -ag-ora. -

S. Ex~ teria dito o seguinte, que o jornal 
divulga: 

"O presidente do"lPC! Senador Ruy Ba
- ceiar, anunciou ontem que esta semana 

entrará-n:a Justiça com pedido de blo-

queio dos bens do Deputado Gustavo de 
Faria,-e -do Senador Odacir Soares e do 
Funcionário Arnaldo Gomes todos envol
vidos nas irregularidades da gestão dos 
dois primeiros presidente e vice-presiden
te do ?rgão." 

E;- mais à Frente, o·senador Ruy Bacelar 
teria insistido ·nos termO.s "gestão do Depu
tado Gustavo de Faria e do Senador Odacir 
Soares." -

Primefro, quero-dizer a V. Ex", Sr. Presidente, 
_e ao Senado que tenho a consciê_ncia tran
qüila, estou absolutamente tranqüilo, estou 
agu-ardando inclusive se_r chamado pela Co
missão dê Constituição e Justiça para de
monstrar que os três atas que prãtiquei estão 
na conformidade do Direito e da lei, não po
dem ser-considerados, sob nenhuma forma, 
de irregular. Ehtão, gostaria de chamar aten
ção exatamente para este ponto: quando S. 
Ex", o Senador RuyBacelar, fala em "gestão", 
na realidade está extrapolando a responsabi
lidade- para o Coilselho Deliberativo e para 
o Conselho Consultívo do IPC. Porque a lei 
que criou o IPC, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é clara quando define em que se constitui 
a administração do IPC. Diz a lei que a adminis
tração do IPC é constituída do Presidente, do 
Vice-Presidente, dos três Tesoureiros, do Con
selho Deliberativo e do Conselho Consultivo. 

Como S. Ex' não declarou aqui ou publica
mente, nem disse que o Conselho Deliberativo 
e que o Conselho Consultivo do IPC seriam 
igualmente respon:5~veis, S. Ex" coloca pala
vras que, do ponto de vista jurídico, chegariam 
à mesma conclusão; porque gestão é juridica
mente uma coisa tão ampla que não se limita
ria ao Presidente e ao vice e extrapolaria para 
os tesoureiros,_ e extrapolaria, como quer a 
lei, para o_ Conselho Deliberativo, para o Con
selho Consultivo. 

O Sr. EdisoD Lobão- V. EX' me concede 
um- aparte! 

O SR. ODACIR SOARES - Concedo 
o aparte ao nobre Senador Ed.ison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão - Senador Odacir 
Soares, não conheço o processo, não conhe
ço as suas conclusões, mas conbeç_o_ V. ~ 
e conheço o Senador João Lobo. Estou con
vencido de que nenhum dos dois seri~ capaz 
de praticar qualquer irregularidade na gestão 
anterior do IPC. V. Ex" tem a minha solidarie
dade assim como a tem _o S~nador ..,João Lobo .. 

O SR. ODACJR SOARES - Agradeço 
a V. EX', nobre Senador Edison Lobão, pois 
nãO tiiiha dúvidas de que receberia de V. EX:' 
eSta sOlidariedade, porque V. Ex• me -co~hece 
inCluSive há muito tempo e qmhece_particu
larmente a minha atuação no Sen--ªctº-Federal. 
Digo a V. EX' que ela veio ern boa hora, porque, 
partiCularmente, do mesmo modo, que outros 
membros da Diretoria do IPC, estou vivendo 
esses me_smos momentos_ constrangedores, 
por culpa exclusiva de declarações dtvu1gadas 
pela imprensa _e atribuídas a quem tinha e 

- tem o dever de conduzir essa questão sob 
o princípio da ética e sob o princípio do respei-
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to. Acredito, e tenho absoluta certeza, que es
sas declarações não poderiam s_er prestadas 
por S. Ex•, o SeOador Ruy Bacelar, senão quan
do essa questão chegasse ao seu final. S. Ex" 
estaria inclusive expondo não apenas os Sena
dores que faziam parte da diretoria do IPC, 
como também o Congresso Nacional e mals 
do que isso, neste_ momento, está eXpmido 
também o próprio IPC, que se vê agora às 
voltas com uma Ação Popular impetrada pe
rante o Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES -Com muito 
prazer. 

O Sr. Jutahay Magalhães- Como com
panheiro de Bancada do Senador Ruy Bacelar 
e mais do que companheiro de Bancada, co
mo companheiro de representação estadual, 
lamento que V. Ex" esteja fazendo afirmativas 
a respeito da personalidade_ do Senador Ruy 
Bacelar, que para mim não correspondem à 
realidade. Estou certo de que S. Sr aqui, no 
plenário, corno tem falado em algumas oca
siões de público, irá expor o ponto de vista 
da atual direção do IPC. Não entro no mérito 
da questão, porque primeiro conheço apenas 
por um relatório que chegou às minhas mãos 
que li, com todo cuidado, e sei que V. Ex" 
corno qualquer Senador, que tenha feito parte 
da Administração do IPC no passado, tem o 
desejo e a satisfação até de que este _assunto 
seja resolvido de urna vez por todas e o mais 
iniediatarnente possível. Mas ternos que fazer 
todas as apurações necessárias num caso que 
se tornou público, imediatamente e com todo 
o rigor. Não faço acusação nenhuma a V, Ex" 
nem ao Senador Jeito Lobo; mas como o 
assunto veio à baila, ele deve ser_ tratado até 
o finaL Estou certo de que V. Ex'- concorda 
em que a _apuração tem que __ir até o final, 
para se, esclarecer iss_o de uroa_vez por todas 
e de imediato. Não podemos protelar essa 
decisão do Senado a respeitei do assunto. Jsto 
é do interesse de V. Ex" comO de qualquer 
Companheiro. Pessoalmente, frz um pronun
ciamento aqui, que não tem nada a ver com 
o IPC, em que digo que todos_ esses conselhOs 
de administraç_ão que existem por aí devem 
se tornar cc-responsáveis por tudo o que 
acontece nas empresas. Não é possível no
mearem-se, por apadrinhamento ou por mo
tivó de amizade, conselhos fiscais e de admi
nistração que não funcionam. Esses conse
lhos de empresas ou órgãos, que existem exa
tamente para evitar__qualquer equívoco que _ 
possa ser cometido, devem ser c_o-responsá
veis, Sei que V. Ex" está usando de seu direito. 
Apenas como companheiro, amigo e colega 
de Representação do Senador Ruy Bacelar, 
minha intervenção é para dizer que estou certo 
de que S. EX' dará seu ponto de vista, -que 
pode ser contrário ao _de V. Ex•, mas tenho 
certeza de que S. Ex" também está pensando 
que está agind6"corretamente. Por _Isso quero 
que V. Ex" me desculpe·por interferir no seu 
pronunciamento, mas o meu des_ejo ê de que 

o Senado se pronuncie imediatamente e ú 
ao fundo da questão de uma vez por todas. 

~ O SR. ODACIR SOARES - Agradeço 
O-aparte de V. ~·e o concedi pOrque tinha 
certeza de que V. EX' af:rmaría o que acaba 
de afirmar- Só (aço um pequeno reparo ria 
ColocaçãO: de V. Ex• não eStou fazendo acusa
ções- ao Senador Ruy Sacelar; estou fazendo 
acusaçõ~s às afirmações que S. Ex" teria pres
tado à imprensa. Não f~ nen_hul!la afirmação 
sobre o comportamento de S. Ex~ corno Sem~
dor. Mas o fiz e continuo a_ fa_zer e farei em 
qu8Iquei" momento, em qualquer oportunida
de, sobre as declarações que S. Ex" vem pres
tando à imprensa. E V. Ex' acaba de, com 
o seu aparte, me dar razão. 

Antes de se prestar qualquer tipo de entre~ 
vista à impresria, antes de serem chamados 
a Câmara dos Deputados e o Senado Fçderal 
para deliberarem sobre essa matéria, _o IPC 
deveria ter exaurido no seu âmbito a apuração 
dOS ·ratos e não o fez. Ao __ invés_ de ter exaurido 
a apuração desse fato, encaminhou para a 
Câmara dos Deputados e para o Senado um 

. reratório tecnicãmente mal feito, primário -
-eu diria - pelo menos no que se refere a 
mim; inteiramente imprOcedente. E não se~ 
iiam apenas levianos e caluniosos aqueles 
dois audltor~s que subscreveram o relatório, 
mas o_Conselho Deliberativo que o aprovou, 
sem irivestiQar profundamente as informações 
nele contidas. S. ~ que aprovaram o relató
rio são_igualmente responsáveis pelas falhas 
constantes do relatório, pelo menos em rela
ção a mim. o __ relatório é primário, é tecnica
mente primário. Não tenho dúvid<:Js. 

Entoo;- quero dizer a V. Ex' que o apárte 
de V. Ex' só faz reforçar a minha tese. A maté
ria, antes de vir ao julgamento do Senado_ F e
-dera!, deveria ter sido ex.au.stivamente apurada 
perante o Conselho Deliberativo do IPC, que 
chamou a si essa incumbência, que efetiva
mente é da sua atribuição. 

O Sr. Hugo Napoleão - Permite-me V. 
Ex' um aparte, nobre Senador? 

O SR- ODACIR SOARES - Concedo 
o aparte ao nobre Senador, meu Presidente, 
Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador __ 
Odacir Soares, V. Ex!' está, naturalmente, usan
do_ de um_di_re_ito regimental, qu_ando assoma 
à tribuna para tecer as considerações que julga 
pertinentes ao caso em tela Mas, do que isso, 
V:_fr foi ç_hamado à colação, pelos !!JOtiVps 
que acaba ele _expor. Há poucos dias, V. Ex' 
já teve oportunidade de dizer a esta Casa e 
à Nação dos fatos relacionados com o assunto 
que ora, mais uma vez, __ está_ abord_ando. Na
quela ocasião~ pareceu-me perfeitamente ela~ 
ro, límpido e cristalino e també!Jl~ por que 
não "âizer, _m-uito claros" 05 argumentos que 
v; fr: trouxe. Tanto foi assim que o Senador 
Mauro B_enevides, que nã_o é do nosso Partido, 
apressou-se em dizer a V. EX, pessoalmente, 
que, não tinha tido tempo suficiente para diiier, 

_mars ou m~no_s, [sto que estou eu a_ afirmar 
aqui e agora. Portanto, prossiga. Acho que 

é realmente indispensável que os_ fatos se es
clareçam, até para resguardar a incolumidade 
de V. EX', com relação a qual eu me solidarizo. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- PermiM 
te-me V. Ex" urri--apã.rte; i'lcibi"e Senador? 

O sR: ODACIR SOARES -··cam· muito 
prazei, nobre" Senador Rachid Saldanha_berzi. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Nobre 
Senador_ Odacir SoareS, não acredito qUe o 
nobre 8-eDador Ruy Bacelar tenha feito essas 
dedaraçCes._Acre_dito que tenha sido distar~ 
ddo pela imprensa porque, rea1mente, as acu
sações· são-9raves e· não houve Uma apuração, 
nada foi apurado para que se chegasse a esse 
f".xtremo ·de já pedir medidas extremas contra 
V. EX'. Nós que o conhecemos há muito anos, 
bravos companheiros de muitos anos nas li
des polítkas, não o julgamos capaz de come-

. ter um ato_dess€:. V. Ex" pOde ficar tranqüilo 
porque nenhum de nós, senadores, pode ad
mitir que V EX' tenha come_tido um_ deslize 
lá no IPC. Acredito que foram precipitadas ou 
distorcidas as palavras do Sr. Senador Ruy 
Bacelar, mas é preciso, realmente- e o·Sr. 
Senador Jutahy Magalhães tem razão - que 
se àpure rapidamente pim~- que istO nãO seja 
todos os dias motivo de des_moraliiação desta 
Casa, cõmo- há outras declarações: "Ah! Eu 
vim aqui porque, agora, eu vou moralizar o 
Senado, eu vou fazer isto ... ".O qlu:!-eisto,-meu 
DeuS? Eu nunca vi isto. To dos têm f<ilitd_o que 
querem posar de bonzinho perante a impren
sa, querem moralizar o Senado, às nossas cus
tas. Há quantos anos estamos aqui? Não há 
um ato de deslize de qualquer um dos senado
res. Eu-não-COnheço. De ffiodO que é preciso_ 
que se apure e acho· que V. Ex• está sendo 
VÍtima nesta hora. Não acreditamos que V. Ex" 
fosse capaz de cometer_ qualquer deslize no 
IPC. Este é o nosso conceito. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite--me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Permita-me 
apenas agradecer, inicialmente, as palavras do 
eminente Senador Hugo Napoleão~ quando 
inclusive S. Ex' diz e refresca a memória desta 
Casa e dos_ aUsentes_ - todas as. ausências 
são atrevidas e nós temos sido vitimas das 
ausências_ atrevidas no Sen~do, na Câmara 
e na vida pública. O Senador Hugo Napol~ão 
disse muito bem que, há cerc~ de dez dias 
ab:ás, eu tinha feito um pronunciamento aqui, 
exatamente na esteira das_ declarações não 
desmentidas pelo Senador Ruy Bacelar. 

Dizia eu, naquela ocasião, que não me era 
Jícito e justo acreditar que S. EX' pudesse ter 
feito declaraçQe.s tão irresponsáveis contra um 
colega, principalmente na Presidência de um 
órgão que, naquele momento, tinha a incum
bência de apurar um fato por ele mesmo de-
nunciado. ·-, __ , _- --- -

(:?ara satisfação minha, na última s.exta-felra 
li no jornal, e esse fÇlto de certa forma não 
me satisfez, porque era uma colocação en pas
sant dos episódios ocorridOs na qUkita-feiia 
passada, mas, de qualquer maneira, S. Ex" 
dizia que a responsabilidade pelos_ atas prafi-
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cados no IPC eram da resporisabilidade do 
Presidente que tinha dito, perante o próprio 
IPC, perante a Cãrffáfa -dos Deputados e· pe
rante a Imprensa, nas diversas oportunidades 
em que se defendeu, que ele era o único e 
exclusivO responsável por todas as aplicações 
financeiras oconidas no IPC, fat6 quê de'lo 
aplaudir, pela decência de quem prêstou tais 
declarações. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Gos
taria de apartear V. Ex-. 

O SR. ODACIR SOARES -V. EX' me 
perdoe, mas quero apenas concluir essas co
locações. _ 

O Senado_r Hugo Napoleão lembra que eu 
aqui me defendi, dizendo que aquelas declara
ções não _tinham nenhuma procedência. Na 
última sexta-feira li declarações do Senador 
Ruy Bacelar que me satisfizeram mas, hoje, 
lamentavelmente, ao que parece, S.Ex" insiste, 
e insiste de forma primária, numa questão que 
qualquer estudante de Direito conhece< Seria 
uma declaração infeliz juridlcamente, primária 
politicamente, mé!s que atinge dois coelhos 
de uma só cajadada: atinge a mim e ao Depu
tado Gustavo de Faria e atinge também o COn
selho Deliberativo e "o Cons_elho Consultivo elo 
IPCque também são responsáveis pela gestão 
do IPC, pofque integram sua administração, 
na fonna da lei que o criou. E eu queria tam
bém agradecer ao eminente Senador Salda-_ 
nha Derzi pelas palavras que acaba de proferir, 
porque, na realidade, eu quero dizer, Ex~, que 
estamos desejando que a Comissão de_ Cons
tituição e Justiça_ do Senado imediatamente 
dê curso às providências necessárias, e emita 
o seu juízo e se for o caso, de mim e do 
Senador João Lobo, receba as provas, tome 
os depoimentos que forem considerados ne
cessários para que _se possa imediatamente 
resolver esta questão que a ninguém serve. 
Não vejo a quem possa servir teimar-se numa 
discussão desse tipo. Então, agradeço a V. 
Ex!' as paJavras que acaba de proferir e desejo 
conceder o aparte ao Senador Od Sabóia de 
Carvalho. 

O Sr. Cid Sabá ia de Carvalho - Sena
dor Odacyr Soares~-~stou ouvindO_n_ão sQmen
te dando atenção necessária as suas palavras, 
mas também aos-apartes. E me causou uma 
boa impressão o aparte ,do Senador Jutahy 
Magalhães, porque S. Ex• _toca numa tecla, 
que sua sensibilidade indica, como uma das 
mais importantes. Não sei, como numa dire
toria de um órgão, venha a se catar este ou 
aquele responsável por uma determinada ope
ração. Os conselhos realmente devem ser res
ponsabilizados, porque são os órgãos maiores 
de todos os entes jUrídicos. Todos os entes 
jurídicos que têm conselhos, naturalmente co
mo lembra o Se_nador Ju_taby:_Magalhães são 
os integrantes destes Conselhos, responsáveis 
pela vigilância, responsáveis pela fiscalização, 
responsáveis por um acompanhamento, de 
ta] forma que a desidia é uma forma de che~ 
gar~se à responsabilidade. No caso de que 
fala V. Ex'., parece que estão acatando, num 

colegiado de vários integrantes, aaueles que 
pudessem ter uma responsabilidaGe pela infe~ 
liddade do comportamento dentro dos limites 
do órgão, dentro do seu estatuto, pessoas que 
foram levadas, de boa~fé, dentro dos critérios 
de organização, a assinarem este ou aquele 
aocuinento. Mas, a se responsabilizar todo o 
colegiado e não apenas o presidente que cha~ 
ma a si toda a responsabilidade pelo que tenha 
ocorrido, a se responsabilizar um ou outro é 
moita mais téCrtito, é niuito mais jurídico res~ 
ponsabilizar~se a todos, indusive os integran
tes dos Conselhos porventura existentes no 
IPC. _Não conheço bem a estrutura do IPC, 
ma-s p-arec-e-me estranho esse ·comportamen
to. -como·o-S""eriãdor Jutahy Magalhães, acre
dito que o Senador Ruy Bacelar não tem, para 
com V. Ex~, a menor animosidade. S. Bel' talvez 
tenha _si_do até infeliz ou tenha sido forte numa 
ou noutra declaração, mas, por certo, não exis
te, no nosso companheiro do Senado, repre
sentando a Bahia com tanto brilhantismo co
mo faz, não há em sua conduta, evidente
mente, nenhum intento de atingir V. EX Sou 
daqueles que defendem a perfeita apuração 
dos fatos. Para mim, só são responsáveis 
aqueles que, dependendo do tipo de processo. 
tenham uma dedaração processual que reve
le, realmente, a parljdpação ou omissão crimi
nosa_ou pélo menos a omissão culpqsa. Eu 
acho que está havendo uma antecipação em 
tudo O que diz respeitO ao IPC. Tem havido 
determinadas antecipaçõ~s. Dai porque, co
mo o Senador Saldanha Derzi fala, é neces
sária uma apuração mais rápida, uma apura
ção mais veloz a fim de acabar com este esta
do em que todos se sentem acusados sem 
que se saiba, propriamente, qual é a acusação. 
Acho que V. Ext tem todo o direito de se defen
der, é um direito li_gado a sua própria persona
lidade, a sua própria dignidãde, a sua própria 
honra e esse direito deve ser exercitado. E 
nós estamos aqui escutando V. EX" com tCiao 
o- respeito. E somos daqueles que entendem 
que a apuraÇão verdadeira mostrará a digni-

- dade de V. ~ como também mostrará a dig- ' 
nidade do Senador João Lobo, que aqui já 
falou. O que me entristece é ter que ver os 
companheiros de Senado tratando de assun
tos tão delicados, assuntos tão complicaCios 

-também, porque tão iiQados à dignidade de 
cadã uri1, em assembléia aberta, quando, na 
verdade, esse assunto deveria mesmo era ser 
tratado nas comissões competentes, nas apu
rações que fossem formalizadas para que não 
restassem honras ofendidas indevidamente. 
Eu acho que sempre se ofende indeYidamente 
quando qualquer faJa é dita, qualquer fala é 
lançada, quando a sentença é prolatada antes 
da apuração dÕS fatos. Acredito, porque co
nheço as declarações _do Deputado Gustavo 
de Faria, que S. Ex' sentê-Se-plenáinente res
põn§avel pelo que acóriteceu ao IPC: Pela boa 
ou_ pela mil aplicação; pelo sucesso ou pelo 
insUcess_o do IPC; pelo resultado que, seja de 
dolo, seja de mera -culpa, realmente está aí 
se revelando. S. Ex" se diZ-responsável. Ainda 
não sei, porque não se acredita em sua confis
são, uma confissã~ que é feita de modo tao 

. claro. Não a confissão -do delito, mas a conf15-
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sâo da autoria dos atas que estão sendo dedq
rados como lesivos ao__IPC. Esses atos_~o 
praticados; devem ser examinados quanto le
sionam, porque lesionam, quem os praticou 
e se a confisSão, realmente, correspondente 
à verdade. Era isto queria dizer a V. ~-

CJSR. ODACIR SOARES -Queria ape
nas reiterar que o desejo de ver esses fatos 
apurados com rapidez, com transparência, 
mas com responsabilidade, sempre constituiu 
a minha principal preocupação. 

O desagradável é ver-se deClaraÇões presta
das à imprensa com base num relatório que, 
na realidade, não tem nenhum pertinência. 
As declarações que a imprensa tem veiculado 
como sendo da responsabilidade do Senador 
Ruy Bacelar não têm nenhuma pertinência 
com as provas colhidas no respectivo relatório. 

E, por outro lado, o relatóriO, repito, no que 
concerne a mim foi produzidõ primariamente. 
O relatório é parcial, não é isento, e nem os 
-auditores nem o conselho que os aprovou tive
ram o cuidado de verificar cOin profundidade 
as declarações que ali foram pestadas. 

Vou demonstrar isso por ocaSião da minha 
audiência, na ocasião em que for chamado 
à ComissãO de Constituição e Justiça. -

Desejo inclusive, que toda apuração desse 
fato possa ser feita às daras, neSte Plenárlo, 
porque, como eu disse, Os atas que prati(Juei 
são juridi~_amente perfeitos. - -

O Sr. Mauro Benevldes:- V. EX' me per~ 
mite um aparte, nobre Senador Odacir Soa
res? 

O SR. ODACIR SOARES -Concedo 
o aparte ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro- Benvides- Nobre Senador 
Odacir ~oares. Hã poucos instantes _o nobre 
Senador Hugo Napoleão, Presidente do Par
tido a que pertence v._ Ex~ se repcntava ao 
comentário que fizemos logo após o seu últi
mo discurso, há cerca de dez dias, quando 
esse episódiO do IPC foraqui relatado por 
V. EX', Como mensão específica a· Um único 
ato, a alguns atas que V. ~ praticara no exer
cício momentâneo da Presidência do Instituto 
de Pi-evidência dos Congressistas. E mesmo n.a.:
quela oca5ião nós laStimamos, tanfo á Sena
dor Hugo Napoleão e eu, e presente também 
o Senador Edison Lohão, que aquele episódio 
tivesse sido tratado daquela forma, sem se 
assegurara V. Ex" aquele direito, aquela prerro-
gativa de expôr os seus pontos de vista e apre
sentar a defesa naquela ocasião em que seu 
nOme fora apenas mencionado nos fatos que 
se registraram no âmbito do IPC. Neste mo~ 
menta em- que V. Ex' vem uma vez mais à 
tribuna do Senado Federal Pi'éitar os seus 
esclarecimentos, desejamos_ @e esta celeri
dade aludida pelo Senã.dor Jutãlly -Magalhães, 
que v: Ei{l' "reenfãtíza, ae·- fato se registre, a 
fim de que não paire qualquer dúvida quanto 
à atuação equilibrada, serena e sem mácula 
de V. ~ ç:Oinõ Um dos ii1teg-rantes do Instituto 
de Previdência dos Congressistas . 
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O SR. ODACIR SOARES- Muito obri
gado ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Afonso Sancho - Permlte-me V. 
EX~' um aparte? 

O SR- ODACIR SOARES -Ouço V. Ex' 
com prazer. 

O Sr. Afonso Sancho - Hoje, pela ma
nhã, estava ainda em Fortaleza, quando ouvi, 
às 7 horas, no Bom DitJ __ Brasl1, a primeira notí
cia em que envolvia o nome de V_, Ex' Fiquei 
surpreso, porque, finalmente, o_ assunto ainda 
não tinha sido apurado. As 12 horas e 30 mi
nutos, ouvi as dedarações ao Vivo do Senador 
Ruy Bacelar. Não tenho procuração para de
fendê-lo. Porém, S. Ex"' disse apenas que iria 
pedir à Justiça providências no sentido de fa
zer com que os bens do Deputado Gustavo 
de Faria e de algumas pessoas ficassem con
gelados. Sabemos que existem dois fUncio
nários envolvidos nisso. Subentendi então que 
o Senador Ruy Bacelar_não se estava referindo 
aos seus colegas, e sim àquelas outras pes
soas. Entendi que o nobre c:olega deveria ter 
feito uma interpelação cedo se aquela notícia 
fora publicada no Correio Braziliense, às v~zes, 
o jornal avança e subentende as _cQi~s precipi
tadamente. Semana passada, tivemos aqui 
discussões em que se envolvia o nome do 
nobre Senador João Lobo· e V. Ex" não entrou 
na história. Logo, conClui-se que pode ter sido 
a1gum repórter com uma preferência especial 
pelo Senador Odacir Soares, e portãntõ~ colo
cou o nome de V. Ext 

Mas, acredito que o Senador RuY Bacelar 
não quis atingi-lo porque tanto no horário de 
12 horas e30 ininutos, telejoma1 da Manchete, 
como no horário de 1 hora do jornal Hoje 
S. ~ não falou no nome do Senador. Mas 
sim no nome do Deputado e no de algumas 
pessoas envolvidas no assunto. Era esta a res
salva que gostaria de fazer porque é bom que 
se procure fazer justiça na hora e no momento 
oportuno. É o que estou pretendendo fazer 
sem procuração do Senador Bacelar. 

O SR_ ODACIR SOARES -V. Ex" está 
me transmitindo uma informação que tam
bém me foi prestada pelo Senador Jarbas Pas
sarinho quando me disse que no Bom Dia 
Brasil de hoje teria ouvido e vls_to o Senador 
Ruy Bacelar sendo entrevistado e que S. Ex' 
não teria feito referência ao meU nome. 

Mas, estou louvando-me numa entrevista 
publicada no CorreÊo BrazJ7iense. E, do mes
mo modo que a matéria publicada na FoJM 
de S. Paulo não foi desmentida, eu tenho ra
zões para presumir que esta matéria publicada 
no Correio BrazUiense teria como fonte o Se
nador Ruy Bacelar. 

De modo que, Sr. Presidente, feitas estas 
considerações ... 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me 
V. EX' um aparte~ nobre Senador? 

O SR. ODACIR SOARES- Com prazer, 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena -A mim me 
parece, nobre Senador, que V. EJr tem não 
só o direito mas também o âever de se defen
der, como está fazendo neste instante, diante 
notidário da imprensa. É pena que rea1mente 
este __ assunto não s,e restrinja ao âmbito do 
inquérito competente que tem que ser rápido 
e rigoroso, para a devida apuração de todas 
as acusações feitas à ex-Diretoria do IPC. Te
nho para mim, conhecendo como conheço 
V. Ex", que V. Ex" é um homem de bem, como 
homem de··bem é tambéni- O Senador João 
lobo. Não se pode acusar ninguém sem pro
vas, ainda mais homens públiCos, com-o V. 
-Ex", como o Senador João Lobo, e sobretudo 
numa hora em que há no País uma verdadeira 
~mpanha orquestrada contra os políticos, no 
senti.do de comprometêwlos aos olhos da opi
nião pública. Eu disSe até Um dia desses, es
crevendo um artigo para um jornal do meu 
Estado, que essa campanha contra os políti
cos é insidiosa e que é preciso que todo mun
do se lénOre qtie não há democracia, sem 
política e nem política, sem políticos. E nós 
não queremos, evidentemente, ter políticos 
sem honra PortantO, ã.cho"-que V. Ex" está· fa
zendo muito bem. Eu estaria também, no seu 
lugar, nesta tnbuna para trazer a sua defesa 
e exigir que o Senado, através de comissão 
de inquérito, apure toda essa denúncia urgen
temente para que possamos, realmente, nos 
colocar, perante a Nação como uma InStitui
ção que zela pela honorabilidade dos seus 
membros. Receba V. EX', portanto, as minhas 
felicitações pelo seu posicionamento firme, 
em defesã de sua honra e de sua dignidade 
de homem público. 

O SR. ODACIR SOARES- Mutto obri-
9ado, nobre Senador Humberto Lucena. Na 
realidade o que sempre desejei é que esse 
fato pudesse ter sido apurado com rapidez 
e condMSi~ente. Mas, na verdade, as entre
vistaS Caminharam na frente da apuração dos 
fatos. O próprio doCumento que foi encami
nhado à Mesa da Câmara dos Deputados e 
à Mesa do Senado Federal não é conclusivo. 
O próprio dOcumento que serviria de prova 
para demonstrar a prática de qualquer irregu
laridade por quem quer que seja é técnica, 
manifesta e confessadamente incompleto, 
Porque nele está dito isso. 

O Sr. João Lobo -- Permite-me V. Ex' 
um aparte? - -

O SR. ODACIR SOARES -Com multo 
prazer, Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo -Senador Odacir Soa
res, já falei duas vezes sobre esse assunto e 
não queria mais abordá-lo, a não ser provo
cado. Entretanto, quero aproveitar este aparte, 
no final d_o_ seu discurso para me solidarizar 
c:om V. Ex' Entendo que foi lamentável, pro
fundamente lamentável a atitude do Presiden
te do IPC, quando rios expôs à execração pú
blica. Eu e V. Ex" temos sofrido ·horrores_ dos· 
jornais desta terra e da minha. Tenho recebido 

acusações frontais _d_e wn assunto que nunca 
chegou a ser nem esclarecido, apesar das re
petidas declaraçõeS que tenho feito de que 
não tenho nenhwna participação, nenhurri en
volvimento neste_ assunto, como de resto 
V. EX' também o tem feito. Só posso )éUJ"lentai 
profundamente que estejamos expostos a to~ 
das essas calúnias, quando expôs o Poder Le
gislativo a mais esses respingos de lama, por
que veja V. Ex", a injúria que se atira -Sobre 
o p·oJítico é uma coisa irreversível, é um risco 
de unha na "página de um livro e não volta 
nunca mais. Quem é que vai sanar os danos 
da nossa reputação, do nosso conceito em 
nossas terras ou no meio público? Somos ho
mens públicos, somos políticos e ternos a nos~ 
sa honra a nossa dignidade muito fina, não 
deveriamos ser expostos, ser atingidos, do_ 
modo como_ o fomos, por uma imprevisão 
e eu não diria nem_leviandade, foi uma falta 
de habilidade na apuração desses fatosJa.nlen
táveis que aconteceram no IPC. Se realmente 
existem esseS fatos que se tem acusado e 
que se tem falado, teriam que ser sigilosa
mente apurados, nlriguéiii. queria que eles fi
CaSSem encobertos~ mas som~nte após-~ apu
ração cuidadosa para não expor a nós, políti
cos, e isso sim seria-- uma espécie _de ética, 
de coleguismo, e aí sim, não coleguismo para 
proteger desonestoS, nem-culpados, longe de 
_mim_ querer isto, eu queria apenas que não 
tivé?semo.S sido expostos, coino fomos n~ss_e 
infeliz incidente do IPC Eu quero me solida
rizar com V. Ex-

O SR. ODACIR SOARES - Eu queria 
voltar ainda ao aparte do Senador Humberto 
Lucena. Na realidade, o _que lamento, é que 
efetivamente as apurações que se verificaram· 
no âmbito do IPC riâo tenh~ln se aprofundado, 
e que o documento afinal produzido pelo IPC 
tenha concluído por práticas de irregularida
des sem aprofundar a investigação._}:: isso vai 
ficar demonstrado no momento oPortU.OO, - . 
quando fornios chamados à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Nesta oca
sião determinados membros do Conselho De
liberativo vão se envergonhar de terem podido 
supor que este Senador fosse capaz de ter 
praticado aquilo que está, inclusive, em aJgu. 
mas perguntas, induzindo, muitas vezes, ates
temunha, o depoente, a seguir este ou aquele 
caminho. 

Os Membros do __ Conselho Deliberativo do 
-IPC Vão se enVergonhar daquilo que puderam 
supor num determinado momento. E, lamen
tavelmente, as desculpas que vão nos apre
sentar não serão suficientes para apagar a nó
doa, os respingos de lama que lançaram sobre 
a minha pessoa e sobre o Senador João_ Lobo. 

Mas, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, quero 
deixar bem claro que vim a esta tribuna, hoje, 
para repelir, mais uma vez, as insinuações mal
dosas e caluniosas veiculadas pela imprensa, 
atribuídas ao Senador Ruy Bacelar, Presidente 
do!PC. 

Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml) 
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Faço saber que, o Senado Feder?ll aprovou, 

nos termos do art. 52, inC;lSo V, da Consti
tuição, _e_eu, Nelson Carneiro, Presidente, pro
mulgo ~ seguinte 

RESOLUÇÃO N• 36, DE 1989 

Autoriza o Governo .do Estadp_ do To
cantins a contratar operação de emprés
timo externo_no va/Q_l de _(JS$ 
400,000,000._00 (quatrocentos milhões 
de dólares americanos),junto a um sindi
cato de bancos estrangeiros. 

Art 19 É o Governo do Estado do T ocan
tins, nos termo_s _do art 5~. inciso V, da Consti
tuição Federal, autorizado a contratar opera
ção de .empréstimo externo no valor de US$ 
400,000,000.00 (quatrocentos niilhões de dó
lares americanos), com um sindicato de bªn
cos liderados pelo MNC Intemational Bank e 
pelo Banque Worms, nas condições fmancei
ras aptovadas pelo Banco Central_ do Brasil, 
destinada a projeto de infraMestrutura em diVerM 
sas regiões do Estado. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1989. -
Senador Nelson CiJmeiro, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, da ConstiM 
tuição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, proM 
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 37, DE 1989 

Autoriza o Governo da União a con
tratar operaçáo de crédito externo supleM 
mentar, no valor equivalente a DM 
3,900,000.00 (três milhões e novecentos 

mü marcos alemães), com o Bayerische 
Vereinsbank Aktiengesellschaft (Banco 
da Baván'a). · 

-Art.- T" É o Governo da União autorizado, 
nos termos do arl52, inciso V, da Constituição 
Federal, a contratar operação de crédito exter
no no valo_r de DM 3,900,000.00 (três milhões 
e IiovecWtos mil marcos alemães), com o 
BayerfS-che Vereinsbank Aktiengesellschaft 
(Bail.Co da B_avária), destinada ao financia
mento parcial do custo de importação de bens 
e serViços alemães para o Projeto de Capaci
tação Indl,lS_trial Aeronáutica. 

Art. ~ · ~sta -reso[U_ção entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junlw de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Pres.idente. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, 
nos termos do éU't. 52, inciso V, da Consti
tuição, e eU, Nelson Carneiro, Presidente, pro
mulgo á seguinte 

_ _ RESOLUÇÃO N• 38, DE 1989 

Autor/ia a-CõTnplliihiiiViile dõ Rio Do
ce ....... CW?D, a contratar operação de cré
dito externo, com garantia da Gnião, no 
valor de CURDA 2,721,600.00 (dois mi
lhões, setecentos e vinte e um mil e seis
centos d6/ares dearing), junto à VB-AHB 
TAKRAF EXPORT IMPORT da República 
Democr~dca Aletrm. 

Art. I ç _ É a Companhia" Vale do Rio Doce 
- CVRD, i1os termos dos incisos V, VII e VIU 
do art. 52 da Constituição Federal, autorizada 
ta contratar operação de crédito externo no 
valor de CL$R[)A2,721,600.00 (dois milhões, 
setecentos e vinte e _wn mil e seiscentos dóla-

res clearing), junto à VB-AHB TAKRAF EX
PORT lMPORT da República Democrática Ale
mã, mediante garantia da União, destinada ao 
financiamento de oitenta por cento do valor 
da importação de materiais e componentes 
para seis gufndastes ferroviários com capaci
dade de içamento de 125 toneladas. 

Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a 
dar o aval do T escuro Nacional à operação 
mencionada no art. }9 desta Resolução, me
diante recebimento de contragarantias efeti
vas da Companhia Vale do Rio_ Doce ....... C\IRD, 
observadas as demais exigências legais. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. - - -

Faço saber que o Senado Federai aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, da ConstiM 
tuiç:ão, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 39, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará 
a contratar operaçã.o de empréstimo ex
terno no valor de DM J5,000,000:oo 
(quinze milhões çie marcos alemães},jun
to ao Kreditanstalt fur Wiederaulbau -
1\FW, 

Art 1? É o Qovémo do I::stado do Ceará 
autorizado, nos termos do art 52, inciso V, 
'da Constituição Federal, a contratar operação 
de _empréstimo externo no Valor de DM 
15,000,000.00 (quinze milhões de marcOs ale
mães), junto: 'ao Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
- KFW, da República Federal da Alemanha, 
destinada ao Programa de Saneamento Bási
co Simplificado do Estado, obedecidas as 
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condições fioanq~iras admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo. 

sessenta e oito mü) Obrigações do Te
soUro Nãcional (OTN), 

Art. 29 Esta --resolução entra_ em vigor na 
data de sua publicação. 

Art 1 ~ E:: a Prefeitura Municipal de Trecê, 
Estado da Bahia, nos terrTIOS dO art. 29, § 2~. 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 

~--alterada pela Resolução n? 140,- de 5 de de-

Senado Federal, 30-de junho de 1989.
Senador NelS(Jn (Ãrht:iio;- Presidente~ 

zembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
Faço saber que o Senado Federal apiovóu, -autorizada <fcon1rã.Táf õpera-çãó de-crêdito· nó 

nos termos do art. 52, inciso IX, da COflsti~ -_ valor correspondente, em cruútdos novos. a 
tuição Federal, e eu, Nelson Carneiro;- PreSI: 168.Cioõ,DO (cento e-sesSenta e oito inU) Ohri-
dente, promulgo a seguinte ' gações do TesoUrO NacioÍlal (OTN) de _outu

RESOLUÇÃO 1'1• 40, DE 1989 

Autoriza o Governo ·do Esfildo do Rio 
de Janeiro a emffJf Leúas Ananceiras do 
Tesouro do Estado _do Rio de Janeiro 
(LFTR..I), em substitWção a 80.42ZS25 
Leúas Financeíras do _Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro (LFTRJ), 

Art 19 É o _Governo do Estado do Rio de 
Janeiro autorizado a _emitir, mediante registrO 
no Banco Central do BraSil e com base nas 
disposições do art. 49 da RésOiução n9 62, de 
28 de outubro de 1975,' do Senado_ Federal, 
Letras Pmanceiras do T escuro do Estado do 
R1o de Janeiro (LFTRJ), em quantidade a ser 
definida na data do resgate de 80.427.825 Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado._do Rio _ 
de Janeiro (LFIRJ), que serão substituídas 
pela presente emissão, deduzida a parcela de 
doze por cento ao ano, correspondente a juros 
reais. O Valor desta emissão se destina ao giro 
da dívida consolidada interna mobiliária dO 
Estado, vencível no 29 semestre de 1 989.~ 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. _ . : , 

Senado Federal, 30 de junho de 1989. ~ 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, ind.So VII, da Consti
tuição, e eu, Nelson Carri____e_i_rg, Pr~sidente, pro
mulgo a seguinte 

1!E50LUÇÃO 1'1• 41, DE 1989. 

AutoriZa a Prefeitura Municipal de lrecé, 
Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondrmte, em 
cruzados novos, a 168.000,00 (cento f! 

bro de 1988,junto à CaiXá Ex6nômica Féderal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), desti-
nada à implantação de uma unidade. mista 
de saúde. -_o - .-

Art. -29 Esta resolução entra em vigor na 
data.de sua j:lublícaÇão. 

Senado Federal, 30 de junho de 1989. -
Senador Nelson Camelto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou. 
nos termos do art. 52, inciso V, da CQnsti
tuição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, pro
mulgo a seguinte . 

RESOLUÇÃO N• 42, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado de Ala
goa$ a ConúiltaroperaÇão de empréstimo 
externo no valor de as$ 200,000,000.00 
(duzentos m11hões de dólares america-
nos). - · 

Art. 19 É o Governo do Estado de Al&
goas, nos termos do art. 52, inciso V, da Cons
tituição Federal, autorizado a contratar opera
ção de empréstimo externo no valor de US$ 

-200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares 
americanos), com a garantia da União e con
tragarantias do Estado de Alagoas, destinada 
à conSolidação do sistema viário do Estado 
e à conclUsão dos sistemas coletivos de abas
tecimento de água do semi-árido alagoano, 
ob~decidas as condis:ões fmanceiras aprova
das pelo Banco Central do Brasil. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1~89.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituiç_ão 
Federal, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, 
promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO 1'1• 43, DE 1989 

Autoriza a Prefeitura MuniciPal d_e 
Dhéus, Estado da Bahia, a contratar ope
ração d~ empréstimo externo no valor de 
GS$ so;ooo,ooo.oo (cimjUenta m1'lhões 
de dó~s americanos). __ 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de llhéus, 
Estado da Bahia, nOs terinOs do arl52, inciso 
V, da ConStitUição Federal, autorizada_ a ·con
tratar operação de empréstimo externo no va
lor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões 
de dólares americanos)., destinada ao Progra
ma Básico de fnvestimento do Município, obe
decidas as condições financeiras aprovadas 
pelo Banco Central do Brasil. · 

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

Senado Federal, 30 de junho de_ 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, noS termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
ptorriulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 44, DE 1989 

Re/T.flülica a Resolução n 9 434,- de 1.5 
de dezembro de 1987~----- _ 

Art. 19 O art. 1? da Resolução n~ 434, de 
15 de dezembro de 1987, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Arl }9 É o Governo do Estado de 
.Minas Gerais, nos teimeS do_ aft 2? da -
Resolução no 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n? 140, de 
5 de dezembro de 1985, ambas do Sena-_ 
do Fe_d._eral, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados novos, a 466..400,00 Obri-

-- .9"8ções do Tesouro Nacional_(OTN),jun-
- to à Caixa Econômlca Federal, esta na. 



Julho de 1989 D!ARIO DO CONGRESSO NAOONAL. (Seção IT) Sál>ado 1• . 3321 

qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento SOcial (FAS), d~!i~ 
nada à construção de uma minipeniten
ciária no Município de Una i." 

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

Senado Fede_ral, __ 3_0 de junho de 1_989 . ......
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

EMENDAS OFEREODAS 

Sobre o Projeto de_ Lei do Senado n" 
97, de I989~ que dispõe sobre a proteção 
do consumiáor, e dá outrqs proYidênci'as. 
(C6dir;jo'do Con511mi9or) 

Senador 

Afonso Sancho 

carlos De'Cr:~rli 

Gerson Camata 

Meira Filho 

Odac i r Soares 

Wilson Martins 

IN2 da Emenda 

1
1 a 4, 7 a 9, 11, 14, 
15, 20, 23, 24, 31 a 
37,39e30. _ 

j10, 19 e 30. 

1

5, 12, 13, 16, 17,21, 
zs. ze. 2s. 38. 41. 
42, 44 a 55, 57, 59, 
61 e 62. 

lt8, 27, ?9 e 56. 

EMENDAN•Ol 
(Substitutivo) 

Institui o código de defesa do consu
midor e, dá providêncis correlatas. 

TITULO I 
Di1 Defesa do Consumidor 

CAPfTULOI 

Disposições Gerais 

Art 1? A pres_ente lei estabelece normas 
de proteção e defesa do consumidor, de or
dem pública e interesse social, nos term_os 
do art. s~. incis_o XXXI!, 170 inciso V, Consti
tuição Federal, e art. 48 de suas disposições 
transitórias. -

Art 2~ As normas a serem elaboradas vi
sando à efetivação dos princípios fiXadoS no 
mtigo 'anterior, bem como as _editadas até a 
publicação da presente lei, relacionadas com 
a proteção ao consumidor, passam ·a- fazer 
parte integrante do presente Código, desde 
que com ele compatíveis, a medida que foram 
revisadas e consolidadas. 

Art. 3~ A relação de consumo é protegida 
pela: 

1-Colocação no mercado de bens e s_ervi
ços satisfató(ios e seguros para o uso que 
lhes for indicado, t)romovidos, apresentados 
e oferecidos de maneira ª permitir ao consu
midor fazer escolhetltonsciente; 
n- Participação de segmentos sociafs inte

ressados na tomada de decisões governamen
tais relativas à especificação técnica e preço 
de bens e serviços; 

lli-Responsabilidade por danos causados 
o:to consuritidor~ · · · · 

-Art. 49 Consumidor é toda a pessoa tisica 
aú furídlca qUe adquire ou _ub1iza bens ou ser
viços. 

Parágrafo (mico. Equipara-se a consumt
dor a cOletividade de pess.as, atnda que inde
tefrhltiáveis, qúe se- encontre sujeita ou pro
pen-slfã intervi-r- nas relações de consumo. 

Art. 5~ Fornecedor é toda pessoa físlca ou 
jl!rídiCa, privada ou Pública, bem como o Esta
do e todo organismo público, descentralizado 
óu-"ªº' ~mpresa pública, -de economia mlsta, 
concessionária de serviço públiCo, que desen
"-'Qjva ativ_id,~de de produção, moç.tagem, 
transformação, importação, distribuição ou 
comercialização de produtos e prestação de 
serviços. - - --

§ )9 Produto é qualquer bem, móvel ou 
im_óvet material ou im1;1.terial, inclusive os de 
rlatí.treza bancária, finanCeira, de crédito _e se:. 
éüritária·. · - -

§ 29 Serviço é qualquer atividade forne
cida no mercado de consumo, mediante re-
004n~iffi0, SalvO as decOrrentes d.:u; relações 

-de caráter trabalhista. 
- ---=--:_ f-39 Incluem-se entre os forneced.o_res ~ 

<:QrrsQrcios privados ou governamentais e os 
ÕÍ"ganisrilos bin"adcinais óu multímidoriais. 

Art, 6"' Ear.étaexe.Çuç"ão_da PolítiCa -Nacio
n;;l! d_e,.ºefgsa@ Ccm_sumidor, deverá o Poder 
Pi!Piico_: 
- -8)- manter Assistêrldêl-Jurídica, gratuitã pa-
ra o corisumic!Or carente; . -

b) instituir Curadorias de Proteção ao Con
s_umidor no âmbito do Ministério Público; 

c) criar Juizados Especiais de Pequenas 
Ca11sas; 

d) conceder estímulo~ à criação e d~senw 
volvimento da_s Associaçõ.es de Defesa do 
Consumido~; · 

e) fisJ:a:lizar Pesos e Me.didas, obs_ervada a 
competência normativa da União; 

i) criar Delegacias de Polícia especializ.adas 
no-atendimento de consumidores vítimas de 
infrações penais referentes à relações de con-
SY.ID.Q. -

1?'ª-rágrafo único. Os Estados g t1.tiDiç;ípios 
manterão 6rQãos gratuitos de atendimento, 
orientação e conciliãção dos consumidores. 

CAPITULOU 
Das Difeitos Básicos 
DI:Js Consumidore_s 

Art. 79 • São direitos básicos dos consumi
dores: 
I-A proteção da vida, saúde e segurança 

oontra os riscos provocados por produtos e 
serviços considerados perigosos ou nodvos; 
- ~D-A info_r_mação ade<~uada e clara sobre 

QS_dife_r_e_r.tes produto_s e serviços, ·com especi
ficaÇão correta de qúantidade, características 
e recomendações s_obre o adequado uso; 

lU-A educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos produtos e serviços, as
seguradas a liberdade de "eScol~'é a igual
dade n~s contratações; 
- N ___:A proteção contra a publicidade enga

nQsa, métodos desleais~ bem como contra 

práticas e dáusulas_abusiYas no fornecimento· 
de produtos e s_enriço..s; ~ 

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

V1- O-aces-so aos órgãos judiciários e ad~ 
tolnistr-ªlJVõs, com vistas à prevençãO ou repa
ração de danos individuais, coletivos, assegu
rada a proteção juridica, administrativa e técni
ca aos necessitado.s; 
- V1Í- A _facili~ção dà defesa de seus direi
tOs; 

VIII- A__p_articipação e cons_ulta_ na formu
lação das políticas qu~ os afetem d!fetamente, 
~ a representação de seuS i_riteressés por in\er
médio das entidades· públicas ou privadas de 
proteção ou defesa do consumtdor; 

IX-A a,d_e(luada e ~ficaz prestação dos s_er
vfços públiCos em geral. 

CAPITULOI!I 
Da Proteç_ãc ao Consumidor e 

-l)Q Reparação dos Danos 
SEÇÁOI 

Da Proteçã~ à &!~d_e e Segurança 
Art. & Os bens e serviços colocados no 

mercado de consumo nã.o acarretarão riscos 
à saúde ou segurança dos .c.onsumidores, ex
cd.Q os copsid.eraçf_q,s norm{lis e previsíveis em 
decorrência de sua natureza e fruição, obri
gando-se os fom_~dore_s, em qualquer hipó
tese, a dar as informações necessárias e ade-
qti'adas a seu respeito. ·- · . · 

__ Art. gç O fomec~dor de bens e s;eryi_ças 
potencialmente nbcivos à saúde ou perigosos 
deverá, nos rótulos,- informar, de maneira cla
ra, a respeito da nocividade ou periculosidade, 
sem prejL]ÍZO da adoção de outras informações 
-CãblveiS. . . . . ~ .. ... . 

A,rt. 10.. O fornecedor de bens e· serviços 
qUe; -posteriormente à.suª intr.odução no mer
cado de consumo, tiver conhecimento da no
cividade, periculosidade ou risco_s que apre· 
s_entem, deverá comunicar o fato imediata
mente ao público e às autoridades c;::ompe
tentes, para ~ devidas providências. 

SEÇÁOII 
Di1 Responsabilidade pelo Foto 

Do Produto 
Art. 11_. O fabricãilte, o coÍnerciante e o 

importador respondem pela reparação· dos 
danos causados aos consumidores por defei
tos decorrentes_ de projeto, fabricação, cons
trução, monta_g_em, fórmUlas, m~l)-ipulação, 
apresentação, acondiciOnamento ou estoca
gero de s_eus produtos, bem _como por infor
mações inadequadas sobre sua utilização. 

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

§ 29 É yedada a estipulação contratual de 
dáusula que exonere totalmente a obrigação 
de indeniz_ar prevista neste artígo. 

§ 3~ Aquele que efetivar o pagamento terá 
Q_ireito de_ reaver dos demai$ responsáveis, se
gUndo sua participação no evento danoso. 

§ 4~ Quarido a utilização do produto cau
sar dano lrreparável a bem móvel, imóvel ou 
semovente do consumidor, a indenização 
compreenderá o seu valor integral. 
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SEÇÃO m Art. 15. ~ . .Quando- o fornecimento de :;;ervi-
Da Responsabilidade pelo Fato ços tiver por objeto a reparação de qualquer 

do Serviço bem, considerar-se-ã implícita a obrigação de 
empregar componentes de reposição novos, 

Art. 12. O prestador de seiViç:os responde salvo autorização em contrário do consumi-
pela reparação dos danos causados aos con- dor. 
surnldores por defeitos_ relativos à prestação Art. 16. Os órgãos públicos: por si ou 
dos serviços, bem como por informações ina- su~s_ empresas, concessjonárias, perm!ssioná-
dequadas sobre sua fruição. rias ou sob qualquer outra forma de empreen-

§ 19 Para os efeitos previstos neste artigo, dimento, são obrigados a fornecer s~rviços 
equiparam-se aos consumidores todas as víti- adequados._ eficientes, seguros e, quanto aos 
mas do evento. -- essenclais, continuas. 

§ 29 É v.edada a estipulação contratual de Parágrafo único. Nos casos de descum-
clásulas que impossibilite ou exonere_ total- primento, total ou parcial, das obrigações refe-
mente a obrigação de indenizar prevista neste -__ .ridas neste artigo, serão os órgãos e empresas 
artigo. - mencionados no "caput" deste artigo, compe-

§ 39 Aquele que efetivar o pagamento terá lidos-_a cumpri-Ias e a reparar os danos causa-
direito de reaver dos demais responsáveis, se- dos, n~ forma prevista no Título III. 
gundo sua participaçãO no evento danoso. 

§ 49 A responsabilidade dos profissionais SEÇ~ó Vr 
liberais, observados os regu]amentos e carac- DQ PiescriçBo-
terísticas desses serviços, será apurada me- Art. 17. Prescreve em 30 (trintaTaiaS o 
diante processo para verificação da culpa. direito de reclamar pelos vícios aparentes ou 

SEÇÃO IV de fácil constatação dos produtos e serviços, 
Da Responsabüidade por W'clos _ contados_ da entrega ef~tiva dos produtos_ ou 

do téfiltino da execução dos seroiç_os. dos Bens 
§ 1? fnterrompem a prescriçãO:· 

Art. 13. Opio0Utof,6Jãbricante,Ôimpcii-- l-a reclamação comprovadamente for-
tador e o comerciante de bens de consumo mulada pelo consumidor perante o fornece-
duráveis ou não duráveis respondem solidaria- ~or de bens e serviços; -
mente pelos vfcios de qualidade que os to r- n-a notificaçãO judicial ou extrajudicial; 
nem impróprios ou ·inadequados ao consumo DI- a reclamação formalizada perante os 
a que se destinam ou lhes diminua o valor, órgãos ou entidades com atribuições çie defe-
assim como por aqueles decorrentes de dispa- sa do consumidor; 
ridade com as indicações constantes do reei~ § 29 Quando os produtos ou serviçOs fo-
piente, da embalagem, rotulagem ou mensa~ rem foine-cidos mediante termo de garaptia, 
gero publicitária, podendo o consumidor exi- a contagem do praia previsto no presente arti-
gir a reparação do defeito do produto ou, na go inicia-se a partir do seu ténnino. 
impossibilidade de promovê-la, a substituição § 3ç. Tratando~se de vício oculto, o prazo 
do produto por outro·em perfeito estado ou_ __ prescriciOrial inicia-se no momento_em que 
o abatimento proporciona] do preço. - ficar evidenciado o defeito. 

§ 19 Consideram-se impróprios ao uso e M 18. _ A prescrição do direito à repara-
consumo os bens alterados, avariados, falsifi- ção pelOs dail.os causados por defeitos dos 
cados, ou, por qualquer outra razão, em desa- produtos ou serviços, rege-se pelo art. 177 
cardo com as normas regulamentares de-fa- çlo Código Civil, iniciando-es a çontagem do 
bricação, distribuição ou apresentação. prazo a partir da manifestação dO dano. 

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

SEÇÃOV 
Da Responsabüjdade por ltfcfos 

dos Serviços 

Art. 14. O prestador de serviços responde 
pelos vfcios de qualidade ou de segurança 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao' consumo ou lhes diminuam o valor, poden
do o·consumidor_exigir a reparação das irregu
laridades dos serviços, ou, em não sendo pos
sível, a reexecução dos seroiços, sem custo 
adicional ou o abatimento proporcional do 
preço. - - . -

§ 19 A reexecução dos serviços poderá 
ser _confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor do ser
viço. 

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

SEÇÃOVII 
Da CohraJJça Extrajudkjaf 

de Dívidas 

- Art.--19. Na cobrança de débitos do con~ 
sumidor é proibida a utilização de afirmações 
falsas, incorretas ou enganosas, bem como 
de qualquer tipo de procedimento ameaçador 
ou ridicularizante. 

Parágrafo único. As infrações ao disposto 
neste artigo, deverão ser im_editamente comu
nicadas aos órgãos competentes,_ e acarre~ 
tarão indenização por danos morais e impossi~ · 
bi!idade de cobrança dos juros e outras v anta-
. gens sobre a dívid~. · 

SEÇÃOVill 
DoS BanCos de Datlos e Cadastros 

Art. 20. .O consumidor terá acesso, sobre~ 
tUdo itos seiviço.s de proteção ao _crédito, aos 
cadastros, fichas, registres e dados pessoais 
e de consumo arquivados sobre ele, bem co
mo sobre as suas respectivas fontes. 

§ 19 Os cadastros e dados de consumi~ 
dores devem ser redigidos em linguagem de 
fácil compreensão, não podendo conter infor· 
mações relativas a período superior a cinco 
anos. 

§ 29 A abertura de cadastro e dados pes
soais não solicitada deverá ser comunicada 
por escrito ao consumidor. 

§ 3~ Os erros e.omissões Cadastrais serão 
_corrigidos e sanados gratuitamente, a pedido 
do consumidor, devendo, n&. prazo de 5 ( cin
co) dias úteis, ser comunicado aos eventuais 
destinatários das informações incorretas. 

§ 4~ Sempre que os fatos supervenientes 
justifiquem a inedida, poderá o consumidor 
pedir as retifi63çõeS nos regfstros, o- que se 
fará na forma do parágrafo anterior. 

§ 5~ Consumada a prestação relativa à 
- cobrança de débitos do consumidor, não se
rão fornecidas, E_e!os respectivos Sistemas de 
ProteÇâ9=-a0Crédito, quaisquer informações 

-cjue posSam impedir ou dificuhar novo acesso 
ao crédito junto aos fornecedores. 

§ 6~ ·;.:s infrações _ao disposto neste artigo, 
aplicam-se as mesmas sanções previstas no 
parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 21. Os órgãoS públicos de defes a 
dos direitos do consumidor manterão Sistema 
de Prote-Ção ao ConsW1_1id9t, cOm -o cadastro 
Cios fornecedOres de bens e serviços, infratores 
das nonnas de defesa do consumidor, conten
do as iofonnações disponíveis para orientação 
e consulta por qualquer interessado. 

Parágrafo único. Alplicam-se_a este artigo, 
no Que couber, ·as mesmas regras enunciadas 
no artigo anterior.· 

CAPÍTULO IV 
Da_s práticas-cometclals 

SEÇÃOI 
Da ofertl'l e publicidade 

Art. 22. T ada informação ou publicidade 
véióilãda pai qualquer forma ou meio de co
municaçãõ com relação a bens e serviços ofe
recidos__ou apresentados obriga o fornecedor 
e integra o contrato que vier a ser elebrado. 

Art 23. -Na oferta e apresentação-de pro
dutos ou _selViços, o fornecedor deve informar 
os c:onsumtdores de modo correto, claro, 
pcre_ciso, ostensivo e em língua portuguesa 
sobre as características, qualidade, quantida
de, composição, preço, garantia, prazos deva
lidade _e origem, entre outros dados, bem co~ 
mó sobre os riscos que apresentem à saúde 
e segurança. 

AI}:. 24. Os fabricantes e importadores 
deverão assegurar a oferta de compohentes 
e peças de reposição enquantb não cessar 
a fabricação ou importação do produto. 

Parágrafo único. Cessadas a produção ou 
Importação, a oferta deverá ser mantida por 
pe_ríod_o razoável çi_e tempo, em função da du~ 
rabilidade do produto. 

Art 25. Quando o fornecedor de bens ou 
serviços_ se utilizar de publicidade enganosa, 
o consumidor poderá pleitear indenização por 
danos sofridos, bem como a abstenção da 
prática do ato, sob pena de execução espe
cífica, para o c:aso. de inadimplemento, sem 
prejuízo da sanção pecuniária cabível. 
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Parágrafo único. É enganosa qualquer 
modalidade d~ informa_ção ou comunicação 
de caráter publicitário mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a res
peito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedade, origem e quaisquer 
outros dados sobre bens e serviços. 

Art. 26. Se o fornecedor de bens ou servi
ços recursar cumprimento à oferta, apresen
tação ou publicidade, o consumidor poderá 
exigir o cumprimento forçàdo da obrigação, 
nos termos da oferta, apresentação ou publici· 
dade ou, em não sendo possível, exigir outro ' 
bem ou prestação de serviço equivàlente ou 
a rescisão do contrato com direito à restituição 
da quantia eventualmente antecipada, acres
cida de correção monetária e perdas e danos. 

Art 27. O termo de garantia ou equiva
lente deve esdarec:~r em que consiste a mes
ma garantia, bem como a forma e o lugar 
em que pode ser exercitada, sendo entregue 
ao consumidor, pelo fornecedor, no ato da 
aquisição do bem ou serviço ... 

Art. 28. A publicidade deve ser veiculada 
de tal forma que o consumidor, fácil e-imedia
tamente, a identifique comOlal 

Parágrdfo único. O fornecedor, na publici
dade de seus produtos ou serviços, deixará, 
à disposição dos consumidores, os dados fáti
cos, técnicos e cientific.os_que dão sustentação 
à mensagem, resguardado o segredo indus
trial. 

SEÇÁOU 
Das Práticas Abusivas 

Art. 29. É vedado ao fornecedor de b.ens 
ou serviços: 
I- condicionar 6 To-tnedment.o _de bem ou 

de serviço ao fornecimento de outro bem ou 
serviço; 

II-enviar ou entregar ao consumfdor, sem 
solicitação prévia, qualquer bem, ou fornecer 
qualquer serviço, ressalvada a remessa de 
amostras grátis; 

Ill- executar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento e autoriz.aç_ão expressa 
do consumidor; 

IV-colocar, no mercado de consumo, 
qualquer bem"ou s_erviço sem observância das 
normas previstas pelos órgãos técnicos com-
petentes; __ 

V- praticar quaisquer outros atas defini
dos em lei como condutas abusivas. 

Parágrafo único. Os_ bens.__rémetidQS _ou 
entregues ao conswnidor, na hipótese prevista 
no inciso ll, equiparam-se às amostras grátis, 
inexistindo obrigações de pagamento. 

Art. 30. O fornecedor de serviços será 
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio, discriminando o valor da mão-de
obra, dos materiais e equipamentos a serem 
empregados, as condições de pagamento, 
bem como as datas de início _e término dos 
seMços ·-. ~· .... _ 

§ 1 '? Salvo estipulação em contrário, .9 va
lor orçado terá validade pelo prazo de J O (dez) 
dias úteis, contados do seu rece.bl!nento pelo 
consumidor. 

§ 29 Uma vez aprovado pelo consumidor, 
o orçamento obrigado os contraentes e s-o-

mente pode ser alterado medi.Euite livre nego
ciação d~s part_es. 

§ 39 O cOnsumidor não responde por -
quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da 
contratação de serviços de terceiros, não pre
vistas no orçamento prévio. 

CAPITULO V 
Da Proteção Contratual 

SEÇÃOI 
Das Oáusu/as Abusivas 

Art. 31. Os contratos que regulam as rela
ções de consumo não _obrigarão oS consumi
dores, se não lhes for dada a oportunidade 
de tornar conhecimento préyio de_ seu con
teúdo. 

Art 32. São nulas de pleno atreito as cláu
sulas contratuais relatiVas ao fon1ectmento de 
bens e serviços que: 
I- exonerem totalmente a responsabilida

de do fornecedor por danos ou vícios de qua1-
··qaetTfátüFeZã-dOs bens ou_serviç-o.S fornecidos; 

If- subtraiam ao consumidor a opção de 
reembolso da quantia já paga, nos casos pre
vistos neste lei; 

Til-transfiram responsabilidades a ter.::ei
ros; 
N- estabeleçam ob_rigações iníquas, lesi

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

Art. 33, No fornecirilento de produtos ou 
serviços que envolva outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consuinidor, 
o fornecedor deverá, enbe outros requiSitos, 
informá-lo prévia e adeQuadamente sobre: 
I-preÇo dO prodUto ou servl.ço em mOéda 

corrente naCional; -
11-_montante dos juros de mora e taxa 

anual de juros; 
nr- acréscimos legalmente previstos; 
IV- número e periodicidade das presta

ções; - ---

V-sorna tota,I a pagar, com e sem fman-
ciamento. - -

§ 11 _Fica assegurada ao consi.Jiniáor a li
quidação antecipada do débito, total ou par
cialmente, medíante redução proporcional 
dos_ juros e demais acréscimos. 

§ 29 O fornecedor ficará st.ijeito-·a multa 
e perda dos juros, além de outras sanções 
cabíveis, se descumprir o disposto neste ar
tigo. 

SEÇÃOII 
Dos Contratos de Adesão 

ArL 34. Contrato de adesão é aquele cu
jas cláusulas tiverem sid9 aprovadas por auto
ridade competente ou estabelecidas unilate
ra1mente pelo fornecedor de bens ou s_ervlços, 
sem que o consumidor possa discutir ou mo
dificar substancialmente seu conteúdo. 

Art. 35.- Os contratos de adesão serão re
digidos em termos- claros e- com caracteres. 
osten&ivos e legíveis, de modo a _facilitar s_ua 
compreensão pelo consumidor. 

Art:. 36._ A inserçfio de cláusulas no formu
lário do contnrto de adesão não desfigura sua 
natureza. 

CAPÍTULO VI 
Das Sançô_es_Admi:ni$f;r_fltiva$ 

Art. 37. A União, os Estados e o -Distrito 
Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, indus~ 
tria!ização, distnbuição, publicidade e consU-
mo de bens e serviços. · 

§ 1° A União, Os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios fiscalizarão e controlarão 
o mercado de consumo no interesse da pre
s_ervação_da vida,_saúde. segurança, informa
ção ~ bem-estar do çQnsumidor, baixando as 
normas que se fizerem necessárias. 

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

§ 39 "Os órQãos ofidais poderão _expedir 
notificações aos fornecedores para que, sob 
pena de desobediência, prestem informações 
sobre questões de interesse do consumidor. 

Art. 38, As infraçõ-es das normas de defe
sa do consumidor fic~m sujeitas, conforme 
o· caso, às sêgui"ntes sanções, sem prejufzo 
das de natureza civil e penal: 

a) multa; ~ 
b) apreensão do bem; 
c) inuti1ização do bem; 
d) suspensão temporária de fornecimento 

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

ou de atividade; 
g) cassação de registro do bem junto ao 

órgão competente; 
h) interdição temporária do estabelecimen

to; 
!} Suspensão temporária de atividade em

presarial; 
j) imposição de contrapropaganda. 
Parágrafo único. As sanções previstas 

neste artigo poderão ser aplicadas cumula
tivamente. 

Art. 39. A pena de multa,_ graduada de 
acordo com a gravidade da infração, a vanta
gem auferida e _a condis:ão econômic:-a do for
necedor, será aplicada mediante procedimen-. 
to administrativo no qual se assegurará ampla 
defesa. 

Art. 40. A pena de apreensão do bem será 
apliCada quando forem constatados vícios que 
o tomem impróprio ao uso a que ~ destina. 

Art. _41. As penas de inutllização do bem 
e suspensã_o temporária de que fornecimento 
ou de serviço ·serão aplicadas quando for 
constatada nocividade ou periculosidade, ca
pazes de ameaçar a saúde e a segurança das 
pessoas. 

Parágrafo único. Se ficar provada a nocivi
dade ·ou perlcu1osidade irremediável do bem, 
ao fim do processo administrativo, a pena 
mencionada no caput pode ser convertida em 
cassação do registro do bem junto ao órgão 
competente, 
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Art 42. As penas de interdição temperá~ 
ria do estabelecimento e suspensão tempo
rária de_atividade serão aplicadas quando fo
rem constatadas irregularidade na produção, 
comercialização ou prestação de serviços que 
impliquem o aparecimento de vícios nos pro- -
dutos ou serviços capazes de C:all$ar dano à 
segurança ou à saúde. 

§ }9 O prazo de interdição ou suspensãO 
será fiXado pela autoridade administrativa, ou
vido o titular do estabeleciernnto e da ativfda
de, de modo a possibilitar a reparação das 
irregularidades citadas no caput deste artigo. 

§ 29 As P.enas citp:das n_o lcaput só serão 
efetivadasdepois de exercido_ o dif.eit.O-de defe
sa pelo suposto infrator. 

Art. 43. As penas de revogação de con
cessão ou permissão e de cassação de licença 
do estabelecimento ou atMdade serão aplica
das quando o estabelecimento industrial, coR 
merda! ou profissional reincidir na práticã das 
infrações de maior gravidade previstas em lei, 
depois de exercido o direito de defesa pelo 
suposto infrator. 

Parágrafo único. Não poderão_ ser consiR 
deradas, para o_ funde se cal;"acterizar a reinei R 
dência, condutas que, embora tenham sido 
condenadas como infrações na esfer<l a_diD_iR 
nistrativa, estejam sendo discutidas no âmbito 
do Poder Judiciário, até que haja definitiva 
Condenação, esgotada a possibilidade de reR 
curso. 

Art 44. A imposição de contrapropaganR 
da está cominada quando o fornecedor incor
rer na prática de publicidade enganosa, sernR 
pre às expensas do infrator. 

§ 19 A retificaç:ão será divulgada pelo res
ponsável no mesmo veícu1o de cornunk:_açãQ __ 
utilizado com as mesmas ·características em
pregadas, no que se refere à duração, espaço, 
local e borário. 

§ 29 A contrapropaganda será aplicada 
pelos órgãos públicos cornp~entes de prote
ção ao consumidor, mediante procedimento 
administrativo, assegurando-se-lhe ampla de
fesa, mas somente será publicada por expres-
sa determinação do Ministro de Estado da res-

Arl 47. Omitir ,dizeres ou sinais sobre a 
nocividade ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros; recipientes ou 
publicidade: 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações, 
escritas ostensivas, sobre a pericu1os\dade do 
serVIço a ser prestado. 

§ 29 Se ô"c:rlme é culposo: 
Pena - Detenção de um a Seis meses ou 

mu1ta. 
Art. 48. Deixar de comunic_ar-à autoridade 

c:ompetente e aos consumidOreS a nocivfdade 
ou peric:ulosidade de produtos cujo conheci
mento seja posterior à sua colocação no mer
cado. 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Parágrafo único:-- Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de retirar do mercado, Ime
diatamente, quando determinado pela autori
dade competente, os produtos nocivos ou pe
rigosos na forma deste artigo. 

Art 49. Executar serviÇo de alto grau de 
periculosidade, contrariando-determinação de 
autoridade competente. 

Pena -.Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Art. 50. Fazer afmnação falsa ou engano
sa, ou omitir informação relevante sobre a na
tureza, característica, qualidade, quantidade, 
.segurança, desempenho, validade ou garantia 
de produtos ou serviços: 

Pena - Detenção de três meses a um ano· -
e multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas querO 
patrocinar a publicidade. 

§ 29 Se o crime é -Culposo: 
Pena - Detenção de um a seis meses ou 

multa 
Art. 51. Faz~r ou promover publicidade 

que sabe ou deveria saber ser t:;nganosa: 
Pena - Detenção de três meses a um ano 

e mu1ta. 

pectiva área de atuação administrativa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
§ 39 Enquanto não promover ã contra~ -- -penas quem fizer ou promover publicidade 

propaganda, o fornecedor, além de outras de modo Que dificu1te sua identificação !me
sanções cabíveis, ficará impedido de efetuar, diata. 
por qualquer meio, publicidade de seus bens Art . .52. Fazer ou promover publicidade 
e seMços. que-sabe ou deveria saber ser capaz de induzir 

TÍTULO li 
Das ínfraçdes penais 

Art 45. Constituem crimes· contra as rela
ções de consumo previstas nesta lei, sem pre
juízo do disposto no Código-Ve"r''iãnneis espe
ciais, as condutas tipificadas nos artigos se
guintes,_ 

Art 46. Colocar no mercado, fornecer ou 
expor para fornecimento produtos ou serviç_o_s_ _ 
impróprios ao consumo. 

Pena- Detenção de seis meses a dois an~ 
e rnu1ta. 

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

ou multa. 

o consumidor a se comportar de forma preju
dicial ou perigosa à Sua saúde ou segurança: 

Pena- Detenção de seis meses e dois anos 
e multa. 

Art 53._ Deixar de organizar dados fáticos, 
técnicos e científicos que dão base à publici
dade, assim como impedir ou dificultar seu 
acesso aos ,consumidores: 

Pena- Detenção de um a seis_ meses e 
multa 

Art 54. Empregar, na reparação de pro
dutos, peças ou componentes de reposição 
usados, sem autorização do consumido~: 
~ena- Detenção de três meses a um ano 

e-multa 
Art. 55. Utilizar. na cobrança de dívidas, 

de ameaça, coação, constrangimento ft.Sico 

ou mOral, afirmações falsas, incorretas ?U en
ganosas: 

Perià- DeteriÇ~o de- três meSes a um ano 
e multa 

Art. 56. linpedir ou dificuftar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele 
constem em cadastros, banco de dados, fi
chas e registres: 

Pena- Detenção de seis meses a um ano 
e multa. 

Art. 57. Deixar de corrigir imediatamente 
informação sobre consumidor constante de 
cadastro, banco de dados, fichas ou registres 
que sabe serem inexatas: 

Pena - Detenção de um a seis meses e 
multa. 

Art. 58. Deixar de entregar ao consumi
dor o· termo de garantia adequadamente 
Preenchido e com especificação clara de seu 
conteúdo: 

--~--Pena-= DetenÇão ·a(fUiil a--~eís meses--e 
multa. 

Arl 59. Quem, de qualquer forma, con
correr para os crimes· referidos nesta lei,-incide 
nas- penas a eles cominadas na medida de 
sua culpa, bem como o diretor, administrador 
ou gerente da pessoa juridica que promover, 
permitir ou por qualquer modo aprovar o for
nedmento, oferta, exposição à venda ou ma .. 
nutenção em depósito de produtos ou a oferta 
e prestação de serviços nas condições por 
ela proibidas. 

Art. 60. São ci(cunstâncias agravantes 
dos crimes tipificados nesta lei: 

1-_se_rem cometidos por ocasião de calaM 
midade pública; 

D- dissimular-se a natureza ilícita do pro
cedimento; 

III-quando cometidos por militar ou fun
cionário público. 

Art. 61. -Apenaáemultapodeiásereleva
da até o décuplo, se o juiz verificar que, fJXada 
no limite máximo previsto no Código Penal, 
seria ineficaz em face da situação econômlca 
do réu. 

Arl 62, A pena privativa de liberdade pO
derá ser convertida em prestação social alter
nativa, pelo peóodo de SU21 duração, sem as 
restrições do art. 44 do Código Penal, com 
a redação dada pela Lei n9 7.209, de 11 de 
julho de 1984. - -

Art 63. O valor da fiança, nas hiJraÇões 
de que trata esta lei, será fixado pelo juiz entre 
100 (cem) e ·2.000 (duas mil) veze5 o valor 
do Bônus do T escuro Nacional (BTN). 

Parágrafo único. Se assim recomendar a 
situação económica do réu, a fiança poderá 
ser: 

1- reduzida até metade de seu valor mí;
nimo; 
n-aumentada até a metade de seu valor 

máximo. 
Art. 64. No processo penal atinente aos 

crimes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvam rela
ções de consumo, poderão intervir, como as
sistentes do Ministério Público, as assoCiaÇões 
de defesa do consumidor, às quais é facultada 
a propositurÇI de ação penal subsidiária, se 
a denUncia não for Dferectda no prazo legal. 
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TirULOln 
Da Defesé! do Consumidor em Juízo. 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Art. 65. A defesa dos interesses e direitos 
dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título_ 
coletivo. 

§ 1~' A defesa coletiva será exercida quan
do se tratar d~: · 

1- interess_es ou direitos difusos, assim er.
tendidos, para efeitos desta lei, os transind.i
viduais, de natureza indMsivel, de que sej~m 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
c:ircunstâncias de fato; 

D- interesses ou direitos coletivos,. a!;slm. 
entendidos, para efeitos desta lei, os transindi
Viduais de natureza indivisível de que seja titu
lar grupo, categoria ou classe de pessoas Ji,ga
das entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurtdica base; 

I1I- interesses ou direitOs individuãis ho
mogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum. · · 

§ 2~> Em caso de litigància de má-fé, a 
assoclção e os C:OOSI,Ut1idor~s ~utofes,-e Os 
diretores respo_nsáveis pela propositura da 
ação serão solidariamente condenados ao dé
cuplo das custas, sem prejuízo da responsa
bilidade por perdas e danos. 

Art. 66. Para os fins do art. 65, § 1"', são 
legitimados concorrentemente: 

1-o Ministério Público; 
. D-a União, os Estados, os Municipios, o 

Distrito Federal e os Territórios; 
m-as entidades e órgãos da administra

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

IV- as associções legalmente constituídas 
há pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins: institucionais a defesa dos interesses 
e direitos protegidos por esta lei. 

§ 19 Admitir-se-á o lítisconsórdo faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União e 
dos EstadOs na defesa dos interesses e direitos 
de que c::uida esta lei. -

§ 2~ Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências 
legais, mediante cominaç:ões que terão eficá
cia de titulo extrajudicial. 

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

Parágrafo único, Poderá ser ajuizada, pe
los legitimados no __ artigo anterior, ação visan
do o controle abs_trato das condições gerais 
dos contratos de adesão, sempre que abuM· 
sivas. 

Art. 68. Na açâo que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o ju~ concederá a tutela ~ecífica da 
obrigação ou determinará providências que 
assegurem o_ resultado prático equivalente ao 
do adimplemento. 

§ 1 ~ A tonversão da ob_tii;Jação em perdas 
e danos será admissível se por elas optar o 
autor ou se impossível a tutela específica ou 
a_ obtenção do resultado prático correspon-
dente. ·--

§ 2~ A indenfzação por perdas e. danos 
se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do 
CPC). 

§ 39 Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de inefi~ 
cáda do provimento final, é lícito ao juiz conce
der a tutela_limim~:rmente ou após justificação 
prévia, citando o (éu. 

§ 4"' O juiz poderá, na hipótese do pará~ 
grafo 3o ou na sentença, impor multa diária 

__ ao réu, indepen«;~ientemente de pedido -do au
tor, se for suficiente, coinpatfvel e proporcional 
ao valor da obrigação, ftXando prazo razoável 
para o çumprimento do preceito. 

§ 5"' Para a tutela especifica ou para a ob
tenção do resultado prático equivalente, pode-
rá o juiz determinar as medidas necessárias, 
tais como bu~c::a._ e_ apreensão, rerrioSão de 
coisas e pessoasçdesfazimento de oQra, _ir:npe· 
"'dimento de atividade nociva, além de requi· 
sição de força policial. 

Ait. 69. Contra ataS ilegais ou abusivas 
de pessoas fisicciS ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, ind.i\jdual ou coletivo, pre~ 
visto nesta lei, Cãberá a,ção específica regulada 
nos termos da lei. 

Arl 70. .N_as__açõ~~ _çoJetivas de que tfata 
essa lei não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorá_tios periciais· e quaisk 

-qUer -outras despesas. · 
Parágrafo único. O juiz c::ondenará o autor 

a pagar ao réu Os honoráriOs advocatícios, 
arbitrados na conformidade do parágrafo 4"', 
da artigo 20, do CPC. quando tetôfihecer que 
a pretensão é manifestamente. infundada. 

Ait. 71. Nas hipóteses Previstas nesta lei, 
a ação de regr_esso poderá ser ajuizada em 
pr-acesso a.utôriomo, facuhada a possibiljdade 
. de pross~uir-se nos mesmos autos. 

Art. 72. As normas deste Título aplicam
se, no _Que for cabível, a outros direitos ou 
interesses difusos, coletivos- e indM:àuais ho
mogêneos, tra~dos coletivctmente. _ 

Art. 73. Aplicam-se ações previstas neste 
Título as normas do Código de Processo Civil 
e da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 1985, 
indusive no que respeita ao iÓquérito civil, na.· 
quilo que não contrariem suas disposições. 

CAPITULOu 
Das ações co/eUvas para a defesa 

de interesses Individuais homogéneos 

Art. 74. OS Tegitimados de que trata o art. 
66. poderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação 
civil coletiva de responsabilidade pelos danos 
indMdualmente sofridos, de acordo com o 
disposto nos artigos seguinte:. 

Art. 75. O Ministério Público, se não ajui
zar a ação, atuará sempre como fiscal da leL 

Parágrafo único. Aplica-se à açào prevista 
no artigó _ante~jor o art. 59, parágrafos 2~ a 
6•, do Lei n• 7 347, de 24 de julho de 1985. 

Art. 76. Ressalvada a competência da 
Justiça Federal, é competente para a causa 
a justiça local: 

l-no foro do Distrito Feder&) para os da· 
nos de âmbito nacional; 
n- no foro da Capital dO Estado;. no do 

Distrito Federal ou no da capital do Território, 
para os danos de âmbito regional, aplican
do-se as regras do Código de Processo Civil 
aos casos de competênciaS concorrentes; 
m-no foro do lugar onde ocorreu o d.<mo._ 

quando _de âmbito local. -
Art. 77. Proposta a açao, será pubiicadó 

edital a fim de que os_ interessados possam 
intervir no processo como litisconsortes. 

Art. 78. Transitada em julgado a sentença 
condenatória, será publicado edital, observado 
o disposto no art 77. _ 

Arl 79. A liquidação da sentença, promo
vida" pela vítima e seu.s sucessores, será por 
artigos, podendo ser propostas no foro do do
micilio do liquidante, a quem cabe provar o 
nexo de causalidade, o dano e seu montante. 

Art. 80. A execução poderá ser coletiva, 
sendo promovida pelos legitimados de que 
trata o art. 66 desta lei e abrangendo as vítimas 
cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 
sentença de liquidação, sem prejuízo do ajui-
zamento de outras execuções. . 

§ }9 A execução <::cletiva far-se-á com ba
se em certidão das sentenças de Uquidação, 
da qual deverá constar a ocon:ência ou não 
do trânsito em julgado. -

§ 2? É competente para a execução o juí
zo: 
I-da liquidação da sentença ou da açãq 

condenatória, no caso de execução individual;_ 
II-da ação condenatória, quando <::oletiva 

a execução. . 
An. 81. Emcasodeoonç_ursodecréditos 

decorrentes_ da condenação_ prevista na Lei 
n'7.347, de24 de julho de 1985, e das indeili
zações pelos prejuízOs individuais resultantes 
do mesmo-evento danoso, estas terão ·p_refe
rência no pagamento. 

CAPITULO DI 
Das ações de responsabilidade do 
lomecedor de produtos e serviços 

Art. 82. Na açã.Q_de responsabilidade civil 
do fornecedor de bens e serviç:os, sem prejuízo 
do dispos{o nos Capítulos I e 11 deste Título, 
serão observadas as seguintes_ normas: . 
1-A ação pode ser proposta no domicíJio 

do autor; 
II-Se o _ _réu aleg~~ que _o fató danoso é 

impUtável a terceiro, poderá admitir-se a cita
ção deste último para integrar o contraditório 
como litisconsorte Passivo, sendo facultada 
a denunciação da lide. 

lll- Poderá o réu, que houver contratado 
seguro de responsabilidade, chamar ao pro
cesso o segurador, ved~a a integiaçâo do 
contraditório pelo Instituto de Resseguros do 
Brasil; ocorrendo a hipótese, a setença_que 
julgar procedente o pedido valerá como título 
executivo, em favor do que satisfizer.a dívida, 
para exigí-la integralmente_ do devedor princi
P~. ou de cada um dos cc-devedores a sua 

,. .. , ___ _ 
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cota, na proporção que lhes couber, de a~ordo 
com o que dispõe o art. 80 do Código_ ç:MI. 

Parágrafo único. Se _o réu houver sido de
cl.:lrado falido, o síndico poderá ser intimado 
a informar sobre a existência de seguro de 
responsabilidade, possibilitando-se, em caso 
afirmativo, o ajuizamento da ação de indeni
zação diretamento contra o segurador, sem
pre vedada a denundação da lide ao Instituto 
de Resseguros do Brasil. 

Art. 83. Cabe ãção civil de iniciativa públi
ca em defesa do consumidor, de acordo com 
o disposto no art. 129, lU, da Constituição da 
República, sempre que, para além das rela
ções exclusivamente privadas entre consumi-· 
dor e fornecedor, o dano causado por produ
tos ou seiViços que tenham repercussão e re-
levância públicOs. - _ - -

§ }9 A ação civil de iniciativa pública Visa 
a exigir do fornecedor a aJteração na compo~
sição, estrutura, fórmula ou acondicionamen
to de produto cujo uso nonnal se revele nocívo 
à saúde pública e à incolumidade pessoal, de 
modo a eliminar-lhe os vicias e torná-lo satis-
fatório ao consumo. -

§ 29 Os fornecedores poderão ingressar 
no feito como assistentes, 

§ 3? Deferida a prova pericial, os laUdos 
do perito e dos assistentes técnicos serão en
tregues diretamente em cartório, no prazo mâ
.ximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias 
a contar do termo final para a apresentação 
de quesitos (arl 421, Parágrafo 1?, do CPq. · 

§ 49 Se ficar demonstrada a impossibili
dade de remover o v'fc!o do produto ou, em 
sendo possível fazê-lo, se o fornecedor' não 
promover as alterações necessárias no prazo 
fixado na decisão judiCial, o Ministério Público 
dará aviso a União F edera1 para que efetive 
a proibição da produção e venda do produto. 

§ 5? O retardamento pela aotoridade 
competente, por mais de 60 (sessenta) dias, 
do cumprimento de decisão judicial com trân
sito em julgado em ação de que trata este 
artigo, configura crime de responsabilidade 
nos termos da lei. 

CAPITULO IV 
Da coisa julgada 

Art. 84. Nas ações coletivas de que trata 
esta lei, a sentença fará Coisa julgada: 

1-Erga omncs, excetà se o pedido_ for 
julgado improcedente por insuficiênciã de 
provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra açâo, com idêntico fun
damento, valendo-se de nova prova, na hipó
tese do inciso I do Parágrafo 1" do arl 65; 

rr- ulttapartes, mas limitadamente ao gru
po, categoria ou classe, salvo improcedência 
por insuficiência de provas, nos termos do 
inciso· anterior, quando se tratar da hipótese 
prevista no inciso II do Parágrafq_ _1 o_ do art. 
65· 
· iu-erga oqmes, apenas no caso ele pro

cedência do pedido, para beneficiar todas as 
vítim"as e seus sucessores, na hipótese do inci~ 
so III do Parágrafo 19 do art, 65. . ··--

§ }9 Os efeitos da CoiSa julgada previstos 
nos incisos I e 11 não prejudicarão interesses 

e direitos individuais dos integrantes da coleti-:-
vidade, do grupo, categoria ou classe. 

§ 29 Na hipQtese prevista no inciso m, em 
caso de improcedência do pedido, os interes
sados que não tiverem intervido no processo 
cotn·o Jitisconsortes- poderão propor ação de 
iridenização a título individual. 

§ 39 Os efeitos da coisa julgada de que 
cuida o art 16, combinado com o art. 13 da 
Lei 0° 7347, de 24 de julho de 1985, não 
prejudicarão as ações de indenização por da
nos pessoalmente sofridos, propostas indivi
dualmente ou na forma prevista nesta lei mas, 
se procedente o pedido, beneficiarão as víti
mas e seus sucessores, que poderão proceder 
à liquidação e à execução. 
_ j_ 49 Aplica-se o disposto no parágrafo an
teriOr à sentença pel')al condenatória. 

Art. 85. As. ações coletivas, previstas nos 
incisos I e II do parágrafo_ 1 c do art. 65 não 
induzem Jitispendência para as açõ.es indivi
duais, mas os efeitos da coisa julgada erga 
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos 
II .e I_U_ ao artigo anterior não beneficiarão os 

_ autofes das açôes individuais, se não for re
querida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da ciência nos_ autos do ajuiza
mento da ação coletiva. 

TirULOIV 
Dispo,slções Fmais 

Arl lo O preâmbulo da Lei n9 7.347, de 
24 de julho de 198.5, passa a ter a seguinte 
reàação: 

"Disciplina a ação civil pública de res
ponsabilidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histó
rico, turfstico e paisagístico, assim como 
a qualquer outro interesse difuso ou cole
tive, e dá outras providências." 

Art. 29 Acrescente--se o seguinte inciso IV 
ao art. l 9 da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 
1985: 

"IV- a qualquer outro interesse difuso 
ou c::oletivo." 

Art. 3? O inciso_ II, do art. 59, da Lei n~ 
7.347, de 24 de julho de 1965, passa a ter 
a seguinte redação: 

"0- inClUa, er1tre suas finalid<;~:des ins
titucionais, a proteção ao meio ambiente, 
ao consumidor, ao património artístico, 
estético, histórico, turfstico e paisagístico, 
ou a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivn." 

Art 4~ O parágrafo 3?, do art. 59, da Lei 
n9 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a_ 
ter a seguinte redação: 

"§ 3° Em caso de desistência infun
dada ou abandono da ação por associa
çao legitimada, o Ministério Púb(jco ou 
outro legitimado assumirá a titularidade 
ativa." 

Art.. 59 Acrescente-se os seguintes pará
grafos 49, 59 e_ 69,_ ao art. 5?, da Lei rt' 7 347, 
de 24 de julho de 1985: 

"§ 4° Admitir-se-á o litisconsórcio fa
cultativo entre os Ministérios Públicos da 
União e dos Estados na defesa dos lote~ 
resSes e direitos de que cuida esta lei." 
· '"'"§ 59 O Ministério Público poderá 

aceitar nos casos previstos nesta lei, com
promisso dos interessados que será to
mado por termo e terá eficácia de título 
executivo extrajudicial." 

"§ 6~ Cópia do termo ciO compromisso 
referido no parágrafo anterior será envia
da, no prazo improrrogável de dez dias, 
pelo respectivo órgão ao Conselho Supe
rior do Ministério Público." 

Arl 6• O art. 15, "" Lei n' 7.347, de 24 
de julho de 1985, ·passa a ter a seguinte reda
ção: ~ 

"ArL 15. Decorridos 60 (sessenta) 
dias do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, sem que a associação au
tora lhe promova a execução, deverá fazê
lo o Ministério Públíco ou outro legitima
do." 

Art 79 Acrescente-se à Le.i n9 7.347, de 
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 
renumerando-se os seguintes: 

~·Art 21. ·Aplicam-se à aefesa dos di~ 
reitos e interesses difusos, coletivos e indi
viduais, rio que for cabível, os dispoSitivos 
do Título III dã Lei no de de 
I-989, "que -inStitui o Código de Defesa 
do Consumidor." 

Art. 89 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, -revogadas as.disposições 
em ·contrário. 

,Justificação 

De acordo com a Constituição Federal, "o 
Estado promoverá, na forma da !e~ a defesa 
do consumidor", decorrendo, também, de 
norma constitucional a obrigatoriedade de ela~ 
boração, em curto prazo, de um "Código de 
Defesa do Consumidor" (DisposJções Consti
tucionaís Transitórias, art._ 48). 

É, portanto, inelutável a edição de tal "có
digo". 

Diante dessa realidade, algumas observa
ções acorrem, desde Jogo, relativamente ao 
assunto. 

A primeira delas diz respeito à própria tennl· 
nologia adotada na Constiti.iTção Federal. 

Há que entenderRse por código, não uma 
mera lei, •. mas um conjunto de normas "enfei
xada num só Corpo e destinadas a rege' a 
matéria, que fa:z parte, ou que ê objeto de 
um 'amo do Direito" (c!. VoctJbulárioJurídico 
- Plácido e Silva - 1 o~ edição - vai. III! 

-pág. 448). . ~ 

Neste ponto, faz-se necessário lembrar que 
contamos, em nosso ordenamento jurfdico, 
com vasta legislação visancfo a proteger os 
interesses do ·consumidor em diversas cir
cunstâncias, como é o c~so das nortnas que 
se referem a: 

1. saúde e vigilância sanitária; 
2. peso, medida, norma1ização e qualida

de de produtos; 
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3. preços e abastecimento; 
4. comercialização e publicidade; 
5. crimes contra a economia popular, usu

ra e abuso_ <:lo poder econâmico; 
6. ativldades nos mercados fmanceiro, de 

seguros, de previdên<::ia privada e imobiliário; 
7. distribuição gratuita de prêmios; 
8. prestação de serviços públicos; 
9. prestação .de serviços _turisticos etc. 

Assim, para garantir a proteção ao consu-
midor, cumprindo o mandamento do a~ 48, 
do Aro das Disposições Constitl,J.cibnais Tran
sitórias, da Constituição da República, afigura
se-nos conveniente aproveitarmos ·a disponí
vel acervo de normas, muitas das quais avan
çadas em c:ontéudo e orientação jurídica. As
sim, propomos a revisão e a consolfdação das 
regras vigentes, que passariam a constituir 
partes específicas do Código do Consumidor, 
desde que compatíveis com as disposições 
gerais que se pretende instituir. Partes inte
grantes de citado C6di,go seri~_m também to"' 
das as normas futuramente editadas,_ tendo 
em vista o apetfeiçoamento da proteção ao 
consumidor. 

Pode-se dizer, portanto, que_ a parte espe
cífica de um Código de Defesa do Consi..lrhidor 
já se encontra entre nós, passível obviamente 
de aprimoramento. 

A edição do Código teria como mérito for
necer a parte geral da matéria, corrE!Iadonrida 
com regras de -direito civil e penal, e compilar 
as leis esparsas já existentes, dando corpo à
uma parte específica. Desta forma ficaria pos
sibilitado o acesso a l!ffi cçmjunto de normas 
razoavelmente unificado e menos Suje"itO -a 
contradições. . __ - --

De acordo corh o presente projeto, que 
aproveita as idéias lançadas sobre o assunto 
na duas CasaS do Congresso Nacional. i-esta 
clara a responsabilidade do produtor e do 
prestador de serviços pelo resultado de sua 
atividade - produto ou serviço -, _ assegu
rando--se ao consumidor meio para a satisfa
ção de seus direitos,' através de normas exe
qüíveis em face de nossa realidade. _ 

Procurou-se garantir à sociedade segurança 
.nas relações de j:Ol').sumo ~justiça na apura
ção de irregularidades_ ou danos, sem abrir 
mão do rigor, mas.:f,ambém sem atnbuir um 
caráter "poliCialesto" ao projeto. -. 

Por meio de uma participação posftiva na 
regulamenJação do princípio de def~a do 
consumidor, pretendemos, com as çl.irekizes 
traçadas neste projeto, garantir a colocação 
no mercado de produtos e .s~rviços aptos ao 
consumo, em respeito ao ser humano e à 
sociedade. . . • 

Em 9 de junho de 1989.-Senador Çarlos 
De'Car!r 

EMENDAN•2 

Supriina-se O inc:iso V do art 69. 

Justlll<:ação 
~--~ 

Justific:a-se a presente "proposta pelo fato 
de não se poder admitir modificações em 
cláusulas contratuais unilateralmente, sob pe
na de se subverter a ordem juridic:a, prinCipal-

mente em se c:onsideré).ndo que os_contratos 
-são livremente pactuados entr~ as partes. 
Quanto à t€visão por fatos supervenientes, · 
também há de ser inadmitida, pois o segmen
to' produtivo sem dúvida alguma acabará ar
cando c:om J)esados ônus, haja ~ta a situação 
do País, provocada pela.polítlca económica 
governamental 

Em 9 de junho de 1989.- Senador Carlos 
diiDe'Cádi 

EMENDAN'3 

Suprirria-se o ili.dso V do art. 69. 

Justificação 

A iilserçâo de tp1 norm.a...m.~m de temerária, 
é inóqua. As qlle5tões decorrentes d~ cláusu
las contratuais têm foro competente parâ sua 
solução: o Pod,er Judiciário. . -

Em 9 de junho de 1989;-Senador Cor/os 
De'Ca(/i. __ 

- ---- -EMENDA N• 4 

Suprima-se o § a~ do art. éço. 

Justificação 

A simples alegação do cons.umidor de_ que 
seu dire:OO___foi lesado será.__ moJ:i_vo suficiente 
para se ins:taurat medida administrativá ou ju
dicial contra o Produtor, importador, comer
ciante ou prestador de .serviços. Todavia, é 
princípio de direito processual que o ónus da 
prova incumbe ao acusador, menos nos proje
tas em questão. Em se_ mantendo tal ínversão 
do 6nus da prova, estará se e?tigindo do su
posto culpado, a produção de prova negatíva, 
que em Direito se procura evitar, tendo em 
Vista as_çi_ifiêuldades de sua" produçã.o. Se nâo 
bastasse isso, referida inversão do ônus da 
prova será fonte de consta.nte atrito e ins~bi
lidade social. Melhor seria que nesse aspecto 
o projeto respeitasse os princípios gerais con
sagrados no Direito que se assenta na pre
missa de que todos são inocentes até prova 
em c.ontrftti~_ 

Em 9 de junho de 1 989~-~radar Carlos 
De'Cadi 

· EMENDAN•5 

_:: _ _{_1\t_Q<!ÜÍcatlva) 

Ao_ PLS 97, de 1989, que dispõe SObre 
a prO"teção do_ consumidor- e dá outras 

---providências. 

_Dê-s~ á0 art:-7;.a Sf!guinte re'daç:ão: 

- --Art. 79 "Os direitos previstos nesta 
-lei, não excluem outros Cfecorrentes de 
tratados ou convenções internacionais de 
qtl·~ o Brasil seja signatário, da legislação 
interna ordintjria, de regulam~ntos expe
didos pelas autoridades administrativas 
competentes, bem como dos que deri
vem dos princípios gerais do Direito, ana
logia, costumes e .eqüidad_?; respeitado, 
em qualquer hipótese, o disposto nos arti
gos 5• e 6• da Lei de Introdução ao Código 
Civil." 

Justificação 

A concessão exagerada de poderes à buro
crada deu ao Brasil uma organização legis
lativa sui generls. em que portarias revogam 
leis, drc:uiares e normas constitucionais, im
põe-se, portanto, a limitação desses poderes, 
de molde, indusive, a evitar que as próprias 
prerrogativas do Congresso Nacional sejam 
us_urpadas. 

Por outro lado, deve-se garantir que os prin
cípios elencados na Lei de Introd.U:Ç_ãO ao C6di
go Civil sejam levados em conta_ na interpre
tação$-da lei, razãq_ para a sua remissão expres-' 
sa no presente artigo. _ ' 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
.....::..senador Odac:ir S~s. 

EMENDAN•6 

(Aditiva) 

Inclua-se, ond~ cotibér, no PL.S 97/89 o s~ 
guinte artigo: ~ - - _ _ __ -~-

__ Aft -É liyre a Comercialização, em_ to
d<:>ó"territóíio na.donal, de bebidas e alimentos 
dietéticas Ou de --:_b.:Uxa caloria~ registrados no 
órgão competen~e. 

Parágrafo únic:o. Os aditivos utilizados pa
ra a fabricação de bebidas e alimentos dieté
tiCos- deverãO Ser ODôgatoriamente identifica
dos, por extenso .e naS respeçtiv~_ ~r!tbalagens 
ou rótulos, pelo nome usualmente cçmhecido, 
bem como por sUa marca registrada, classe 
e quantidade 04. peso por unidade. 

Justificação 

As bebidas e alimentos dietéticas sao cada 
vez mais necessários para que determinados 
grupos de pessoas possam ter wna vida me
rios sacrificada. . 

Eritre tais Qrupos incluímos principalmente 
os diabéticos. e os"obe.sos que_devem_yiver 
submetidos a dietas alimentares rigorosas, 
sob.pena de desencadearam umá série enOr; 
me de doenças, algumas fatais. 

O diabético costuma ter o endurecimento 
ptec6ce das art~riªs; além de "problemas <::ircu.: 
latórios, cardíacos e renais, doenças é!. os olhos, 
dos nervos etc. As estatísticas ~omprovam ain
da que a esterilidad~ pode ser o_utra ·s~qúela 
do diabete,~-gu~dO adquirido na idade jovem. 

De outra parte, o obeso, cuja longevidade 
diminui na proporção direta do seu grâu d~ 
obesidade, está· mais sujeho a d.otmças das 
CQronárias, a pressão sagüínea mais alta e a 
nia10r tendência a desenvolver tumores, entre 
outras complicaçõeS. _ __ _ 

A situação desses grupos é mais grave num 
País, como o nosso, onde um terço da popu~ 
lação nãq teni. acesso regular aos serviços de 
saúde e São escassas as opções do_ mercado 
de alimentos .e bebjdas dietéticas, reconheci-
damente incipiente. - _ . 

O legislador, pqrtanto, não pode ficar indife
rente aos graves problemas dess_e contlgente 
cada vez maior de pessoas que, mais do que 
ao consumidor comum, deve ser garantido 
o acesso a produtos que lhe são indispen
sáveis, bem c::omo à correta informação sobre 
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o que estão consumindo (esta assegurada pe~. 
lo parágrafo único do artigo proposto). 

Em"9 de junfiOCii f9-89.- Senador ÀJb!Jso 
Siincho. -

EMElYDA No 7 
Dê-se ao§ 29, do art. 12 a seguirite red.:içáo: 

"§ 2~ Os responsáveis determinados 
no caput deste artigo se eximem de res
ponsabilidade, demonstrando culpa do 
consumidor, de usuário ou "de terceiro 
ou a ocorrência de caso fortuito ou força 
maior." 

Justificação 
o objetivo cta Presente emendá: é o de InSerir 

a ocorrência de casO fortuito ou forÇa rilaior 
c:omo CáUSas·-exa:minadoras de responsabi
lidade do fabricante ou importador, do comer~, 
ciante e do fornecedor de seiViços. 

A própria caracterização jurídica de. tais 
eventos que se revestem -de imprevisibilidade 
e da irresistibilidade dos fatos, estão a justificar 
a proposta ora apresentada. 

Em 9 de júilho de 19S'9.-SC:nador Cii"rlos 
De'OJrli. 

EMENDAN•8 

Dê-se ao§ 2~>, do art. I2, a seguinte r e dação: 

"§ 29 O fabricante ou importador se 
exime de responsabilidade, demonstran
do culpa do consumidor ou de terceiro 
ou.a ocorrência de caso fortuito ou fOrça 
maior." 

Justlllcação 

O objetiVO da presente errlenda é o de inserir 
a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
como causas_eximldoras de responsabilidade 
do fabricante ou importador, do comerciante 
e.do fornecedor_ de serviços. 

A própria caracterí.Zação jurídica de tars 
eventos que se revestem da imprevisibilidade 
e da lrresisbbilidade dos fatos, estão a justificar 
a propo~._ ora apresentada. 

Em 9 de jUiilio de 1999 . .::.... $eTI<idor biifos 
De'Càrli. -- -- -- -

EMENDAN• 9 

Dê--se ao éaput- do árt.. f4 a Sêiuinte reda
ção: 

"Art. 14. O produtor, o fabricante o 
importador e o comerciante de bens de 
consumo duráveis ou não duráveis res
pondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade que os tomam impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se desti
nam ou lhes diminua o valor, assim' comb 
por aqueles decorrentes de disparidade 
com as indicações constantes do reci
piente, da embalagem, rotulagem ou 
mensagem publicitária, podendo o con
sumidor exigir a reparação do defeito da 
produto oa, n-a impossibilidade de pro
movê-la, a substituição do produto por 
outro ~m p-erfeito estado ou o abatimento 
proporciona] do preço." 

Justificação 

O texto do piõjeto po·de leVar a exageroS 
os mals variados por pârte do consumidor. 

Assim, apresente emehda objetiva colocar li
nlite.s devidos_ as suas exigências em caso de 
CfCOrrêri_cta de vicias ge_ qualidade e quanti
dáde: Lllcia-se c.oin a exigêricia de reparação 
dos defeitos, contemplando-se, posteriormen
te, a hipótese de substituição do produto, por 
outro em perfeito estado ou o abatimento pro
porcional do preço, no caso da verificação 
de impossibilidade de reparaçáo. 

Em 9 de junho de 1989. -Senador Carlos 
De'OJrli. 

EMENDA N• 10 
(Modlllcaliva) 

AO PLS n9 97, de- i§89, que dispõe 
sobre proteç.!io do consumidor e dá ou
tras providências. 

Dê-Se áO art. 14--ã Sefjuhite iedaÇão; 
"Ail 14. O fáDricante é o comerd8n

te respondem pelos vícios que comprova
damente, afetem o produto quando seu 
conteúdo líquido ou quantidade sejam in· 
feriares às ii1dfCaÇões constantes do reci
piimte, da embalagem, rotulagem ou 
rnensagem publicitária, excetuando;5e 
aqUeles cuja natureza ou composição 
acarretem perda _da caracteristica, inclu
sive p-eJo, odor, sabor, volume, sem que 
ocorra perda de suas propriedades. 

§ 19 A responsabilidade dos fabri
cari~es das pro·dutos a que Sé rêfere este 
artigo fica limitada à: 
I-observancia das normas de fabri

cação aplicáveis, 
II-verificaçáo de peso, medida e ou

tras caracterj"~ti_cas no momento ern que 
o produto_de~ a fábrtca; e 

IR-advertência correspondente nos 
rótulos ou embalagens do produto. 

§ 29 A responsabilidãde do cotTI.er
clante é limitada às mercadorias que me
dir ou pesar e embalar ... 

JUstmCã.ção 
AmOOifiCàçâo -~troduzlda aTO Cap_ui_do arti

go fai-se n-ecessária, em face da exigência 
de comprbVação do vfcio aJegado, até mesrno 
p·or uma questão de economia processual. De 
t~sto,_tra_t:a-se _de a$$egurar que ninguêm Se"rá 
considerado. culpado até prova em contrário. 
A presunçao de inocência deve ser observada 
em todos os casos, conforme determina a 
Constituição Federal. 

Quanto às ressalvas estabelecidas nos pará
grafos desta emenda, é preciso esclarecer que 
determinados produtos perdem algumas de 
suas car!!-cterfsticas com O passar do tempo, 
~em, entretanto, perder suas propriedades. 
Exemplo típico desses produtos é o sabonete 
que, da fábrica até ser consUniido, perde peso 
e volume. Assim, esses pr-odutos sujeitos a 
modificações de suas características, ficam 
subordinados à advertência deste fato nos res
pectivos rótulos ou embalagens. 

Além disso, a resPonsabilidade do comer
ciante deve ficar limitada aos casos em que 
eretuar a pesagem ou medição do produto, 
evitando-se_ que reSponda por erros que hão 
deu causa. 

sara dãs COmissões, Meira Filho. 

EMENDA N•ll 

Dê-se ao art. 14 e alineas, a seguinte reda
ção: 

"Art. 14. O prOdutor, o fabricante o im
portador e o comerciante de bens de consumo 
duráveis ou não duráveis respondem solidaria
mente pelos vícios de quãlidade que o tomem 
fmpr6prios ou inadequadqs ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminua o valor, as
srm como por aqueles decorrentes de dispari
dade com as indicações constante do reci
pieri.te, da embalagem, rotulagem ou mensa
gem publicitária, Podendo o consumidor exi
gir, respeitando-se necessariamente a seguin
te-ordem: 

a) até 90 (nOventa) diaS, a partir da aquisi
ção do bem ou produto, para o conserto atra
ve5 da Assistência Técnica Autorizada pelo fa
bikante; 

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

c) o abatimento proporcional do preço do 
bem, caso o substituído não seja da mesma 
eS_Péde, marca ou modelo, do originalmente 
adquirido; 

_d) a restituição imediata da quantia paga 
monetariamente atualizada sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos.'' 

Justificação 
O texto do projeto pode levar a exageros 

os mais variados por parte do consumidor. 
Assim, a presente emenda objetiva colocar li
mites devidos às suas exigências em caso de 
ocorrência de vielas de qualidade e quanti
dade. Tnicia~se com a exigência de reparação 
de defeitos, cantemplando~se, posteriormen
te. a hipótese de substituição do produto, por 
outro em perfeito estado ou o abatimento pro· 
porcional do preço, no caso da verificação 
de imposibilidade de reparação, e inclusive, 
mantendo-se a redação orignal, estar-se-ia, 
acabando com as Assistências Técnicas Auto
rizadas. 

Em 9 de junho de 1989. -Senador Carlos 
De'Clrli 

EMENDAN•l2 
(Aditiva) 

Ao nP PLS 97 de 1989, qUe diSpõe so
bre a proteção do consumMor. e dá ou
tras providências. 

[nclua-se, onde couber, o seguinte artigo, 
renumerando-se os demais. 

Art. O produtor ou fornecedor de Servi-
ços não poderá ser responsabilizado pelos da
nos o_u prejuízos sofridos pelo consumidor ou 
pessoa a ele equiparado, se provar que: 
I-não colocou o produto ou serviço em 

circulação; 
11- não ocorria o defeito quando foi intro

duzido no mercado ou serviço; 
III -o defeito decorre da obediência a nor

mas compulsórias; 
IV- o produto não foi produzido para ser 

vendido; 
V- o defeito não podia ser identificado à 

época da produção do bem ou prestação do 
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serviço, devido ao estado da dência. ou da 
técnica; _ · 

VI-o defeito é causaclo por peç:a ou produ
to fornecido por ter<:e_iro. 

§ 19 A responsabilidade só alcançará 
bens móveis Ptoduzidos industrialmente. 

§ 29 Um produto ou serviço apresentará_ 
defeito se não oferecer a segurança que se 
possa esperar, Jevando~s~_em <:anta todas as 
circunstâncias, espe<::ialmen~ a apresentação 
do produto ou serviço, sua utilização normal, 
o preço e a época em que foi posto em circula
ção ou oferecido._ "-~--- -

§ 3" Um produto ou servis;o não poderá 
ser considerado defeituoso por ter sido poste
riormente apresentado no mercado um pro
duto ou setviço semelhante, mas aperfeiçoa
do. 

Justificação 

~~lflcac;ão 

De acordo com o nosso Cód[go Ovil o prazo 
para-reclamar por víctos redlbitórios, ou seja, 
ocultos é de 15 di!!5, contados _da entrega da 
coisa. 

O prazo é reaJmente exíguo e há neces
sidade de distinguir-se entre hipótese de ví.cios 
aparentes-e-Ocultos. 

/V\as não se pode pretender, sob pena de 
exagero e comprometimento da prova, que 
o-prazo prescricional para reclamar de vícios 
aparentes passe pãta- cento e oitenta dias. 

Em sendo aparente, ele pode ser imediata 
ou rapidamente ldentificado, não havendo ra
zão que juStifique um lapso de tempo superior 
• 30 dias. 

Repetimos que prazos exces-sivainente dila
tados podem Coinprometer por completo a 
produção de provas, sobretudo no caso de 
produtos perecíveis. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
- Senaclor Carlos D.e CariL 

O presente dispositivo é inspirado pela legis
lação européia de proteçâo ao consumidor. 
Considerada Lima das m~is aperfeiçoadas do 
mundo, alia à preocupação em defender o 
consumidor a preocupação com o funciona- EMENDA N9 15 
menta da indústria, comércio e serviços, evi- • Dê-s_e ao csp!J( do art. 19 a seguinte reda-
tando, assim, a sua inviabilização. __ _ção: 

Sala das CQmissões, 9 de junho de 1989. 
- Senador Odac!r Soares. 

EMENDA N' 13 

(Substitutlva) 

Dê-se· a.o pa.rágarfo único do art. 15 do PLS 
n'1' 97/89 a seguinte redação: 

')\rt. 15. ·-·--·-----
Parágrafo úntco. A r~sponsabilidade 

do comerciante nos casos previstos neste 
artigo depende de prova de sua culpa, 
salvo quando feita por ele a pesagem ou 
medição, o instrumento utilizado não esti
ver aferido _segundo os padrões oficiais," 

Justificação 

O comerciante não pode ser solidariamente 
responsável pelos vícios que os bens apresen
tam, uma vez que não ê ele quem detêm as 
informações, pertinentes ao produto, que de
vem chegar ao consumidor. 

O comerciante age como os demãiS consu
midores. se baseando naS informações _aos 
fabricantes ou importadores. _ . 

O fato de informar sobre o PIQduto, suas 
características inerentes bem como suas alte
rações decorrentes de_ Sua nàtureza cabe ao 
fabricante ou importador, cabendo, portanto, 
a estes a responsabilidade. 

Sala das Comissões,~9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir Soares. 

EMENDAN• 14 

Dê-se ao caput do art. 19 a seguinte reda
ção: 

"Art. 19. PresCreve e"in 30 (trinta) 
dias o direito de reclamar por vícios apa
rentes ou de fácil constatação de bens 
e serviços, contados da entraga efetiva 
dos bens ou do ténnino da execução dos 
serviços". 

"Art. 19. Pr~screve em 30 (trinta) 
-dias o direíto de redamar por vicios apa· 
rentes_ ou de fácil constatação de bens 
e servfços, contados da entrega efetiva 
dos bens ou do tênnino da exe<::ução dos 
serviços_." 

Justificação 

De acordo com o novo Códigq CIVil 0 prazo 
para reclamar por vícios redibitórios, ou seja, 
ocultos é de 15 dias, contados da entrega da. 
coisa. 

O prazo é realmente exíguo e há neces
sidade de distinguir-se entre hipótes_es_ de ví
cios aparentes e ocuhos. 

Mas não se pode pret~ander, sob pena de 
exagero e comprometimento da prova, que 
o prazo prescricional para re<:lamar de vícios 
aparentes passe para um a,.r 

Em seriâo ctparente, el ser imediata 
ou rapidamente identifi .ão havendo ra-
zão que justifiqUe um lapsi Je tempo superior 
a30 dias. 

RepetimOs qUe pm_z. J excessivamente dila-
tadOs ___ podem corr .prometer por completo a 
prOdUção de provas, sobretudo no caso de
produtos pereciveis, 

Em 9 __ 4e jullho de 1989. -~nadar Carlos 
De'Càflí. 

EMENDAN• 16 
· (Substltutlva) 

Dê-se ao art. 19 e § l' do PL n' 97/89, 
a seguinte redação: 

"Art. -19~ Prescreve em 30 dias o direito -
de reclamar pelOs vfcios aparentes de fácil 

- constataÇão dos bens e serviços, contados da 
entrega efetiva dos bens ou do término da 
execução dos serviços. . _ 

§ 19 A_ red~_mação fà~malizada perante 
órgão ou entidade co111 atribuições de defesa 
do consumidor _interrompe a prescrição por 
30 (trinW dias." 

Justificação 

O próprio enunciado da matéria contém- a 
justificativa da modificação proposta, vícios 
aparentes ou de fácU constatação devem ser 
objeto de reclamação imediatã: Manter a direi~ 
to espedficarilente_ quanto a esses Vícios, será, 
n_o mínimo, um estímu1o ao desleixo, aJêm 
· de constitUÍrem Um passivo contigente dos 
fabricantes e comerciantes, impossível de ava· 
liar e dete_!Dlinar. 

Quanto ao § }9, não é justO que ao garan~ 
tir-se ao consumidor seu direito de rec:-lamar 
pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 
dos bens e serviços, perpetue-se, indefmida~ 
mente no tempo, a responsabilidade do forne
cedor de sa_n_á,~los . 

O sentido de} presente etnenda ê limitar em 
30 dias o prazo de suspensão da prescrição, 

_ limitando-se, por conseguinte, o tempo deres
ponsabilidade do fomec~or- já que-se tra
tam de vícios aparentes e de fácil constatação 
-e assegurar dessa forma, o melhor eritendi
mento e siitisfaçacfdo Con5\.!midor. , 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir &ares. 

EMENDAN'17 
(Sispreôslva) 

sup-rima-se o §"29: dó.~rt... 19, do PL n9 97/89 
e, em conseqüência, renum~re~se os delnais. 

O p.arágrafo a suprimir diz: -

"§ 29 Quando os bens ou serviços fo-
rem fOrnecidos mediante termo de: garan
tia, a contagem do prazo previsto no pre
sente artigo inida-se a partir do.aeu tér
mino." 

Justiftcação 
Trata-se, para dízer o mfnirrio, de utn absur

do. Nos casos em qu.e o produto ou serviço 
é fornecido mediante termo de garantia, a res
ponsabilidade do- fornecedor termina com a 
expiração dess.é), Esse é o propósito, diga-se
de passagem, do termo de garantia: àferecer 
a ambas as partes uma data limite dentro do 
qual o comprador pode obter satisfação de 
suas reclamações e a partir da qual cessa a 
responsabilidade do fabricante. 

Se a lei estabcle~ef wn prazo tão longo co
mo o de 1 (um) ano para reclamações quanto 
a vícios "apai'el'ite ou de fácil constatação", 
seu resultado provável será substituir-se à ga
rantia dada pelo_ fabricante, em muitos casos 
até de um ano Õu mais ( c:omo é o caso dos 
autom6ve1s}.J":eliminação do§ 29 deixará livre 
o fabricante para dar garcint:iaS por prazos mais 
longos. 

Sala das Comissões, em 9 de junho de 
1989..- S_ena9,or Odacir Soares. -

EMENDAN'18 

(Aditiva) 

Ao PLS n9 97. de 1989, -que- dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

Inciua~se no § 39 do art. 19 entre as palavras 
"rec:-lm:nação" e "comprovadamente" as pala
vras "expressa e fundarrientada" ficando com 
a seguinte redação: 
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39 A reclamação- ~ressa e funda
mentada, comprovadamente formulada. 
pelo consumidor perante o fornecedor de 
bens e serviços, suspende a prescriçãc 
até a resposta negativa que deve ser trans
mitida de fonna inequívoca." 

Justificação 

A presente emenda visa a dar maior precisão 
à fonna como deve ser feita a reclamação, 
já que o texto, da maneira como está, permite 
várias interpretações. 

Sala das COmissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Wilson_Martins. 

EMENDAN•19 
(Substitutlva) 

Ao PLS n• 97189, de 1989, que diSpõe 
sobre a proteçáo do comsumidor e dá 
outras prpvidências. 

Dê-se ao§ 4~ do art. 19, a seguinte redação: 
Art. 19. .. ................... ----·---·-
§ 49 Tratando-se de vfcio oculto o prazo 

prescrldonal será de trinta dias contados da 
tradição da coisa. 

Justlllcação 

O fato do prazo prescrldonal iniciar-se no 
momento da evidência do defeito trará grande 
insegurança às relações jurídicas. 

Ocorrerá. com certeza, situações em que 
o fabricante se verá obrigado a ressarcir per
das e danos por vício oculto alegado pelo con
sumidor, ap6s 1 O anos de uso dó bem, quan
do, em função do próprio tempo, não há gran
des possibilidade:;; de se aferir sua veridici
dade. 

Tal como ora regulado resguarda-se plena
mente o direito do consumidor e viabiliza-se 
o cumprimento da lei. 

Sala das Comissões, - Senador Meira Fi
lho. 

EMENDAN•20 

Dê-se ao § 49 do art. 19 a seguinte redaç~o: 

"§ 49 Tratando-se de vicio oculto, o 
prazo prescrtcional inicia-se no momento 
em que ficar evidenciado o defeito, desde 
que esteja o bem ou serviço dentro do 
período de garantia.'' 

JustJftcação 

O texto originalmente apresentado não pre
vê o tempo máximo para apresentação pelo 
consumidor de reclamação, conquanto há ví
do oculto, e em assim sendo, com a inclusão 
deste periodo proposto, não -dá margens a 
dúvidas interpretativas. 

Sala das Corrilssões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Carlos De Ciirfj.' 

EMENDAN•21 
(Substitutiva) 

Ao PLS nP 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteçáo do consumidor e dá 
outras provid~ncias. 

Dê-se ao art. 20 do PLS n\> 97/89 a segl.Urite 
redação: 

"Art. 20. A prescrição do direito _à re
paração pelos danos causados por defei
tos dos bens ou serviçOs, prevista neste 
capítulo é de 5 anos, iniciando-se a conta
gem do prazo a partir da entrega do bem 
ou da efetivação do serviço." 

JustlfÍcação 

A forma tal como_ prevísta no projeto estiR 
plÚa um praíÕ prescricional quase infinito. Isto 
porque o início da contagem do prazo de pres
crição, ou seja, 20 anos, é proposto a partir 
da manifestação do dano. Ex.: Se um bem 
após 7 anos de uso apresentasse um defeito, 
o conSumidor teria inais 20 anos para recla
mar perdas e danos. 

-- A presente emenda visa a evitar a grande 
insegurança jurídica que este fato acarretaria. 

SaJa das Comtssôes, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odaclr SoêJres. 

EMENDAN'22 

Ao Proj'eto de Lei do Senado n" 97, 
de 1989, que "dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências". 

Inclua-se onde couber: 

"Art. As entidades que tenham por 
objeto SOFial real_izar o cadastramento de 
consumidores, fornecendo aos usuários 
dados sobre qualquer tipo de inadlmplên
cia ou falta de pagamento de prestações, 
ficam obrigadas a rnantel" seus registras 
de tal sorte a permitir a perfeita identifiR 
cação das pessoas tidas como devedoras. 

Parágrafo único. Para os fins previs
tos neste artigo, as entidades referidas de
verão, ao prestarem informações sobre 
pessoa física ou juridica, fornecer ele
-In~tos que qualifiquem e individualizem 

o devedor de forma precisa." 

Justlflcação 

É comum os credores ajuizarem ações de 
cobrança coni:n ressoas que, na realidade, 
nada devem aos autores da demanda. 
~e tipo· de situação decorre, na maior par

te das vezes, da insuficiência das infonnações 
prestadas pelos Serviços de Proteção ao Cré
dito. Estas entidades não têm o suficiente cui
dado de colher dados sobre as pessoas cadas
tradas que permitam a devida identificação. 
Nestas condições, ocorre que muitos dos seus 
acionados na Justiça não passam de homó
nimos dos_ verdadeiros devedores. 

A presente emenda tem por finalidade sanar 
tal falha n_a _medida em que obriga a todas 
as entiaades_do gênero a manterem cadastros 
capazes de permitir a correta identificação e 
individualização das pessoas. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1989. 
-Senador Gerson Cámata. 

EMENDAN•23 

- ·suprima-se o art. 23 do Projeto de Lei do 
Sen-ado n9 97/89. 

Justificação 

I:: da melhor tradição do nosso Direito, a 
clara distinção entre a Pessoa Jurídica, e a 
pessoa de seus Sócios, neste sentido vefifi .. 
ca-se que somente em situações excepcio· 
nais, é desconsiderada a personalidade jurí
dica (vide art. 1 O da Lei das Sociedades por 
Cotas), assim acredita·se que o princípio da 
não incidência de responsabilidade dos só· 
cios-gerenfes, deve-ser encarada restritiva
mente nos termos da legislação pertinente. 

Sala das Comissões -Senador Carlos De' 
CarO. . 

EMENDA N• 24 . 

Supríma·se do § 1 o do art. 26 a expressao 
..mesmo por omissão". 

Justificaçã~ 

É extremameóte subjetivo- o que viria- a ser 
emissivo em wna peça publicitária, pois sem 
dúvida em toda e qualquer publicidade pode 
ser identificada alguma omissão, sendo irrÍ
possível que se esgote em uma propaganda 
todas as informações sobre determinado pro
duto. 

Sala das Comissões- Senador Carlos De' 
Carli. 

EMENDAN•25 
(Aditiva) 

Ao PLS nP ·g_r,-ae -1989,- que dísp6~ 
sobre a proteçáo do consumidor e dá 
outras providénclas. 

Inclua-se no § 19 do art. 30 a expressão '"des
contadas as d~spesas efetuadas pelo forne
cedor, produtor ou prestador de serviços". 

A redação do parágrafo passa a ser a se
guinte: 

"§ }9 Se o consumidOr exercitar o di
reito de arrependim-ento previsto neste ar
tigo, os valores eventualmente pagos, a 
qualquer título, durante o prazo de refle
xão, serão devolvidos de imediato, mone
tariamente atualizados, descontadas as 
despesas efetuadas pelo fornecedor, pro
dutor ou prestador de serviços." 

o~~ca~áo 

O pedido realizado junto ao fornecedor im
plica uma série de despesas, como. o paga
mento cfe impostos, frete e armazenagem, en
tre outras. _Se o texto legal tem como objetivo 
proteger o consumidor, não pode por outro 
lado, punir além do justo, o fornecedor sob 
pena de inviabilizar as formas de contrato es-
pecificadas no artigo 30. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odaclr Sodres. 

EMENDAN•26 
(Supresslva) 

Ao PLS n~ 97, de 1989, que dispõe 
sobre proteçJo do consumidor. e dá ou
tras providências. 

Suprima-se integralmente o indso O do art 
31. 
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Justificação 

A falta de gêneros por vezes obriga o comer
ciante a 1lmitar suas vendas, para que possa 
atender a um número maior de consumidores. 

O disposto no presente inciso é conduta 
já reprlmída pela Lei Delegada no 4 e pela 
Lei n" 1.521/51. Desnecessária, portantO, á sua 
repetiçáo, no máximo tendo em conta que 
o Executivo já propós, inclusive, a atualização 
daqueles diplomas legais. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir Soãres. - ----

EMENDAN,27 
(Modllkativa) 

Ao PLS nP 97.- de 1989, que dispõe_ 
sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

Modifique-se a redação do att. 34, que pas
sará a ser a seguinte: 

"Art. 34. Ocorrendo as infrações 
previstas nesta e na seção anterior, e não 
se prontificando o responsável a reparar 
o eventual dano <:ausad9, OlJ, __ aceitar a 
devolução do produto, ficará sujeito às 
sanções civis c:abiveis, bem como muha 
proporcional à gravidade da infração, cc
minada pelo juiz. na ação proposta por 
qualquer dos legitimados à defesa do 
consumidor tem juizo." 

Justificação 

O art 159 do Código Civil obriga aquele 
que causar dano, ação ou omissão a repará-lo. 
Além disso, ·o próprio projeto ora mencionado 
prevê diversas penas. Desnecessária_$, portan
to, a repetição dessas sanções, que serão, sem 
dúvida. aplicadas pela autoridade competente. 

Sala das Comissões, 9 de junho d~ 1989. 
- Senador Wilson Martins. 

EMENDAN,Z8 
(SIIJ'I'<'SSiva) 

Do arl 36 do PL n~ 97/88, suprimam-se 
os incisos IV e V e o inciso lll passa a ter 
a seguinte redação: 

"III- transfiram indevidamente res
P!;1nsabilidades a terceiros." 

Justificação 

Injusta a proibição da transferência da res
ponsabilidade a terceiros, quando com perdão 
da repetição, a responsabilid_ar.i_e_ [or de tercei
ro. O inciso IV fere o disposto na Carta Magna 
e os prindpk1s gerais do Direito, eis que o 
ônus da prova deve ser sempre de quem acu
sa, não podendo simples contratos firmados 
entre particuJares derrogar tais preceitos, ain
da que não haja proibição nesse sentido no 
Código. 

Por outro lado, o indso V trata generica
mente a matéria, sem definir, as práticas con
denadas~ 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir Soares. 

EMENDAN'29 
(Substitutlva) 

Ao PLS n? 97. de 1989, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá 
outms providências. 

Suósi:itua-se o_ texto do inciso V, arl 36 pelo 
seguinte: 

"V- estejam em desacordo cOm as 
-~isposições deste código." 

. Justificação 

O artigo em questão trata do que se refere 
a obrigações "abusivas Qos interesses dos 
consumidores" de. forma muito vaga, sem de
fini-las. ln casu de,vem ser disposições legais, 
~-:eiD especial as deste projeto que tem função 
precípua defender o consumidor e estabe(ec:er 
seus direitos. 

Sala das Comissões, 9 de jUnho de 1989. 
Senador_ Wilson Martins. 

EMENDAN'30 
(Subsdfutiva) 

Ao PLS n~' 97. de 1989, que dispõe 
sobre proteção do consumidor e dá ou
. tras provic!ê!!cias. 

Substitua-se integralmente o Capítulo VI do 
TítulO I, pelos seguintes artigos, renumeran~ 
do-se os _demais: 

Das sançóes administrativas 

Art. Os infratores do disposto neste Có-
digo e seu regulamento fic~m_ sujeitos às se-
guintes penalidades: 
I-obrigação de reparar ou substituir por 

outro novo o bem que apresen_te vfcios de 
fabricação que impeçam o seu uso dentro 
da espedficação do produto ou seu equiva
lente;. 
. n·.::.... advertência; 

nl-muJta; 
IV- recolhimento das partidas ou séries de 

produtos que apresentem vícios ou defeitos, 
e substituição gratuita das partes ou campo~ 
nentes, se suficiente, ou do todo, se necessário 
para reparar o vício ou defeito. . 

§ 1 o A obrigação de substituição ào bem 
por outro novo é limitada ao período .de garanw 
tia _C.Oll.st.ante do compromisso do produtor. 
Esse limite não se aplica aos .casos do inciso 
rv. 

§ 2? A pena de advertência será aplicada 
pela autoridade adminisVativa, nos c-asos de 
retardamento indevido de providência a cargo 
do produtor ou do varejista, respectivamente. 

§ 39 A pena de multa será aplicada pela 
autoridade adlninistratíva e:tei'á limite, na pri
meira infração, o. valor do bem ou serviço, 
constante da nota fiscal, corrigido monetaria
mEnte até a data da sua __ efetiva liquidação. 
Essa pena será aplicada em dobro em caso 
de reincidência. 

§ · 49 A pena de recolhimento de partidas 
ou sérias será imposta pela autoridade admi
nistrativa, sempre que a repetição do mesmo 
vtcio seja atribuída a defeito material da mes
ma parte ou componente do bem. 

§ 59 Não inCorre em perdas_ e danos o 
fabric:ante que, sponte sua, promover o reco
lhimento a que se refere_ o § 49, antes de lhe 
ser imposta a referida obrigação. 

Art. Convicta a autoridé~de administra-
tiva de que o vício do produto OlJ serviço ê 
atribuível a culpa, dolo, má-fé" ou desleix-o do 
fabricante, depositário, transportador ou vare
jista, representará ao órgão competente do 
Ministério_ Público, Q qual, sejulgar os indícios 
suficientes, promoverá o inquérito civil e a 
ação civil pública para a proteção dos interes
ses dos consumido~s afetadÇ)S, C!inda que di
fusos e não personalizáveis. 

Justificação 

Arnodema tendêltcia do. Direito Peticifê pela 
substituição das penas de detenção e reclusão 
por penas- restritivas de direitos e de muJta. 
A repressão ac:>s abusos cometidos contré'J o 
consumidor deVe ser feita_ através da legisla
ção penal já existente, utilizando-se, por exem
plo, da figura do estelionato e apropriação in
débita para reprimir e punir os maus forne-
cedores. .. . 

Sala d~ comissões, Meira FUho 
EMENDAN•31 

Dê-se à àlínea h do artigo 42, a· seguinte 
redação=. 

"h) interdição temporária do estabele
cimento." 

Justificação 

O texto Original prevê a "interdição, total 
ou parcial, de estabelecimento ou de atividade 
industrial". 

Há que se estabelecer uma limitação de 
tempo na sanção, poiS uma interdição abso-. 
luta caracteriza-se como uma cass(lçáo1 san
ção que já está preVista no projeto. 

Parece-me, outrossim, imprópria a expres
são "interdiçãO de atividade empresarial'', ra
zão pela qual é a mesma suprimida. Além 
do mais, já está prevista a "suspensão tempo
rária de atividade empresarial", na alíneaj. 

Salã das Comissões - Senador Carlos de 
CMli - . 

EMENDAN'32 

Dê-se à alínea h do_ art. 42 a seguinte reda
ção: 

"h- interdição temporária do estabe
lecimento." 

Justificação 

O texto original prevê a "interdição, tQtal 
ou parcial, de estabelec;:imento ou de atividade 
industrial" 

Há que se estabelecer uma limitação de 
tempO na sanção, pois uma interdição abso
luta caracteriza-se como uma cassação, san
ção que já está prevista n9 projeto. 

Sala das Comissões_-"Senador Carlos De' 
CariL 

EMENDAN'33 

Emenda à alínea i do artigo 42 do Projeto 
de Lei do Senado n9 97/89 
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Suprima-se a alínea i do art. _42 do PLS 
"'97/89 . 

Justificação 

O índso prevê, dentre as inúmeras sanções, 
a que estão sujeitos os infratores das normas 
de defesa do consumidor, a lntervehçlío admi
nistrativa. 

Cumpre ressa1tar que as pena1idades p(evis
tas, nas diversas alíneas do art 42, nada mais 
são que formas de intervenção administrativa. 
Assim sendo, concluímos ser totalmente des
necessário estabelecer sanção de conceito ge
nérico, que por sua abrangência desmesura
da, poderá ensejar, às autoridades incumbidas 
da intervenção, o cometimento de desmandos 
insanáveis na gestão das empresas, mesmo 
após o desenlace de procedimento judicial. 

Sala das Comissões- seriado r Carlos De' 
Car/i. 

EMENDAN•34 

Emenda à alínea n1 do ãrtigO- 42; 9~ ProjetO 
de Lei do Senado no 97/89. 

Suprima-se a alínea m do artigo 42, ao Pro
jeto de Lei do Senado n~ 97/89. 

Justificação 

A supressão ora proposta tem por mero 
objetivo evitar a repetição de sanções no teXto, 
que o incis_o e do mesmo artigo já prevê, ex
pressamente a "revogação de concessão e 
permissão". - · 

Sala das ComiSSões -Senador Carlos De' 
Car!i. 

rem constatadas irregularidades na produção, 
comerçiªl@_ç_~QU prestação de serviços que 
impliquem o aparecimento de vícios nos pro
dutos ou servíços capazes de causar dano à 
5efJUrança ou à saúde. 

§- 1 <? O prazo de interdição ou suspensão 
será "fiXado pela autoridade administrativa, ou~ 
vido o titular do estabelecimento e da ativida
de, de modo a possibilitar a reparação das 
írregularidades citadas no caput deste artigo. 

§ 29 As penas citadaS rio cãput _só serão 
efetivadas depois de exercido o direito de defe
sa pelo suposto infrator. 

Art. -As penas de revogação de con
cessão _ou permissão e de cassação de licença 
do estabelecimento ou atividade serão aplica
das quando o estabeleclmento industrial, co
mer.dal ou profissional reincidir na prá~ca das 
lrifrações de maior gravidade previstas em fei, 
depois de exercido o direito de defesa pelo 
suposto infrator. 

Parágrafo único. Não poderão ser consi~ 
deradas, para o fim de se caracterizar a reinci
dêilcia, condutas que, embora tenham sido 
condenadas como infrações na esfera adrrli
nistrativa, estejam sendo discutidas no âmbito 

-dOPoder Judiciário. 
Art --A impos1'ção-de contrapropagan

da será_ cominada quando o fornecedor incor~ 
Ter na-- prática de publicidade enganosa, nos 
termos do disposto nesta lei, sempre às expen
sas do infrator. 

§ _ 1 ~ A retificação será divulgada pelo res
ponsâveJ no mesmo veículo_ de comunicação 
utilizado com as mesmas caracteristicas em
pregadas, no que se refere a duração, espaÇo, 

EMENDA N' 35 local e horáno. 
Suprima-se o parágrafo único do artigo 43; § 2° A c-ontrapropaganda Será aplicada 

do Projeto de Lei do Senado n~ 97/89. -- pelos ói'gào.s públicos competentes de prote-
ção ao consumidor, mediante procedimento 

Justificação administrativo, assegurando-se-lhe ampla de-
O caput do artigo já estabel&e, ordenadã fesa, mas somente será publicado por expres-:-

e criteriosamente, regras orientadoras para a sa determinação do Ministro de Estado da res-
aplicação das penas de multa. pectiva área de atuação administrativa. 

Sala das Comissões- Senador Carlos De· § 3~ Enquanto não promover a contra-
Car/i. propaganda, o fornecedor, além de outras 

sanções cabíveis. ficaiá impedido de efetuar, 

EMENDA N'' 36 

Substituam-se os artigos 44 a 46 do Projeto 
de Lei do Senado no 97/89, pelos seguintes, 
reenumerando-se os demais: 

"Art. -A pena de ~preensão do bem 
será aplicada quando forem constatados ví
cios que o totnelll impróprio ao uso a que 
se destina. 

Art. -As penas de inutilização do bem 
e suspensão temporária de seu fornecimento 
ou de serviço serão aplicadas quando for 
constatada nocividade ou periculosidade, ca
pazes de ameaçar a segurança das pessoas. 

Parágrafo único. Se ficar provada a noCivi
dade ou perlculosidade irremediável do bem, 
ao fim do processo administrativo, a peria 
mencionada no caput pode ser convertida em 
cassação do registro do bem junto ao órgão 
competente. 

Art -As penas de interdição'tempo
rária do estabelecimento e suspensão tempo
rária da atividade serão aplicadas quando fo-

por qualquer meio, publicidade de seus bens 
e serviços. - - -

Justlficaçáo 

Preliminarmente impõe-se o esclarecimen
to de que a emenda é apresentada a todo 
o final do título do Projeto de Lei, que trata 
das "sanções administrativas" a fim de dar 

- maior organicidade ao texto, no que concerne 
à aplicação das referidas sanções. 

Twemos por·objetivo primeiro deixar mais 
claros os tipos de penalidade e sua aplicação 
suprimindo, de acordo com princípio Jusb1i~ 
cado ern outra emenda de nossa autoria, 
aquela que se refere, de maneira fática, à "h
tervenç_~o administrativa". 

O projeto de lei ""~sub examine" insere nos 
mesmos artigos, os de no 48 e 49, as penas 
dé-apreensao, de inutilização de bem ou servi
ço e de revogação de concessão ou perrnts
são. Através da emenda, houvemos por bem 
desdobrá-las_desde que entendemos que ca
da penalidade administrativa deve correspon-

der a uma conduta lesiva determinada, com 
uma gradação lógica e equilibrada. o _ 

Finalmente, no que concerne à contrapro· 
paganda mantivemos o texto orlg1nal por en
tendermos que atende perfeitamente aos ob~ 
jetivos do projeto. 

Sala das Comissões - Senador Carlos De' 
Carli. 

EMENDAN'37 

Substituam-se os artigos 44 a 46 do Projeto 
de Lei do Senado n"' 97/69, pelos seguintes, 
renumerando·se os demais: 

Art. 44. Apenadeapreensãodobemserá 
aplicada quando fOiem constatados vídos que 
o tomem impróprio a:o uso a que se destina. 

Art. 45. As penas de inutJ1izaçâo do bem 
e suspenSão temporária de seu fornecimento 
ou de serviço serão aplicadas qUando for 
constatada nocividade ou peric__ulosidade, ca
pazes de ameaçar a segurança das pess_oas. 

Parágrafo únfco. Se ficar provada a nocivi· 
dãde ou perlculosidade irremediável do bem, 
ao fim do procesSÇJ administrativo, a pena 
mencfomi:da no caput pode ser convertida em 
cassação do registro do bem junto ao órgão 
competente. 

Art. 46. As penas de interdição temp<ri
ria do-estabelecimento e suspensão tempo
rária da ativídade_serão aplicadas quando fo
rem constatadas irregularidades na produçio, 
comercialização ou prestação de servi-ços que 
impliquem a aparecimento de vfcios nos pro
dutos ou serviços c_apazes- de causar dano à 

. seguran~a ou à saúde. 
§ 19 O prazo de interdição ou--sus-pensão 

será fiXado pela autoridade administrativa, ou
vido o titulél:r do estabelecimento e da ativida
de, de modo a possibilitar a reparação das 
irregularidades citadas no caput deste artigo. 

§ 2ç As penas citadas no caput só serão 
efetivadas depois de exercido o direito _de defe
sa pelo suposto infrator. 

Art. 47. As penas de revogação- de con
cessão ou permissão e de cassação de licença 
do estabelecimento ou atividade serão aplica
das quando o estabelecimento industrial, co
merdal ou picifissíorial reincidir na prátiCa das 
infrações de maior gravidade previstas em lei, 
depois de exercido o direito de defesa pelo 
suposto infraf:or. 

Parágrafo único. Não poderão ser consi
deradas, para o fim de se caracterizar a reinci
dência, condutas que, embora tenham sido 
condenadas como infrações na esfera admi
nistrativ~ estejam sendo cüscutidas no âmbito 
do Poder Judiciário. 

Art. 48. A imposição de contrapropagan
da será cominada quando o fornecedor incor
rer na prática de publiddade enganosa, nos 
termos do disposto no art. 26, e seu § ]9, 
desta lei, sempre às expensas do infrator. 

§ 19 A retificação será divulgada pelo res
ponsável no mesmo veícuJo de comunicação 
utilizado com as mesmas características em
pregadas, no que se refere a duração, espaço, 
local e horário. 

§ 2~ A contrapropaganda será aplicada 
pelos órgãos públicos competentes de prote-
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ção ao consumidor, mediante proc_edimento 
administrativo, assegurando-se-lhe ampla de
fesa, mas somente se_rá publicado por expres-
sa determinação do Ministro de Estado dares
pectiva área de atuação administrativa. 

§ 3» Enquanto não promover a contra
propaganda, o fornecedor, além de outras 
sanções cabíveis, ficará impedido de efetuar, 
por qualquer meio, publicidade de seus bens 
e serviços. 

Justificação 

Preliminarmente impõe-se o esc;laredmen
to de que a emenda é apresentada a toda 
o final do título Vl do Projeto de Lei, que trata 
das "sanções administrativas::_ a fim de dar 
maior organlddade ao texto, nQ que concerne 
à apreciação das referidas sanções. . 

TiVemos por objetivo primeiro deixa~ ma1s 
claros os tipos de penalidade e sua aplicação 
suprimindo, de acordo com princípio justifi
cado em o~tra emenda de nossa autoria, 
aquela que se refere, de maneira fática, à "in
tervenção administrativa". 

O Projeto de Lei "_sub examine" _insere ()Um 
mesmo artigo, o de n9 44, as penas de apreen
são, de inutilização de bem ou servi~o e de 
revogação de concessão ot,I_ permissao. Atra
vés da emenda, houvemos por bem desdo
brá-las desde que entendemos que cada pe
nalidade administrativa deve corresponder a 
uma conduta lesiva determinada com uma 
gradação lógica e equilibrada. 

Finalmente, no que concerne à contrapro
paganda mantivemos o texto origimil por en
tendermos que atende perfeitamente aos ob
jetivos do projeto. 

Sala das Comissões- Senador Carlçs_De'_ 
~ai/i.· 

EMENDAN'38 

(Substitutlva) 

Ao PLS n 9 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao art. 47 do PLS n"97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 47. Colocar ao mercado bens 
que, de:vido a impericia, negligência, dis
plicência ou desrespeito às normas que 
regulamentam a produção, tra~sport~ e 
armaEenagem, coloquem em nsco a m_
columidade tisica ou moral do consumi
dor. 

Pena: Multa de 1 O a 1.000 BTN." 

Justificação 

O Titulo II "DasJnfrªç_õ~g Penais", trata de 
condutas indevidas na relação produção/con
sumo e objetiva a penalização de atos lesivos 
ao consumidqr. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é o __ objetivo r:naior._ a_~nção 
que surte efeiti mais eficaz é a pecuniári~. 
Sem dóvida existem situações onde, adema1s 
de prejuízos financeiros; as ações praticadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente Código penas privativas 
de liberdade é no míninlo revisar~ legislação 
penal Já existente e, ademais, cerrar os olhos 
_à_crise do sistema penintenciária brasileiro, 
nuin moÍnento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vista que o objetivo da pena é reeducar 
o réu, tomando-o capaz do convívio social e 
em consonânciC} com ·os princípios da sede~ 
dad~ como um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacfr Soares. -

EMENDAN'39 

Substituam-se os- artS: 47 a 63 do Projeto 
de L€:1 do-S"Einado n'1 97/89 pelos seguintes, 
renumerando-se os demais. 

Das lnfrações Penais 
Art. 47. Constituem crimes contra as rela

ções de consumo previstas nesta lei, sem pre
jufzo do disposto no Código Penal e leis espe
ciais, as condutas tipificadas nos artigos se
guintes. 

Art. 48. Colocar no mercado, fornecer ou 
expor para fornecimento produtos ou !rerviços 
impróprios ao consuma. · 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

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

ou multa. 
Arl 49. Omitir dizeres ou sinais sobre a 

nocividade ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou 
publicidade: 

Pena- Detenção de s~i.s meses a dois anos 
e multa. 

.§ 1"' Incorrerá nas mesmas pe11_as queJ!I 
deiXar -d_e aiertar, mêdianie recomendações 
escritas ostenstvas, sobre a periculosidade do 
serviço a ser prestado. 

§ 2"' Se o crime é culposo: 
Pena ---::- Detenção de um a seis meses ou 

multa. 
Art. 50. -- Deixar-de comunicar à autoridade 

competente e aos conswnidores a nocividade 
ou periculosldade de produtos cujo conheci
mento seja posterior à sua ·côlocãção no mer
cado: 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Parágrafo únicO. Incorrerá nas mesma-s 
penas.(juem deixar de retirar do mercado, ime
diatamente, quando determinado pela autori
dade competente, os produtos nocivos ou pe
rigosos, na forma deste artigo. 

Art. 51. Executar serviço de alto grau de 
periculosldade, contrariando determinação-de 
autoridade competente. 

Pe':l.a...!;.... Detenção de seis meses a dois anos 
e mtJta. 

Arl 52. Fazer afirmação falsa ou engano
sa, Ou omitir informação relevante sobre a na
tureza, caracterfstica, qualidade, quantidade, 
segurança, desempenho, valid.ade ou garantia 
de produtos ou serviços: 

Pena - Detenção de três meses a um ano 
e multa. 

§ 1 o Incorrerá nas mesmas penas quem 
patrocinar a publicidade. 

§ 29 Se o ciime é culposo: 
Pena - Detenção de um a seis meses 0:..1. 

multa. ---
Art. 53. Fazer Ou promover publicidade 

que sabe ou deveria saber ser enganosa: 
Pena - Detenção de três meses a um ano 

e multa. 
Parágrafo ónico. Incorrerá nas mesmas 

penas quem ftzer ou promover publicidade 
de mOdo que dificulte sua identificação ime~ 
dia ta. 

Art.• 54. Fazer ou promover publicidade 
que sabe ou deveria s<tber .ser capaz de induzir 
o consumidor a se comportar de forma prejuR 
dicial ou perigosa à sua saúde_ou segurança: 

Pena- Detenção de sels meses a dois anos 
e multa. _ _ 

Arl 55. Deixãr de organizar dados fáticos, 
técnicos e científicos que dão base à publici
dade, assim como impedir ou dificultar seu 
acesso aos ·conSUmidores. 

Pena - Detenção de um a seis meses e 
multa. 

Ari. 56. -Empregar, na reparação -_de pro
dutos. peças ou' componentes de reposição 
usádos, sem autorização do consumidor: 

Pena - Detenção de três meses a_um ano 
e multa. 

Art. 57. Utilizar, na cobrança de dívídas, 
de ameaça,- cOação, constrangimento físico 
ou moral, afirmações falsas, incorretas ou ·en
ganosas. 

Pena - Detenção de três meses a um ano_ 
e multa. 

Art. 58. Impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele 
constem em cadastros, bancos de dados, fi~ 
chas e registras: 

Pena-..:....:.... Detenção de seis meses-a um ãho_ 
e multa. 

Arl 59. Deixar de corrigir imediatamente 
informação sobre consumidor conStante de 
cadastro, banco de dados, fichas ou registras 
que s_abe serem inexatas: 

Pena - DeteriÇâo de um a seiS ·meses e 
mu1ta. 

Art 60. Deixar de_ entregar ao consumi~ 
dor o termo de garantia adequadamente 
preenchido_ e com_ especificação da rã d~ se L! 
conteúdo: 

Pena - D~ten_çáo de um_ a_ seis_ rr1eses e 
multa. 

Art. 61. Quem, de qualquer forma, con
correr pafa os crimes referidos nesta lei, incide 
nas penas a eles comini:!ldas na medida de 
sua culpa, bem como o direitor, administrador 
ou gerente da pessoa jurfdica que prom-over, 
permitir. ou por qualquer modo aprovar o for
necimento, oferta, exposição à venda ou_ ma
nutenção em depósito de produtos o_u a oferta: 
e prestaÇãO de se!Viços naS condições por 
ela proibidas. 

Art. 62. SãO circunstâncias agravantes 
dos crimes tipificados nesta lei: 

1-serem cometidos por ocasião de __ cal_a-_ 
midade póblica; 
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n-dissimular-se a natureza ilícita do ·pro
cedimento; 

ITI- quando cometidos por militar ou fun
cionário público. 

Art. 63. A pena de multa poderá ser eleva
da até o décuplo, se o juiz verificar que, fixada 
no limite máximo previsto no Código Penal, 
seria ineficaz em face da situação econômlca 
do réu. 

Art. 64. A pena privativa de liberdade po
derá ser convertida em prestação social alter
nativa. pclo perfodo de sua duração, sem as 
restrições do art. 44 do CódigO Penal, com 
a redação dada pela Lei n~ 7 .209, de_ 11 de 
julho de 1984. 

Art. 65. O valor da fiança, nas infrações 
de_que trata esta lei, será fucada pelo juiz entr~ 
100 (cem) e 2.000 (duas mil) Vezes o valor 
do Bônus do Tesouro Naciona1- (BTN). 

Parágrafo único. Se assim reCoinendar a 
situação. económica do réu, a fiança poderá 
ser~-

!- reduzida até metade de seu valor mí
nimo; 
ll-aumentada até a metade de seu valor 

máximo. 
Art. 66. No processo penal atinente aos 

climes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvam rela
ções de consumo, poderão intervir, córrio as
sistentes do Ministério Público, as associações 
de defesa do consumidor, às quais é facultada 
a propositura de ação penal subsidiária, se 
a denúncia não for oferedda no prazo legal. 

Justificação 

Mantendo todos os tipos deUtuosos que o 
projeto de lei prevê, a presente emenda obje
tiva claramente estabelecer, com maior equilí
brio, a gradação das penas em função dos 
fatos violadores dos preceitos legais. Há que 
se fJXar, enfim, uma propÕrdona!idãde lógicã -
entre a pena e o delito praticado, sobretudo 
quando se leva em consideração que as dispo
sições do Código Penal poderão ser aplicadas 
quando cabíveis. Assim é que retirãmos do 
Projeto de Lei todas as penas de reclusão nele 
prevlstas, desde que as condutas delituosas 
não estão a justificar a aplicação de ta1 espécie 
de pena privativa de liberdade. 

Por fun, inova a emenda ao propor a possibi
lidade de substituição de pena privativa de li
berdade por prestação S"o-cial alternativa, pois, 
afmal de contas, mais interessa à s_oc:iedade 
a garantia de seus direitos pela reparação de 
danos pelos responsáveis e sua punição, sem 
que haja necessidade, em todos os casos, de 
que ela se efetive pelo cerceamento da liberda
de, sobretudo se levarmos em conta que, a 
principio, trata-se de pessoas que trabalham, 
que lutam por seus empreendimentos e que 
dariam melhor contribuição sujeitando-se a 
uma prestação sociaL 

SaJa das ComisSões :._senador CarlOs De' 
Carli. 

EMENDAW40 

Substituam-se os artigos 4 7 a 64_ do Projeto 
de Lei do Senado rf 97/89 pelos seguintes, 
renumerando-se os demais: 

Das Infraç~ Penais 

Nt ·constJ.1uem crimes contra as relações 
de consumo previstas nesta lei, sem prejuízo 
do disPosto no Código -penal e leis especiais, 
as condutas tipificadas nos artigos seguintes. 

Art. colocar no mercado, fornecer ou expor 
para fornecimento produtos ou serviços im
próprios ao tonsumo: 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa._ 

Parágrafo único. -&-=--o---aime é culposo: 
Pena - Detenção -de três meses a um ano 

ou multa. 
Art. Omitir dizeres ou -sinais sobre a nocivi

dade ou periculosidade de produtos, nas em
balagens, nos inv61ucros, recipientes ou publi
cidade: 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
deixar de alertar, mediante recomendações 
escritas ostensivas, sobre a periculos{dade do 
serviço a _ser prestado. __ 

§ .29 Se o crime é culposo: 
Pena - Detenção de um a_ s~is mes_es ou 

multa. __ _ 
Art. Deixar de comunicar à autOridade 

competente e aos consumidores a nocividade 
ou periculosidade de produtos cujo conheçi
mento seja posterior à sua colocaÇão no mer
cado: 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de retirar do mercado, ime
diatamente, quando determinado pela autori
dade competente, os produtos nocivos ou pe
rigosos, na forma deste artigo. 

Art. Exe<:utar serviço de alto grau de pericu
losidade, contrariando determinação de auto
ricl-ªde competente: 

Pena-Detenção de seis meses a dois anos 
emulta. __ 

Art. Fãier afumã:ÇãO falsa _()u eAganosa, ou 
omitir infoimação relevante ·sÕbre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, segu
rança, de_sempenho, validade ou garantia de 
produtos ou serviços: 

Pena - Detenção de três meses a um ano 
e multa 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas quem 
patrocinar a publicidade. 

§ .29 Se o crime é_ CUlposo: 
Pena - Detenção de um a seis meses ou 

multa. 
Art. Fazer ou promover publicidade que sa

be ou deveria saber ser enganosa: 
Pena - Detenção _de três .meseS _a um ano 

e multa. 
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 

penas quem fizer~ ou promover publiddade 
de modo que dificuJte sua identificação ime
diata. 

Arl Fazer ou promover publicidade que sa
be ou deveria saber ser capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma preju
dicial ou pefigosa à sua saúde ou segurança: 

Pena- Detenção de seis meses a dois anos 
e multa. 

Art. Deixar de organizar dados fâticos, téc
nicos ·e científiCos que dão base à publicidáde, 
assim como Impedir ou dificUltar seu acesso 
aos consumidores: 

Pena - Detenção de um a seis meses e 
multa. 

Art. Empregar, na reparação de produtos, 
peças ou componentes de reposição usados, 

-serri autorização <:lo consu~dor: 
Pena - Detenção de três meses a um ano 

e multa. 
Art. Utilizar, na c_obrança de dí0das, de 

ameaça, coação, constrangimento físico ou 
moral, afirmações falsas, incorretas ou enga
nosas: 

Pena - Detenção de três meses a um ano 
e multa. 

Ait. Impedir ou dificultar o acesso do con
suinidor às -informações que sobre ele cOns
tem em cadastros, banco de dados, fichas e 
registras: 

Pena- Detenção de seis meses a um ano 
e muJta. 

Art Deixa-r de corrigir imediatamente infor
mação sobre consumidor constante de cadas
tros, banco de dados, fLchas ou registras que 
sabe serem inexatas: 

Pena - Detenção- de um a seis meses e 
multa. 

Art. Deixar de entregar ao conSumidor o 
termo de garantia adquadamente preerichido 
e com especfficação clara de seu conteúdo: 

Pena - De~nção de um a seis meses e 
multa. 

Art. Quem, de qualquer forma, concorrer 
para os :crímes- referidOs nesta lei, incid.E(OaS 
penas comínadas na medida -de sua cuJpa, 
bem como _o diretor, administador ou gerente 
dã pessoa juridica que promover, permitir ou 
por qualquer modo aprovar o fornecimento, 
oferta, exposição à venda ou manutenção em 
depósito de produtos ou a oferta e prestação 
de serviços nas condições por ela proibidas. 
- Art. São circunstâncias agravantes dos cri

mes tipificados nesta lei: 
I- serem cometidos por ocasião de cala

midade púQlica; 
li-dissimular-se natureza ilícita do proce

dimento; 
DI-quando cometidos por müitar ou fun

cionário público. 
Art. A pena de multa poderá ser elevada 

até o Qéçuplo, se o juiz verificar que, fixada 
no limite máximo previsto no cqdigo Penal, 
seria ineficaz em face da s~uação econômica 
do réu. 

Art. A pena privativa de liberdade poderá 
ser convertida em prestação social alternativa, 
pelo período de sua duração sem as restrições 
do art. 44 do Código- Penal, com a redação_ 
dada- pela Lei n9 -7209, de 1 f de jul~o de 
1984. . . . 

Art. O valor de fiariça, nas infrãÇ:ões de que
trata esta lei, será fixada- pelo_ juiz entre 100 
(cem) e 2.000 (duas mil) vezes õ valor do 
Bonus do Tesouro Nacional- BTN. 

Parágrafo único.- Se assim recomendar a 
situação económica do réu, a fiança poderá 
ser: 
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1- reduzida até metade de seu valor mí~ 
nimo; 
n-aumentada até a metade de seu valor 

máximo. 
Art. No processo penal atinente aos cri-

mes previstos nesta lei, bem corno a outros 
crimes e contravenções que envolvam rela
ções de consumo, poderão intervir, como_as
sistentes do Ministério Público, as associações 
de defesa do consumidor, às quais é facultada 
a propositura de ação penal subsidiária, se 
a denúncia não for oferecida no prazo legal. 

Justificação 

Mantendo todos os tipos delituosos que o 
projeto de lei prevê, a presente emenâ"a obje
tlva claramente_estabelecer, com maior equilí
brio, a gradação das penas em função dos 
fatos violadores dos preceitos legais. Há que 
se focar, enfim, uma proporcionalidade lógica 
entre a pena e o delito praticado, sobretudo 
quando se leva em consideração que as dispaM 
sições do Código Penal poderão ser aplicadas 
quando cabíveis~ Assim é que retiramos do 
projeto.de lei toda_s as penas de reclusão nele 
previstas, desde que as condutas delituosas 
não estão a justificar a aplicação de tal espécie 
de pena privativa de liberdade. 

Por fun, inova a emenda ao propor a possibiM 
lidade de substituição de pena privativa de JiM 
berdade por prestaç6o social alternativa, pois, 
afinal de contas, mais interessa à sociedade 
a garantia de seus direitos pela reparação de 
danos· pelos responsáveis e sua punição, sem 
que haja necessidade, em todos os casos, de 
que ela se efetive pelo cerceamento da liberdaM __ 
de, sobretudo se levarmos em conta que, a 
princípio, trataMse de pessoas que trabalham, 
que lutam por seus empreendimentos e que 
dariam melhor contribuição sujeitando-se a 
wna prestação social. 

Sala das Comissões.- Senador Carlos De' 
CM/i. 

EMENDAN'41 
(Substltutlva) 

Ao PLS nP 97, de 1989. que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dó 
outras providências. 

DêMse ao art. 48 do PLS n"' 97!89 a seguinte 
redação: 

"Art. 48. Omiti_r_ dizereS ou sinais so
bre a eventual nocividade ou periculosi
dade do produto, se manuseado ou utiliM 
zado sob certas condições, nas embala
gens, invólucros ou recipientes. 

Pena: MuJta de 1 O a 500 BTN. 
§ 19 Passando a ser parágrafo úni-

co." 

Justlllcação 

O Tltu1o U "Das lnfrações Penais"~ trata de 
condutas indevidas na relação consumo e ob
jetiva a penalização de _atos lesivos ao con_su
midor. Ora, nesse tipo de relação, onde o lucro 
é o objetivo maior, a sanção que surte -efeito 
mals eficaz é a pecuniária. Sem dúvida: existem 
situações onde, ademais de prejUízos finan-

ceiros, as ações praticã.das lesam diretamente 
a pessoa humana. Nesses casos, o Código 
Penal atençle perfeitamente, tratando exausti
vamente da matéria. 

Incluir no presente código penas privativas 
çle liberdade é no mínimQrevisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise_ do sistema p~nitenciário brasileiro, 
num momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
e:m vista que o objetivo da pena é reeducar 
o réu, tomando--o capaz do convívio soda! e 
em consonância com os princípios da socie
dade como um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 

EMENDAN'42 
(Substltutlva) 

Ao PLS n<> 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá 

-·-outras provldênCiãs. 

Dê-se ao art. 49 do PLS n9 97/89 a seguinte 
redação: 

'-'Arl 49. Deixar de comunicar à au
toridade competente, e aos consumido
res, a nocividade ou periculosidade de 
bens, cujo conhecimento seja posterior 
à sua colocação no mercado. 

Pena - Multa diária de 1 O a 100 BTN 
retroativa à data em que foi constatada 
a p-ericulosidade ou nocividade. 

Parágrafo único. Mantido." 

Justificação 

O Título II "Das lnfrações Penais", trata de 
condutas indevidas na r~_lação produção-con
sumo e objetivá a penalização de atos lesivo.s: 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é objetivo maior, a sanção que 
surte efeito mais eficaz .é a· pecuniária. Sem 
dúvida existem situações onde, ademais de 
Prejuízos financeiros, as ações praticadas le
sam dlretamente a pessoa humana. Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente código penas privativaS 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à _crise do siStema penitenciário brasileiro, 
mun momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vista- que o objetivo da pena é reeducar 
-o réu, tomando-o capaz do convívio social e 
em consonânda com os princípios da socie
dade como um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir-Soares. 

EMENDAN•43 
(Substltutiva) 

O parágrafo único_ do art. 49 do PL $7/89 
passa a vigorar com a seguinte redaç:ão; 

"Incorrerá nas mesmas; penas o fabri
cante e/ou comerciante que se recusaM 
rem a aceitar devolução de mercadoda, 
confonne determinação das autoridades 
competentes. 

Pena -Multa de 10 a 100 BTN" 

_ ~ustiftcac;ão 

A alteração oUpropostajustifica-se pelo-fato 
de ser impossível o fabricante retirar os produM 
tos de todos os pontos-de-venda, como exige 
o texto devido a características de distribulçãó 
ge-ográfica e distância. As empresas.- se senti
rão desesti::nu1adas a a~arem em poiltos-de
verida que nã6 atendem diretci.mente. 

A indústria de_alimeiltos, por exemplo, aten· 
de diretamente apenas cerca de 1 O% da rede 
varejista. Qualquer desestimulo à Qistrlbuição 
acarretaria prejuízo para os consumidores. 

Em, 9 de junho âe f989.- Senador Afonso 
Sancho. - -

EMENDAN•44 
(Substltutlva) 

Ao PLS nP 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção da consumidor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao art. 50 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

-- "Art. 50. Executar serviço de alto 
grau de periculosidade, contrariando de
terminação de autoridade competente. 

Pena_- Multa de 100 a 500 BTN, sem 
prejuízo das sanções admínistrativas ca-
bíveis." - -

Justificação 

O Título H "Das lnfrações Penais", trata de 
condutas indeyidas na relação produção-coo~ 
sumo e objetiva a penalização de atos lesivos 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é o objetivo maior, "a sança<J 
que surte efeito mais eficaz é a pecuriiáría. 
Sem dúvida existem situações onde, ademais 
de prejuízos financeiros, as açõ_es praticadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

-Incluir no presente c6digo penãS-privativas 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise do sistema penitenciário __ brasileiro, 
num momento effi_qUe se discute a real valida
de da ap~cação de sanções do gênero, tendo 
em vista que 6 opjetivo da pena é reeducar 
o réu, tornandõ-o capaz do córivfvio soda! e 
em_ ~onsonãncia com os princípios da_ s_ocie
dade como um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
- S~ador Odacir Soares. 

EMENDAN•45 
(Substltutlva) 

Ao PLS n9 97, de 1989, qui/ dispóe 
sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao Arl51 do PLS n9 97/89 a seguinte 
redaçãcr. 

"Art. 51. Fazer, proPOSitadan\ente 
afinnação falsa ou eiiQanQsa, ou OJ!Iitir 
informação sobre a nature~ caracterls
tiCa, qualidade, quantidade, segurança, 
desempenho, durabilid t:!e, preço ou ga-
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rantia de bens ou serviço, que, acessível 
ao consumidor, o demoveria da compra. 

Pena: Multa de 100 a 1.000 BTN." 

Justificação 

O Trtu1o [I "Das lnfrações Penais", trata de 
condutas indevidas na relaçãO produção-con
sumo e objetiva a penalização de atas lesivos 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é o objetivo maior, a sanção 
que surte efeito mais eficaz é a pecuniária. 
Sem dúvida existem situações onde, ademais 
de prejuízos financeiros, as ações praticadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casos,. o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente Código penaS privativas 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
pena] já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise do sistema penitenciário brasileiro, 
num momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vista que o objetivo da pena é reeducar 
o réu, tornando-o capaz do convívio social e 
em consonância com os princípios da sode
d2!de como um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho, de 1989. 
-Senador Odacfr Soares. 

EMENDAN'46 
(Subslitutlva) 

Ao PLS nP 97, de 19.89.. que dispõe_ 
sobre a proteç~o do consumidor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao art. 52 do PLS O' 97/89 ;:~:_seguinte 
redação: 

.. Art 52. Fazer ou promover publici
dade sabendo-se incapaz de atender à 
demanda. 

Pena- Multa de 1 O a 500 BTN." 

Justlftcação 

O Trt:ulo li "Das Infrações Penais", trata de 
condutas indevidas na relação produção-con
sumo e objetiva a penalização de atas lesivos 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é o objetivo maior, a sanção 
que surte efeito mais eficaz é a peCuniária. 
Sem dúvida existem situações onde, ademais 
de prejuJzos financeiros,_ as ações praticadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casos, o C6digo Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria 

Incluir no presente C6d.igo penas privativas 
de lib_erdade é no mínimo revisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise do sistema penitenciário brasileiro, 
num momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vista que o objetivo da pena é reeducar 
o réu, tomando-o capaz do convívio social e 
em consonância com os princípios da socie
dade como um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir Soares. 

EMENDAN•47 
(Substltutlva) 

Ao PLS n 9 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção {io consumidor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao art. 53 do PLS n~& 9il89 a seguinte 
redação: 

"Art.- 53. Deixar de organizar dados 
fátic_osJécnicõS e científicos que dão ba
se à publicidade, assim como impedir ou 
dificultar seu acesso aos consumidores. 

Pena - Multa de 1 O a 100 BTN." 

Justificação 

O Titulo II "Das Infrações Penais", trata de 
condutas indevidas na relação produção con
sumo e objetiva a penalização de atas lesivos 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de ·relação, 
onde o lucro é o obj~tivo tnaior, a sanção 
que surte efeito mais eficaZ é a pecuniária. 
Sem_dúv:ida- existem situaçõ_es onde, ademais 
de prejuizos financeiros, as ações praticadas 
lesam diretamente a_ pessoa humana. Nesses 
casos. o CódiQo Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente Código penas privativas 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise do sistema penitenciário brasileiro, 
num momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vista que o objetivo da pena é reeducar 
o réu, tomando-o capaz do conVívio social e 
em coriSOTiãhda cOm os--princípios da socie
dade-cOmo um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
- Senador Odacir Soares. 

EMENDAN•48 
(Substltutlva) 

Ao PLS--Ji? 97, de 1989, que díspõe 
sobre a proteção do consumidor e dá 

- outras provfdêndas. 

Dê-se ao art54 do PLS n<S 97/89 a seguinte 
redação: _ 

"Arl 54. Estipular em contrato dáu
Sula _que (r:ustre a implementação do pac-
tuado. ____ _ -

... Pena - Multa de 1 O a 1000 BTN por 
ne-gócio ajustado. 

Parágrafo único. Se o resuJtado for 
obtido, em detrimento do consuffiidor, 
aumenta-se a pen~ até o dobro." 

Justificação 

O Títulci-Jr'15as Infrações Penais", trata de 
condutas indevidas na relação produção con
sumo e objetiva a penalização de atas lesivos 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é o objetivo maior, a sanção 
que surte efeito mais eficaZ -é a pecuniária. 
Sem dúvida existem situações onde, ademais 
d& prejuízos financeiros, as ações praticadas 

-lesam diretamente a_ pessoa humana. Nesses 
casos, _Q Código Penal ateilde perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria 

Incluir no presente Código penas privativas 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
penal já existente- e, ademais. cerrar os olhos 
à crise do sistema penitenciário brasileiro, 
num momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vfsta que o objetiYo da pena é reeducar 
o réu, tomando-o capaz de conVívio social e 
em Consonância com os prin'cfplos da socie
dade como um todo. 

Sala das COmissões, 9 de junho de 1 989~ 
-Senador Odacir Soares._ -

EMENDAN•49 
(Subslitutlva) 

Ao PLS n'~ 97, de 1989, que áiSp6e 
sobre f1 proteç§o do consumidor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao Art. 55 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art -55. Empregar, na reparação de 
bens, peças ou componentes de repo
sição usados, sem autorização do cOnsu
midor. 

Pena: Multa de 10 a 500 BTN." 

;087 Justificação 

O Título II "Das lnfrações Penais" trata de 
condutas indevidas na reJação produção con
sumo e objetiva a penalização de atos lesivas 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é o-objetivo maior, a sanção 
que surte efeito mais eficaz é a pecuniária. 
Sem dúvíd~ existem situaçõ~s onde, ademais 
de prejuízos fmanceiros, as ·ações praticadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casoS, o Código Penal a~ende peifeitamente, 
licitando exaustiVãrTiente da matéria._ 

Incluir no presente Código peilas privativas 
de liberçl_~de é no minimo revisar a legislação 
penal ja existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise do sistema penitenciário brasileiro, 
num momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vista que o objetivo da pena é reeducar 
-o réu, tomando-o capaz do conVívio social e 
em consonância com os princípios da socie
dade como um todo. 

Sala das Corriissões, 9 de ]úilho d~ 1989. 
- Senador Odacir Soares. 

EMENDAN'50 
(Subslitutlva) 

Ao PLS n'~ 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao Art. 56 do PLS 97/89 a seguinte 
redação:_ 

"Art. 56. Utilizar, na cobrança de dívi
das, violência ou grave ameaça, afirma
ções falsas, incorretas ou enganosas,-OU 
de qualquer ,outro procedimento que ex
ponha o consumidor injustificadamente 

-ã ridículo. 
Pen~ Multa de 10 a 500 BTN." 
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Justificação 

O Título 11 "Das Infrações Penais" trata de 
condutas indevidas na relaçáo produção con
sumo e objetiva a penalização de atas lesivos 
ao consumidor. O~a. nesse tipo de relação. 
onde o lucro é o objetivo maior, a sanção 
que surte efeito mais eficaz é a pecuniária. 
Sem dúllida existem situações onde, ademais 
de prejuizos financeirOs, as ações praticadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente Código penas privativas 
de liberdade é no mfn_imo revisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise do sis_tema penitenciário brasileirO, 
num momento ern que se discute .. a r.eal valida
de da aplicação de sanções do gênero, tendo 
em vista que o objetivo da pena é reeducar 
o réu, tomando-o capaz do convívio social e 
em consonância com os prindpfos da socie
dade como um todo. 

Sala das Comiss-ões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir Soares._ 

EMENDAN•51 
(SubslituUva) 

Ao PLS n' 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e-aá 
outras providências.-

Dê-se-ao art. 57 do PLS 9_7fS9 a_seguinte 
redaçilo: 

"Art. 57. Impedir ou dificultar, prOpo
sitadamente, o acesso do consumidor às 
informações que sobre ele constem- em 
cadastros, banco de dados, fichas e regis
tres. 

Pena: 10 a 500 BTN". 
Parágrafo único. Será mantido. 

Justificação 

O Título fJ "Das Jnfrações Penais", trata de 
condutas indevidas na relação produção con
sumo e objetiva a. penalização de atos lesivos 
ao consumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro é o objetivo maior, a sanÇão 
que surte efeito mais eficaz é a pecuniária. 
Sem dúvida existem situações onde, ademais 
de prejufzos fmanceiros, as ações praUcadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exatJstivamente da matéria .. 

Incluir no pres_ente CódigO penas privativas 
de liberdade é n_Qmfóimo cevisar a legislação 
penal já existente_ e, ademais, cerrar os olhos. 
à crise do sistema penitenciário brasileirO, 
num momento em que se discute a real valida
de da aplicação de sanções do gênero. tendo 
em vista que o objetivo da pena ê reeducar 
o réu, tomando-o capaz do convívio social e 
em consonância com os princípios da sacie~ 
dade como um todo. 

Sala das Comissões,. 9 d.e junho de 1989 
-Senador OdacírSOiiies: 

EMENDAN'52 
( Subslitutlva) 

Ao PLS f'l" 97: de 1989, que dispõ~ -
sobre a proteção do consumidor e dá 

_ Outras providências. 

Dê-se ao art. 58 do PLS 97/89 a seguinte 
redação: 

~'Art. 58. Inserir informações sobre 
consumidor constante de cadastro, ban-: 
co de dados, fichas ou registras que sabe 
ser lnexata. _ _ 

Pena- Multa de 10 a 500 BTN". 
Parágrafo único. Será mantido. 

--JUsi.filcação 

O Titulo U ''Das lnfraÇões Penais", trata de 
condutas indevidas na relação produção con
sumo e objetiva a penalização de atas lesivos 
ao -c~nsumidor. Ora, nesse tipo de relação, 
onde o lucro__ é o objetivo maior, a sanção 
que surte efeito mais eficaz é· a peCuniária. 
Sem -dúvida existem situações onde, ademais 
ae prejuízos financeiros, as açõe~ praticadas 
lesam diretamente a. pesoa humana Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente Código penas privativas 
de líberdade ê no mín!mo revisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
-à -crise do sistema penitenciário brasileiro, 
num momento em que se discute a real valida
_de da _aplicação de __ sanções do gênero, tendo 
efu·vista que o objetivo da pena é reeducar 
o rêu, tomando-o capaz do convívio social e 
em-consonância com os principies da socie
dªde como um todo. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1989. 
-Senador Odacir Soares. 

EMENDAN'53 
(SubstltuUva) 

Ao PLS n 9 97, de 1989, que dispõe 
sobre li proteção do éonsumidor e dá 
outras providênci,as. 

~-Dê-se ao art. 59 do PLS n9 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 59. Deixar de entregar ao con
sum_idor o termo de garantia adequada
mente preenchido e com es-pecificação 
clara de seu conteúdo. 

Pena- Multa dei O a 400 BTN." 

Justfftcação 

O Titulo U "Das Infrações Penais", trata de 
condutas indevidas na relação produção con
sumo e objetiva a penalização de atos lesivos 
ao consumidor. Ora, nesSe tip'o de relação, 
onde o lucro ê o objetivo maior, a sanção 
·que surte efeito mais eficaz é_ a pecuniária. 
Sem dúvida existem situações onde, ademais 
de prejuízos financeiros, as ações praticadas 
lesam diretamente a p~ssoa humana. Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente~ 
tratando exaustivamente da matéria. 

lf:l,duir no pres~n~~ :~ódigo penas privativas 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
perta! já exist~nte e, ademais, cerrar os olhos 

à_~dse do sistema penitendáría brasileiro, num 
momento em que se discute a real validade 
da aplicação de sanções do gênero, tendo em 
vista que o objetivo da pena é reeducar- o r~u 
tomando-o capaz do convívio soc:ial e em con
sonância com os princípios da sociedade co
mo_ unt todo. 

Sala das ComissOes, 
Senador Oda.cir Soares. 

EMENDAN'54 
(SubslituUva) 

Ao PLS n' 97, de I 989, que dispõe 
-sobre a proteção do consumidor e dá 
outras pfbvidências. 

Dê-se ao art. 60 do PLS n" 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 60_ sem preju'1Zo daS previstas 
no Côdigo-P'enal, são circusntãncias que 
sempre agravam as penas previSiãS nesta 

-lei: 
1- ser_em os crimeS cometidos em 

épocã-_de grave crise ecOriOiliicá ou por 
ocasião de calamidade; · 

II- provocarem os crimes grave d8no 
individual ou coletivO; __ _ 

UI- serem os crimes cometidos me
diante dissimulação da natureza illcita do 
procedlmen~o." 

Justificação 

O Titulo II "Das Infrações Penais'', trata de 
condutas indeviclas na relação produção con-

- sumo e objetiva a penalização de atas lesivos 
ao consumidor. Ora,: nesse tipo de relação, 
onde-o lucro é o objetivo maior, a sanção 
que surte efeito_ mais eficaz é a pecunfária. _ 
Sem dúvidª existem situações oilde, ademais 
de prejuizOs financeiros, as ~_ções praticadas 
lesam diretamente a 'pessoa humana .. Nesses 
casos, o" Código Penal atende perfeitan:tente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente Código penas privativas 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
penal já existente e, ademals, cerrar os olhos 
à crise do sistema penhenclária brasileiro, num 
momento em que se _disc!Jte _a._r_e_al v.alidade 
da aplicação de sanções do gênero, tenôo em 
vista que o objetivo da pena ê reeduc:cu- o réu, 
tomando-O capaz do convívio social e em con
sonância com oS priricípíos da sociedade co~ 
mo um todo. , __ --~ _ 

Sala das Comissões, 9 de junho d~_ 1989. 
-Senador Odacfr SàáieS. 

E.f\'\ENDA N~' 55 

(Subslituliva) 

__ ;lo PLS n~ 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção 4' consumidor e __ dá 
outras providêndas. , . -

Dê-se ao art. 61 do PLS n" 97/89 a seguinte 
redação: 

"Art. 61. Se do crime doloso de peri
- go comum_ resulta lesão cotp~ral a pena 

é aplicada em dobro, se_ resulta morte 
é aplica~a em quádruplo. No caso de cW-
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pa, se resulta lesão corporal a pena auM 
menta-se de metade, se resulta morte 
aplica-se em dobro." _ 

Justificação 

O Título 11 "Das lnfrações Penais" trata de 
condutas indevidas na r_elas:ão produção/con
sumo e objetiva a penalização de atos l~sivos 
ao consumidor. Ora, nesse tipo_ de relação, 
onde o lucro é o objetivo mafor, a sanção 
que surge efeito mais efic:az é a pecuniária. 
Sem dúvida existem situações. onde, ademals 
de prejuízos financeiros, as ações praticadas 
lesam diretamente a pessoa humana. Nesses 
casos, o Código Penal atende perfeitamente, 
tratando exaustivamente da matéria. 

Incluir no presente Código penas privativas 
de liberdade é no mínimo revisar a legislação 
penal já existente e, ademais, cerrar os olhos 
à crise do sistema penitendária brasileiro, num 
momento em- que se discute a real validade 
da aplicação de sanções do gênero, tendo em 
vista que o objetivo da pena é reeducar o réu, 
tomandoMo capaz do convívio social e em conM 
sonância com os princípios da sociedade co-
mo um todo. 

Sala das Comissões, 9 de JUnho de 1989. 
- Sendor Odacir Soares. 

EMENDAN•56 
(Modlllcativit) 

Ao PLS n? 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteçiio do consumidor e dá 
outras providências. 

Substitua-se no item m do art. 66 a eXpresM 
são "ainda que sem personalidade jurídica" 
pela expressão "com personalidade jurídica", 
passando o t·:!Xta a ter a seguinte redação: 

"A[t. 66 ......................... : ............................ . 
DI-As entidades e órgãos da adminisM 
tração pública direta e indireta, com per
sonalidade jurídica, especificamente des
tinados a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por esta lei." 

Justificação 

o disposto no inciso m do art. 66 fere frontal
mente os pressupostos processuais para a 
postulação em juízo, constituindo enorme ab
surdo. Pois como pode entidade sem existên
cia jurídica ser legitimada a representar inte
resse de terceiros em juízo? entidade estará . 
autorizada a praticar todos os atos proces
suais, mas em caso de litigftnciã de má/fé, 
quem arcará com as custas e as sanções? 
Quem outorg.:irá a procuração aos advogados 
para que entidade fantasma possa litigar? Tais 
razões exigem a supressão de tal expressão, 
em nome do bom senso e da boa doutrina 
jw:ídica. 

Sala d'3S Comissões, 9 r.e junho de 1989. 
-Senador u.17son Martins. 

EMENDAN•57 
(SupresslVII) 

su-prima·se o art. 70 do-PL n? 97/89 integraJ8 

mçnte. 

Justificação 

Na era da espionagem industrial e da tecno
logia que progride _sem cessar, o dispositivo 
ensejará permanentes abusos, pois será meio 
fácil e '1dôneo" para a obtenção de segredos 
comerciais. -

Sala das Comissões, _9 de junho de 1989. 
-Senador Odacfr Soares. · -

EMENDAN•5iJ 
(Substitutiva) 

O art. 77 do PL n9 97/89, suprimidos os 
incisos, passa a vigorar com- a seguinte reda
ção: 

"Art. 77. AcompetênctaparaaScau
sas será sempre da Justiça Federal." 

Justificação 

A distribuição de produtos, em face das de
sigualdades existentes entre as diferentes re
giões, é feita nacionalmente. Dar competência 
ao foro do lugar onde ocorreu ou ocorrerá 
o dano, para o proceSsamento das causas, 
invjabili~ará o acesso ao consumo de regiões 
carentes. Desestimu1ará as empresas a envia
rem seus produtos a todo o Brasil. A dimensáo 
dos mercados poderá não compensar os ris
cos envolvidos. 

Em,- g-ae- junho de -1989. &ma dor Afonso 
Sancho. 

EMENDA N•59 
(Modlflcativa) 

Ao PLS 97, de 1989, que dispõe sobre 
a prott;Çiio do consumidor _e dá _outras 
providências. 

Dê-se ao parágrafo único do art. 83 a se
guinte redação: 

"'AiC 83. -:::.·--····-------·-·
Parásrafo único. Para efeito do dis

-p-osto neste artigo, a destinação da impor
tância recolhida à Fundação de que trata 
o título IV desta lei ou aos fundos esta
duais de proteção ao consumidor, ficará 
sustada enquanto pendentes de decisão 
final as ações de indenização pelos danos 
individuais." 

Justificação 

Os dispositivos processuais criados pelo 
presente Código impedem qualquer avaliação 
do número de consumidores que sofreram 
danos e que poderão pleitear indenização. 
Avaliéir o patrimônfo do réu como manifes
tamente suficiente para responder pela inte-
-gralidade das indenizaçõeS é Conceito subje
tivo que não leva_em conta a realidade dos 
negócios, podendo inclusive inviabilizá.Jos. 
Necessário, portanto, que o pagamento seja 
sempre sustado até o trânsito em julgado da 
decisã9 final. AJém disso, o Código de Pro
cesso Gvil estal:?elece os casos em que a ape
lação será recebida apenas no efeito devolu
tivo. O disposto no presente artigo é, além 
de arbitrário, contrário às normas, preceitos 
e garantias processuais. 

Sala das Comissões. 9 de junho de 1989. 
-Senador Odilcir Soares. 

EMENDAN°60 
(Substltutlva) 

No art. 86 do PL nç 97/FS9: sW:>st!tGa-se a 
expressão "os legitimados a agir na forma des
ta l~!" por "o Ministédo Público Federal pode
rá ... 

Justificação 

A distribuição de_ pr~dutos, em face das de
sigualdades existentes entre as diferentes re
giões, é feita nacionalmente. Dar competência 
ao foro do lugar onde ocorrerá dano, para 
o_ processamento das causas, inviabilizará o 
ãcesso ao consumo de_ regiões carente. De
sestirriUlará as empresas a enviarem seus pro
dutos a todo o Brasil. A dímensão dos merca
dos poderá compensar os riscos envolvidos. 

Em, 9_dejunho de 1989. ~Senado_r Afonso 
Sancho. 

EMENDAN•61 
(_Substltutfva) 

Ao PLS nP 97, de 1989, que dispõe 
sobre a proteção do consumkfor e dá 
outras providências. 

Dê-se ao texto do art. 108 a seguinte reda
ção: 

"Art. 1 oa_ Esta lei entr_ará em vigor 
45 dias ap6s a sua promulgação." 

Justificação 

As profundas modificações no ordenamen
to jurídico ·que o presente projeto de c:ódigo 
trará, se transformaçio ~m lei, exigem sejã da
do maior prazo para sua entrada em ·vigor. 
Viger imediatamente significará causar trans
tornos a todos os participantes da vida econó
mica, inclusive oS próprios consumidores. 

Sala das Comissões, em 9 de junho de 1989 
-Senador Odacir Soares. 

EMENDA N• 62 . 
(Aditiva) 

Ao PLS n? 97, de 1989, que dispõe 
sobre lJ proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

Inclua-se entre as disposições finais o se
guinte artigo: 

"Art. As disposições da presente Lei 
não se aplicam aos produtos colocados 
em circulação antes da sua entrada em 
vigor. · 

J1,1Stiftcação 

A legislação estrangeira - especialmente 
aquela recomendada pela Comunidade Eco
nõmda Européia - é freqUentemente citada 
pelo legislador pátrio, ao justificar a pertinência 
e razoabilidade de certos dispositivos do p~ 
sente projeto, além de provar a sua moder
nidade. O presente dispositivo faz parte daque
las recomendações e permite aos produtores 
e comerclantes adaptação às exigências da 
nova 1ei. 

Sala das Comissões, em 9 de junho de 
1989 . .:_Senador Odacir Soares. 
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1-ATA DA 90' SESSÃO, EM 30 
DE JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre· 
sidente da República 

- N' 136/89 (n' 294/89, na origem), 
restituindo autógrafo de prOjeto de lei san
cionado. 

1.2.2 -Aviso do Presidente do Tri
bunal de Contas da União 

- N9 269/89, encaminhando in[o_rma
ções solícítadas através do Requerimento 
n? 200/89, de autoria do Senador Maurído 
Corrêa. 

1.2.3- Ofício do Sr. 19 Sêcretário da 
Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senildo au
tógrafos do seguinte projeto: 

Projeto de Lei da Câmara no 23/89 (n~ 
2.277/89, na casa de origem), que altera 
o Decreto-Lei n9 227, de 28 -de fevereiro 
de 1967, cria o regime de permissão-de 
lavra garirnpeira, éCtiilgue ó regiine de ma
tricula, e dá outras providências. 

1.2A -Pareceres 

Referente às seguintes matérias: 

-Mensagem n'~ 41/8g (n~ 50/89, na Ort-
gem), do Senhor Presidente di RepUblica, 
submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Sr, Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizado o Governo da 
União a contratar operação de crédlto ex
temo suplementar, de natureza financeira, 
no valor equivalente a até DM 
3,900,000.00, junto ao Bayerische Vereins- . 
bank Aktiengesellschaft (Banco da Bavá
ria). 

-Mensagem n1 42/8-9 (n~ 51/89, na ori
gem), do S~nhor Presidente da República, 
que submete à aprovação do_Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que ;eja autorizada a Companhia Vale 
do Rio Doce-CVRD, a contratar operação 
de crédito externo, no valor equivalente a 
até CL $RDA 2. 721.600,00 junto à VB-AHB 
T AKR.A.F EXPORT JMPORT da República 
Democrática Alemã. 

1.2.5 -Comunicação 

-Do Senador José Fogaça, que se au
sentará do País entre os dias 29~6:89 e 
3-8-89: 

1.2.6- Leitura de Projetas .. 
-Projeto de Lei do $enado n"' 189/89, 

de autoria do Senador Fg_mando Henrique 
CardOso, que alterá e -acresCenta dispo
sitivos à Lei f1'1 4.21.5, de 27 de abri1 de 
1963, que dispõe sobre o Estatuto da Or
dem dos Advogados do Brasil. 

SUMÁRIO 
-Projeto de Lei do Senado n1 190/89, 

de autoria do _Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que dispõe s_obr; a venda e re
venda de combustíveis e petróleo, álcool 
-carburante_ e outros combustíveis deriva
dos de matérias-primas renováveis. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR MÂRIO MAL'\ - falta de re
cursos para o lbama. Projeto Nossa Natu
reza._ _ 
_o SENADOR EDISON LOBÃO- Próble: o 

ma do Proálcool. 

1.2.8 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n? 191/89, 
de áutotia do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre a associação de trabalha
dores rurais e pescadores em sindicatos 
e colônias, respe~amente. 

.1.2.9.~ Requerimentos 

---- ---.N9 363/89, de autoria do Senador 
FranciscO RoUeffiberg, solicitando à Mesa 
providência no sentido de que o parecer 
do Presidente do Conselho Nacional de 
Desporto......;.. CND, anexo ao Projeto de Lei 
n? 103/88, passe a integrar, no total, ajustl
ficaçáo do referido projeto. Deferido. 

- N.,s 364 e 365/8g,-de autoria do Sena
dor Jarf?as Passari11ho, spUcitando dispen
sa c:;le iQterstício e prévia distribuição de 
avulsos para os Projeto_s de Resolução no;s 
'39e 38L89.Aprovados . . 

- N~ 366/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n9 22189, que autoriza 
a Petrobrás Química SA {Petroqulsa) a 

_participar do capital de sociedade do Pólo 
Petroquímico do Rio de Janeiro. 

- N9 367/89, de urgência para o Projeto 
de Lei d.a Câmara n"' 19/8_9, que altera a 
red~Çã<? da Lein?4.711, de 15 de setembro 
de_ 1965, e reVOga as Leis n~ 6.535, de 
15oode junho de_l9T;I e 7.511, de 7 de 
julho de 1986, 

L2.10 -Comunicação da Presi
dência 

~ecebimento da Mensagem n9 137/89 
(n~ 305/89, na origem), pela qual o Senhor 
Presid~nte da República comunica sua au
sência_ do Pals, no período de 7 a 9 .de 

-Tuillo do co-rrente ano; ·pãra participar da 
solenidade de posse do presidente da Re
pública da Argentina e no período de 12 
a 15 do mesmo mês, a convite do presi
dente da França, tomar parte nas cerimô
nias _de çomernoração do Bicentenário dE! 
ReVolução Francesa. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Parecer n9 103, de 1989, da Comissão 
do Distrito Féderal, sobre cons;.rita do Go
vernador do Distrito Federal acerca do pa
gamento dos ~encimentos do mês de ja-

- _nE:iro do ano em curso ao próprio Gover
nador e seus _se_c~rios, sem o reajuste 

estabelecido para os demais seiViàores do 
Distrito federal. AproWJdo. 
Proj~o de L.ei da C~mara no 107, de 

1983 (n9 317/79, na -casa de origem}, que 
acrescenta parágrafos ao arl 482 da COn
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1? de maio 
de 1943, e dá outras providências. Decla
rado prejudicado. Ao Arquivo. 
- Proj"etç> de Lei da Câmara n~ 128, de 
1983 (ri 4.013/80, na Casa de origeml, 
que acrescenta paragrafo ao art. 458 da 
COnsolidação das Leis do Trabalho~ aprO
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 1 ~ de 
maio de 1943. Dedarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei_ da:-Cãmar.:i: n9 130, _de 
1983 (n• 3.832/80, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao caput_ do art 156 
da ConsolidaÇão das_ Leis _do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de J9 
de m_aio de 1943. Dec!ªr~do prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n" 193, de 
1984"-Complementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta _ 
dispositivo à Lei Complementar n? 26, de 
11 de setembro de 1975, que unificou o 
PfS-Pasep, para o fim de permitir a movi

. mentação da conta indiVidual na situaÇão 
que especifica. Der:Iarado prejudicado. Ao
Arquivo. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem· do Dia. 

-Projeto de Lei da Câmara no 22189, 
em regime de urgência, nos termos do 
Requefimento n9 366789, lido no- EXpe
diente. Aprovado, após parecer proferido 
pelo Senador Nabor Júnior. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara-·n·' 19/89, 
em regime ç:le urgência, nos lermos d_o_ 
Requerimento n9 367/89, fido no Expe
diente. Aprovado, após parecer proferido 
pelo Senador Nabor Júnior. À sanção. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENAQOR FRANCISCo- ROLLEM
BER_V- Parecer do Presidente do Conse
lho Nacional de Desportos, sobre projeto 
de lei de sUa autoJia, que disp-õe sobre 
o ensino das modalidades esportivas de 
lutas e disciplina na prática em clubes, aca
demias e estabelecimentos congêneres. 

SENADOR LOUR!V},L BAPnstA.- f a
Iecimento de Raymundo Silveir<l Souza, ex-

~:JUtJfH()tfBE~~O WCENA'-
Greve na Universidade Federal da Paralba, 

SENADOR NEL$0N WEDEKIN- Rei- . 
vindicações dos produtores de soja. 

- SENADOR D/VALDO SURUAGY -
Educação brasileira. 

1.3.3- Comunicação da Presldên· 
da 
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-Convocação" de sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às] O horas e 26 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 91' SESSÃO, EM 30 
DE JUNHO DE 1989 

2.1-ABERTURA 

2.2~EXPEDIENTE 

2.2.1 -Requerimentos 

- N9 368/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Cãmara · n' 20/89 (n• 2.008/89, 
na Casa de origem), que -_altera a Lei n9 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que dis
põe sobre a política nacional do meio am
biente, seus fins e mecanismos de formu
lação e aplicação, a Lei n9 7.735, de 22 
de fevereiro de 1989, a Lei n<:> 6.803, de 
2 de junho de 1980, a Lei n9 6.902, de 
21 de abril de 1981, e dá Outras provi
dências. 

- N9 369/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Cârilarei no 21/89; -que cria o 
Fundo Nacional do Meio Ambiente, e dá 
outras providênCias. - -

2.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n9 38, de 1989 
(oferecido pela Com!ssão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Pare
cer n~ 120, de 1989), que autoriza o Gover
no da União a contratar Operação de cré
dito externo suplementar, no valor equiva
lente a três milhões e novecentos mil mar
cos alemães, junto ao Banco da Bavária. 
Aprovado. À Comissão DiretOra para reda
ção final. 

Projeto de Resolução n9 -39, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos, como conclusão de seu Pa
recer n9 121, de 1989), que autoriza a Com
panhia Vale do Rio Doce (CVRD), a con
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, no valor de até dois 
milhões, setecentos .e vinte e um mil e se!s
centos dólares. Aprovado, À Comissão Di
retora para redação fmal. 

2.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 20/89, 
em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n9 368/89, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer proferido 
pelo Senador Nabor Júnior. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 21/89, 
em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n9 369/89, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer proferido 
pelo Senador Nabor Júnior. À sanção. 

- Redação Fmal do Projeto de Resolu
ção n9 38/89, constante do primeiro item 
da Ordem do Dia Aprovada, nos termos 

do Requerimento n9 370/89. À promulga-
ção. . · 
' -Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 39/89, COristãrlte- do segundo iteril 

-da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n9 371/89. À promulga
ção. 

2.3.2 - Cdmunicação da Presidên· 
da · -

--..... ::convocaçãó de sessão extraordinária 
a realizar-se hÕj_e, às 1 Õ horas e 39 ffiil-u.itos, 
com Ordem do Dia que designa. 

2.4 -ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 92• SESSÃO, EM 30 
DE JUNHO DE 1989 

3.1 -ABERTURA 

3.2-EXPEDIENTE 

3.3.1 - Comurúcação da Presidên
cia 

-Recebimento do Aviso nç 271-GP/89 
do Tr_il>un.W de Contas da Onião, sobre_ pa
recer faVOrável à aprovação das contas do 
Governo, no exercício de_ 1986. - -

3.3.2 - Comunicação 

.,..- D.o Senador Ronan Tito; que o Sena
dor Leopoldo Peres, passará a Integrar a 
suplência dó PMDB na COmissão de As-_ 
suntos Sociais. 

3..3.3 -Requerimentos 

-N? 372/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Càrilara h9-14/89, qUe cria a 
Comissão Coordenadora Regiona1 de Pes
quisas na Amazônia (Carpam), e dá outras 
-providênciãs. --- -

N9 373/89; de urgência para o Projeto 
de Lei do Distrito Federa] nç 32/89~ que 

- aprova tabelas das Fundações PúbUc_as do 
D~strito Federal, e dá outraS prqvidências. 

3.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 249, de 
1983 {n9 1.743(76,_- n.,_ Casa· de .origem), 
que altera o art. 89 da Lei n9 5.107, de 
13 de-setembro de 1966, que "cria o Fun~ 
do de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), e dá outras providências". Deda
rado prejudicado. Ao arquivo. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

...;...Projeto de Lei da Câmara n~ 14/89, 
em- regime de urgência, ,nos termos do 
Requerimento- n9 372/89, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer proferido 
pelo Senador Máêi6 Maia. À sanção. 

.._Projeto de Lei do Distrito Federal n? 
32/89, em regime de urgênCia, nos termos 
do Requerimento n9 373/89, lido no Expe
diente, Aprovado, após parecer proferido 

pelo Senador Pompeu de Sousa, tendo 
U$_adq da palavra em sua d_iscussão o Se.. 
nador Jarbas Passarinho. À Comissão Di
retora para redação final. 

- Reda_ção final ao_ Projeto de Lei do 
DF n9 32/89, em regime de urgência. Apro
vada. Â sanção do Governador do Distrito 
Federal, 

3.3.2- Comunicaçã'- da Presidên
cia 

-Convocação de sessão extraordinária 
a realizar~se hoje, às 11 horas, com Ordem 
do Dia que designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4-ATA DA 93• SESSÃO, EM 30 
DE.JUNHO DE 1989 

4.1-ABERTURA 

4.2 --'EXPEDIENTE 

4.2.1 -Requerimentos 

- N9 374/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da_ Çâmara n9 42/88, que "cria car
gos _de _especia1ista em politicas públicas 
e. gestão governamental, fixa o valor de 
seu ;vencimento, e dá outras providências". 

- N9 375/89, de_ urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n9 18/89 (n9 1.924/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, 
a emba1agem · e, rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a irn
po~ação, a exportação, e destino fmal dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classi
ficação, o controle, a inspeção e a fiscali
zação de agrotóxicos, seus componentes 
e-afins, e dá outras_ providências. 

4.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara nç 263, _de 
1983 [rt U35Jr76, na Casa_ de _origem), 
que elevei: para- 25% (vinte e cinco por cen
to) o acréscimo da remuneraç_ão do traba
lho noturno sobre o diurno, e "fixa o período 
notumo __ entre as 20 horas de um dia e 
as 6 horas do seguinte, modificando a ·re
dação do art 73 da Consolídaç:ão das Leis 

- do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5A52, de 19 de maio de 1943. Dedarada 
prejudicada. Ao arquivo. 

4.3.1 - Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

Projeto d~ {..ei ~ Câ.mara ni> 42!89, em 
regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n9 374/89, lido no EXpediente. 
Aprovado, nos termos do substitutivo ofe
recido pelo reJator Senador Mauricio Cor
rêa, ficando p'rejudicado o projeto, tendo 
usado da palavra Os Srs. Humberto Luce
na, João Lobo e Maurício Corrêa. 
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- Re_dação do vencido, para o turno su
plementar do substitutiv6 do Senado aO 
Projeto" de- Lei -dá Câmâfct n"' 42/89. 'Apfõ-
vado. À Câmara dos DeputadOs. ·_ 

-Projeto de Lei da Câniára h" 18/89, · 
em regime de urgência, nos termos. do 
Requerimento n9 375/89, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer proferido 
pelo Senador Gerson Camata. A sanção. 

4.3.2- Comunicação da Presld~n-
da ' 

-CohVódlÇâo" de sessão extraórQinária 
a realizar-se hoje-, às' 11 hOfas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que desigria. · ' · 

4.4 -ENCERRAMENTO 

5-ATA DA 94• SESSAO, EM 30 
DE JUNHO DE 1989 

5.1 -ABERTURA 

5.2-EXPEDIENTE 

5.2.1 -Requerimentos 

- N9 376/89, de urgência para· o Oficio 
S/15/89, do Governo do Estado do Ceará, 
solicitando autorização para a contratação 
de operação de crédito externo, de natu
reza financeira; no valor equivalente a DM 
15.000.000,00 jónto ao Kreditanstalt Fur
wiederaufbaukfw, d.il República Federal da 
Alemanha. , _ . 

- No 377/89, de urg-êrrda -para·a Mensa
gem n" 135/89 {n~ 300/89, na origem), ·que 
autoriza o Governo do Estado do Rio de · 
Janeiro a emitir Letras FiilanCeiras do Te
scuro do Estado do Rio de Janeiro 
(LFIRJ), destinadas ao giro da divida con
solidada interna mobiliária. 

5.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da· Câmara no_zao: de 
1983 (no 2.674/80, na Casa de origem), 
que estabelece condições de associãdo 
efetivo de entidade de previdência privada, 
e dá outras providências. Dedarada preju
dicada. Ao arquivo. 

5.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Ofido n'? 15/89, em regime de urgên
cia, nos termos do Requerimento n" . 
376189, ITdOOo Expediente. Aprovado, nos 
termos do Projeto de Resolução n? 40/89, 
após parecer proferido pelo Senador Mau
ro Benevides. À Comissão Diretora para 
redação finaL 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 40/89,- em: re"Qime de urgência. 
Aprovada. À promulgaçáo. 

-Mensagem n9 135/89, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimeri.to n9 
377/89, lido no Expediente, Aprovado, nos 
termos do Projeto de Resolução no 41 /8"9, 
após parecer proferido pelo Senador Jami\ 

Haddad. À Comlss'ão Diretora para reda-
ção final. · · 
-R e dação final do VrojEitO de Resolu

çãO ·n'~ 41/89~ ein re_girTie de urgência. 
Apl-o_v.:rcfa. ~ 'p~o~ui!;Ja_çao. _- . -

5.3.2 -Comunicação da Presidên-
cia --

~Convocação de sessào extraordtnária 
a realizar-se hoje, às 11 horas e 45 minutos 
co~ Or~em do __ Ç)i~.'P.-l~ ~~signa. 

5.4~ENCERRAMENTO 

6;_ATA DA 95• SESSÃO, EM 30 
DE JUNHO DE 1989 

61 ;_ABERTURA 

6.2- EXPEDIENTE 

6.2.1- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 192/89, 
de autoria' dd ,Senador Divald.o- Suruagy, 
que estabelece condições para compra e 
venda de valores mo.biliários no mercado 
a vista, em Bolsa de Valores.· 

6.2.2 :....:. Requerimentos 

- N9 378/89, de urgência para _o Projeto 
-de Lei da Câmara n? 6/89, qUe altera o 
art. &'da Lei n" 5.809, de 10 de outubro 
""de 1972, que -dispõe sobre a retribulçáo 
e direitos do pessOal ciVil e niilitar· em servi
çcrdaOnião no·exteriot. -

-N'? 379/89, de urgência para o Ofício
n'? S/16/89, relativo _a. pleito do Governo 
do Estado de Minas Gerais. --

6.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara h<? 284/83 
(n~ 2.íOin6, ··na Casa de origeni}; que 
ac::res~enta parágrafo único ao art. 476 da 
Consolidação_das Leis do Trabalho, apro
vada pelo D_ecreto-Lei n? 5.452, de J9 de 
maio de 1943. Dedaradoprejudiclldo. Ao 

-- arquivo." 

6.3.1- Matérias apreciadas após .; 
Ordem do Dia 

-Projeto de. Lei da Câmara n" 6/89, 
em regime_ de urgência, nos_ termos do 
Requerimento n'? 378/89; lido no Expe
diente. _Apróvado, após pareceres das co
missões competentes. A sanção. 

-Oficio n'? S/16/89, em regime de ur
gência_ no_s termos do Requerimento n9 

- 379/89, lido no Expediente. Aprovado, nos _ 
termos do Projeto de Resolução n9 42/89, 
após pai'ecet PrOferido pelo Senador Na
bar Júnior. A Comtssão Diretora para a 
redação final. -

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 42189,_ em regtme de urgência. 
Aprovada. À promulgação. 

6.3.2- Comunicação da Presidên
cia 

-Convocação de sessão extraordinária. 
a realizar-se hoje, às 12 horas, com Ordem 
do Dla que desrgna. --

6A- ENCERRAMENTO 

'7 - ATA DA 96• SESSÃO, EM 30 
DE JUNHO DE 1989 

7.1-ABERTURA 

7.2 -EXPEDIENTE 

7 .2.1 - Requ~entos 

-No 380/89, de urgênciã Parã o Projeto 
de Lei da Câmara n9 23/89, que ,altera o 
Decreto-Lei n9 22.7, de 28 de fevereiro de 
1967, que- cria o" regiine de permissão de 
lavra garimpelra, extingue o regime de ma
trícula, e dá outras providências. 

- N~ 381/89, de urgência para o Ofício 
i'I9-S/14189, relativO-a pleito do Governo 
do Estado de Alago as, para que possa con
tratar operação de crédito exte"mo no valor 
deUS$ 200,000,000.00 (duzentos milhões 
de dólar~s americanos), para os fi"ns que 
especifica. 

7.2.2 --Questão de Ordem 

- Levaritada pe!Ó Sr, ltamcir Franco e 
respondida pela Presidência, relativamente 
à constituição de comissão representativa 
do Congressõ-Néi:Ci0i1ã1, prevista no art. 58, 

- § -49 da Constituição. -- · 

7.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câm~ra iJ.9 285, de 
1983 (n~ 2.353176, na-Casa de origem), 
~e equipara aS associações de classe aos 
sindicatos para OS fins previstoS nO Decreto 
n9 57.870, de 25 de feverelrode 1966, que 
institui Programa Especial de Bolsãs de 
Estudo. Declarado prejudicado. Ao Arqui
vo. 

_ . 7.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Projeto de Lei da Câmara n9 23/89, 
em reQUne de urgência, nos termos do 
Requerimento n" .380/89, Tido nO Expe
diente. Aprovado, após parecer proferido 
pelo Senãdor Wilson Martins. À sanção. 

- Oficio n9 S/14/89, em re-gime de ur
gência, nos termos do Requerimento n9 
381189, lido no Expediente. Aprovado, nos 
termos do Projeto_de Resolução n" 43189, 
após parecer proferido pelo Senador Na
bar Júnior. À Comissão Diretora para reda
ção final. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n'? 43/89, em reQrrne de urgência. 
Aprovada. À" promulgação. 

7 .3.2 - Comunicação da Presldên
da 

-Convocação de sessão extraordinária 
~l realizar-se hoje, às 12 horas e 17 minutos, 
com Ordem dó Dia que designa. 
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7.4- ENCERRAMEI'ITO 

8 - ATA DA 97• SESSÃO, EM 30 
DE JONHO DE 1989 

8.1-ABERTURA 

8.2 - EXPEDIENTE 

8.2.1 - Requerimentos 
- N'~ 382/89_, de urgência para a Mensa

gem n<~ 121/89, relativa a pleito da Prefei
tura Municipal de lrecê-BA 

- N"' 383/89; de urgência para o Oficio 
S/1 7/89, relativo a pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Dhéus-BA. 

8.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câriulra n~' 287, de 
1983 (n• 2.197n6, na Casa de origem), 
que revoga o 2:1rt. 11 da Lei n'~ 5.890, de 
8 de juriho de 1973, que alterou a Legis
lação de Previdência Social. Declarado 
prejutDCado. Ao Arquivo. 

8.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Ola. 

-Mensagem n'~ 121/89, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento no 
382/89,Jido no Expediente. Aprovado, nos 
tennos do Projeto de Resolução n9 44/89, 
após parecer proferido pelo Senador Ruy 
Bacelar.À Comissão Diretora para redação 
final. 

- Redação finai do Projeto de Resolu
ção no 44/89, em regime de urgência. 
Aprovada. À promulgação. 

- Ofido n? S-17/89, em regime de ur
·gência, nos termos do Requerimento n9 

383/89,1ido no Expediente. Aprovado, nos 
termos· do Projeto de Resolução n~' 45/89, 
após parecer proferido pelo Senador Ruy 
Bacelar. À Comissão Diretora para redação 
final. . 

- Redação fina] do PrOjeto de Resolu
ção 'n~' 45/89, em regime de urgência. 
Aprovada. À promulgação. 

8.3.2 - Comunicação da Presidên
cia 

-Convocação de sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 12 horas e 30 minutos, 
com a Ordem do Dia que designa. 

8.4 - ENCERRAMEI'ITO 

9 -ATA DA 98• SESSÃO, EM 30 
DE JONHO DE 1989 

9.1 -ABERTURA 

9.2 -EXPEDIENTE 

9.2.1 - Requerimentos 
- N~> 384/89, de urgência para o Projeto 

de Lei do DF ii.? 28/89, que cria a Carreira 
Auditoria Tributária, fixa os valores de seus 
vencimentos e dá outras providências. 

- N? 385/89, de urgênda para o Projeto 
de Lei da Câmara n9 9!89, que regulamenta 
o art. 159, incisO I, alínea c da Carta Magna 
em vigor (Fundo Constitucional) Norte, 
Nordeste e Centro Oeste. 

9.3- ORDEM DO DIA 

Projeto -de Lei da Câmara n" 68184 (no 
864179, na Casa de .origem), que dispõe 
sobre amparo a invá1idos congénitos, in
troduzindo alterações na Lei n~ 6.179, de 
11 de dezembro de 197 4. Dedarado preju
dlc!Jdo.Ao- ArqWvo. 

9.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Projeto de Lei do DF n9 28/89, em 
regime de urgência, nos termos do Reque
rimento n~" 384/89, lido no Expediente. 
Aprovado, com as emendaS de n95 i e 2, 
sendo rejeitada a de "n9 3, após parecer 
proferido pelo Senador Edison Lobão. À 
Comissão Diretora para a redaçã:o final. 

- Redaçâo final do Projeto de Lei do 
DF n9 28189, em regime de urgência.Apro
vada.À sanção do Governador do Distrito 
Federal. 

- Projeto de_ Lei da Câmara n~" 9/89, 
em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n9 385/89, lido no Expe
diente. Aprovado o substitutivo, ficando 
prejudicados o projeto e as emendas e re
jeitados os destaques apresentados após 
usarem da palavra os Srs. Dirceu Carneiro, 
Humberto Lucena e Áureo Mello, havendo 
o Sr. Mauro Benevides proferido parecer 
pela comissão competente. À Comissão 
Diretora para redigir o venddo para o turno 
suplementar. 

- Redação do vencido para o tumo su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 9/89, em regi-

- me de urgência. Aprovado com as Emen
das n?s 3, 4 e 16, após parecer proferido 
pelo Sr. Mauro Benevides sobre a:; emen
dªs apresentadas nesta oportunidade, sen
do rejeitados o Requerimento n9 390/89, 
de destaque e as demais emendas, após 
usarem da palavra os Srs. Dirceu Carneiro 
e João Lobo. À Comissão Diretora para 
a redação final. 
~ Redação_fmal do Projeto de Lei da 

Câmara n~' 9789, em regime de urgência. 
Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

9.3.2 - Comunicação da Presldên· 
da 

-Convocação de sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 13 horas e45 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

9.4 - ENCERRAMEI'ITO 
10-ATA DA 990 SESSÃO, EM 30 

DE JONHO DE 1989 

10.1 -ABERTURA 

· I 0.2- EXPEDIEI'ITE 

10.2.1-Leltura de projeto 

~Projeto de Lei do Senado nQ 193/89, 
de autoria do_ Senador Ronan Tit.o,_ que 
dispõe sobre o e.natuto da criança e do 
adolescente, e dá outras providências. 

I 0.3-ORDEM DO DIA 

Parece~ da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. sobrt;. ~ Mensa

-gem n" 101, de 1989 (n~ 208/89, na ori
gem), de 18 de maio de 1989, pela qual 
o Senhor PresLde_nte da República submete 
à deliberação dQ Senado_~ escolha do Se
nhor David_Silveira da Mota Júnior, Minis
tro de Primeira Qasse, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Oriental 
do Uruguai.Apreciação em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Qct.e-
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa~ 
gem n' I 02, de 1989 (n' 209189, na ori
gem) de 18 de maio do corrente ano, pela 
qual 'a Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Gilberto Coutinho Paranhos 
Velloso, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Esta
do do Vaticano. Apredaça_o f:m sessão se
crel:i!J. 

Paracer da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n" 10~, ~e 1989 (n9 210(89, ria ori
gem), de 18 de maio de 1989, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Mauricio CarneirO Magnavita, Ministro 
de Segunda Classe, da carreira de Diplo
mata, para E!'tercer a função de Embai
xador do Brasil jUnto à República ~o Líba
nO. Apreciação em sessão secreta. 

Parecer da CoiriisSão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n' 111, de 1989 (n~' 225/89, na ori
gem), de 30 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Dario MQ_c_eirÇ~. d_e _C_astro_AJ
ves, Mirlistro de Primeira O asse, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
Popular da Polônia. Apreciação em sessão 
secret<J. 

Parecer da Comiss_ão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional sobre a Mensa
gem n" 130, de 1989 (n9 288/89, na ori
gem), de 22 de Junho do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Affonso Arinos de 
Mello Franco, Ministro de. Primeira aasse, 
da carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino dos_E'aíses Baixos. Apredação em 
sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exte_
riores e- Defesa Nacional sobre a Mensa-
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gem n" 131, de 1989 (n" 289/89, na ori· 
gem), de 22 de_ junho do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação dp Senado 
a escolha do Senhor. Marco Cesar Meira 
Naslausky, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador d_o Brasil, junto ao Rei
no da Bélgica. Aprec:i?Ição em sessão_se
aeta. 

Parecer da Comissão do Distrito Fede- __ 
ral, sobre a Mensagem n~ 132, de J 989 
(n~ 287/89, na origem); de 22 de junho 
do corrente ano, pela qual o Senhor Pre_si
dente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Doutor Wanderley 
Vallim da Silva. para ·_exercer_ ô cargo de 
Vi ce-Governador do Distrito Federal. Apre
ciação em sessão secreta. 

10.3.1- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

10.4-ENCERRAMENTO 

11 -DISCURSOS PRONUNCIA· 
DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Senador Jutahy Magalhã~:;s, profe-
rido na sessão de 16-6-89. · 

-Do Senador_Edison Lobão, proferido
na sessão de 19-6:89. - -

-Do Senador Ney Maranhão, proferido 
na sessão de 23-6-89. 

-Do Senador João Menezes, proferido 
na sessão de 26-6-89. 

,....-Do s-enador Leite Chaves, proferido 
na sessão de 2_6-6-89. 

-Do Senador Nelson Carneiro, profe
rido na sessão de 21-6-89. 
-Do Senador_Áureo M_ello, proferido 

na sessão de 27-6-89. . 
-Do Senador Marcondes Gadelha, 

, profefido na sessão de 12-6-89. 

12-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N' 150/89 (republicação) 
-N• 174 a 187, de 1989 

13-PORTARIA DO PRIMEIRO 
SECRETARIO DO SENADO FEDE· 
RAL 

-:-N~ 27~ de 1989 

14-PORTARIA DO DIRETOR DA 
REPRESENTAÇÃO DO SEriADO FE· 
DERAL NO RIO DE JANEIRO 

. -N• 1, de 1989 

15-SECRETARIA GERAL DAME· 
SA 

Res_enha d<Js matérias apreciadas de 19 

a 30 de junt)o de 1989 

16-DIRETORIA GERAL DO SE· 
NADO FEDERAL 

Extrato Qe Conirato nÇ> 37189 

17 -ATAS DAS COMISSÕES 

18-MESA DIRETORA 

19 - LIDERES E VICE-LIDERES 
DE PARTIDOS 

20- COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SÓES PERMAl'IENTES. ~-

Ata da 90"' Sessão, em 30 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES QS 
SRS. SENADORES' ~ ~~ 

Mário Maia- Aluizio Bezerra- Nabor Jú· 
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Ronaldo Aragão - Airnir Gabriel - Jarbas 
Passarinho - Moisés Abrão - Antonto luiz 
Maya - AJexandre Costa - Edison Lobão 
- Chagas Rodrigues - AfOilso Sancho -
Mauro Benevides- Marco Maciel-Teotônio 
Vr1ela Filho - Francisco Roilemberg - Leu
rival Baptista - Jutahy Magalhães - Gerson 
Camata - Jamil Hadda,d_ ~ Nelson Carneiro 
- Ronan Tito- Severo--Gomes -Pompeu 
de Sousa. 

O SR. PRE,SIDENTE (Pompeu de Sou5a) 
-A lista de presença acusa o compareci
mento de 26 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, delcaro aberta a sessão, 

Sob a proteção de Deus, inldarnos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19-Secretárto ir6. proceder à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

.. EXP_EDIENTE 

Mensagem 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de Projeto de 
Lei_ I!Jandonado: 

N• 136/89 (N'. 294/89, na.orlgem), 'de 28 
do_,cocrente, referente ao Projeto de Lei de 
Conversão nç 9, de 1989, que altera a redação 
do artigo 11 da Lei Delegada n~ 4, de 26 de 
setembro de 1962, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .784, _ 
de 28 de junl'lo de 1989.~ 

Aviso 
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA aNIÃO 

N9 269/89 de 29 do corrente, encaminhan
do informaçÕes solicitadas através do Requeri- _ 
mento n~ 200, de 1989, do Senador Maurício 
Corrêa, sobre os baJanços da C9.D_1panhia de 
Navegação Uoyd Brasileiro- Uoydbrás, rela
tivos aos exe~cícios de 1983 a.l987. 

Ofício 

DoSr.1~-SecretárlodaCâmara dos De
putados, encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos do segulrite projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA 
N•23, DE 1989 

(N' 2.277/89, na Casa de~origem) 

Altera o Decreto-Lei n 9 227, de 28 de 
fevereiro de 19/i?. cria _o tegfme de per
missão~ de lavra garlmpeíra, extingue o 
regime de maúfcu/a, e dá outras provi· 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 FiCa instituído o regime de permis

são de lavra garlmpeira. 
Parágrafo único.. Para os efeitos desta lei, 

o regime de permissão de lavra garimpeira 
é o aproveitamento imediato de jazimento mi
neral que, por sua natureza, dimensão, locali
zação e utilização ecoli.ônilca, possa Sei' lavra
do, independentemente dç prévios trabalhos 
de pesquisa, segundo crit€~rios fixados pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
-D~~ . 

Art.- 29 A permissão de lavra garimpe ira 
em área urbana depende de assentiriltmto da 
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autoridade administratiVa local, no município 
de situação do jazimento mineral. 

Art J9 A outorga da permissão de lavra 
garimpeira depende de préVio licenciamento 
ambiental concedido pelo órgão ambiental 
competente. 

Art. 49 A permissão de lavra garimpeira 
i>erá outorgada pelo Diretor-Geral do Departa
mento Nacional de Produção Mineral -
DNPM, que regulará, mediante portaria, o res
pectivo procedimento para habilitação. 

Art 59 A permissão de lavra garimpeira 
será outorgada a brasileiro, a cooperativa de 
garimpeiros, autorizada a funcionar como em
presa de mineração, sob as seguintes con
dições: 

1-a permissão vigorará por até 5 (cinco) 
mi.os, podendo, a critério do Departamento 
Nacional de Produção Mineral ~ DNPM, ser 
sucessivamente renovada; 

ll-o título é pessoal e, mediante anuência 
do Departamento Nacional de Produção Mine
ral - DNPM, transmissível a quem satisfi4er 
os requisitos desta lei. Quando outorgado a 
cooperativa de garimpeiros, a transferência 
dependerá ainda de autorização expressa da 
Assembléia-Geral; 

m-a área permisslonada não poderá exce
der 50 (dnqüenta) hectares,- Salvo quando ou
torgada a cooperativa de garimpeiros. 

Art. 69 Se julgar rieceSsárià a_ realizjlção 
de trabalhos de pesquisa, o Departamento Na
danai de Produção Mineral-DNPM, de ofício 
ou por solicitação do permiSSlonário, intimá-_ 
Jo-á a apresentar projeto de pesquisa, no prazo 
de 90 (noventa) dias, contado da data da publi
cação da intimação do Diário Oficial da 
União. 

Parágrafo Uilícci. Em caso de inobsetvân
cia, pelo interessado, do prazo a·que se refere 
o caput deste artigo, o Departamento Nadon&] 
de Produção Mineral - DNPM cancelará a 
permissão ou reduzir·lhe-á a área. 

Art. 79 A critério do Departamento Nacio
nal de PrOdução Mineral- DNPM, será admi
tida a permissão de lavra garimpeira em área 
de manifesto de mina ou de concessão de 
lavra, com autorização do titYlar, quando hau_
ver viabilidade técnica e ecanômlca no apro
veitamento por ambas as regimes. 

§ ]9 Havendo recusa por parte do titular 
da concessão ou do manifesto, o Departa
mento Nacional de Produção Mineral -
DNPM conceder-lhe-á o Prazo 90 (noventa) 
dias para que apresente projeta de pesquisa 
para efeito de futuro aditamento de nova subsM 
tância ao título original, se ror o caso. 

§ 29 Decorrido o prazo-de que trata o pa
rágrafo anterior sem que o titular h<Jja apresen~ 
tado o projeto de pesquisa, o Departamento 
Nacional de Produção Mineral- DNPM pode~ 
rá conceder a pennissão de lavra garlmpeira. 

Art. & A critérío do Departamento Nacio
nal de Produção Mineral- DNPM, será admi
tida a concessão .de lavra em área objeto ele 
permissão de lavra garimpeira, com autori
zação do titutlar, quando houver via]?ilidade 
técnica e econômtca no aproveitamento par 
ambos os regimes. 

Art go São deveres -do permissionário de 
lavra garimpeira: 

I- iniciar os trabalhos de extração no prazo 
de 90 (noventa) dias~ c;ontado _da data da publi
cação do título no_ D~árJo Oficial da União, 
salvo motivo justificado; 
n- extrair somente as substâncias mine

rais indicadas no título; 
m- comunic:::ar imediatamente_ ao Departa

mento Nacional de -Produção Mineral -
DNPM a ocorrência de qualquer outra subs
tânciã. mirieral não induida no título, sobre 
a qual, nos casas de substâncias e jazimentos 
garimpáveis, o titular terá direito de aditamen
to ao titulo permissionada; 

IV- executar os trabalhos de mioergção 
com obsetvância das hormas técnicas e regu
lamentares, baixadas pelo Departamento NaM 
cional de Produção Mineral - DNPM e pelo 
órgão ambiental competente; 

V- evitar o extravio das águas seJVida dre
nar e tratar as que possam ocasionar danos 
a terceiros; 

VI- diligenciar no sentido de compatibi
lizar os trabaJhos de lavra com a proteção do 
meio ambiente; 

vn- adotar as providências exigidas pelo 
Poder Públiccr, 

VIII- não suspender os trabalha~ de extra
ção _por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
diaS, salvo motivo justificado; 

IX -apresentar ao Departamento Nacional 
--de Produção Mineral - DNPM. até o dia 15 
de março de cada _ano, informações quanti
tativas da produção e comercialização, relati
vas _ao ano anterior; e 
X- responder pelos danos causados a ter

ceiros, resultantes, direta ou indiretamente, 
dos trabalhos de lavra. 

- § 19 O não-cumprimenta das obrigações 
referidas no Ctiput deste artigo sujeita o ilifratar 
às sanções de_ advertência e murta. previstas 
no inciso 11 do art. 63 do DecretoMLei n9 227, 
de 28 de fevereiro de 1967, e de cancelamento 
da permissão. · 

§ 29 A multa inicial variará de 10 (dez) 
a 200 (duzentas) vezes o Maior Valor de Refe-. 
rência - MVR. estabelecido de acordo com 
o disposto no art. ~da Lei n~ 62~, de 29 
de abril de 1975, devendo as hipóteses e os 
respectivos valores ser definidos em portaria 
do Diretor-Gei"aJ do Departamento Nacional 
ae Produção Mineral - DNPM. - -

§ 39 A permissão- de lavra garimpeira será 
cancelada, a juizo do Departamento Nacional 
'de Produção_Mineral- ONPM, na hipótse de 
'"'qUe trata o parágrafo único do art. 69 desta 
lei. 

§ 49 O disposto na § 19 deste artigo não 
exclui a aplicação das sanções estabeleclddS 
na legislação ambiental. 

Arl 1 O. Considera-se garimpagem a ativi
dade de aproveitamento de substâncias mine
rais garimpáveis, executadas no interior de 

.áre<$ estabelecidas para este fim, exercida por 
_brasileiros, cooperativa de garimpeiros, autori
U).da a funclohar como empresa de minera
s:-ão, sob o regime de permissão de lavra ga
rimpeira. 

~ 19 São <;onsiderados minerais garimpá
veis o ouro, o diamante, a cassiterita, a colum
bita, a tantalita e wolframita, rias folmas aluvio-
nar, eluviorlir e coluvial; a sheelita, as demais 
gemas, o_ rutilo, o quartzo, o berilo, a musco-
vita, o esPodumênio, a lepidolita, o feldspato, 
a mica e outros, em tipos de ocorrência que 
vierem a ser indicados, a critério do Departa
mento N_acional de Produção Minel,""ai -
DNPM. . 

--s--29 O local em que ocorre a extração 
de minerais garimpãVéiS, na frirrna deste arti
go, será genericamente dehominã.do garimpo. 

Art. 11. O Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM. .e$1:abelecerá as 
áreas de garimpagem, levando_ em conside
ração a ocorrência de bem mineral_ garim
pável, O irltefesse do setor mineral e as razõeS 
de orâem social e arribientaL--

Art. 12, Nas áreas estabelecidas pra ga
rimpãgein, os trabZdhÕs deverão ser realizados 
preferencialmente em_ forma associativa, com 
prioridade para as cooperativas de garimpei
ros. 

Art. 13, A criação de áreas de garimpa
gem fica C::oi'tdiciona:da à prévia _licença çlo.ór
gão ambiental competente. 

Art. 14. --ficã assegurada às cooperativas 
de garimpeiros prioridade para obtenção de 
autorização ou con_cessão para pesquisa e la
vra nas âreas onde estejam atuando, desde 
qUe _a ocupação tenha ocorrido nos se~íni.es 
casos: 

_ I-:- em .áreas consideradas livres, nos ter
mos do Decreto-Lei n9 227, de 28 de fevereiro 
de 1967; 

O- em áreas requeridas com prioridade, 
até a entrada em vigor desta lei; 

m- em áreas onde sejam titulares de per-
missão de lavra garimpelra. _ . 

§ ]9 A cooperativa comprovará, quando 
necessário, o exercido anterior da garimpa
gem na área 

§ 29 O Departamento Nacional de Produ
ção Mineral - DNPM promoverá a delhniM 
tação da área e proporá sua regulamentação 
na forma desta lei. 

Art 15. Cabe ao Poder Público favorecer 
a organização da atividade garirnpeira em coo
perativas, devendo promover o controle, a se. 
gurança, a higiene, a proteção ao meio am· 
biente na área explorada e a prática de ffielho
res processos de extração_ e tratamento. 

Art.-16. Aconcessaodalavradepend'ede 
prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente. 

Art. 17'. A realização de trabalhos de pes
quisa e lavra em áreas de conservação depen· 
derá de prévia autorizaÇão do órg'âo ainbiental 
que as administre. 

Art. 18. Os trabalhos de pesquisa ou lavra 
que caus21rem danos ao meio ambiente são 
passíveis de suspensão temporária ou defini
tiva, de acordo com parecer do órgão ambien
tal competente. 

Art 19. O titular de autorização de pes
quisa, de permissão de lavra garimpeira, de 
concessão de lavra, de licenciamento .ou de 
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manifesto de min<l responde pelos danos cau
sados ao meio ambiente. 

Art 20. O beneficiamento de minérios 
em lagos, rios e quaisquer correntes de água 
só poderá ser _realizado de acordo com saiu~. 
ção têcnica aprovada pelos órgãos compe-
tentes. __ 

Art. 21. A realização de trab_alhos_çie ~a
ção de substâncias minerais, sem a compe
tente permissão, concessão ou licença, cons
titui crime, sujeito a penas de reclusão de 3 
(três) meses a 3 (três} ahOs e mUlta. _ 
· Parágrafo (mico. serr,--prejú.ízci da ação pe
nal cabivel, nos termos deste artigo, a extração 
mineral realizada sem a competente permis
são, concessão ou licença acarretará a apreen
são do Produto mineral, das rpá:quinas, veícu
los e equipamentos utilizados, os quais, após 
transitada em julgado a sentença que conde
nar o infrator, serão vendj_Qos em h~ pública 
e o produto da_ venda recolhido à conta do 
Fundo Nacional de Mineração, instituído pela 
Lei n~ 4.425, de 8 de outubro de 1964. 

Art. 22. Fica extinto o regime de matricula 
de que tratam q inciso m do art. 19 e o art. 
73 do Decreto~lei n? 2ZJ de 28_ de fevereiro 
de 1967. - · ·- · · ·· 

Parágrafo único. Os Certificados de matri
cula em vigor terão validade por mais 6 (seis) 
meses, contados_ da data de publicação desta 
lei. _ _ . . 

Art. 23. A permissão de lavra garimpeira 
de que trata esta lei: 

a) não se aplica a terras indígenas; 
b) quando na faixa de fronteira, .além do 

disposto nesta lei, fica ainda sujeita aos crité
rios e condições que venham a ser estabele
cidos, nos termos do ioc:iso_ JJI do § 19 do art. 
91 da Constituição Feder~. 

Art. 24. O Poder Executivo regUlé\menta
rá esta lei no prazer de 120 (centcr e vinte) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 25. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 26. Revogam-se as disposições_ em 
coritrário. 

LEG/SLAÇÀO OTADA 
DECRETO-LEI N' 227, DE 28 DE 

FEVEREIRO DE 1987 

Dá nova redação ao Decreto-lei núme
ro-I9BS (Código de Minas) de 29 de janei
rode 1940. 

............................. --.. ·--~-
LEI N• 4.425 DE 8 

DE <XITOORO DE 1964 

Cria o Jinposto úiJ[co Sobre os minerais 
do Pais; dispõe sobre o produto de sua 
arrecadação; institui o "Fundo Nacional 
de MineraçUo" e dá outr<Js providénclas. 

......................... , ... CAPITUL,_O_Jl __ ·--·· 

Do Fundo Nacional de Mineração 

Art. 13. É instituído o Fundo Nacional de _ 
Mineração vinculado ao Departamento Nado-

nal.de Produção Mineral do Ministério das Mi
n{:l.s e Eriergia, e destinad_o a prover e financ:iar 
os _trabalhos de prospecção mineral em todo 
o território nacional, assim como o desenvol
viroento..dos estudos ~ pesqUisas de qualquer 
natureza, relacionados com as atividades de 
produção de bens primárioS minerais. 
__ Art. 14. O F'lHldo Naeional de Mineração 
será constituído: 
I-Da parcela pertencente à União do lm

posto úr1ko de que trata esta lei, ressalvada 
a parte destinada à Comissão _do Plano de 
Carvão Nacional; 
II- De dota~ões consignadas no Orça

mento Geral da Untão; 
lll-De rendimentos de depósitos,e de apli

cação do próprio Fundo. 
Art. 15. A (inião consignará anualmente, 

no seu Orçamento Geral, dotações no Fundo 
Nacional de Mineração, em importância sufi
ciente à complementação dos recursos neces
sários ao financiamento de seus programas 
d_g j[_abalho. 
.................. ~ .................................... ~--

. PARECERES 

PARECER N' 120, DE 1989 

Da ComisS&o ·de Assuntos Económi
cos, sobre a Mensagem n? 41,_de 1989 
(n? 50189, ilé!l ori{jein),. do Sfinhor Presi
dente da República, "submeten.do à apro
vaçãq~ do Senado Federal, proposta do 
Senhor MinistrO da Fazenda, pl!ra que se
ja autorizado o Governo da União a con
tratar operação de crédito externo suple
mentar, de n<Jtur~Zl! · financelm, no valor 

_ gguivalente a até DM 3,900,000.00, junto 
ao Bayerische Vereinsbank .Aktiengesells
chatt (Banco da BavMaj': 

- Relator; Senador NabocJúnior. 

__ O SeMOr PreSidente da República solicita, 
nos-termos do art. 52, V, da Constituição Fede~ 
_ _ral, seja o Governo da União autorizado a con~ 
tratar operação de crédito externo suplemen
tar, no valor equivalente a DM 3,900,000.00 
(três milhõ_es e novecentos mll ·marcos ale-_ 
mães), juntO ao Bayerische Vereinsb~nk Ak
tiengesellschaft (Banco da Bavária), destinada 
ao fmanciamento pardal do cuSto d-e impor
tação de bens e serviços para o Projeto de 
Caj.)acítãÇãõ InduStrial Aeronáutica. 
- A operação visa elevar o valor do emprésA 

limo contratado em !0-9-86, de DM 17,6 mi
lhões (dezessete milhões e seiscentos nlil mar
COS alemães), d~ forma a garantir o financia
mento de 85% do vaiar de cada contrato de 
fornecimento a sêr firmado pelo Ministério da 
Aeronáutica com emPresas alemãs, para aqui
sição de bens e serviços para o Projeto ac:ima 
referido, que é parte integrante do Programa 
NIIX. 

As condições financeiras da operação, por
tanto, serão as mesmas ace.!Jas no contrato 
que se pretende elevar e que, basicamente, 
J'lijQ ª~ ;s_eguintes: 

a) Juros:l, 125% a.a. acima da LIBOR_, pa
gávets semestralmente; 

b) Amortiz~çã"o elo principal: em _prestações 
semestrais, iguais e consecutiy~. ~m- quanti
dade a se.r definida garantia de créditQ de_ fi-. 
nanciamento a se.r emitida, para ~da contrato 
do fornecimento, pela Hermes Kfeditverskhe~ 
rungs - Aktiengesell~chaft, iniciando-se 6 
meses após a data do conhecimento de em
barque; 

c) Comissão de compromiS$0:0,5% .a.a., 
sobre importâncias não desembolsadas;· 

Jf) Taxa de A_dministração.<J!J% sobre so
bre o valor de cada desenlbOJso. 

Em- obediência à legislaÇã.o em vig~r (8;ft. 
4~> do Decreto-Lei n" 1.312, de 15-2-74), foi 
reconhecido o caráter prioritário da operação 
pelo AvisO no 1.479, de n9 1-1-85, do Ministro
Chefe <:1ft_ Se.cre~riª <:I e Planejamento e Çoo_r~ __ 
denação da Presidência da República, revali
dado pelo Av:i.so n? 1.010, de 27_;.7-88, do ·Mi
nistro da Faz.enda. 

A Secrefãrfa do Tesouro Nadonal manifes
tov-se favoraveh:nente à con1;r_ata~o_do em
préstimo. Da mesma forma o Banco_r;entral 
do Brasil. __ _ 

Na tlipótese, trata-se apenas de ·elevação 
de valor de contrato de abertura de cré-dito 
já firm~4o e em vigor. _ 

A documentação anexada e as informações 
_suplementares prestadas pel~ Mini_stério da 
Aeronáutica possibilitam o perfeito conheci
mento da operação. inclusive dos_ recursos 
alocados no :::>rçamento do Ministério da Aero
náutica para fazer em face. das despesas dela 
decorrentes. _ - -

No mérito, o- Programa AMX. do qual-faz 
parte o projeto a ser fm_andzido com os recur
sos do empréstimo sob exame, já se encontra 
e-m-adiantada fase de execução e.é çarnjde
_rado de fundamental importância para o de
senvolvimento te_cnológico da indústria aero-
náutica brasileira: -

- Em face dO :eXposto, somos pelo acolhi
mento da Men~gem nos termos dp seguinte: 

PROJEfO DE REsOLUÇÃO N' 38, DE 1989 

Autoriza o Governo da União a con
tratar operação de créc!ito externo suple
mentl!r, no Valor equivalente a DM 
3,900,000.00 (três mi/hOes e novecentos 
mil marcos alemães), com o Bayerische 
Vereinsbank AktiengeseDschaft "(Banco 
daBarán'a). 

Art 1 ~ É O Governo da União autori
zado, nos termos do art. 52, V, da Consti
tuição Federal, a c_ontratar operação de 
crédit_o externo, no valor Qe_ DM 
3,900,000.00 (três milhões e n_ove_centos 
mil marcos alemães), com_o Bayerische 
Vereinsbank Aktiengesellschaft (Banco 
da'Bavária), deStinada ao finãnciamento 
parcial do custO- de importação de bens 
e serviços alemães para o Projeto de Ca .. 

-- pacitação Industrial Aeronáutica._ 
Art. Z' 'Esta Resolução entra em vi .. 

gor na data de sua publicação. 
Sala_ das Coinissqes, -28 de junho de 

1989. - Raimundo Ura Presidente -
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Nabor Júnior_ Relator- Carlos De'Carh' 
o- Jorge Bomhausen - Albano Frll/Jco 
-José Agriplno - Roberto Campos -
Edlson Lobão - Nelson Wedekin -
Mauricio Cói'rêa - Ney Maranhão 
Gerson Camata -Jamu Haddad 

PARECER 1'1•121, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Econômi~ 
cos, sobre a Mensagem n? 42, de 1989 
(n? 51, de 1 de fevereiro de 1989, n;J ori~ 
gem), do Excelentíssimo Senhor Presi~ 
dente da República, que submete à apro
vação do Senado Federal proposta do 
Senhor Ministro da FazeiJ.da, para que se
ja autorizada a Companhia Vale do Rio 
Doce - CVRD, ã contratar operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até 
CURDA 2. 721.600,00 (dois mffhões. se
tecentos e vinte e um mU e seiscentos 
dólares dearing) junto ª- \.13 - AHB TA
KRAF EXPORT IMPORT da República 
Democrática Alemã. 

Relator. Senhor Gerson Cainata 
Com a Mensagem n9 42/89, o Senhor Presi

dente da República submete à deliberação do 
Senado Federal pleito da Companhia Vale do 
Rio Doce - CVRD, que objetiva contratar, 
com garantia da União, operação de crédito 
externo, de natureza fmanc:eira, no valor equi
valente a até CURDA 2.721.600,00 (doi• mi
lhões, setecentos e vinte e um mil e seisc:entos 
dólares dearing), junto à VB - AHB TAKRAF 
EXPORT IMPORT da República Democrática 
Alemã, destinada ao financiamento de 80% 
(oitenta por cento) do valor da importação 
de materiais e componentes para 6 (seis) guin
dastes ferroviários com capacidade de ica
mento de 125 torieladas, com as seguintes 
condições: 

a) Amortização: em 20 (vinte) parcelas se
mestrais iguais e sucessivas, vencendo-se a 
primeira 6 meses contados a partir da data 
çie cada embarque; 

b) Juros: d_e 6.5% aa (seis vírgula cinco por 
cento ao ano), pagáveis semestralmente, cal
culados a partir de cada embarque; 

c) Comissões: não há; 
d) Garantia: aval da República Federativa 

do Bras~. 
As condLções financeiras da operação fo

ram analisadas pela Secretaria de Planejamen
to e Coordenação Geral da Presidência daRe
pública, que se pronunciou favoravelmente à 
operação concedendo-lhe prioridade, confor
me aviso n9 606, de 224-88, cuja cópia -se 
encontra anexa a este processo. 

A CVRD encaminhou ao Senado Federal 
uma série de documentos (Demonstrativos re
ferentes ao endMdamento da COri1panhiã, Ba
lanços de 1984 a 1988- e -a Programação do 
Orçamento de 1989), que, analisados, com
provam a capacidade de pagamento dos no
vos encargos pela empresa e a inclusão em 
sua programação orçamentária, de recursos 
específicos para essa finalidade. 

Pelas razões expostas e tendo em vista que 
a outorga de garantia pela '-lrllão às operações 

externas de natureza financeira se enquan
dram no dispositivo constitucional a que fa
zem referência os incisos V, VIl e VIl[, do artigo 
52, verbfs: 

"Art. 52~-- COmpete privativamente ao 
Senado Federal: 

:::::::::~~::::==··-···== 
V- autorizar operações extern-as de 

natUreza financeira, de interesse àa União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter
ritórios e dos M_unicípios; 
.......... , ............ ~---------~-·--··-----
\11[- dispor sobre limites globais e condi
ções para as operações de crédito extemo 
e interno da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, de suas 
autarquias e demais entidades controla
das pelo Poder Póblico Federal; 

Vllf.:_ Dispor sobre limites e condições 
para a concessãO- dé garantia da União 
em operações de crédito externo e·inter

-- ---no;" 

OpinamoS pelo acolhimento da Mensagem, 
nos teimas do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUçAO 
N• 39, DE 1989_ 

Autoriza a-Companhia Vale do Rio Do
ce-CVRD, a contratar operação de crédito 
extemcf comgarantía da ilnião, no valor 
de att§-CL$RDA 2.721.600,00 (dois mi
lhões, setecentos e vinte e um mU e seis
centos- dólares clearing), junto à VB-AHB 
TAKRff EXPORTIMPORT da República 
Democrática Alemã. 

Arl 19 É a Corripanhia Vale do Rio Doce 
CVRP, nos termos dos incisos V, VII e VIII, 

do art. 52, da Constituição Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito externo no 
valór de CL$RDA 2.721.600,00 (i:lois milhões, 
setecentos e vinte e um mil e seiscentos Dóla
res Oearing), junto_ à VB-AHB T AKRAF EX
PORT IMPORT da _República Democrática Ale
mã, medi.ante garantia da União, destinada ao 
financiamE!'nto de 80% (oitenta por cento) do 
valor da importação de materiais e <:ompo
nEmtes para 6 (seis) guindastes ferrOviários 
com capacidade de icamento de 125- tone
ladas. 

Art. 29 t. o Poder Executivo autorizado a 
dar o Aval do Tesouro Nadonal à operação 
mencionada no art. 19 deste Resolução, me
diante recebimento de contrggarantias efeti
Vas da Companhia Vale do Rio Doce....,.... CVRD, 
observadas as demais exigências legais. 

Art. 39 Esta ~esolução entra em Vigor na 
data de sua promulgação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1989. 
- RBili1undci Ura Presidente - Gersan Ca
mataRelator - José Agdpino - Roberto 
CampOs-;- EdisOn Lobão -Jorge Bomhau
sen - Nelson Wedekin --Maurício Corrêa 
- Carlos de'Carli __..:Albano Franco- Nabo r 
Júnior- Ney Maranhão -Jamil Haddad 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
~ Sobie a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1 ~-secretário. 

~ lida a seguinte. 

Brasília, 28 de junho de 1989. 
Senhor Presidente: 

-Tenho a honra de comunicar a V. Ex!', de 
acordo com o disposto no art. 39, _alínea a, 
do Regimento Interrio, qUe me auSentarei do 
País entre os dias 29-6-B9 e 3-8-89. com des
tino ao Japão, onde manterei contato com 
autoridades e partidos politicas . 

Atenciosas saudações, -José Gogaça, Se
nador. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
--0 expediente lidO Vai à publicação-. 

Sobie a mesa prOJetris que serão lidos pelo 
Sr:T1--secretáríó.-

Sãô lidos os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
1'1• 189, DE 1989 

Altera e aáecenta disposit.tvos"ii Lei n9 

4.215. de27 de abi11 de 1963, que "dispõe 
sobre o Estatuto da -Ordem das Advoga
dos do Brasil': 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. }9 o art. 89 da Lei no 4_.215, .de 27 

de abril de 1963, passa a vigorar com as se
guintes aherações: 

'"Art. 89. São direitos do advogad_o: 

X- pedir a palavra, pela ordem, du
rante O julganlento, em qualquer juízo ou 
tribunal para, mediante intervenção su~ 
mária, esclarecer equívoco ou dúvida sur
gida em relação a fatos, documentos ou 
-afifm.:lçôes que Influam ou posSam influir 
no julgamento; 

····················-·--··----

XXIV- reaüzar a sustentação oral após 
o relatório e o voto do Jui?. Relator ou 
do magistrado que primeiro yotar contra
riando a defesa que será patrocinada nb 
prazo de 15 (quinze) minutos, prorrogável 
a critério do magistrado que presidir a 
sessão do Tribunal." 

Arl 29 O art. l20 da Lei n9 4.215, de 27 
de abril de 1963, passa avigorar com a seguin~ 
te redação, renumerando-se os posteriores: 

'"Art. ~20. A instauração de processo 
disciplinar ou judicial contra os advoga
dos ou magistrados que porventura tive
rem infringido os. direitos e deveres cons
tantes dos seus respectfv0Se5tã.tutos será 
instruído com a gravação sonora das ses
sões, das secretarias dos tribunais, ou dos 
registras taquigráficos das mesmaS, sem
pre que existentes." 
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Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Constituição Federal assegurou plena
mente, no Capítulo do Poder Judiciário, corno -
um dos direitos individuais, o princípio demo
crático da ampla defesa no processo judicial, 
ao instituir, no art. 96, inciso I alínea a, para 
a elaboração dos regimentos dos tribunais, 
a "observância das normas de processo e das 
garantias processuais das partes", retirando 
assim dos tribunais o poder de criar regras 
regimentais contraditórias ou lirnitacloras das 
garantias das partes nos processos constantes 
das leis ordinárias. 

Toma-se insustentável, pois, manter ainda, 
já agora à luz da nova ordem constitucional, 
o arcaico sistema de defesa, que remonta ao 
direito português de 1600, em que os advoga
dos não se situam em igualdade de condições 
com os magistrados para se pronunciarem 
nos julgamentos. 

Urge modíficar então a legislação ordinária 
pertinentes, no caso a Lei n9 4.215~ de 17 
de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil, o que 
o presente Projeto de lei se propõe, regulando 
esse S;8Iutar e arejado preceito constitucional, 
que originou-se de decisões aprovadas pelas 
seccionais da Ordem dos Advogados do Bra
sil, confirmada pela XII Conferência Nacional 
da OAB, pelo Instituto dos Advogados Brasi
leiros e pela VIII Conferência da Associação 
Americana de Jurístas, rea_l~dª em Havana, 
em outubro do ano passado. 

O objetivo é assegurar a defesa dos direitos 
individuais, através da imprescindível partici
pação do advogado nos debates durante os 
julgamentos, em situação de igualdade com 
os magistrados no que concerne ao uso da 
palavra para a sustentação oral após o voto 
do Relator, esclarecendo equfvoco ou dúvida 
surgida em relação a fatos, documentos ou 
afirmações que influam ou possam influir no 
julgamento. 

A própria Lei n9 4.215 reconhece, através 
de seus arts. 68 e 69, que os advogados são 
elementos indispensáveis à administração da 
justiça e que não há hierarquia nem subordi
nação relativamente a juízes de qualquer ins
tância. 

Por outro lado, a ampliação do direito de 
defesa constituirá para tomar mais céleres os 
julgamentos, porque os advogados só irão de
bater os pontos controvertidos em suas defe
sas orais, após o relator explicitar os funda
mentos do voto. 

Há também que ressaltar que o aumento 
numérico dos julgamentos, em virtude_ do ex
plosivo crescimento populacional impõe se
jam tornadas medidas práticas para facilitar 
o árduo trabalho dos magistrados, impondo 
aos advogados um assessoramento melhor 
durante os julgamentQ.§,_porque naturalmente 
bons conhecedores de fatos e documentos 
imersos em volumosos autos, reduzindo, em 

virtude disso, a possibilidade da ocorrência 
de erros judiciártos. 

Ennm, o debate e a eventual reconsideração 
de votos irão contnbuir para aumentar a con
fiança do foro no Poder Judiciário, com a cres
cente admiração e respeito pelos seus magis
trados. 

Para melhor fundamentar e formar qualquer 
proCeSso disciplinar ou JUdicial, no sentido de 
obter maior garantia, precisão e justiça aciS 
mesmos, o Projeto de Lei dispõe que a grava
ção sonora das sessões pelas secretarias dos 
bibunais será indispensável para a instrução 
desses processos contra os advogados ou ma
gistrados que proventura infringam os direitos 
e deveres constantes dos seus respectivos es
tatutos. 

O ref~do Projeto atende às novas exigên~ 
das constitucionais -de modernização e de
mocratização efetiva, em todos os setores, da 
vida nacional, partlcularmente no Judiciário; 
é receptivo também às justas reMndicações 
de liberalização e eqüid~de que emanam, des
de há muito, das entidades e instituições adv_o
catícias como a Ordem dos Advogados do 
Brasil e o Instituto dos Advogados Brasileiros. 

E insere-se também como instrumento de 
aperfeiçoamento da Justiça, tomando~a mais 
dinâmica, mais alerta, mais garantidora dos 
direitos do cidadão. 

É corri eSSaS nlOtivações e fundamentos 
que submetemos aos eminentes Colegas Se- _ 
nadares o presente Projeto .de Lei, que, espera
mos, contará com o seu essencial apoio. 

Sala das Sessões, 30 de-junho de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso. 

· LEGISLAÇÃO CFTADA 
LEI N' 4.215, DE 27 
DEABRIL DE !963 

Disj)6i! sobre o Estatuto (ja Ordgm dos 
Advogados do Brasil. 

Art. 68. No seu ministério privado o advq· 
gado presta serviço público, constituindo, com 
os juízes e membros do Ministério Públ(co, 
elemento indispensável à administração da 
Justiça. 

Art. 69. Entre os juízes de qualquer ins
tância e os advogados não há hierarquia nem 
subordinação, devendo-ae todos considera
ção e respeito recíprocos. ,,, ... , .... ,, ... ,,':'C""~··'·-----

Art. 89. São direitos do advogado: 
1-exercer, com liberdade, a profissão em 

todo o território nacional (art. 56) na defesa 
dos direitos ou interêsses que lhe forem con
fiados; 

ll-fazer respeitar, em nome da liberdade 
de defesa e do sigilo profissional, a inviolabi
lidade do seu domicilio, do seu escritório e 
dos seus arquivos; 
III- comunicar-se, pessoal e reservada

mente com os seus clientes, ainda quando 
estes se _achem pfesOs ou detidos em estabe
lecimento çivH, 01,1 militar, mesmo incomuni
cáveis; 

IV- reclamar quando preso ein flagrante 
por motivo de ~ercicio d<i profissão, a pre-

sença do Presidente da Seção local para a 
Javratura do auto respectivo; 

y-_ não-ser recolfiido preso, antes da sen
tença transitada em julgado, senão em sala 
especial do Estado-Maior; 

VI- ingressar livremente: 
a) nas salas de sessões dos Tribunais, mes

mo além dos cancelas que separam a parte 
reservada aos magistrados; 

b) nas salas e deperidêi"lcias de aUdiências, 
secretarias, cartorios tabelionatos, ofícios -de 
justiça, inclusive dOs registras públicos, dele-
gacias e prisões; _ - - --

c) em qualquer edifício o_u recinto em que 
funcione repartição judicial, policial ou outro 
-serviço públtco onde o advogado deva praticar 
ato ou colher prova ou informação útil ao exr
dcio da atividade profissional, dentro do expe
diente regulamentar ou fora dele, desde que 
se ache presente qu~lquer funcionário; 
- Vil- permanecer sentado ou em pé e reti- · 

rar-se de qualquer dos locais indicados no 
inciso anterior, independentemente de licen
ça; 

VIII- dirigir-se aos Juízes nas salas _e gabi
netes de trabalho, independentemente de au
diência previamente marcada. observando-se 

_ a ordem de chegada; 
IX- fazer juntar aos autos, em seguida à 

sustentação oral, o esquema _do resumo da 
sua defesa; -

X- pedir a palavra, pela ordem, durante 
o julgamento, enl_ qUalquer juízO 0J.1 Tribunal 

. para, mediélnte intervenção sumária e se esta 
lhe for permitida a critério do julgador, escla
recer equívoco ou dúvida surgída em relaÇão 
a fatos, documentos ou afrrmações que ín
ffuan1 ou possam influif no julgamento; 

_XI- ter a palavra, pela ordem, perante quai
(Juerjuí.zo ou Tribunal, para replicar a acusa
ç_ão ou censura que lhe sejam -feitas, durante 
ou por motivo do julgamento; 

XIl - r~dilrnàr~ verbalmente, oú pQr: e~crito, 
perante qualquer juízo ou tribunal,- contra a 
inobservância de preceito de lei, regulamento 
ou regimerifo; 

XIII- tomar assento_ à direita dos juízes de 
primeira instância, falar sentado ou em pé, 
em juizos e tribunais, e requerer pela ordem 
de antigüidade; 

XIV- eXaminar, em qualquer juízo ou tribu~ 
[}ai, autos de processos findos ou ~m anda
ffientá, mesmo sem procuração, quando os 

- respectivos feitos não estejam em re9ime de 
segredo- de justiça, podendo copiar peças e 
tomar apontamentos; 

)01- examinar em qualquer repartição po
licial, mesmo sem procuração, autos de fla
grante de inquénlo, findos ou em andamento, 
alnda que condusos à autoridade podendo 
C:õpiar peças e tomar apontamentos; 

XVI- ter vi$ta, em. cartório, dos autos dos 
processos em que funcione, quando, havendo 
dois ou mais litigantes com procuradores di
versos, haja prazo comum para contestar, de
fender, falar ou recorrer. 

XVII- ter vistã, forà dos ca,rt6rios, nos autos 
de processos de natureza civil, criminal traba-
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lhista, militar ou administrativa, quando não 
ocorra a hipótese do inciso anterior; 

XVlll- receber os autos referidos no_ inciso 
anterior, mesmo sem procuração, pelo prazo 
de dez dias, quando se tratar çie autos findos, 
e por quarenta e_oito horas, qUando em anda
mento, mas nunca na fluência de prazo; · 

a) sempre que receber autos, o advogado 
assinará a carga respectiva ou dará recibo; 

b) a não devolução dos autos dentro dos 
prazos _estabelecidos autorizará o funcionário 
responsável pela sua guarda ou autoridade 
superior a representar ao presidente da Seção 
da Ordem, para as sanções cabíveis (artigos 
103, inciso XX. e 108, inciso II); 

XIX- recusar-se a depor no caso do art 
87, inciso XVI, e a informar o que constitua 
sigilo profissional; 

XX- terCJsslstência social, nos termos da 
legislação própria; 

XXI- ser publicamente desagravado, 
quando ofendido, no exercício da profissão 
(arl 129); . - ---

XXII- contratar previamente e por escrito 
os seus honorários profissionais; 

XXIII- usar as vestes talares e as insignias 

Parágrafo úriicó. O disposto neste artigo não 
se aplica: 

I - quando o advogado foi nomeado pela 
Assistência Judiciária, pela Ordem, ou pelo 
Juiz, salvo nos casos do art 94; 
ll-quarido se tratar de mandata outorgado 

por advogado para defesa em processo oriun
do de ato praticada no exercido da profissão 
ou em açã~penal. 

Art. 120. Os membros do Conselho de
vem dar-se_de suspeitos e se não o fizerem 
poderão ser recusados pelas partes nos mesR 
mos casos estabeleddos nas leis de processo. 

Parágrafo único. Compete ao próprio Con
selho decidir sumariamente, sobre a suspei
ção, à vista das alegaçOes e provas produzidas. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 190, DE 1989 

Dispõe sobre a venda e revenda de 
combustíveis de petróleo, álcool carbu
rante e outros combustíveis derivados de 
matérias-prúnas renovt1veis. 

privativas de advogado. O Congresso Nacional decreta: 
§ 1» Aos estagiários e provisionados apli- Art. 19 A comercialização de combustl-

ca-se o disposto nos incisos I (com as restri- veis de petrôleo, álcool carburante e outros 
ções dos arts. 52, 29; 72, parágrafo úi"lico in combustíveis derivados de matérias-primas 
fine;- e 74) II, DI, XIV, "'J/, XVI, XVU, XVUI, XIX renováveis obedecerá ao disposto nesta lei. 
e XXI. Arl 2~ Compete às empresas distribuido-

§ 29 Não se aplica o disposto nos incisos rasa distribuição de combusÇveis, de_que trata 
XVII e XVID: o artigo anterior, para os revendedores (postos 
I-quando o prazo for comum aos advoga- de gasolina e transportadoras-revendedoras-

dos de mais de uma parte e estes não acorda- retalhistas), autarquias, empresas públicas, 
rem nas primeiras vínte e quatro horas sobre empresas de economia mista e empresas de 
a divisão daquele entre todos, aCordo do qual aviação. 
o escrivão ou funcionário lavrara termos nos Arl ~o Os revendedores terão preços de 
autos, se não constar de petição subscrita pe- compra e venda e prazos de pagamentos 
los advogados; iguais. 

ll-ao processo sob regime de segredo de Art. 49 Os prazos de pagamentos_conce-
justiça; didos aos revendedo_r_e_s não poderão ser tnfe-

III- quando existirem, nos autos, doeu- riores aos concedidos às empresas distribui-
mentes origülais de difícil restauração ou deras. 
ocorrer circ_un_stâncí_a_ r_elevante que justifique Art. 5o ~ proibido os contrat9s de venda 
a permanência dos autos no cartório, secre- mercantil, locação e sublocação entre empre-
taria ou repartição reconhecida pela autori- sas dist:J:ibuidoras e revendedoras. 
dade em despacho motivado, proferido de off- Art. 6"' Somente os revendedores podem 
cio, mediante represeritaç:ão_ou a requerimen- vender aos consumidores finais. 
to da parte interessada; Art. 7o Compete aos postos de gasolina 

IV -até o encerramento do processo, ao a venda_ a varejo para abastecimento automá-
advogado que houver deixado de devolver os tico de ãlcool, gasolina_ e diesel. -
respectivos autos no prazo legal, e só o fizer Art. 89 Compete aos tran5pórta4ores-re·_ 
depois de intimado. vendedores-retalhistas, a venda a retalho com 

§ 39 A inviolabilidade do domicílio e-do __ entrega a domicílfo _e a cooperativas, de Óleos 
escritório profissiona1 do advogado não envol- combustíveis, querosene ( exceto de aviação) 
ve o direito de asilo e somente poderá ser e diesel, em quantidades não inferiores a 5.000 
quebrado mediante mandado judícíal, nos ca- litros, salvo para as atividades agropecuárias. 
sos previstos em lei. Art 9? Para cada 100 (cem) novos postos 
···························~···········~··········································~·----de gasolina instalados, será criada urna nova 

CAPITULO VI 

Dos honorários profissionais 

Arl 96. A Prestação de serviço profissio
na1 assegura aos inscritos na Ordem o direito 
aos honorários contratadas na falta de con
trato, dos que forem frxados na forma desta 
lei. 

distnbuidora, sem vínculo com as já existentes. 
Art. 10. O Conselho Nacional do Petróleo 

- CNP só poderá autorizar a instalação de 
mais postos de gasolina e de transportadoras
revendedoras-retalhistas, mediante a aprova
ção do respectivo síndicato local, após ouvir 
os associados da região. 

Art 11. 9 CNP terá 1,UTl represttntante dos 
postos de g<1solina e dos transportadores-re-

vendedare$·retalhistas, com participação em 
plenário e eleitos ?Or indicação direta da clas
se, não podendo ser membtos de sindíCatos 
e federações. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamenta
rá a presente lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias a s:ontai" dê-sua publicação. 

Art. 13. Esta lei entra 'ªm vigor na data 
de sua publicação. 
_Art~ 14. Revogam-se_ as disposições em 

-contrário. 

Justiftca~o 

As, resoluções e portarias criadas durante 
o regime autoritário cederam às empresas dis
tribuidoras privHéglos nunca vistos em qual

- quer parte do mundo, como por exemplo as 
resoluções do CNP n<~~ ?n5, 7J17 7185. 

Essas regalias chegarar:n __ a tal ponto de 
-- afronta~; -que Tiffia distribuidofã multinacional 

paSsou a impor contratos unilaterais _aos pos
tos de gasolina, que em qualquer pafs do mun
do seria considerado crime." 

Um dos artigos desses contratos reza que 
-''em c:aso-de mOI't!: ou doença que impeça 
o dono do posto de se manter à frente dos 
negócios, este posto passa para controle da 
diStilbUíaõra--.·~ --

PClr"'- reverter esse quadro, estamos apresen
tando esta proposição que vem ao encontro 
dos interesses nacionais repre-Sentados pelos 
COnstituintes que iutaram para acabar com 
esse statr,.Jp quo, c"riando o art. 238- da Consti
tuição, que determina: "a lei ordenaiá a venda 
e revenda de combustíveis de petróleo, álcool 
carburante e outros combustíveis derivados 
de matérias: primas renováveis". 

Sem dúvida, não podemos permitir que um 
determinad9 setor (distribuidores), justamente 
o mais poderoso, seja detentor de privUégios, 
contrariando dfspositivci constitucional que 
igi.mla" todos perante a lei. Enquanto -elas ab
sorvem-apenas 3.000 emprégadoS,-oS-postos 
de gasolina são responsáveis por 300.000 em
pregos dtretos e cerca de 1.500.000 enip-regos 
indiretos, envolvendo cerca de- B.Qb_o;OOO de 
familiares. 

Há_ de se convir que as empresas distribui
_ _!ioras vendem somente Jmow-how pela tecno
- Togia e royaltié~ peJO uso da marca e o que 

foi produzido pela Petrobrás e usineiroS: Os 
tanques de armazenamentos são da Petrobrás 
e o çaminhãa transportador é de terceiro, per~ 
tenc-entlo à distribuidora, _apenas, a nota fiSCal, 
confOrme -declarou um-ilustre constituinte. 

O Presente projeto pi-etende, também, cor
rigir a distorção quanto à participaç-ão do co
mércio iio CNP, póls não- é ·admissível que 
oTep~sentante de comérçio no CNP seja ind._ 
cada pelas distribuidoras, que são apenas 7 
(sete), enquanto que os 27.700 (vinte e sete 
mil e setecentos) revendedo;:es, que fazem 
realmente o comércio, não têm assento nessa 
erltidade. -- -- -

Outto aspecto importante, ·que pretende
mos ordenar,_ é quanto -à compatibilização da 
criação de novos postos de gasolina e a im
plantação de distribuidoras. O CNP autoriza, 
em média, 3.o00 novos postos de gasolina 
por ano, porém não autoriza a implantação 
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de nenhuma nova distribuidora, contribuindo 
assim para reforsar a cartelização do mercado. 

Assim sendo, esperamos contar com o 
apoio dos nossos nobres pares para que esta 
m;néria, de grande interesse para a economia 
nacional, seja transformada em lei. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Fernando Henrique Cardoso, PSDB - SP. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às Comissõ_es competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Máric 

Maia. 

O SR. MARIO MAIA (PDT- A C. Pronun· 
da o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores, os l;;er
vidores do Instituto Brasileiro do Meio Am
biente e dos Recursos Natur~s Renováveis -
lbama, estão em greve reivind!cando não ape
nas melhoda de salário, _como prlndpalmente, 
que esse Instituto seja organlzado definitiva
mente. 

Neste sentido, emitiram o seguinte docu
mento: 

Os Servidores do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente .e dos Recursos Naturª-is 
Renováveis -lbama 

"Considerando, principalmente, a si
tuação do lbama criado em 22-2-89, pela 
Lei n' 7. 735/que englobou IBDF, Serna, 
Sudepe e Sudhevea, até hoje sem estrutu
ração formalizada, comprometendo toda 
a Politica Nacional do Meio Ambiente. 

Considerando que o governo criou o 
programa "Nossa Natureza" com a pro
posta de rever a legislação ambiental e 
implantar uma política racionai para a ex
ploração dos recursos natu~ais_, em espe
cial na Amazônia, ficando a responsabi
lidade para a execuçáo deste programa 
a cargo do lbama, e 

Considerando que o Governo Federa] 
já fomenta formas de captação de re<:ur
sos externos para aplicação em projetes 
na área de meio ambiente sem que a 
Instituição competente para gerir esses 
recursos tenha existência de fato, 

Propõe ao Plenário deste SemináriO a 
seguinte Moção: 

1-Manifestamos apoio aos servidores 
na sua luta pela estruturação do lbarna. 

D -Manifestamos repúdio à lentidão 
no tratamento dado à questão da unifica
ção do quadro de servidores do Instituto. 

III-Manifestamos repúdio aos baixos 
sa1árlos praticados numa Autarquia Espe
cial- caso do lbama- que fazem com 
que sejcrm remunerados com cerca de 
{IS$ 50 mensais os agentes que fiscali
zam, combatem incêndios e protegem o 
patrimônio nacion~l constituído por 
20.316.644 hectares de Unidade de Con
servação, correspondendo a 2,39% do 
território nacional. 

Em obediência ao art. 35, § 29, II -
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. · 

14 abril de 1989 
Projeto de Lei que dispõe: _ 
)01 -Diretriz.es -orçamentárias para 

1990.~ ~ ~ 
Urbanismo e Meio Ambiente: O, 16% 

destacado 
Energfa e Recu~s Naturais: 22,03%" 

Sr. Presidente, justiça se faça ao atual Presi~ 
dente do lbama, o Jornalista Dr. Fernando 
César Mesquita. Tenho assistido a várias reu~ 
niões de ambientalistas, e naquelas em que 
S. S• se encontra presente tem demonstrado 
interesse substancial Pela implantação desse 
órgão. É uma pessoa que demonstra grande 
interesse também pela preservação da natu
reza e se nota que estuda o assunto. 

Aindq recentemente, na terça~feira passada, 
o Jornalista Fernando César Mesquita foi con
vidado, pela Comi~são Parlamenlaf de Inqué
rito sobre a Amazôhia, para prestar o seu de
poimento e- fãlãr O que aquele Instituto está 
fazendo em favor da Amazônia. Prestou um 
depoimento substancioso, detalh_ado, infor
mando-nos dos esforços que, pessoaJmente, 
está realizando para que seja implantado esse 
órgão recém-criado e que a sua destinação 
se tome objetiva. 

Como nos falou, desde fevereiro foram pe
didos os recursos necessários para a implan
·tação e, infelizmente, até julho não havia se
quer sido liberada a verba. De rriodo que, co
mo-adversário natural do Governo, dou o meu 
depoimento, dizendo que pelo menos o Dr. 
Fernando César Mesquita, pessoalmente, tem 
procurado esforçar·s~ na implantação desse 
Instituto. 

Nesta op-ortunidade, solid8rizo-me com os 
funcionários_ __ d_o fbama que estão em greve, 
reivindicandO a implantação desse órgão e 
não apenas a melhoria de salários, o que vem 
ao encontro do esforÇo, naturalmente, da pes
soa que foi nomeada para a superintendência 
desse órgão e ao encontro dos anseios do 

- povõ- brasileiro, que está pleitando a criação 
de um órgão dessa natureza._Já que não foi 
poss1vel criar o Ministerio do Meio Ambiente 
- porque esta era a grande aspiração dos 
ambientalistas e creio que da vontade nado
-na!, também;- a -criação pelo menos, senão 
agora, mas futuramente -.que o lbillna se 
tranSforme no Ministério do Meio Ambiente 
e Recursos naturais renováveis que entendo 
de grande importância para o desenvolvimen
to e a preservação da nature4a_ brasileira. 

O Sr. Edison lobão- Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com prazer. 

_O Sr. Edl_son Lobão- O Jornalista Fer
nando _Cés~r Mesquita, de fato, delnonstra não 
aperias grande interesse, mas, como acentua 
V. EJcl', grande conhecimento da matéria Ele 
ê.um funcionário público de grande projeção, 
OQ,Ipou várias funções no atual Governo e em 
todas elas se houve com absoluta competên
cia e exação. Solidarizo-me com V. ~ e junto 
também a minha palavra de elogio e reconhe
-cimento ao trabalho. e ao talento do Dr. Fer
nando CéSar MesQuita. 

O SR. MÁRIO MAIA - Acolho a decla
ração de V. Ex!' _e para ser justo in'aiS. urila 
vez, pelo que tenho testemunhado, nas reuo
niões a que compareço. S. S' tem procurado 
também os órgãos ambientalistas. o mundo 
das pescas interessadas em rncio _ambiente, 
procurando entro_S.ar-se com _os ambientalis
tas, com os ecoioQISias brasileiros e estiãn
getros, demonstrando, desta forma, grande in
teresse, como brasileiro que é, pelas coisas 
da natureza. No momento de fazer este apelo, 
ressalvo aqui o que tenho' pessoalmente ob
ser:vado de interesse desse patrício à frente 
do lbama. Resta ao Governo, às autoridades 
competentes e_ tainbém a nós aqui no-Con
gresso acelerar o provimento de recursos, pa
ra que esse instituto seja implantado o inais 
rapidamente possível, porque, estive vendo, 
nas diretrizes orçamentárias encaminhadas 
pelo presidente da Répública, que foi desti
nada uma dotação modestíssima pcira ürba
nismo e meio ambiente, que é de O, 16%, que, 
para a grandeza e a importância desse insti
tuto, é parteJa muito pequena, quando, para 
o desenvolvimento de energia, que ~_também 
mUito importante, está 22%. 

Gostaria que essa parcela fosse maior, pois 
receio que não seja suficiente para Correspon
der à ansiedade dos milhares d_e funcionários 
que trabalhavam com presteza, dedicação e 
patriotismo, nesses órgãos qúe ro~afn fundi
dos, os quais agora estão ansiosõs por conti
miar preSta:hdo o seu trabalho, através_ dos 
conhecimentos que adquiriram e que têm, 
mas estão carentes de recursos, estão manie
tados, estão como que engessados para de

- sempenhar as suas respectivas atividades. 

O Sr. Monso Sancho - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA-Com prazer, nóbre 
Senªdor. -

O Sr. AfõiiSo -Sancho -Inicialmente, fa
çO minhas as palavras do nosso COlega Edi
son Lobão, com _referência ao Dr. Fernando 
César Mesquita. Esse funcionário do Governo 
hoje foi meu jornalista na- Tn"buna do CeBJá. 
É um profiSSional competente e, ãlém de tudo, 
muito leal. Admiro-o muito, é um dos amigos 
do Presidente Samey que mais- têm c:oragem 
de defender Sua Excelência. E isto para mim 
é um dom, a pessoa ter -coragem de estar 
do lado de·outras pessoas e de participar das 
suas agruras e dos seus sofrimentos. De forma 
que junto às minhas palavras às do SenadOr 
Edison Lobão e às âé V. Ex', ressaltando que 
realmente Fe'mando Ci:sar Mesquita é compe
tente, capaz, objetivo e, acima de tudo, muito 
leal, como tem demonstrado. 

O SR. MÁRIO MAIA- Em verdade, V. 
Ex'" faz uma afirmação correta, porque tam
bém conheço Fernando César Mesquista, des
de quando éramos Pep4.tado Federal. E, ele, 
na sua simplicidade, na Sua singeleza, na sua. 
modéstia e até humildade, não deixa transpa
recer o que vai da- sua -capacidade, da sua 
dedicação, E, como V. Ex_-1' acentua, a grande 
lealdade ao Presidente, de quem agora todos 
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procuram fugir, abandonar o barco, aqueles 
que participaram do se4 Governo, que tiveram 
aproveitamento das SUª-.S benesses, como 
continua acontecendo, porque, por aí afora, 
nos Estados, os cargos federais ainda estão 
muito à mercê dos governadores, que estão 
abandonando o Governo. 

Sr. Presidente, uma vez feito este registro, 
quero, também aqui, no mesmo caminho 
amazónico, ler um manifesto à Nação feito 
pelos acreanos. Chegou~me às mãos um do
cumento encaminhado pelo Presidente da Fe
deração das Indústrias do Acre, em que dama 
por uma atitude enérgica do Governo, OQ sen
tido de que não paralise as obras da BR-364, 
fundamentais para a nossa-sobrevivência, para 
a nossa existência, para a comunicabilidade 
daquelas populações abandonadas com Q __ _ 

resto do Brasil. O documento está_ nos seguin
tes termos: _ 

MANIFESTO À NAÇÃO 
Acre pede socorro 

Sabedore& da paralisação das obras de 
construção da BR-354 no trecho Porto 
Velho-Rio Branco, com a desativação 
dos canteii'QS de obras das empreteiras, 
como decorrência da não-destinação de 
recursos, pelo Governo Federa1, para esse 
fim, o Governo -do Estado, a Prefeitura 
Municipal de Rio Branco, empresários, 
classe política, trabalhadores e demais 
segmentos da população acreana, vêm 
de público manifestar ~ sua decepção 
frente à ameaça que palra sobre o direito 
ina1ienável que o Acre também tem de 
se desenvolver e_ poder oferecer à sua 
população melhores condições de vida, 
para o que o papel dos transportes é fator 
relevante. 

A geração de riquezas, com o conse
qüente aumento da_ rend_a e oferta de em
prego, passa necessariamente pela inte
gração do Acre ao restante do País. Hoje, 
é a única unidade da F_ederação não liga
da por rodovia pavimentada aos demais 
esuodos. 

Ao longo das duas últimas d.écadas, 
o Acre recebeu significativos contingen
tes de tmigrarites, como uma reSultante 
da política do Governo Federal de implan

O Governo Federal, ao cancelar as 
obras da BR~364; está negando compro

. m~s assumidos publicamente por vá
rios Governos, inclusive na merTI-orável 
campanha do Presidente Tancredo Ne
ves, quando da visita ao Estado do Acre, 
em que anunciou como meta prioritária 
de seu Govemõ o asfaltamento dessa ro
dovl:a. 

O Presidente José Samey por várias 
vezes ratificou o Compromisso de seu an
tecessor, dizendo-o seu também e que 
o cumpriria rnesmo sem recursos exter
nos. 

Lamentavelmente os compromissos 
não foram cumpridos e somos agora sur
preendidos com a notícia.da paralisação 
total das obras. 

Mais do que isso, esquecida está uma 
das metas do _Presidente Juscelino Ku
bitschek, na década de 50, que, ·em- seu 
pioneirismo, idealizou e inlclou a constru
ção da BR-364, antiga BR-236, tendo por 
ela, após viajar pequeno trecho, plantado 
nas proximidades de Rio Branco um mar
co_ que ainda existe, hole mais como um 
protesto pelo descaso e indiferença à sor
te e aos direitos dos acreanos, bras_ileiros 
por opção, mas, ao longo da história, rele
gados a segundo plano. 

Que fique claro para todos que esse 
anseio da populaçao acreana não passa 
por cima do respeito ao ecossistema. Ao 
contrário, a construção da estrada dá sen
tido a todo investimento, matetia1 e hl,l
mano, já feito no âmbito do Plano de Pro
teção ao Meio Ambiente e às Comuni
dades Indígenas - PMACl, para- que o 
E-:::_ .o possa des_envolver sem degradar 
s._-_:-_::do ambiente. 

/"!.>esar de tudo, o povo do Acre ainda 
espera o cumprimento do compromisso 
assumido pelo Presidente José Sam~y. 
no último mês de março, em audiéncia 
coiltedida aQ_Governador e classe polí
tica do Estado, de dar concluída, ainda 
e-m sua ·gestão, a pavimentação da 
BR-364, no trecho Porto Velho-Rio 
Branco, inpependentemente da alocação 
de recursos externos. 

O Acre· 'quer creScer. Deixem-nos tra
balhar. 

tar projetes de colonização. Progressos Sr. Presidente, Srs. Senadores, através desté 
sociais foram assegurados em outras r~- documento, deixo aqui registrado a perple
giões do País. Todavia, à margem ficou xidade dos acreanos, a ansiedade do povo 
o sonho utópico do eldorado amazónico, daquela parte ocidental do Brasil, no sentido 
prometido a esta população. E, neste mo- de que Sua Excelência o Senhor Presidente 
mente, todo o Acre sofre pelo descaso da República enVide todos os esforços para 
secular com que as questões que lhe são que, aproveitando essa estiada, esse período 
inerentes são tratadas. Chega de premes~ de seca, conclua, pelo menos, o trecho da 
sas não cumpridas. BR-364 que liga a Capital de Rondônia, Porto 

A população acreana, através .das enti~ _ Velho, a Rio Branco, posto que já yários segui
dades signatárias deste documento, Já men_tos desta estrada estão pavimentados, fal-
não aceitará passivamente o descaso, o tando, talvez, Uns 150 a 200 -qi.iilômetros a 
desrespeito, a discriminação de que sem- serem completados. -
pre o Acre foi alvo. Reagiremos frente às Portanto, fica aqui minha palavra de acrea!"IO 
investidas que continuamente se fazem como Uni brado de alerta, como uma solicita
em detrimento do desenvolvimento do ção ....Q:remente, como um grito do fundo das 
Acre. - ~ selvas, no sentido de que s_eja toma<;ta ~eali-

dade essa tão simples estruturação aSfâltica, 
comunicando a Capital dO meu Estado às de
·~ais Unidades ~a Federação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-.--Concedo a pa1avra ao nobre SenadOr- Edi
son Lobão. 

OSR •. EDISON LOBÃO (PFL-MAPro
nuncia o ~eguinte discurso:)- Sr~ Pfesidente, 
Srs. Senadores, nesteS últimos diãS de fuilcio
namento do atual p.erfoc;lo_legl~Iativo, nós, de 
modo geral, temo-nos ocupado das questões 
políticas que consideramos mais importantes, 
algumas delas tr~n:scendentais, 

No entanto, não nos temos dado conta de 
algumas outras, de natureza técnica, que inte
ressem fundamentalmente a todo o povo bra

- sileiro. 
O problema do Proálc:-ool, por exemplo, me

lhor estudado, poderia levar-nos a uma refle
xão profunda do que vem ocorrendo, em ter
mos de quase desidia, em relação a esta maté
ria, e daquilo que poderia representar se, de 
maneira mais cuidadosa, fosse examinado. 

Pretendo trazer, hoje, alguns dados que não 
foram ainda eXIbidos ao Senado Federal e que, 
quanto a mim, têm causado profunda preocu
pação,"" por utn lado, e grandes esperanças, 
por outro. Por isSo, pediria a atenção da Casa 
para as palavras que hoje vou aqui pronunciar, 

-que São objeto de um estudo, tanto quanto 
possiveJ, aprofundado da matéria. Não desejo 
esgotar este assunto em apenas um discurso. 
Vou fazer hojé o rrieu primeiro pronunciamen
to s·ob_re esta questão, esperando a contribui
ção dos Srs. Senadores, e prosSeguirei no exa
me desta matéria eril outra Oportunidade, se
guro de que o Senado da República saberá 
entender a profundidade da questão e prestará 
a sua valiosa contribuição. 

--- --

Inl[!jmado debate está sendo travado no 
Brasil sobre o Programa Nacional do ÁlcooL 

_Motiv&-o Q temor de que o Proálcool possa 
volatizar-se. 

_e_essa ameaça que me impõe o presente 
pronunciamento. Procurarei, ·nele, demonstrar 
os equívocos dos argumen~ _ _9aqueles que 
querem com a desativaç:ão do Proálcool, in
_cendiar a economia brasil~ira. 

Todos nos lembramos do chamado "cho
que do petróleo", ocorrido, primeiramente, em 
1973--e, -depois, em 1979. As elevações no 
preçO do óleo de OS$ 2.50 por barril, em 
1973, para US$ 10.50 por- barn1, em 1974, 
e para US$ _34.40 por barril, em 1981, tiveram 
conseqüênciãs profundas nos países importa~ 
dofes, SObretudo naqueles que apresentavam 
alto graU de dependência do combustível pro
veniente do Oriente Médio, como os Estados 
Uriidos da América, os países da Europa O<:i
denta1, -o Ji3,pão e o Brasil. 

O impacto das elevações no preço de óleo 
na economia brasileira fOi descomunal. Os de
serribolsos do BrãSir com a iri1{5ortaÇão do 

-Produto aUmeri.taram de US$ o;6 bilhão, em 
1973, para US$ 2.6 bilhões,em 1974, e para 
as$ 10.6 bilhõe-s em 1981. É evidente que 
esse impacto teve grande repercussão sobre 
a dívida externa brasileira. 
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E aqui chamaria a atenção dos emintentes 
colegas para este da.jo que considero muito 
importante, sobretudo para os srs. Senadores 
que, muitas vezes, criticam a dívida externa 
do Brasil. 

Somente com importações de petróleo, o 
Brasil consumiu cerca. de 52 bilhões de dóla~ 
res, praticamente a metade de que o Brasil 
deve hoJe. E isto -porqUe não "tínhamos o Proál~ 
cool no período de 73/82. Esse vZ!lor não é 
muito diferente daquele que indica o crseci
mento da divida externa naquele período, em 
tomo dos 60 bilhões __ de dólar_e~ Quando che
gamos, portanto, a 1982, o Bra.sil devla 60 
bilhões de dólares. dos quais 52 bilhões ha
viam ·sido gastos cóm a importação de pe-
tróleo. _ 

Antes da o_corrência_d_a cris_e, o mundo prati
camente ignorava a possibilidade do esgota
mento das fontes de suprimento do petróleo, 
responsável, <)té então, por 96% da energia 
primária comercializada em todo o planeta. 
Estudos realizados na década de 70 mos_tra~ 
ram, contudo, que as reservas de petróleo não 
seriam suficieil.tes p.!fa um periodo superior 
a cinqüenta anos, estimada a demanda no 
rúvel até então existente. 

Configurada a crise, o mundo tomou c;ons~ 
dênda de que o esgotamento das fontes era 
apenas questão de tempo. A existência de um 
poderoso cartel no setor começou, então, a 
impor altos preços p.~ra a comercialização do 
petróleo. 

Como resposta, os países lanç~ram~se à 
pesquisa de novas fontes alternativas de ener~ 
gia. Geração anaer6bia de m~-"'ªno, em l:>iodí~ 
gestores, aproveitamento da energia solar __ e 
da energia eólia, gaseificação da madeira, 
aproveitamento do carvão mineral por liquefaw 
ção ou por gaseificação, foram processos, 
apenas para citar alguns então tentados. Uns 
fracassaram, seja pelo número reduzido de 
aplicações, seja, ainda, pela limitada disponi
bilidade, outros pelos altíssimos custos que 
envolveriam. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. EDISON LOBAO -Com prazer. 
ouço v. Ex" 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Sena
dor, antes_ que V. Ex" prossiga na segunda 
parte áo raciocírno que está desenvolvendo, 
gostaria de volver aos períodos anteriores, pa
ra lhe dar inteira razão na afirmativa que está 
fazendo. De fato, sempre tivemos urna palavra 
daqueles que não querem ver a verdade como 
sendo uma invenção, uma invenção fácil que 
os governos teriam para justificar a dívida ex
tema Então, a invenção-seria ó petróleo. V. 
EX' está mostrando o quanto, na dívida exter
na, o petr6Iço pesou. Se tomarmos um dado 
comparativo que costumo fazer, veremos que, 
em 1963, comprávamos 800 mil barris de pe
tróleo, impotfados, porque a Petrobrás produ
zia muito pouco, e gaStávamos, nessa compra, 
60()_ milhões de d_ó_lares,___o_que era um terço 
do que o café rendia na exportação. Em 1981, 
dentro do período que V. EX' está citando, 

para comprarmos os mesmos 800 mil barris 
de_ _petróleo por dia, uma vez que já tínhamos 
começado a aumentar a produção interna, já, 
até acrescentar uma parte do Proálcool, passa
mos a gastar l l bilhões de dólar, ~. o que 
significava colocar toda a conta c-=~-~-, toda a 
_4e _exportação de minérJ.p, de soja ~..-úcar 
e ainda_não pagávamos a conta d~ ir_. r:tação 
de petróleo. Então, por aí se vê exat.amente 
como a econ_ornia, mundial foi afeta_da. a partir 
4o momento dos dois choques sucessivos do 
petróleo, e, especialmente, no segundo, no 
caso do Brasil, porque o Brasil era o çampeão 
do Terc~lr_o_Mu_ndo nas importações do petró
leo. Então__, a_s" nossas importações pesavam 
violentamente sobre_ nós, e, à proporção que 
fomos conseguindo fontes alternativas de pe
tróleo - parece-me que é o problema que 
V. EX' vai ferir em segliinda -, é que fômos 
diminuindo esta sangria, o- (Jue mostra, real
mente, que houve uma estratégia correta nes
se campo, de lutar pelas fontes alternativas 
de: petróleo para substituí-lo. Quant_o ao hori
z.onte finito do petróleo - gostaria que V. EX' 
me permita que fale como quem passou três 
anos na Petrobrás. Sempre fõf dito, há muito 
tempo, ·e que era de 25 anos, depois passou 
para 30 anoS, não se levando em consideração 
a possibilidade das novas grandes descober
tas_ que apareCeram, inclusive uma delas pela 
l?raspe'tr9-' no Iraque, no campo de Ec Maj
noon. Então, essa perspectiva do horizonte 
tem sido sempre prorrogada. Os 25_ anos pas
sam a sê-lo de novo, mas a partir de lO 
anos mais, depois 50 anos etc. Agora o racio
cínio que V. EX' está desenvolvendo_ parece
me absolutamente preciso. É pena ·que aque
les_ que tanto atacaram, dizendo que o· petróleo 
era apenas uma explicação fala ciosa, não este~ 
jam contestando os dados de V. Ex!. 

O SR. EDISON LOBAO - Agradeço ao 
eminente Senador Jarbas Passarinho pela parti· 
dpação no meu discurso, sempre no sentido 
de elucidar questões furic;lãrilentaiS é.i"...;:ui trata
das. Não estou longe de concordar <;:f)IT\ o que 
observa V._ EX'. Na verdade, sempr(. -~.:. u-açou 
um futuro negro para as reservas c.L ..,.::tróleo, 
e elas vão, ao longo do tempo, surgindo. 
--Sucede que fatos novos, nobre Senador Jar

bas Passarinho - e sabe V. ~ -. têm ocor
rido, sugerido realmente a busç_ª de soluções 
alternativas, seja em razão de questões estraté
gicas, como era o nosso ca:Só,- como, mais 
recentemente, pelo problema grave da polui
ção ambiental. 

Agora mesmo, o Presidente dos Estados 
Unidos da América encaminhou ao Congres
so americano uma mensagem, na qual sugere 
providências no sentido de evitar-se o uso in
tensivo do combustível fóssil, porque ele é alta
m::nte- poluidor do ambiente, e lá o que se 
procura ê exatamente a solução que aqui já 
temos, e em relação à qual agimos com certa 
negligência. 

Prossigo, Si'~ Presidente. 

ouua r~sposta dãda pelós países compra
dores de petróleo, foi a retoinada de projetas 
de recuperação e expansão de reservas _pró-

prias, além da realização de a1tos investJmen
tos em prospecção. Assim, diante dos eléva
dos preços intemac:ioné!.is do petróleo, jazidas, 
como as do Mar do Norte, do Alasca e de 
Campos, tomaram-se competitivas. 

Malgrado a ocorrência da crise, continuou 
crescendo o consumo universa1_dos derivados 
de petróleo, exceto após o chamado segundo 
choque do petróleo, em 1979, que provocou 
a necessidade, em âmbito internac:iona1, da 
realiza-ção de"ma!9r_e5 e_~forços paiã. a conten
ção do consumo e a adoção de novas t~cno
logias. _ _ 

Foi diante de ta] quadro, que, em 1975, 
o Bràsii criou o_ Programa Nacional o Álcool, 
Proálcool. - - - - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo reãi
çaf o propósito da criação do Proákool. Ele 
foi instituído para fornecer ao mercado interno 
um combustível líquido alternafivo_ à gasolina, 
cuja produção diária, naquela época, era de 
160.000 barris, o que significava o ateridimen~ 
to de apenas 20% das necessidades brasi-
leiras. · 

A decisão favorável ao Proálcool foi, sob 
todos os aspectos, a melhor, sopesadas todas 
as demais altem.3tivas, entre outras a do c_ao::o 
elétrico e a gaseíficação de carvão ou da ma
êleira. A opçãO pelo álcool apresentava as Van
tagens de dispensar a reformulação da estru
tura de transporte e a distribuição de energé
ticos, a1ém da implantação de novo parque 
industrial de veículos, implicando, tudo isso, 
em custos proibitivas. 

Outros fatdres contribuíram também para 
a escolha do álcool: a infra-estrutU-ra de produ~ 
ção de álcool já existente no Brasil; a consta~ 
taqa competência nacional, necessária à pro
dução de equipamentos; o domínio da tecno
logia demandada pela produção· do com bus~ 
tive!; a possibilidade de se utilizar a rede de 
distribuição já lmplantada, Com o simples pro
cessamento, nela, de alterações elementares. 

EStás etàni ·condições que outros países, 
àquela época, não possuíam. Nós possuíamos 
todas e~sas condiçõ.es. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Pennite-me 
V.~ um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃ,O-Ouço o aparte 
do ilustre Senador Jutahy Magalhães. 

· O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Sena
dor Edison Lobão, V.~. em seu pronunCia~ 
mente, tem demonstrado a trajetória do Proál
cool em noss_o_ País. A necessidade de sua 
criação, do incentivo dado pelo Governo para 
se criar essa fonte alternativa de ener_gic:;, do 
aproveitamento do petróleo para evitar a im
portação maior, cadã dia mais ascendente, 
do petróleo, enfim, tudo isso é indiscutível. 
Eu, pessoalmente, considero que os erros, os 
equívocos, os desvios, os desperdícios de re
cursos, quando da criação do Proálcool, isso 
jâ ocorreu. Hoje não se pode pensar em acabar 
com esse programa, porque seria penalizãi.
a1to número de consumidores nacionais que 
foram incentivados a comprar carros a àlcool. 
Parece que temos perto de 2 milhões de carros 
a álcool. Se nós, agora, estabelecermos dificul-
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dades para esses cons.umidores, estaremos 
praticamente cometendo o conto do vigário 
parà essa gente toda. Então, os desperdícios 
ocorridos devem ser esquecidos. É necessário 
agora um equilíbrio para a Petrobrás não ter 
as dificuldades que está enfrentando no_mo
mento. É necessário, então, um programa, um 
plano do Executivo, para evitar esse desper
dício de recursos. que está também criando 
as dificuldades, que todos estamos vendo, pa
ra a Petrobrás. Tem que haver essa linha de 
equilíbriO entre um fato e oUtró, e isso depende 
multo de uma ação do Executivo, de um bom 
planejamento do ExeCutivo. V. Ex" tem --razão 
quando defende a permanência desse progra
ma, mas tem que haver es_se bom planeja
mento que, infelizmente, não está ocorrendo. 

O SR. EDISON. LOBÃO -Senador Juta
hy Magalhães, o Brasil tem o vezo do desper
dício de fato. Houve desperdício, síin, pórém 
não em grau tão elevado a ponto de compro
meter a idealização do Proálcool. Basta que 
se diga que todo o Programa do Álcool c.ustou 
apenas 7 bilhões de dólares. O prejuízo que 
o Banco do Rio Grande do Sul e o Banco, 
do Rio de Janeiro deram ao Pais é equivalente 
ao custo do Proálcool inteiro. Nada se cons
truiu ali: perdeu-se tudo. Além disso, o Proál
cool foi responsável pela geração de um mi
lhão de empregos, exatamente no instante em 
que o mundo mergulhava no desemprego; 
devido à crise do petróleo. Os Estados Unidos 
possuíam, de repente, 12 milhões de desem
pregados; a França, 7 milhões; a Alemanha, 
5 milhões; a Itália, 6 milhões; a Inglaterra, outro 
tanto; o Brasil, com o Proálcool, evitou que 
1 milhão de brasileiros deOOtssem de ter em
pregosno passo seguinte. Só por aí já se justifi
caria inteiramente a existência deste progra
ma. Por outro lado, o custo, a despeito dos 
desperdícios, foi mínimo. 

Eu dúia, então, que houve desperdício de 
fato, como- acentua o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. E precisamos, a todo custo, evitar 
que isso aconteça no nosso País. Mas esse 
c.J.esperdício não compromete a excelência do 
programa que se implantou neste País, 

O Sr. Rachld Saldanha Denl - Penili
te-se V. EX"' um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço o emi
nente Uder do Governo, Senador Rachld Sal
danha Derzi. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzl - Nobre 
Senador Edison Lobão, V. Ex- está proferindo 
um discurso realmente oportuno e necessário. 
Esse ·alerta que V. EX' está fazendo é paia 
a Nação. Precisamos amparar o ProálcooL 
Não podemos, agora, depois de chegar ao 
estágio em que estamos, deixar desmoronar 
tudo Isso que construímos com a produção, 
hoje, do álcool e a sua contribuição para a 
economia do petróleo no País. Talvez não de
vamos ampliar muito, mas manter no mínimo 
o que já conquistamos. Isso é indispensável, 
é primordial para o Brasil, é uma necessidade. 
V. Ex" faz uma revelação que nos deiXa estarre
cidos. Da clivida externa brasileira, 52 bilhões 
de dólares, foram respon?áveis pela impor-

tação de petróleo. São 52 bilhões de d6lares, 
nobres Srs. Senadores, gastos com a lffipor
tação de petróleo. De _ _1970 a 1982, período 
em que nossa dívida aumeli.toü para 600 bi
lhões de dólares, 52 foram em importaçãO 
de petróleo. Só isso já nos assegura o sucesso 
e- a feliz idéia da implantação do Proálcool, 
indiscutivelmente. O que está havendo agora 
é a necessidade de as fábricas de automóveis 
e os próprios usinelros estudarem uma ma
neira de o consumo do álcool ser um pouco 
menor_ e se aproxime mais do consumo de 
gasolina. Há uma necessidade. No entanto, 
íiinguém se está preocupando. Realmente, V. 
EX' traz um alerta e _todos deveremos estar 
de acordo. Devemos manter o Proálcool, au
mentá-lo na __ medida das necessidades, sem 
exagero, porque também o álcool irá ocupar' 
as áreas de plantio de grãos. Felicito V. Ex" 
pelo brilhante discurso que pronuncia nesta 
Casa. 

O SR. EDISON LOBÃO -Senador Ra· 
chid Saldanha Derzi, as destilarias de álcool 
que existem hoje são as que existiam há tinco 
anos. A última destilaria implantada neste Pais 
o foi há .quatro ou cinco anos. De lá para 
cá nenhuma outra foi autorizada a se instalar, 
o que significa que o Governo éstá realmente 
contendo a produção de álcool no Brasil. Não 
sei se será um acerto ou um erro, sobretudo_ 
agora que tomamos conhecimento da inten
ção-dos Estados Unidos, de também aplicar 
maciçamente o álcool em seus autoffióveis, 
como combustível. 

Quem sabe, passaríamos a exportar, em 
grande escala, não apenas para os Estados 
Unidos como um pouco mais tarde, para o 
Japão, para a Alemanha e para os países da 
Europa, de modo geral. 

De toda maneira, é preciso ter-se prudência, 
realmente, como recomenda V. EX', no exame 
de matéria desta magnitude. 

A. associação desses fatores e:wUca, certa
mente, o sucesso do Programa, que permitiu 
um crescimento anual da produção de álcool 
da ordem de 25% ao ano. 

Também razões estratégicas foram levadas 
em conta na opção pelo álcool; o chamado 
segundo choque do petróleo eliminou todas 
as eventuais dúvidas, porventura ainda exis
tente, quanto à inconveniência de o Brasil 
apoiar seu desenvolvimento, em combustível 
importado. Igualmente, fortes razões econó
micas sustentaram a instituição do Programa. 
Nos fins da década passada, o Brasil estava 
comprometendo mais que a metade_ de sua 
páuta de exportações na importação de com
bustíveis, o que exigiu fôssemos buscar no 
álcool a melhor alternativa para sobrevivermos 
à Críse: 

E, de fato, o álcool nos ajudou a suplantar 
a situação de adversidade que nos Impunha 
a crise do petróleo. Comprovam-no os resulta
dos obtidos pelo Proálcool, relacionados à ma~ 
triz energética, ao_Balam:o de Pagamentos e 
ao nivel de emprego e renda 

Graças aos resultados do Programa Nacio
nal do Álccol e da elevação da produção na cio_~ 
nal de petróleo, foi possível ao_ Brasil reduzir 

a importação líquida de petróleo e deriVados 
de 50 milhOés de toneladas equivalentes de 
petróleo, em 1979, para 30 lnilhões de tonela
das ·equivalentes de -petróleo, em 1985. 

O Sr. Marco Madel- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. EDISON LOitÃO - Ouço, com 
muito prazêr, o Presidente do meu Partido, 
o eminente Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Madel - Meu caro Senador 
Edison Lo,biio, óuço, com muita aten
ção; o discUrSo de V. Ex" sobre o Proá1cool. 
Solidarizo-ffie com V. ~quando traz à consi
deração da Casa tema que preocupa a todos 
nós, à Nação como um todo e, de modo espe
cial, aos Estados produtores de cana, conse
qüentemente, gerados desta nova fonte de 
energia que é o álcool. Além de concordar 
com as considerações que V. EX', com profun
didade, vem fazendo, urge, neste instante, a 
CaSá se una em defesa deste .Programa que 
tantos benefícios trouxe ao País e tantas expec
tativas, de futuro, naturalmente, gera. Nesse 
nicimento, vejo, com apreensões, o desenvol
vimento desse Programa, que nasceu, que 
conseguiu - algo raro neste País - atingir 
as fnetas inicialmente previstas e que, de uma 
hora para outra, por força de uma politica con
sistente e articulada se vê ameaçado e~ seu 
desenvolvimento e em consolidação. Daí por 
que, juntando ~ minha voz à sempre lúcida 
palavra de V. Ext, espero que eSta Casa possa 
fazer as gestões que se impõem no sentido 
de se assegurar a continuidade desse progra
ma e, mais do que isto, o seu fortalecimento. 
Considero que o Programa brasileiro do álcool 
não é, como disse, apenas uma exigência na
cional, é também algo que se impõe ·para o 
fortalecimento "de muitas economias esta
duais que dependem fortemente desse Pro
gramae, de modo especial, como não poderia 
deixar de referir, os Estados do Nordeste, que 
têm no Proálcool um dos seus programas ge
radores de emprego, geradores de nova tec
nolqgia e geradores de riqueza e renda. Muito 
obrigado a V. Ex", e meus parabéns pelo dis
curso. 

O SR. EDISON LOBÃO-Senador Mer
co Maciel, V. Ex' toca no cerne do meu discur
so exaUinnente a anneaça que pesa sobre o 
Proálcool que me preocupa e qu~ há de preo
cupar o Senado inteirO e. o COngresso Na
cional. 

-Esse Programa não é de um ou de outro 
governo. Este Programa é do Brasil. E esta
mos contra as últimas providência adotadas 
até mesmo pelo Governo - que, nesta Casa, 
defendo, mas, neste caso, a ele me oponho. 
Vemos que há a intenção do Governo de redu
zir, em lugar de ampliar, o Programa do Álcool. 

Por isso, vênho a esta tribuna manifestar 
minhas preocupações, porque esse Programa 
não pode ser interrompido, sob pena de gra
ves prejuízos não apenas para a ctonoli"lia 
nadonai; comO pari! a ecologia deste País. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nobre Senador, lembro a V. Ex' que o seu 
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tempo já se esgotou há 7 minutos. De modo 
que peço conclua o seu discurso. V. EX anwl
ciou que iria faZer vários discursos sobre a 
matéria e está no discurso preliminar. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente 
estou nas preliminares do discurso preliminar 
e, lamentavelmente, reconheço que o Regi
mento, que é bastante exigente, impõe a V. 
Ex" o dever de me advertir. Lamento não poder 
prosseguir na análise. porque o :debate_ com 
os Srs. Senadores, em tomo desta matéria, 
é de tal modo benéfico que daria, aí sim, rique
za a este discurso que pronuncio hoje, cujo 
assunto voltarei em outras oportunidades. 

No que se refere à participação do petróleo 
e do álcool na matriz energética brasileira, 
constatamos que, em 1975, ano da criação 
do Proá1cool, o consumo final de energia era 
de 44,2% pàra o petróleo, e de apenas 1 ,8% 
e a do petróleo já caíra para 40,7%, Em 1986, 
a participação do petróleo na matriz energé
tica, era de 31,7%, e a do álcool já alcança 
4,9% do total da energia consumida no Pafs. 

Acreditam os especiali~s que, a partir de 
agora, a participação do álcool na matriz ener~_ 
gética deverá manter~se nos níveis _atuais. As
sim, o álcool deve ser visto mais como reserva 
estratégica de energia do_ que, propriamente, 
como tentativa isolada da salvação das crises 
do petróleo. 

Va1ores mais expressivos são-nos forneci
dos pela análise dos resultados obtidos pelo 
Proálcool na economia de divisas. Enquanto 
o valor da ·gasolina, que teríamos que importar 
para substituir a produção interna de álcool, 
no período de 1975 a 1987, alcançava a astro
nômica cifra deUS$ 12,5 bilhões, os investi
mentos no Proálcool, no mesmo período, atin
giram o montante de OS$ 7 bilhões, integral
mente realizados em moeda nacional, na aqui
sição de bens e serviços no me_rc_ado interno, 

Esses valores justificam, por si s6s, a cifra 
de 1,5 bilhão de dólares de créditos transfe
ridos para os setores agrícola e industrial co-
mo subsídios. 

No que concerne ao_nível de _emprego e 
renda, malgrado a segunda fase do Proálcool, 
iniciada em 1970, ter -coinddido com uma 
fase acentuadamente depressiva da economia 
brasileira, o Programa desempenhou papel 
importantíssimo: atuando como instrumento 
anticicUco, foi capaz de gerar um milhão de 
novos empregos. 

Os excelentes resultados do Programa de
veram-se, em grande parte, à estratégia que 
norteou a sua implantação e ao grau de realis
mo presente em sua implementação. 

Sua implantação pode ser dividida em duas 
fases distintas: a priinelra, a partir de 1975, 
caracterizou-se principalmente pela utilização 
de infra-estruturas já existentes. 

A primeira fase distinguiu-se, ainda, pelo 
uso do álcool anidro em mistura com a gaso:; 
lina. A proporção era de 20% de álcool e 80% 
de gasolina. Córri -a mistura, não foram nece:Y 
sárias alterações nos veículos brasileiros. 

Na segunda fase, a partir de 1979, houve 
importantes modificações nos objt.: .... JvOs do 
Proálcool e nas metas de produção e cons.1 ~~ 

mo de álcool. Nesta fase, deu-se a expansão 
da produção em_ á_r_ei:Mõ pioneiras. Surgiram as 
destilarias autQ_o_orn~. O principal tipo de ál
cOol passou aser o_ hidratado. para consumo 
em veículos _especialmente projetados para 
uso exclusivo de álcool hidratado carburante. 
As alterações do programa demandaram mo
dificações na linha de produção do setor auto~ 
mobilísticó e_ na rede de distribuição de com
bustíveis, 

Concebido para ser um programa de com
buStível alternativo, o Proálcool mereceu gran
de prioridade por parte do Governo brasileiro, 
sobretudo, porque significava grande econo
mia-de dMsas para o País. 

Felizmente, a partir de 1984, vários aconte-_ 
cimentos contribuíram para amenizar as con
tas externas brasileiras. A Petrobrás vence_u 
o desafio de_aum~nta_r .S1,18 produção de petró
leo .. Os preços do barril_ de petróleo, graças 
a injunções no mercadojntemadonal, volta
ram aos níveis anteriores aD$ d_e. 1983. Come~ 
çamos a coJh_e_r ~-resultados da implemen
tação de vários grandes projetas, como os 
da petroquímica, dos não-ferrosos, da side
rurgia e os do próprio Proálcool. Somente a 
produção de álcoolliberou_o_ Brasil, em 1985, 
de uma_ carga de importação de 1,7 trilhão 
de dólares. aproximadamente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: é sabido que, 
-- atualm.ente. o preço do barril de petróleo situa~ 

se na faixa 4os OS$ 20,00. 
COnsiderado esse valor e os acontecimen

tos antes (eia_tados amplamente favoráveis ao 
Brasil, muitos se perguntam se não deveria
mos submeter o Proálcool a imediata revisão 
ou, quiçá, até mesmo a extinçãq? 

Procurarei tratar, a :seguir, dessa questão. 
Antes de mais nada, temos que ter em men

te, .de maneira muito clara, o objeto d~ nossa 
discussão. 

Estamos f~ando de energia. 
Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores, não há socie

dade modema sem energia. E hão há socie
dade independentes sem a posse de suas fon
tes energéticas. E não há, entre essas, nenhu
ma coro maior potencial de desenvolvimento 
do que aquela que possui a maior gama de 
opções de energia. A questão, como se vê, 
transcende o enfoque simplista a que a redu
zem aqueles que se preocupam tão-somente 
com os "custOs de_ produção". 

_____ Mas, mesmo que o único parâmetro para 
avaliar a eficácia do Programa fossem os cus
tos .de produção dos çombustíveis, mesmo 
assim, teríamos indiscutíveis argumentos para 
preservá-lo, pois, em futuro próximo, os custos 
do álcool estarão competindo com os custos 
dos_ deriv~P.o$_ de petróleo. 

Diversos· estudos já foram efetivados CO!ll 
a finalidade de indentificar esses custos. Em
bora vários sejam os resultados obtidos, estrei
ta é a faixa que os comporta. 

Segundo estudos do Banco Mundial (1 984), 
o custo rriêaíO de produÇão de áJGQol, no Bra
sil, é de OS$ 020 por litro. Trabalho realizado 
para o SemifiárlO Copelfinep (1983) apurou 
o· custo do álcool anidrO na faixa deUS$ 0.175 
a QS$ Q.235 por litro, e o custo de OS$ 0.165 
~ US$ 0225 por litro para o álcool hidratado. 

Já, segundo estudo elaborado pela Astel para 
Cenal, o custo situa-se em tomo deUS$ 0208 
a US$ 0232 por litro (1983). Mais recente
mente (1987), a Comissão Nacional de Ener
gia, em estimativa realizada, obteve o custo 
deUS$ 026 por litro. Em termos sociais, obte
ve-se que o custo do litro de álcool reduzia-se 
para US$ 0.19, eparaUS$ 0.175, considerada 
a venda do bagaço de cana excedente. 

É bastan~ explicável a d1sparidade entre 
os custos apurados nas várias pesquisas a qUe 
me referi, _em yirtude da ad9ç_ão de diferentes 
metodologias, na investigação dos custo_s. 

Para simplificar o desenvolvimento do racio
cínio que pretendo realizar, adotarei qile os 
custos de produção do álco_ol, não incluídos 
os custos de estocagem, são, hoje, de US$ 
45.00 por barril, valores, aliás, muito supe
riores àqueles apwados pelos diversos levan
tamentos antes referidos, que nos indicavam 
preços, por litro de álcool produzido, na faixa 
de ps$ 0.17 a OS$ 0-?3. . . 

Comparando-se os atui:l.is custos do barril 
de álcool (OS$ 45.00) aos OS$ 70.00 dólares 
que custava a produção do me.smo _volume 
do combustível em 1976, temOs que houve 
uma queda .real· média dos custos, de 3,4% 
. ao ano, sendo que, mais recentemente, esta 
tendência chegou a 4% ao ano. 

Segundo critériosas avaliações realizadas 
por especialistas ligados às unidades produ~ 
toras, considerando--se a incorporação de tec
nolOgias já disponíveis, pode-se manter a ten
dência de redução de custos até meados da 
próxíma década, o que permitirá a redução 
dos custos da _produção do barriJ ·de álcool 
a US $ 3Q_.,_OO, Valor equlvalente àquele estima
do pelo Banco Mundial como o limite inferior 
dos custos de produção. 

Ora, considerando, agora, avaliações refe
rentes aos custos do petróleo, realizadas por 
especialistas, verifica-se a tendência, nos pró
ximos dois ou três ãnos, _de r~uperação dos 
preços históricos daquele combustível. Afir
mam os especialistas que, apesar das oscila
ções e eventuais quedas de _Qreço - como 
a que temos agora- há um patamar natural 
de preços. Em asslln sendo, prevêem eles pa~ 
ra..breve a elevação do preço do barril de petró~ 
leo para valores situados entre US$ 30.00 e 
US$ 35,00. Para o fmal da próxima década, 
como estimado em relatório ·da Comissão Es
tadual de Energia de São- Paulo, o preço do 
barnl de petróleo será de as$ 50,00. 

A conclusão que brota das premissas ex
postas é categórica: o combustível produzido 
pelo Proálcool, já em meados da próxima dé
cada, e cujo custo está estimado ern US$ 
30.00 por barril, apresenta nítida vantagem 
sobre o petróleo, cujo barril custará US$ 50.00 
já no fmal da próxima década. 

A demonstração que acabo de fazer, Sr. Pre
Sidente e Srs. Seni:fdores, impõe-nos séria de
cisão: não há razões que justifiquem nem a 
desacelaração, nem a suspensão do Pró-Ál
cool e,_ em conseqüência, a ampliação das 
ünportações de petróleo, mesmo que os pre
ços atuals de:sse combustível este;j_am avilta
®s. ao contrário, _e ex~tamente por motivos 
económicos, não podemos reduzir a produ-
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ção de álcool, nem desacelerar a prospecção 
e exploração do pP.tr61eo nacional. 

Não podemos perder de vista que, cada vez 
mais, temos que buscar nossa auto·suficiên~ 
cia no setor energético, não nos esquecendo 
de que nossos programas dev~m focalizar ho
rizontes de longo prazo, removendcrse toda 
a miopia que caracteriza os planos de alguns 
segmentos políticos e técnicos presentes no 
setor energético brasileírO. 

Felizmente, o Brasil tem excelentes pers
pectivas para seu setor energético, desde que 
seja mantida a opção pela hidroeletricidade 
e pelo álcool, fontes renováveis de enegia. E 
é isso, sobretudo, que pretendo aqui enfatizar: 
se se prevê que nossas- fontes terrestres de 
petróleo vão esgotar-se rapidamente, recorra
mos à plataforma oceânica, mesmo que te
nhamos que investir maciçamente no desen
volvimento de tecnologias que permitam a ex
tração do petróleo a profundidade cada vez 
maiores. Mas, não percamos de vista, jamais, 
que, se quiserm-os ingressar no clube das na
ções desenvolvidas, temos que inscrever em 
nossa matriz energética as fontes renováveis, 
essas, sim, capazes de eliminar os riscos da 
escassez futura, impostos pelo esgotamento 
das fontes dos combustíveis fósseis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: além de-to
das as vantagens até agora arroladas, o Proál
cool é, certamente, responsável por inúmeras 
outras, as quais analisarei a seguir. 

Sabe-se que a produção de cana-de-açúcar 
e .de álcool dá origem a vários subprodutos 
de inestimável valor econômtco. Refiro-me, 
prindpa1mente, ao bagaço, ao vinhote, à torta
de-filtro, ao óleo fúse1 e à levedura de fermen
tação alcoólica. 

Quanto ao bagaço, destaca-se que sua 
queima em caldeiras permite a geração de 
energia térmica, qUe pode ser transformada 
em energia elétrica. Aliás, é importante frisar, 
por exemplo, que as usinas e destilarias filiadas 
à Cooperativa de Produtores de Cana, Açúcar 
e Álcool do Estado de São Paulo Ltda. -
Copersucar, já produzem aproximadamente 
80% do total de energia que consomem. Ele
vando-se a eficiência energética das unidades 
produtoras, poderão elas obter maiores exce
dentes de bagaço e alcançar a auto-suficiência 
em energia elétrica, Mais que isso, poderão 
as usinas e destilarias geral excedentes de 
energia, contribuindo, dessa maneira, para a 
redução da crise de enegia elétrica, que tem 
atingido o País, Principalmente durante a estia
gem. Na região Centro-Sul do País, o peri_odo 
de estiagem coincide com o·perfodo de moã.
gem de cana-de-açúcar. 

Tenho em mãos criterioso documentO de 
responsabilidade de duas indiscutíveis autori
dades em energia no Brasil, intitulado "O Pro
grama Nacional do Álcool, em 1 988". Nele, 
seus autores, J.R. Moreira, Professor Doutor 
do lnstituto de Física e Diretor da Área de 
Energia do (nstituto_de Eletrotécnlca e Energia 
da Universidade de São Paulo, e J. Goldem
berg, Reitor da Universidade de São Paulo, 
Professor Titular do Instituto de Física da mes
ma Universidade, apresentam abalizado estu
do sobre a utilização da blomassa proveniente 

da cana-de-açúcar na produção de energia. 
Baseio-me nesse estudo para apresentar-lhes 
as considerações a seguir, 

O Proálcool previu a produção de 260 mi
lhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano. 
Processada, essa cultura liberaria 27,5 milhões 
de toneladàs secas de biomassa por ano, com 
poder ca1orífico de 4.500 quiloca1orias/quilo
grama, o que sigriifica uma quantidade de 
energia de 14 7 trilhões de quilocaloria s/ ano 
ou o êqlliváfente a 922 milhões de barris de 
petróleo por ano. 

Essa cifra nos mostra que estamos diante 
de uma fantástica reserva energética, que re
presenta o dobro da energia de petróleo con
sumido no País. 

Mas, o pontencial é ainda muito mais fantás
tí.co se agregarmos ao bagaço os 60% dos 
reSíduos de cana que são abandonados no 
campo ou queimados, quando se faz o prepa
ro para o corte da cana. Considerada essa 
hiPQtese, a reserva enerQétíca pode duplicar, 
permitindo gerar com eficiência de 47% -
õ, que já é possível atualmente - um total 
de 160 milhões de neQawatts-hora ou, mais 
propriamente; Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
80% do que foi gerado por todo o sistema 
elétrico brasileiro, no ano de 1987! 

Podemos, então, concluir que o bagaço e 
os re~íduos agrícolas da cana poderiam ser 
utilizados na geração de energia elétrlca. 

Mesmo se considerarmos apenas a utiliza
ção do bagaço como fonte de energia- des
prezados, então, os resíduo~ agrfcolas -, a 
geração de eletricidade seria atividade econo
mlcamente viável, conforme demonstra o es
tudO -dOs professores da USP. Segundo eles, 
com o bagaço, é passivei a geração de eletrici~ 
dade a US$ 63 megawatts-hora, esse Custo 
é razoá~] se considerarmos que o preço mé
dio da energia oferecida pelo sistema elétrico 
brasileiro caminha para QS$ 60,00 por mega
watt·hora, já em 1992. 

Como conclusão de tudo que se expôs so
bre a geração de eletricidade a partir do baga
ç~ fica em evidência a necessidade de manu
tenção do Programa Nacional do Álcool. Não 
há uma razão sequer que justifique sua extin
ção. É verdade que o Programa está exigindo 
refOrmulação, principalmente porque vem so
frendo restrições no âmbito da própria Petro
brás. É que, por produzir um único energético, 
o Programa está sujeito à competição com 
os derivados de petróleo, cujos preços são 
administrados pela Petrobrás. Tendo em vista 
a _estrutura de preços Unposta por aquela Em
presa ao álcool e aos derivados de petróleo 
e a conjuntura de preço internacional do petró
leo, há uma aparente desvantagem para o ál
cool, desvantagem que se desfaz, quando se 
vê· que alguns dos subprodutos da cana, o 
bagaço e os resíduos, podem levar o· País a 
quase duplicar sua geração de energia elétrica. 

Então. não há- repito- motivos que justi
fiquem a não ub1ização do bagaço de cana 
como combustível na geração de eletricidade. 
~Basta apenas que haja uma dedsão política 
nesse sentido e que se determil1em, .do ponto 
de vista tecnológico, quais os équlpamentos 
que possibilitarão uma geração ~e energia 

economicamente mais favorável, a ponto de 
tornar seus custos competitivos com os custos 
da energia de oct-;1em hidráulica. À guisa de 
esdarecimento, os estudos realizados pelos 
professores J. R Moreira e J. Goldemberg de
monstram que a biomassa proveniente da cã
na poderá ser utilizada na geração de eletrici
dade por turbinas a gás. Segundo eles, no 
curtci espaço de alguns anos, a operação co
mercial de turbinas mais eficientes e de gasei
ficadores de biomassa garantirá custos de pro
dução de eletricidade abaixo dos preços de 
novas hldroelétricas. 

O bagaço de cana é, também, utilizado co
mo ração animal. SeQundo informações pro
venientes da Destilaria Caiman S.A., o mesmo 
hectare de cana, que produz 6.000 litros- de 
combustível, alimenta, sUnu1taneamente, três 
cabeças de boi por ano, quantidade superior 
à média das melhores pastagens. 

O bagaço é, ainda, empreQado como maté
ria-priffia na produção de celulose, de papel, 
de aglomerados e de chapas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: como se sa
be, há outros subprodutos da produção de 
cana-de-açúcar e do álcool. Desejo, agora, re
ferir-me à vinhaça. 

Tanta ela quanto a torta-de-filtro represen
tam, atualmente, grande valor económico na 
lavoura de cana-de-açúcar, não se constituin
do mais nos temíveis poluidores do passado. 

A vinhaça, agora, é aplicada nas ·lavouras 
de cana para substitufr a adubação mineral 
e para evitar a poluição dos mananciais. Rica 
em potássio, fertilizante importado, sua aPlica
ção nas lavouras de cana-de-açúcar represen
ta beneficio de US$ 83,00 por hectare, preço 
de 4,12 kg Oe potássio ou 690 kg de cloreto 
de potássio. Lêvantamento realizado nas usi
nas e destilarias cooper~das da Copersucar 
concluiu que a utilização da vinhaça como 
fertilizante permitiu-lhes redução de importa
ção de cloreto de potássio da ordem de US$ 
15 milhões anuais. 

A torta-de-filtro é, também, rica em matéria 
orgânica e mineral. Sua aplicação nas lavouras 

• contribui para a melhoria das condições do 
solo e redução do consumo de fertilizantes 
químicos. 

Outros subprodutos podem, ainda, ser cita
dos: o óleo fúsel, utilizado na produção de 
acetato, e as leveduras secas, que podem 
substituir o farelo na ração animaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: não posso 
deixar de fazer .referência a outro importan
tíssimo ãspecto do Programa Nacional de ÁI· 
cool, que considero um dos principais pontos 
impulsioi1adores da economia brasileira. Tra
ta-se da capacidade da agroindústria cana
vieira de gerar empregos. 

O Proálcool é um programa recente. No 
entanto, seu desenvolvimento foi espantosa
mente acelerado. Quando de sua implanta
Çao,-em-1975,-6 Brasil produzia 500 milhões 
de litros. No período de 1979/80 a 1987/88, 
a produção dE;: âlcool saltou de 3,4 bilhões 
de litros para 11,5 bilhões de litros, preven
do-se, para a safra 1988/89, a- produção de 
cerca ~e.12,8 bilhões de litros. Nos próximos 
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anos, poderemos elevar a produçã-o- para _até 
16,3 bilhões de litros. 

É evidente que ·esse espetacular desenvol
vimento do Programa teve um notável impac
to na economia, especialmente na relaÇão en
tre o capital e o trabalho. 

No que se refere à geração de empregos, 
Rogério C.&ar de Cerque irei Leite,-em suã obra 
"Proálcool: a única alternativa para o futUro" 
(1987), faz uma "'-nálise comparativa que en
volve a produção de energia no Brasil. Sua 
conclusão é que as vantagens da agroindústria 
a1cooleira, ao menos a médio prazo, ultrapas
sam, de maneira expressiva, às de seus con
correntes diretos, isto é, a e tetricidade e o pe
tróleo. 

Esclarece o Prof. Cerque~a Leite que, nos 
últiritos anos da década de 70 e nos primeiros 
anos da década em curso, o Brasil manteve 
uma capacidade de poupança interna entre 
20 e 25% do seu PIB. 

Mesmo que, a partir de 1982, a formação 
bruta de capital tenha tido, no Brasil, uma re~ 
dução, jamais esteve ela abaixo de 16%, em 
relação do PIB. Para os próximos anos, as 
expectativas mais realistas são de que a forma
ção bruta de capital se estabilizará_~- tomo 
de 20%. · 

Sabe-se que os países em desenvolvimento 
e que apresentam,significatlva taxa de cresci
mento populacional, como é o caso do Brasil, 
necessitam ampliar sua capacidade de gerar 
empregos, observada, contudo, a disponibi
lidade de capital existente. 

No Brasil, estão ingressando no mercado 
de trabalho, anualmente, de 1,2 milhão a 1,5 
milhão de trabalhadores. t:,_ portanto, essa ci
fra, que representa o aume_nto an_ual da oferta 
de mão-de-_obra, que temos que correlacionar 
com a disponibilidade existente_ de capital, a 
fim de verificar se nossos investimentos estão 
sendo realizados de m~neira adequada. As
sim, temos que ter sempre em mente o limite 
segundo o qual um investimento se toma ex
cessivamente intenso em capital, concentran
do tantos recursos que esvazia outras inicia
tivas. 

As sociedades modem.as, à$ vezes, não po
dem evitar empreendimentos em que a gera
ção de empregos não esteja, de alguma forma, 
fora do equilíbrio desejado. Mas é importante 
que se esclareça que desequihbrios sociais po
dem ocorrer quando existe grande incidência 
de iniciativas intensivas de capital. 

Isso posto, consideradas as conclusões dos 
estudos do Prof. Cerqueira Leite, ficam eviden
tes as vantagens do álcool sobre a eletricidade 
e o petróleo, pois "o Brasil dispõe _de aproxi
madam~nte quarenta mil dólares por empre
go gerado, admitindo-se que seja absorvida 
toda ·a mão-de-obra extra que surge a cada 
ano. Para a mesma capacidade instalada de 
produção de energia, a eletricidade exige apro
ximadamente vinte e cinço v~~ mais capital 
por emprego criado do que o álcool, enquanto 
o petróleo nacional exige cerca de oito vezes 
mais". 

"De acordo com dados da Sudene, um em
prego industrial, em sua área de atuação, de~ 
manda cerca de quarenta mil dólares, e_nquan-

to a agroindústria alcooleira exige apenas a 
metade desse valor, mesmo quando incluída 
a sazonalidade." 

Isso posto, temos que nos render às vanta
gens da agroindústria alcooleira no que con
çeme à geração de empregos. 

A_agroindústria canavieira mantém aproxi
madamente um milhão de empregos diretos 
nas usinas, destilarias e na lavoura. Gera, ain
da, centenas de m1lhares cte empregoS indire
tos nos serores a ela ligados. 

Essa corittibuição do setor sucroalcooleiro 
é de suma importância, pois é essencial, ao 
Brasil a criaç_ão de novos empregos e a manu-
tenção dos existente_s. ~-

Em relação às vantagens do setor alcooleiro 
que venho demonstrando, a comparação se
guinte é definttlvamente esclarecedora: cote
jando-se o número de empregos gerados na 
produção de cana-de-açúcar e na fonte de 
energia substituída, tem-se que aquela gera 
mais de dez vezes o número de empregos 
absorvidos na produção de petróleo por uni
dade de energia equivalente. 

Outro ponto diz respeito à remuneração dos 
trabalhadqres na agroindústria do. açúcar e 
do álcool. Etn média, esses trabalhadores re-
flete.rn_ um~ padrão de vida superior ao dos 
demais trabalhadores_ b1 asileiros. Apenas para 
ilustrar O que estou afirmando, devo enfatizar 
que o piso salarial no setor sucroalcooleiro 
é, no mínimo, 3,4 salários mínimos de refe
rênCia pór mês. Um cortador de cana alcança 
5 salários mínimos por mês. Segundo estudos 
_reali:?:adosJ __ id_entificou-se que a renda, familiar 
dos trabalhadores do_ setor no Estado de S~o 
Paulo situa-se, no mínimo, acima de 50% das 
famílias brasileiras. E, constatou-se, ainda, que 
a remuneração média do trabalhador na 
agroindústria canavieira é melhor que 80% 
dqs_trabalbadores na lavoura, que 50% dos 
trabalhadores do setor de serviços e que 4d% 
dos trabalhadores na indústria. -

Acrescem-se a tudo isso, os beneficias ad
vindos dos programas de assistência social, 
que representam 1% do preço líquido da cana 
e do açúcar e 2% do preço líquido do álcool. 
Esses recursos destinam-se -a programas de 
assistência_ médica, "hOspitalar, farmacêutica, 
odontológica, sanitária, educacional e recrea
tiva. 

Em síntese, o quadro do setor alcooleiro 
que apresentei indica-nos boa referência de 
relacionamento entre capital e trabalho no 
campo, Esse panorama, admito, tende a me
lhorar ainda mais, pois, certa!Tiente, a relativa 
cqncentraç_ão da lavoura canavieira continua
rá propiciando o desenvolvimento de um mo
vimento sindical organizado, o que favorecerá, 
ainda mafs, o aprimoramento das relações tra
balhistas na zona rural brasileira. 

.. Ai. estão, Sr. Presidente e SrS._ Senadores, 
algumas consideraçõeS sobre ãs excelências 
do áJcool como combustível. Muitos outros 
aspectos positivos tem o Programa Nacional 
do Álcool, sobre os quais' pretendo continuar 
dissertando em um segundo pronunciamen
to. Entre O\.ltros pontos, 9esejo trazer a esta 
Casa reflexão sobre o álcool e o meio ambien
te, sobre a polêmica existente entre produção 

de cana e produção de alimentos, sobre a' 
recente crise do desabasteclmcnto de álcool, 
sobre a administração do PrOOicool e ~bre 
as soluçõ~s _que ~stão sendo propostas __ (:_)ara 
mantê-lo. 

Por hora, só me resta a esperança de que 
a análise que aqui apresentei contribua, de 
alguma forma, para aprofundar o debate que 
se está travando sobre o futuro do Proálcool. 

Para -concluir, devo dizer-lhes, Companhei
ros, que acredito no bom sensot essa_ fac_ul
dade de discernir entre o v~rdadeiro e o falso. 
Pleno de méritos,· o Progrãma Nacional do 
Álcool sobreviverá à atual crise que lhe amea
ça a existência. 

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

Durante o discurso dÕ Sr. Edison Lo
bão, o Sr. PÓmpeu de SoUsa, 3~". Secre
tário, deixa a cadeira da presidência que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre-
sidente. · 

COMPARECEM MAIS OS SR$. SENADP
RES: 

Aureo Mello- Olavo Pires_- Carlos Pa.tro
cínio -João Lobo- Hugo Napoleão -JOSé 
Agripino - Lavoisier Maia - Mar-condes Gã:. 
delha - Humberto Lucena - Mansu~to de 
Lavor ~- Divaldo Suruagy - Luiz Viap.a -
Ruy Bacelar_-José lgnácio Ferreira -ltá_rr1ar 
Franco·- Alfredo Campos- Fernando Hen
rique Cardoso- Mauro Borges:- Iram_ Sarai
va - Mauricio Corrêa - Meira Filho - Ro
berto Campos - Louremberg - Nunes Ro
cha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Dirceu Carneiro- NelSon Wedekin- Carlos 
Chiare Ui -José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. l~'-8ecretárío. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADo. 
1'1•191, De 1989 

DiSpõe sobre a assodação de trabalha- · 
dores JW"ais e pescadores em sindicatos 
e colónias, respectivamente. 

O Congre.sso Nacional decreta: 
Arl 19 A .associação de trabalhadores 

rurais e pescadores em sindicatos de trabalha
dores rurais e colônias, respectivamente, é li
vre e independe de autorização do Estado. . 

§ 19 São trabalhadores rurais as pessoas 
físicas que prestam serviços não eventuais, 
a empregador rural m~iante remuneração de 
qualquer espécie e aquelas que, proprietárias 
ou não da terra, exercem atividade agrope
cuária individualmente ou em regime de eco
nomia familiar. 

§ 2? São- pesCadores 'bs pesSOas físic"as 
que prestam serviços. não eventuais, media~e 
remuneração de qualquer espécie, a empre
gador da área da pesca, e aquelas que se 
dedicam, individua1mente ou em regime de 
economia fam11iar, à atividade pesqueira. 

Arl 29 Cabe à, colônia de pescadores a 
defesa dos direitos e interesses coletivos ou _ 

I 
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individuais da categoria, inclusive em questões 
jud,iciais ou administrativos. 

Parágrafo únicO. - t obrigatória a participa
ção das colônias nas negociações coletivas 
de trabalho dos pescadores. 

Art. 39 -Aplicam-se à fundação e ao fun
cionamento dos sindicatos de trabalhador~s 
rurais e das colónias de pescadores os dispo
sitivos constantes do artigo 89 da Constituição 
Federal. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5~> Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente Projeto cfe Lei tem por objetivo 
regulamentar a aplicação dos dispositivoS 
constitucionais que regem a associação sindi
cal aos casos particulares dos sindicatos de 
trabalhadores rurais e das colónias de pesca
dores. 

O tratamento diferenciado à organização 
sindical dessas categorias encontra-se previs
to no parágrafo único do art. & da Constituição 
Federal, que determina a aplicação da norma
tização ali estabelecida "à organizaÇão de sín
dicatos de trabalhadores rurais e de_ colónias 
de pescadores atendidas as condições que 
a lei estabelecer". 

Pescadores e trabalhadores rurais portam, 
seu dúvida, especificidades, em relação ao 
conjunto dos trabalhadores, que justificam re
gulamentação a parte. Quando à composição, 
as duas categorias são foriTtadas por aSsala
riados e produtores familiares .. No que toca 
à organização, os pescadores encontram-se 
aglutinados no sistema de colónias, criado nO 
país antes mesmo que a estrutura sindical 
existente. 

Nesse quadro, três são, a nosso ver, as ques
tões que a lei deve contemplar. Em prímeiro 
lugar, o estabelecimento de princípios defini
dores das categorias de trabalhadores de que 
trata. Em segundo lugar, o estatuto das coló
nias, enquanto entidade_s_ de representação de 
determinada categoria face aos sindicatos dos 
demais trabalhadores. Rnalmente, a lei deve 
determinar se, e em que medida, as especifi
cidades apontadas devem redundar em restri
ção, a essas categorias, dos direitos assegu
rados pela Carta ao con}uii.to dos _trabalha
dores. 

No que se refere à deliminação_das catego
rias, o Projeto reconhece, na tradição da legis
lação precedente, como trabalhadores dos se
tores agrário e pesqueiro, tanto os assalariados 
quanto os produtores familiares. Nesses seto
res, a similaridade das condições de vida_ e 
a interpenetração constante que se verifica en
tre os dois segmentos constituem um vínculo 
mais sólido que a situação, apenas formal, 
no caso, de assalariado ou autónomo. 

Quanto ao estatuto que caberá às colónias, 
_optamos por explicitar a equiparação lmplítica 
que a Constituição faz entre essas_ entidades 
e os sindicatos. Parece_-nos que, ao mandar 
aplicar à organização de colônias os dispo
sitivos referentes a associação sindical, a Carta 
é clara: as colónias serão para todos -os fins, 

as entidades representativas dos pescadOres; 
estarão, também elas. sujeitas aos princípios 
da liberdade, autonomia e unicidade sindlcais, 
CQQS_agrados constitudonalmente. 

A questão da aplicabilidade dos direitos as
segurados à íntegra dos trabalhadores é, em 
nossa opinião, evidente. As particularidades 
apOntadas no plano da composiçãO e da orga
nização não Justificam qualquer restrição ao 
direito de associação, tal como definido no 
art. & da Constituição. 

Sala das. Sessões, 30 de junho de 1989. 
..:.........Jutahy Jvfagalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- 0- projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo !?r. l 9 _Secretário. 

É lido o seguinte 

. JU;Q.UElUi'IEI'ITQ_N'_363, DE 1989 

Ex.celentlssimo Senhor Presidente do Sena
do_Federal 

Nos termos regimentais, requeiro à Mesa 
providência no sentido de que o parecer do 
Presidente do-Conselho Nacional de Despor
tos - CND, anexo a este, sobre o Projeto 
cfe Lei n~ 103/88, que "dispõe sobre o ensino 
das modalidades esportivas de lutas_ e disci
plina sua prática em clubes, academias e esta~ 
belecimentos congêneres", de minha autoria, 
passe a in1egrar, in totum, a justificação do 
referido projeto. 

Justificação 

O propósito de disciplinar uma modalidade 
de esporte, como as lutas esportivas, dotan~ 
do~as de regras para a sua prática correta, 
sem _d.lstprções ou desvios, é o que emb~sa 
o meu Projeto de Lei no 103/88, (Jue tramita 
nesta Casa. Enriqueceu-o sobre-maneira o 
~balizado parecer do ilustre presidente do 
Conselho_ Nacional de Desportos, professor 
Manoel José Gomes Tubino, com conceitos 
e considerações os_ mais esclarecidos e capa
citados em relação à matéria, partidos de 
quem realmente conhece e vivenda, com 
grande experiência, o desporto em geral. 

Pela sua qualidade e profundidade, de real 
e Valiosa contribuição ao esporte nacional, tor
na~se plenamente aconselhável a sua inclu
~o .. na íntegra, na justificação do meu Projeto. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Francisco RoUemberg. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Conselho Nacional de Desportos- CND 

Coordenadoria de Assuntos Jurídicos 

Assunto: Projeto de Lei n<? 103/88, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg. 

Parecer 

_Q _ProjetO de Lei de autoria do ilustre Sena~ 
dor dispõe sobre o ensino das modalidades 
esportivas e lutas, e disciplina sua prática em 
clubes, academias e estabelecimentos cong~
neres. 

Justificando sua proposição, o autor do pro
jeto assim se refere ao tema; 

"A falta de recursos humanos qualifi
cados para a orientação têcrtica das diver
sas modalidades de lutas esportivas prati
cadas no País vem causando um desvir~ 
tuamento de seu conteúdo pedagógico, 
substituindo a tradicional filosofia de de
fe§a gue é tra~Smitida_ des~e sua origem, 

__ pelo i!].centivo à violência, à agressão." 

Aduz, ainda, o ilustre parlamentar, em justifi
cação: 

-·'Da meSma form~ o número de aca
demias e locais para a prática dessas lutas 
vêm aumentando grandemente em todo 
o Pafs, sem a devida fiscalização dos ór
gãos competentes, quer pela ausência de 
normas mais específicas que _a singula
rizem, quer Pela falta de requisitos mais 
rígidos que restrinjam sua prática e_ensi
nQ a profissionais realmente qualificados 
para sua instrução." 

Merece destaque na justificação do autor, 
o testemunho da imprensa nacional sobre 
ocorrências lamentáveis, do uso de artes mar
ciais como instrumento de ilícito penal com 
conseqüências danosas à vida social e ima
gem do desporto. 

O projeto em si dá atenção a um dos vetares 
da atividade desportiva que mais se recente 
de uma legislação espedfica, que compati
bilize e ofereça proteção ao binômio social 
da liberdade de expressão físico-corporal com 
o maior bem público existente - a vida -, 
garantindo-lhe o desenvolvimento pelos as
pectos pedagógicos; que vê contribuir no pro
cesso de socialibilização e integração comu
nitária, merecendo por isso mesmo total aco
lhida e estímulo. 

Ao justificar a proposição o ilustre parla
mentar diagnostica a ocorrência de fatores ne
gativos que no momento são passíveis de 
ocorrerem no processo desportivo das ativida
des de lutas, os quais muito embora ainda 
não estejam em escala acentuada, poderão 
gerar um verdadeiro câncer no processo so
ciabilizante, caso não venha a ser adotadas 
m~didas saneadoras na área específica das 
lutas, comprometendo todo o sentido educa
cional do desportO. 

Tal preocupação já se fez notar em esca1a 
inferior, porquanto ações nonnatizantes pro~ 
movidas pelo próprio Conselho Nacional de 
Desportos, a partir do ano 1986, quando fo
ram estimuladas as academias de atividades 
físicas e esportivas a partidparem das compe
tições do desporto-performance. 

Na oportunidade foi detectado a alta poten
cialidade das academias de atividades físicas, 
as quais, na sua grande maioria. já apresen~ 
tavam especiaHzações em natação,judô, e ou
tras atividades. 

A outorga de autorização fez-se necessária 
como fórma de obter-se uma subordinação' 
das academias à legislação desportiva nacio
nal, buscando-se um maior controle sobre as 
ativfdades desenvolvidas pe[as mesmas, tendo 

· em vista que essas entidades são constituídas 
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sob a forma de firmas individuais ou coletivas, em especia1 as atividades de lutas, conferin-
como prestadoras de serviços, as quais dife- do-lhe poderes para, inclusive, interditar os lo-
rendam-se das várias formas jurídicas de as-: __ cais de funcionéJm,ento, afiila1, a prática -des
sociações civis admissíveis legalmente corno portiva melhor é obsetvada pelos órgãos pú-
integrantes do processo desportivo n_acion_al, blicos tegionafs. 

O aceite da maioria das acadeniias reco- As atividades desporti\oas decorrentes da 
mendou nova ação do Conselho Naclon~ de m;;'lnifestação Esporte Perfórinalice estão su-
Desportos, levando-o a -~_itar normas quanto jeitéls a autorização pelo Poder Púbiico, daí 
ao ensino das modalidades esportivas de lutas, decorrendo a necessidade das entidades diriM 
abrangendo os vários segmentos praticamenM gentes e praticantes possuírem o Alvará que 
te de atividades desportivas dessa natweza, autortze o estabelecimento desportivo a funM 
ação essa que tem sofrido incontestável relu- clonar, dando o Poder Público, nessa ocasião, 
tância pelos segmentos abrigados na área de observar todos <?5 aspectos .qu_e disciplinam 
lutas. a prática de determin.áda atlvldade, em-espeM 

A partir do reconhecimento pela Assembléia dai as das lutas, como forma de diminuir ou 
Nacional Const[tutnte, __ o desporto retoma c;~: mesmo impedir a ocorrência de fatos que de-
pauta das discussões parlamentares,. senhores sabQnam o desporto em questão, ante a ~cor-
aqueles homens públicos da importância des- rênda de fatos que se caracteõzªm como ilid-
sa atividade junto com tantas outras como tos penais, atingindo alguns desses fatos alto 
a questão ecológica. _ _grau de violênc_ia, como outror_a noticiado pela 

Dessa forma, a elaboração -de )e:gislação or- imprensa nacional, a ocorrência de homici-
dinária sobre o desporto vem demonstrar que_ dias que teve como autoria um grupo de 
o tema dispensa hoje maior atenção _dos parla- ín_fiiyiduos que detinham alguns conhecimen-
mentares, redimensionando a yaloração até tos_técnicos s.obre artes marciais, mas que 
então inexpressiva da atividade esportiva, tra- demonstravam possuif rienhunla aprendiza-

. zendo esse novo engajamento do Conselho gem pedagógica. 
Nacional a legitimação necessária às normas o reconhecimento pelo Estado da atividade 
desportivas que estão para serem institucio- desportiva de lutas é fator descaracterizador 
nalizadas. de um fato ilicito de nature_zg_ penal, devendo, 

Destaca-se no Projeto de Lei apresentado por isso mesmo, ser praticado dentro dos prin-
a atribuição de responsabilidades às Confede- cípios basilares do seu regulamento, compe-
raço-es d1'n"gentes de modo!1'dades desportivas tindo a Administração Pública exigir a integral 
de lutas, as quais passarão a ter obrigação observânda daquelas regras, coibindo energi-
- compatível com a condição de entidades camente os excessos cometidos, recorn.en-
dirlgentes nacionais do desporto reconheci- dando, esse fato, que as ações públicas serão 
das como tal pela Lei n~ 6.251/75 -de estabe-
lecerem os requisitos a serem preenchidos , maJs eficazes se des~nvolvidas pelos órgãos 

regionais, conforme vislumbrado pelo autor 
para a escolha dos locais destinadQ!i_ à prática do projeto legislativo. 
das atMdades de lutas sob seus respectivos Quanto ao aspecto de constitucionalidade, 
controles e dl·reção, como lonna de coibir-se o Projeto de Lei n" 103/88 apresenta-se con-
abusos cometidos contra a integridade fisica forme os preceitos da nova Carta Constitu-
e estabilidade psicológica dos praticantes, su- clonal, tendo fund@fll~ntação jurídica no inci-
jeltos que estão em alguns casos até a sofre- so lX do arl 24, corribínado com arl48 da 
rem maus tratos por parte de aventureiros que CF. dispensado as@m qualquer emenda. 
se lançam no oficio do magistério sem nenhu-
ma bagagem profissional, com formação de$- Isso posto, cumpre--nos nessa oportunidade 
portiva deformada, 0 que compromete 0 sen- enaltec_er_ __ o elevado espírito ch•".:::o do ilustre 
tido pedagógico do desporto. Senador Francisco Rollerr' J qual des

ponta como· um dos que reco. , 1ecem no des-
Os Conselhos RegiOnais de Desportos, ór- porto uma atividade de alta elevância social, 

gãos de cooperação e fomento da atividade _emprestando todo seu çonhecimento e expe-
desportiva, subordinados a administração ciência a esta causa, incentivando dessa forma 
cehtral d~ respectivos Estados da Federação, 0 resgate 'sociaJ de uma atMdade que desem-
paradoxalmente a sua diminuta área de atuaM penha sobremaneira função no seio comu-
ção legai, dispõe de estrutura capaz de desen- nitár!O. 
volver um seguro trabalho na área do despor- Por tud_o que foi exposto, este Conselho sub-
to, quer estimulando, quer fl5Ca1izando as ativi- mete este parecer ao ilustre Senador Fran-
dades das entidades desportivas sediadas nas cisco_ Rollemberg, solicitando ao mesmo to~ 
suas respectivas regiões, ação essa, de estí- dosos,esforçosparaqueoprojetoemquestão 
mula e fiscaUzação do desporto, que melhor seja- apreciado em regime de urgência. 
pode ser realizada com a efetiva participação Ato;onciosaS Saudações _ Manoel José ao-
daqueles órgãos regionais, descentraliza.ndo- mes Tubího, Cdnselheiro-Presidente-,- CNO. 
se as atuais incflmbências do Conselho Nacio-
nal de Desportos. 

Ao conferir 11\aior competência aos Conse
lhos Regionais de,.Desp0rtos, propõe o iluStre 
parlamentar maior participação dos Estados 
Federados n~ administração pública da ativi
dade desportiva, incumbindo àqueles Órgãos, 
além do fomento as atividades desportivas, 
exercer ampla fiscalização sobre suas práticas, 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--=O requerimento lido é def~do pela Presi
dência. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido e aprovad9 o seguinte 

REQUERIMEN'Í'O N• 364, DE 1989 

Nos termos do art. 281 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de interstício e prévia 
destribuição de avulsos para o Projeto de Re
soluÇão no 39, de 1989, que autoriza a Campa~ 
nhia Vale do Rio Doce '"":"'" CVRD,_ a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da 
União, no valor de até doi.s niilhõe&. setec~n1;os 
e vínte e Um inll e seiscentos dólares, a IUTi. 
de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. _ 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Jarbas Passsarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ 
-Aprovado o requerimento, o projeto a que 
se refere f1.9urará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 SéCrétário. 

É lido e aprovado- o seguinte 

REQUERIMENTO N• 365, DE 1989 

Nos termos do art. 281 do Regimento Inter~ 
no, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distnbuição de avulsos para o Projeto de Reso-
lução n" 38. de 1989, que autoriza o _Governo 
da União a contratar operação de crédito exter~ 
no suplementar, no valor equivalente a. três 
milhões e _novecentos mil marcos é:l]emães, 
junto ao Banco da Bavária, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessõe_s, 30 de junho de 198~. 
-./.arbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requedmento;·o projeto a qUe 
se refere figurará na Ordem do Dia dª próxima 
sessão. 

O SR, PRESIDENTE (Nelson C;,neiro) 
- Sobre _a mesa, requerimentos que Serão 
lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQ~O N• 3_66, DE 1989 

Requeremos Urgência, nOs termos dO art. 
371, alínea b, do Regimento Intei-no, para 
o Projeto de _Lei da Câmara no 22, de 1989, 
de_ irlíç-iativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que autoriza a Petrobrás Química S. A. 
(Petroquisa) a participar do capital de socie
dade do Pólo Petroquíco do Rio -de janeiro. 

Sala das ~Sess_ões, 30 de junho de 1989. 
- Ronan Tílo ~ Chagas Rodrigues -J;;Ir/»f! _ 
Passarinho. 

REQ{IERJMENTO N• 367, DE 1989 

ReqUeremos ur9ência, nos termos do art 
336, alínea b do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara n9 19, de 1989, que 
·'altera a redação da Lei n~ 4.711, de 15 de 
setembro de 1965, e revoga as Leis n~ 6.535, 
de 15 de junho de 1973 e 7.511, de 7 de 
julho de 1986", 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Ronan Tito- Chagas Rodrigues -Jarblls 
Passarinho .....,... Afonso Sancho. 
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solução n9 213, de 1988 e, por mais bem 
intencionado que tenha sido o Senhor Gover~ 
nadar, cabe a ele, únlca e exclusivamente, fa
zer cumprir a decisão do Poder Legislativo 
competente em relação à_ matéria. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1989. 
- Senador Mauro Benevtdes, Presidente -
Senador João Lobão, Relator-Senador Meira 
Fdho - Senador .Mauro _Borges - SenactO:f_ 
Aureo MeDo - Senadq_r __ Mauríclo Corrêa -
Senador Pompeu de Sousa- Senador Moisés 
Abrão - Senador Francisco RoUemf>:;-1g -
Senador Odacir SoareS- Senador Mareio La-
cerda. · 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Projeto de Lei da Câmara n9 107, de 
1983 (n9 317n9, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafos ao art. 482 da 
Consolidação das Lels do Trab~ho, apro
vada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1 ~ de 
maio de 1943, e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n? 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Odadania, declara prejudi~ 
cado o Projeto de Lei da Câmara n~ 107, de 
1983. (Pausa.) 

Não havendo objeçãO do Plenário, a matéria 
irâ ao Arquivo, feita oa. _Q~vida c::omuJ,.icação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Projeto de Lei da Câmara n9 128, de 
1983 (n' 4.013/80, na casa àe origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 458 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1 o de 
maio de 1943._ 

A Presidência; nos termos do art 334, aJfnea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n~ 58, de 1989, da Comissão de_ Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei dª Câmara rt" 128, 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) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmara n~_l_30, de 
1983 (n? 3.832180, na CaSa de origem) 
que dá nova redação ao caput do art. 
156 da Consolid&ção das. Leis do Traba
lho; aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, 
de 1 ~ de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art._334, aJinea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pa.re
cer n~ 58, de 1989, da Comissão de Consti
--ttlfçáo;--Justfçi3. ê Odada."l.fa, declara prejlldí~ 
cado o Projeto de Lei da C~àra n~ 130-;-de 
1983. (Pausa.) 

Não havendo objeção cio Plenário, a matéria 
lrá ao Arquivo, feita a devida comunic~ção 
à Câmara dos Deputados. _ 

O ~R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: . . 

Projeto de Lei do Senadq n" 193, de 
-1984--:.;_ COmplementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que açres<;enta 
dispositivo à Lei Complementar n" 26, de 
11 de setembro de _1975, que unificou 
o PlS-Pasep, para. o fim de permitir a mo--

---vimentação da conta individuai na situa
ção-Cjae especifka. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforrrie Pare
cer n" 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, dedara prejudi
cando o Projeto de_ Lei do Senado n~ 193, 
de 1984_~ Complementar. (Pausa.) 

Não haven_do objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE( Nelson Carneiro)
Esgotada _a matéria çonstante da Ordem do 
Dia 

Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento h9 366, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n~ 22, de 
ill89. . . 

Em votação:---=--
Os ·srs. Senadores que o aprovam queiram 

permancer sentados._ (Pausa) 
:Aprovado. 

- Aprovado o requerimento, passa-se à apre-
cidação da matéria. 

"Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 22, de 1989, de 
iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica.-·que --autoriza· a Petrobrás Química 

- - -sA __..;. Petroquisa, a participar do c:apita 
- de sociedade do Pólo _Petroquímica do 

RiO de Janeiro, dependendo de parecer 
da ComiSsão-de AsSuntOS Econ6micos." 

Solicito ao n_obre SenadO[. que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Assuntos 
Econ6mlcos, do Relator Senador Leopoldo 
Peres. 

O SR. NABOR JÓNIOR(PMDB-AC. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciativa do 
5ehhor Presidente da República, deu entrada, 
na Cãriiãra dos Deputados, a -Mensagem n~ 
2.2, de 1989, que autorizã a Petrobrás Química 
SA - Petroqúisa; a participar do capital da 
sociedade do Pólo _{?etroquímtco do Rio de 
Janeiro. O Projeto foi aprovado na Câmara 
e submetido à apreciação do Senªdo F'ederal 
e está inCluído na Ordem do Dia da presente 
sessão. A Comissão de ASsuntos Econômicos 
àTialisando o Projeto em tela, manifesta-se fa
Voriwelmenti à- sua aprOVaÇão, já que preen
che os rg_qUesitos de ordem constitucional e 
econômlca · 

Por esta razão, Sr. Presidente, designado por 
V. EX para Relator do Projeto em plenáriO, 
ffiail1feStti a- tnl!i.h:á opinião--favoravelm-ente--à 
sua aprovação. 

É o parecer Sr. Presidente.-

0 SR. PRESI_DENTE (Nelson Carneiro) 
O parecer é favorável. 

Completada a instr~ção da matéria, pas~ 
sa-se à disc:ussão do projeto em tumo únfco. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votaçãO. 
Os Srs. Sen_&dores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado, 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 22, DE 1989 

(N~ 2.72_718_9~_na_.C:asa de origem) 

De iniciativa do Senhor 
Presidente da República 

Autoriza a Petrobrás Química SA (Petro
quísa) a participar do capital de socie

. dades do Pólo Petroquimico do Rio de 
Janeiro. 

O COo_gresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica a Petrobrás Q.uÍfl1ic-a S.Á-(Pe~ 

~oquisaJ, subsidiária d!i Petról~ Braslfeiro ~; 
A (Petrobrás), constituída na forma: do dispos-
to 00-art "3-g da Lei n~ 2.004, de 3 de outubro 
de 1953, autorizada, no exercíciO das ativida
des previstas nos seus estatutos sociffi.s, a par
ticipar, minorítariamente do capital- de socie
dades responsáveis pela implantação de pro
jetes no Pólo Petroqtúmico do Rio de Janeiro. 

Art. 2~ Esta lei entra em-vigOr na data de 
sua publicação. _ 

Art. 39 Revo_gam-se as disposis:ões em 
contrário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se, agora, à apreciação- do Requeri
mento n9 367, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Çâmara n~ 19, de 
!989. . ·-

Em votação. ·-
Os Srs_._ Senadores que O aproVam queiraril 

peimane<:er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqüênci;;~: da aprovação do requeri

mento, passa~se à- apreciação da matéria. 

Discussao,-em turilo úníc:-o, do Projeto
de Lei da Câmara n? 19, que altera_a reda
ção da Lei n~ 4.771, de_15 de setembro 
de 1965, e revoga as lets-n<F-6.535,-.de 
15 de junho de 1978. e 7.511, de_? de 
julho· de 1986, dependendo de-- pa-recer 
da Comissão de Assuntos Sodais. 

Solicito ao Senador Nabor Júnior proceda 
à leitura do parecer da Comissão _ _9.e_Assuntos 
Sociais, do Relator Leopoldo Peres. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente~- Sts_. 
Senadores, vem a exame desta Casa, nos ter
mos ~9 R_egfménto Coilitim, o Projeto de Lei 
da Câmara_ n~ :~ü f4-_õ:_ d~ l98!t, que "altera 
a redação de Lei n" 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e revoga as Leis n<;C 6535, de 15 
ele junho ele 1978. e 7 .511, ele 7 ele julho de 
1986". . 
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Mais precisamente, são alterados.os arts. 
29, 16, 19 e 44 dá "Lei" n.~ 4.771, de 15 de 
setembro de 1989 - Código Florestal, como 
resultado de estudos realizados no âmbito do 
Programa de Defesa do Complexo de Ecossis
temas da Amazônia Legal, denominado "Pro
grama Nossa Natureza", criado pelo Decreto 
n: 96.944, de I 2 de outubro de 198K- -

Ao abrigo do art. 64 de Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica endereçou ao Congresso Nacional a 
Mensagem n• 167, de 24 de abril de 1989, 
acompanhada de ExposiçãO de Motivos lnter
ministerial 0° 20/89, de 1 o de abril de 1989, 
fumada pelos Srs._Ministro de Estado do Inte
rior e Ministro de Estado Secretário-Geral da 
Secretaria de Assessoramento de Defesa Na
cional. 

A matéria foi devidamente apreciada pela 
Câmara dos Deputados, tendo pareceres favo~ 
ráveis com emendas e substitutivos, fruto de 
acurada análise sobre as modificações pro
postas que envolvem questões de elevado in
teresse da sociedade brasileira e contituem 
uma das ações do Poder Público no cumpri
mento das disposições constitucionais para 
defesa, proteç~o e preservação do meio am
biente, em particular a cobertura florística. 

Com a aprovação do mencionado projeto 
de lei, o Código Floresta] fica alterado de forma 
saudável tanto no que se refere à adequação 
aos dispositivos da nova Carta ConstitUcional 
quanto no que diz respeito às medidas que 
se fazem necessárias para efetiva conservação 
das reservas legais nas propriedades rurais e 
áreas urbanas. 

Revela-se, pois, de total conveniência o aco
lhinfento integral do projeto de lei em exame, 
vez que atende aos reclamos da coletividade 
e avança - atualizada e operacionalmente .,.._. 
como instrumento legal para conter o pro
cesso de destruição progressiva de nossas re
servas legais, mediante adoção _de técnicas 
de condt.~.ção, exploração, repbsição florestal 
e manejo compatíveis com os variados ecos
sistemas, e controle de desmatamento a partir 
da fabricação, comercialização e utilização de 
motosserras. 

No que trata da revogaç!o das Leis no 6535, 
de 1978 (preservação permanerite de vegeta
ção natural situada em áreas metropolitanas) 
e n9 7.511, de 1965 - (Jüe- altera os arts. 
29 e 19 do Código Florestal, é plenamente 
justificada pela substituição e acréscimo de 
dispositivos a que se procedeu na redação 
final do projeto de lei ora considerado. 

É certo que nossa intenção de aprofundar 
-ainda mais- a análise da propositura teria 
como objetivo ampliar os benefícios advindes 
dessa medida que, desde logo, vislumbramos 
para a convivênCia harmoniosa do homem 
com a natureza. Todavia, a urgência requerida 
para o estabelecimento de normas que permi
tam evitar e coibir atas lesivos ao nosso patri
mônio ambiental e consagrem penalidades às 
infrações cometidas, leva-nos a oferecer nossa 
manifestação favorável à aprovaçllo do pre
sente projeto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii'o) 
- O parecer é favOrável. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em vota-ção. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

peirnanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. · 
A matéria irá à sanção. 

É o se!fuinte o projeto aprovado: 

PROJETO Dn.El DA CÂMARA 
1'!•19, DE 1989 

(I'!• 2.114/89, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor 
Presidente da República 

Altera a redação da Lei n? 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e revoga as 
Leis n~ 6.53~ de 1.5 de junho de 1978 
e Z5 II, de 7 de julho de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J? A Lei n? 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: - · -
1-o art. Z' passa a ter a seguinte redaçâo: 

"Art. ~ ....•..........•........ ~ ........................... .. 
a) ao longo dos rios ou de qualquer 

curso d'água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima 
seja: 
---I. Cfe 30 (trinta) metro~ para os cur
sos d'água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 

2. de 50 (cinqüenta) metros para os 
cursos d'água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinqüenta) metros de largura; 

3. .de 100 (cem) metros para os cur
sos d'dáagua que tenham de 50 (cin
qüenta) a 200 (dUzentos) metros de lar
gura; 

4. de 200 (duzentos) metros para os 
cursos d'água que tenham de 200 (du
zentos) a 600 (seiscentos) metros de lar
gura; 

5. de 500 (quinhentoS) metros para 
os cur~os d"água que tenham largura su
perior a 600 (seiscentos) metros; 

c) ·nas nascentes, ainda que itermiten
tes e nos chamados "'olhos d'água", qual
querque seja a sua situação topográfica, 
num raio mínimo de 50 ( cinqüenta) me-

··tros -de largura; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou cha
padas, a partir da línha de ruptura do rele
vo, em faixa nunca inf~rior a 100 (cem) 
rcietros de projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil 
e oitocentos) metros, qualquer que seja 
a vegetação. 

Par~grafo único. No caso de áreas ur
banas, assim entendidas as compreen
çlidas nos' perímetros urbanos _definido..:; 
por lei municipal, e nas regiões metropo
litanas e. aglomerações urbanas, em todo 

o Jerritório abrangido, obseJ:Var-se-á o dis
poSto nos- respectivos planos diretores e 
leis de uso do solo, respeitados os princí
pios e limites a -=:ue se refere este artigo." 

II-o art. 16 passa a vigorar acrescido de 
dois parágrafos, numerados como § 2<> e _§ 
3?, na forma seguinte: 

"Art. 16. ---·----···-----·-

§ 19 Nas propriedades rurais, com
preendidas na alinea a deste artigo, com 
área entre20 (vinte) a 50 (ciriC:jUenta) hec
tares, computar-se-ão, para efeito de fixa
-ção do limite percentual, além da c_ober
tura florestal de qualquer natureza, os ma
ciços de porte arbóreo, sejam frutíferos, 
ornamentais ou íildustriais. 

§ 29 A reserva legal, assim entendida 
a área de, no mínimo, 20% (vinte por 
Cento) de cada propriedade, onde não 
é permitido o corte raso, deverá ser aver
bada à margem da inscrição de matrícula 
do imóvel, no registro de imóveis compe
tente, sendo vedada a alteração de sua 

-- destinação, nos casos de transmissão, a 
qualquer título, ou de desmembramento 
da área. 

§ 39 Apltca-se às áreas de cerrado a 
reserva legal de 20% (vinte por cento) 
para todos os efeitos legais." 

III-o art. 19 pasSa a vigorar acrescido de 
um parágrafo único,_com a seguinte redação: 

"..yt. 19. A explOração de florestas e 
de formações sucessoras, tanto de domí
nio público como de domínio privado, 
dependerá de aprovação prévia do !nstito 
Brasileiro .do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis - lbama, bem co
mo da adoção de técnicas de condução, 
exploração, reposição florestal e manejo 
compatíveis com os vartados __ ecosstste
mas que a cobertura arbórea forme. 

Parágrafo único. No caso de reposi
ção florestal, deverão ser priorizados pro
jetas que contemplem a utilização de es
pécies nativas." 

IV- o_art. 22 passa a ter a seguinte redação: 

"Ait. 2::f A União, diretãinente, atra
Vés do órgão executivo específico, ou 
convênio com- Os EstadOs e Municípios, 
fiscalizará _a aplicação das normas deste 
Código, pendendo, para tanto, criar os 
servíços indispensáveis. 

Parágrafo único. Nas áreas urbanas, 
a que se refere o parágrafo único do art. 
29 des~ lei, a fiscalização é da compe
tência dos munidplos, atuando a União 
supletivamente." 

V- o art. 44 fica acrescido do seguinte pa
rágrafo único: 

"Art. 44. .. ...................... _____ _ 
Parágrafo único. A reseJVi!J legai, as

sim entendida a área de, no mfnimo, 50% 
(cinqüeritã por centO} de cada proprie~ 
dade, onde não é permitido o corte raso, 
deverá ser averbada à margem da inseri~ 
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ção' da matricula do imóvel no registro 
d~ imóveis competente, sendo vedacla a 
alteração de sua destinas_ão, nos c_asos 
de transmissão, a qualquer título, Olor de 
desmembrál'l).ento da área.'' __ . 

VI- ficam-lhe acrescidos dois artigos, nu
merados como arts. 45 e 46, renumerando-se 
os atua!s arts. 45, 46, 47 e 48 para 47, 48, 
49 e 50, respectivamente; 

"Art. 45. Ficam obrigados ao regis
tro no Instituto BrasiJeJ[O _ _gQ __ Melo Am
biente e Recursos Naturais Renováveis
lbama, os estabelecimentos comerciais 
responsáveis pela comercialização de 
motosserras. bem como aqueles que ad
quirirem este equipamento. 

§ 19 A licença para o porte e uso de 
motosserras será renovada a cada 2 
. (dois) anos perante o. Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis -Ibama. 

§ 2° Os fabrlc_ªntes c;!~ motosserras 
ficam obrigados, a partir de 180 (cento 
e oitenta) dias da_ publicação desta lei, 
a imprimir, em local visível deste equipa
mento, numeração cuja seqüência será 
encaminhada ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e. Recursos NatUrais Re
nováveis -Ibama, e constará das corres
pondentes notas fiscais. 

§ 3~> A comercíalízação ou utilizaç:ão 
de motoserras ~m a licença a que se 
refere este artigo constitui crime contra 
o meio ambiente, sujeito à pena de deten
ção de 1 (um) a 3 (três) meses e mui@ 
de I (um) a 10 (dez) salários mfnímos 
de refênda e a apreensão da motosserra, 
sem prejuízo da responsabilidade pefa re
paração dos danos causados. ' 

Art 46. No caso de flore.stas planta
das, o Instituto Brasileiro do Melo Am
biente e Recursos Naturais Renováveis
lbama 'zelará para que seja preservada, 
em cada município, área destinada à pro
dução de alimentos bási,os e pastagens, 
visando ao abastecimento focal." 

Art 2? O Poder Executivo regulamêntará 
esta lei no prazo de 90 __ (noYe-nta) dias, conta
dos de sua publicação. 

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4" Revogem-se as Leis n"" 6.535, de 
15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho 
de 1986, e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
- Vota-se à lista de aradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senadõr Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB --5E. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ronsói:uite -
a importância do esporte na vida nacional, 
significativamente considerado pélã ·constitUi
ção Federal que lhe conferiu valor expressivo 
em seu texto, apresentamos à <:asa, no fm 
do ano passado, o Projeto de Lei n9 103, que 
"dispõe sobre o ensino das modalidades es-

portivas de lutas e disciplina na prática em 
clubes, academias e estabelecimentos congê
.nere~." . 

O rec9nhe<::ime_nto do_ desporto como ativi
dade de desenvolvimento fLSica.e mental do 
cidadão e como instrumento de confratemí
zação e congraçamento social está consagra
do no art. 217 da Constituição, quando atribui 
ao "Estada o dever de fomentar prátícas des
portivas formais e não-forinais, como direito 
de cada um", assegurando, entre outros itens. 
a "_autonomia das entidades desportivas, diri
gentes e associações, quanto à sua organi
zação e funcionamento" e a "destinação de 
recursos públicos para a formação prioritária 
do d~porto educacional e, em casos especf
ficos, para o desporto de alto rendimento." 

O presente Projeto de lei, pois, vem ao en
contro do espírito e preocupação da Carta 
Magna sob!'t' o ~ssunto. Tem o intuito de regu~ 
lar, através de legislação ordinária e específica, 
as chamadas lutas esportivas, hoje já plena~ 
mente incorporadas às a.tividades esportivas 
do Pafs, n1as que ainda não contavam com -
normas legais para o seu_ funcionamento e 
apllcabilidade. Elas compreendem as modali~ 
dades de artes marciais, como judô, karatê, 
"aikidô, rendô etc, e de lutas de capoeira, boxe, 
livre, greco-romana. 

Propõe o projeto disciplinar esse tipo de 
esporte, em franco crescimento e desenvol~ 
vimento no Pais nos Wltimos anos, mas sem 
maior controle por parte das autoridades go
vernamentais, porque ainda sem um diploma 
legal que o institucionalize. Assim, outorga ele 
aos Cons.elhos Regionais de Desportos a in~ 
cumbência de providenciar os registras para 
funcionamento das acadeJl]jas, clubes e esta
belecimentos congêneres, e o cadastramento 
de professores e instrutotres para ministrarem 
os cursQs. A profusão desses cursos, a ausên
cia __ de.dis_çiplinamento e controle sobre eles 
tiram-lhes realmente o caráter pedagógico 
que deve imbui-los, voltado este, exclusiva
mente, j:)ara a defesa pessoal, e não para esti
mulo à violência e à agressão. Na verdade, 
não se pode permitir o desvirtuamento das 
práticas sadias, nem das valores que devem 
sempre orientar todas as atividades esportivas. 

Há que se fazer também das lutas esportivas 
eni. ideal de ínteg'raÇâo a pessOa consigo mes
ma e dela com a comunidade, para maior 
proVeito de ambos. _ 

Para Isso, a proposição concede às confede
rações a prerrogativa de fucarem requisitos pa

'Ta a escolha dos locais destinados à prática 
do esporte e que, sob o Controle dos Conse
lhos Regionais de Desportos, fique garantida, 
desde já, a obrigatoriedade para as academias, 
clubes e estabelecimentos congêneres de lu
tas esportivas de manterem em seus quadros,. 
pelo menos, um professor licenciado em Edu
cação Física, reponsável pela instrução peda
gógica e, da mesma forma. de um médico 
especializado em rriedicina desportiva. Aos 
Conselhos, também, trcariéfá ilicumbência da 
fiscalização do cumprimento desta leL 

ESSe ideal esportiVõ- Origina-se nos tempoS 
greco~romanos, nas primeiras olimpiadas, 
perpetuando-se atê à época cOntemporâne~, 

como forma de aPrimoramento físico e mental 
do homem, de congraçamento individual e 
coletivo. As olimpiadas, por exemplo, tínhaní 
uma função essencíalmente de paz, porque 
justamente elas interrompiam a guerra na GréR 
cia para se realizarem. O esporte, vale dizer, 
tem a finalidade precfpua de aproximar as pes~ 
soas e povos, e não de separá-los. Qualquer 
desvio desses postulados fere _frontalmente a 
sua própria cancepção. -

É preciso preservar o ideal esportivo; que 
é de confraternização. E sem- normas e reg'ras 
que disdplinam o esporte, ele pode perder 
esse caráter ético e pedagógico, de educação 
e crescimento individual, e até sofrer o desvio 
para a prática de delitos, como já se verificou 
nas artes maiciais, resultando atê em morte 
de esportista, 'como a imprensa noticiou. A 
regulamentação das lutas esportivas ensejará 
o seu sadio desenvolVimento, buscando a sua 
meta ideal de esporte-educação, esporte~per
formance e esporte-participação. 

Entretanto, Sr. Presidente, ao elaborar o pre
sente projeto, não quisemOs ficar apenas ads
tritos aos nossos conhecímentos e experiên
cias sobre o assunto às fontes de pesquisas 
e análises de que nos valemos. Fomo~ buscar, 
também, ju!Íto às autoridades competentes, 
que dirigem o nosso desporto, e a experts 
da matéria, valiosos subsídios para sustentar 
a nossa propositura, como o S:Qoselho tiacio
nal de Desportos - CND, órgão máximo do 
esporte brasileiro ... Seu digno presidente, Prof. 
ManoelJosé Gomes Tubino, atendendo à nosR 
sa solicitação, praz_erosamente ofereceu_ sua 
valiosa contnbuição, enriquecendo, sobrema
neira, o nosso trabalha, graças ao seu abali
zado conhecimento do assunto e à sua intensa 
participação nos meiOs esportivos nacionais, 
como estudioso dess_e campo da cultura e 
como dirigente do CND. 

O ince"íitiVO-que recebemOs daquela ilustre 
autortdade, por meio de lúcido e substançioso 
-parecer, já nos gi'atifica imensamente e per
mite verificar o acerto e oportuna apresen
tação da proposta. 

.t: relevante compróv.ar, inicialemte, o valor 
que o preclaro Presidente do Conselho Nacio
nal de Desportos confere em seu brilhante 
parecer à preocupação dos constituintes de 
Inserir na Constituição Federal dísposições esR 
pecificas sobre o esporte .brasileiro. Escreve 
ele: "a partit" do reconhecimento pela Assem
bléia Nacional Constituiilte, o desporto retoma 
à pauta das discussões parlamentares, segu
ros aqueles homens públicos da Importância 
dessa atividade junto com timtas outras como 
a questão ecológica". 

Ressalta, -ainda, que "desta forma, a elabo
ração de legislação otdinária sobre o desporto 
vem demonstrar que o tema dispensa hoje 
maior atenção dos parlamentares, redimen
cionando a valorização até então inexpressiva 
da atividade esportiva, trazf!ndo esse novõ en
ganjamento do CongresSO Nacional a legiti
mação necessária às normas desportivas que 
estão para sei-em institucionalizadas". 

Prosseguindo em _s_eu parecer, destaca. que 
o "Projeto em si dá atenção a um dos vetares 
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da atividade desportiva que mais se recente 
de uma legislação específica, que compati~ 
bilize e ofereça proteção ao binómio social 
da liberdade de expressão fisico-corporal com 
o maior bem-póbUco existente- a vida garan
tindo--lhe o desenvolvimento pelos aspectos 
pedagógicos, que vêm contribuir no processo 
de sociabilização e integração comunitária, 
merecendo por isso mesmo total acolhida e 
estímulo." 

O relatório fala sobre a preocupação da enti
dade em normatizar as lutas esportivas desde 
1986, embora em escala ínferior, dada a lacu
na da lei em regular tal esporte. Já àquela 
êpoca, o orgão propunha-se a "estimu1ar as 
academias de ativldades físicas e esportivas 
a participarem das competições do desporto
perfomance", e chama a atenção para a "alta 
potencialidade das academias de atividades 
tisicas, as quais, na sua grande maioria, já 
apresentavam especializações em natação, ju
dô e outras atividades". 

Analisando o parágrafo úrUco do art. 3~ do 
projeto, que transfere poder às confederações 
para estabelecerem condições para a escolha 
de locais destinadOs à pratica das lutas espor
tivas, diz: "destaca-se no projetO de lei apre
sentado, a atribuição de responsabilidades "as 
confederações dirigentes de modalidades 
desportivas de lutas, as quais passarão a ter 
obrigação .. ~ de estabelecerem .os requisitos a 
serem preenchidos para a escolha dos locais 
destinados à prática das atividades de lutas 
sob seu respectivos controles_e.direçáo, como 
forma de coibir-se abusos cometidos contra 
a integridade físiCa e estabilidade psic6logica 
dos praticantes, sujeitos que estão_ em algUns 
casos até a sofrerem maus tratos por parte 
de aventureiros que se lançam no ofido do 
magistério sem nenhuma bagagem profissio
nal, com formação desportiva deformada, o 
que compromete no sentido pedagógico do 
desporto". 

O presidente do CND salienta_.depois o pa
pel concedido aos Conselhos Regionais de 
Desportos: 

"Ao conferir maior cornpetênda aos Canse- . 
lhos Regionais de Desportos, propõe o ilustre 
parlamentar maior participação dos Estados 
Federados na administração pública da ativi
dade desportiva, incumbindo àqueles órgãos, 
além do fomento às atividades desportivas, 
exercer ampla fiscalização sobre suas práticas, 
em especial de lutas, conferindo~lhe poderes 
para, incluslve, interditar os locais .de funciona
mento, afinal, a prática desportiva melhor é 
observada pelos órgãos públicos regionais." 

E manifestando-se sobre a competência 
dos ConselhoS Regionais de DeSportos para 
levar a cabo a responsabilidade de dirigir e 
controlar o funcionamento desses esportes, 
aduz: "os Conselhos Regionais de Desportos, 
órgãos de cooperação e fomento da atividade 
desportiva ... dispõem de estrutura. capaz de 
desenvolver um seguro trabalho na área do 
desporto, quer estimulado, quer fiscalizando 
as atlvidades das entidades desportivas sedia
das nas suas respectivas regiões, ação essa 
de estimulo e flscaUzação do desporto, que 
melhor pode ser realizada com a efetiva parti-

cipação daqueles órgãos re:Qionais, descentra
lizando-se as atuais inCumbências do Conse
lho Nacional de Desporto~" 

Mais à frente, o dirigente esportivo se ex~ 
pressa sobre a necessidade da presença de 
o poder público no esporte, como na moda
lidade das lutas esportivas, para autorizá-las, 
sendo extremamente positivo o seu reconhe
cimento, o que tirariain Jimine, qualquer abuso 
ou fato ilícito na sua prâtica, realmente palu
sível de acontecer em face das próprias carac
teristicas desse tipo de esporte, onde prevalece 
mais o emprego da força física". 

Transcrevemos as súas palavras sobre este 
item: .. as atividades desportívas decorrentes 
da manife~ção esporte-perfcirmance estão 
sUjeitas à autoridàde pelo poder público ... de
vendo_ (ele) observar todos __ os aspectos que 
disciplinam a práticà de determinada ativida
de, .em especial as das lutas, como forma de 
cfirninuir ou impedir a ocorrência de fatos_ gue 
de'sabonain o desporto em questãO; ante a 
óCórrência de fatos que se caracterizam como 
ilicitos penais, atingindo alguns desses fatos 
aJto·grau de violência, como outrora-noticiado 
pela imprensa nacional, a ocorrência de homi
cídio que teve como autoria um grupo de indl· 
v'iduos que detinham alguns conhecimentos 
técnicos sobre artes marciais, mas que de
monstravam possuir nenhuma apredizagem 
pedagógica". 

,finalizand9_0 __ s~u P~cet, b presidente do 
C6nselho Nadonàl de Desportos, coi-n muita 
honra para nós, expressa o seu va1ioso apoio 
ao nosso projeto de Jeí neste-s teririos: "Isso 
posto, cumpre-nos nessa oportunidade enal
tecer o elevado espínlo _cívico do ilustre Sena-
9ºt: Franscisc_o RoUemberg, o qual desponta 
como· um dos _que _reconhecem no desporto 
urna atividad~ ae -ãlta rtileyâncía sOcial, em
Prestando todo-o Seu ConhE:Cimento ~e expe_: 
riência a esta causa, incentivando, dessa for
ma, o resgate ·sódal de uma atividade que 
ge~empenha sobremaneira a função nO seiO 
êdrnunitârici": 

Essas eram aJgumas das considerações 
cjliie desejávamos e que Unhamos o dever de 
trazer à tribuna desta Casa, Srs. Seriadores, 
a respeito do importante parecer do ilustre 
Pr~idente do Conselho Nacional de Despor
to~ _sobre o .nosso Projeto de Lei o~ 103~ qUe 
tran:tita nesta Casa e qUe, brevemente, deverá 
sét apreciado pelo Plenário do Senado Fede
ral~ quando esperamos o apoio indispensável 
4os Srs. Senãdores para a sua aprovação. 

QUeremos defxar, Si-s. Senadores, aqui re
gistrado, o nosso agradecimento penhorado 
ao Professor Mano e] José Gomes Tubino, pela 
geOb1eza de seu gesto em atender o nosso 
apelo' para se pi-enunciar sobre o projeto, o 
que fez com sua proverbial competência e 
talento. 

- Nesta mesma ocasião, Sr. Presidente, esta
mos <l{>resentàndo requerimento à Mesa _do 
Senado, solicitando que o parecer do CND 
passe a figur~r ~-na íntegra, como parte inte
grante de justificação do referido projeto- de 
lei. 

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. (MuitO bem r) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ConcedO a palavra ao nobre SenadOi Leu
rival Baptista:. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL.
SE. Pronuncia o segui-nte discurso.}_: Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, com o falecimento 
de Raymundo Silveira Souza, no último dia 
25 de junho, perdeu Sergipe um de set-tS me
lhores filhos. 

Três vezes Prefeito de Estância, sendo uma 
quando eu era Governador do Estado, Ray
mundo Silveira foi, no decorrer de sua vida, 
um cidadão exemplar, íntegro e tcabalhador, 
como jornalista, político e empreSarto que se 
dedicava a servir à sua tera e ao povo que 
o respeitava e estimava pelas suas qualidades 
morais e reconhecida capaddade de qabalho: 

Foi um homem empreendedor. Fundou o 
Cruzeiro Sport Oub, cuja sede soCial foi edifi
cada em terreno doado por ele; foi Diretor 
da Associação Comercial de Estância, Diretor 
da üra Cãrlos Gomes, birÍ::tor do Asilo Sanio 
Antônio; Diretor Presidente do Lar São Vicente, 
cujos menores ali recebem instrução até o 
29 grau, e jornalista filiado à Assodação Brasi
leira de Imprensa (ABI). 

No âmbito comercial, foi Diretor da Fábrica 
Walkiria S/ A, que empregava 240 pessoas, Di
retor da Fábrica de Amido-Glicose S/A e tam
bérn Tabelião Civil, em Estância, por concurso 
público. 

Como Prefeito, muito realizou· em beneficiO 
do Município, levando indústrias, construindo 
escolas, abrindo estradas e incentivando o tu
rismo. 

Era um homem bom e de fmo trato. 
Como Um dos seus amigos, é com tristeza 

e saudaçle que evoco a sua personalidade, 
ao registrar, nos limites deste Sucinto pronun
ciamento, .a _morte desse conceituado sefgi
pano, ãssociai1do~rr1e à tonsteffiação dos· 
seus familiares e de todos quantos tiveram 
o privilégio de conhecê-lo. Requeiro, por con
seguinte, a incOrPor8ção-aO texto desta ligeira 
consideração, do editorial anexo, intitulado 
"Os bons exemplos do Prefeito Raymundi
nho", publicado no Jomal de Sergipe como· 
uma singela homenagem à ~u~ m~mória. 

DOCl/MEI'ITO A OOE SE REFERE O 
SR. LOURIVAL EMPT!STA EM SEil DIS· 
CCIRSO: 

Jomill de.Ségfpe _ 
Aracaju, terça-feira, 27 de junho de 1989 

OS BONS EXEMPLOS DO 
PREFEITO RAVMUNDJNHO 

Um mês depois de perder o ffiho CristóVão 
Souza, acidentado no_banheiro ao sofrer um 
ataque epiléptico, o ex-prefeito de_ Estânda, 
Raymundo Silveira So_I,!Z8,_ p~i do deputado 
federal Leopoldo _Souza, do PMDB, morreu 
domingo passado no_Hospital Alberto Eins
teiri, em São Paulo, para onde foi tevado __ na 
semana passada. Ontem, "Raymundinho", 
como era conhecido na ddade, foi enterrado 
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ern"Estância com grande acompanhamento 
e na presença da viúva, dona Zizi, da filha 
Eugênia e do genro José Carlos Teixeira. 

A última partic:ipação políti<::a do ex-prefeito 
Raymundo Silveira Souza foi durante as elei
ções municipais do ano pas-sado, quando, já 
adoentadO, subiu ao palanque para apoiar o 
candidato NivaJdo Silva, do PFL, cujo vice ~a 
seu neto e fiJho de Leopoldo. A derrota para 
o atual prefeito Walter Cardoso, do PDS, foi 
uma das raras que "Reyrn_undinho" amargou, 
embora indiretamente, durante sua trajetória 
pOlitica inciada na década de 40. 

Ontem, na Assembléia Legislativa, Raymun
do Silveira Souza foi homenageado .com um 
voto de pesar apresentado pelos deputados 
Djenal Queiroz e EJisiário Sobral, subscrito por 
todos os deputados presentes. A melhor defi
nição para o ex-prefeito foi dada pelo depu
tado Laonte Gama, do PL, segundo o quaJ 
"Raymundinho foi um homem honesto, fnte· 
gro e idôneo, que morreu pobre". 

-Quem duvidar de sua honestidade, fique 
sabendo que, para pagar seu último tratamen· 
to em hospital especializado fora do Estado, 
Raymundo Silveira Souza precisou recorrer }:1 
toda família, que reteou os custos de interna
ção, dos honorários médicos e passagens -
disse. 

O ex·prefeito de Estâncía não se limitava 
às ativ:idades políticas: durante décadas foi um 
empresário pioneiro na indústria do fumo em 
Sergipe, dirigindo a fábrica "Walkyria", que 
produzia e exportava para os Estados Unidos 
charutos tipo "Havana" de enorme aceitação. 
A instabllidade econômica do_ País, no fina] 
dos anos 70, forçou a desativação da indústria_ 

AJém dessa atividade paralela à política, 
"Raymundinho" exerc::itava o jornalismo se· 
manal nas páginas dos jornais estancianos, 
mostrando amplo conhecimento das crises 
enfrentadas pelos Governos Gaspar Outra, Ge· 
túlio Vargas, até Juscelino Kubistchek, sem 
deixar de analisar as incursões de Carlos La
cerda na oposição aOs antigos regimes. 

A tradicional residência da faffiília Souza, 
ao lado da Catedral de Estância, sempre foi 
um ponto <:le 'encontro da classe política. Para 
o deptm~do Elisiário Sobral, essa "abertura" 
da própria casa. aos amigos e.polítiéos cons-
tituía um reflexo do espírito públicos de "Ray· 
mundinho", que "gostava de administrar, du
rante seus mandatos, com a colaboração de 
todoS os paffidos, sempre mostrando que seu 
gabine~ não era uma trincheira fechada a 
seus adversários, mas o centro gerador de 
atas e medidas em benefkio comum". 

Pofítlcamente, o ex-prefeito de Estância -
a qual administrou por duas vezes durante, 
o regime müitar de 64 - inic~ou sua carreira 
no antigq PSD e, mais tarde, se flllou ao PMDB, 
a pedido de seu genro, José Carlos Teixeira. 
Administrativam~e era um adepto da escola 
janista: uma vez empossado, encerrava as dis
cussões partidárias e partia para o desenvol· 
vimento d~ um programa de obras, procu"! 
rando cumprir cada promessa de campanha 
com a avidez de quem precfsa chegar .;tO "po
dium" para ganhar os louros do povo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

o sR. HUMBERTO wcENA <PMDB
PB. PronWlcia o seguinte discurso.)~ Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, há alguns dias, apar
teando a· discurso do ,Sen;do Qd Sa:bóia de 
Carvalho sobre a greve das Universidades Fe
derais, levei a minha solidariedade à principal 
reinvindicação dos que fazem a Universidade 
Federal na Parafba e nos outros Estados, qual 
seja a ne_cessidade de mais verbas para o orça· 
mento de Custeio e de Capital da Universi· 
dade, no percentual de 27,00%, em relação 
ao Orçamento Global, 

No ca.so específico da liFPB, há urna situa· 
ção que poderia se chamar de Muiticampl 
pois existem sete campi, num processo pro
gressivo de interiorização do ensino uni,.er
sitário, com resultados crescentemente posi· 
tivos. 

Portanto, o ponto central das reiViridicações 
da Universidade, nesse movimento paredísta 
é just_amente a diminuição de recursO$ mais 
amplos visando ao aparelhamento das unida
des, com vfstas à melhoria da qualidade de 
ensino. 

Em suma, as reinvindicações da Universi
dade que merecem maior destaque, a meu 
ver, são: 

1. verbas de Outros Custeios e Capital 
(O CC) perfazendo 27,80% do Orçamento 
Global por instituições Federais de Ensino Su
perior (IFES), aSsegurando recursos do Te· 
souro da União repassados, em duodédmos 
e~mais verbas para Ciência e Tecnologia; 

2. Contrat_ações 
Revogação de decretos que proíbem con~ 

tratações; abertura de conCurso público para 
atender às necessidades das IFES e imediata 
contratação dos aprovados em concursos an~ 
teriores; 

3. carreira única d~ docentes de 19, 29 e 
3? graus das IFES. 

Só para se ter uma idéia da situação precária 
da Universidade, no que-'tahge à disponlbi· 
lida de de verba para Outros Custeios e Capital 
que corresponde à dotação orçamentária des· 
tinada a equipamentos, inclusive e sobretudo 
dos hospitais e dos demais centros de pesqui· 
sa, o seu percentual sobre o Orçamento Geral 
caiu de 38,51%, em 1973, para3%, em 1989, 
enquanto o, percentual relativo à Despesa de 
Pessoal, no m~smo periodo, subiu de 72,81% 
para 96!87%, o que reaJmente, coloca as insti~ 
tuições de ensino superior à beira da falência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, e isso tudO 
acontece, justamente, quando a nova Consti
tuição, acolhendo emenda do Senador João 
Calmoh estabeleceu que, pelo menos, 18% 
(de2:oito por cento) da receita orçamentária 
teria ~ne ser vinculada aos dispêndios com 
a educação. 

Sr. PresideÍlte, Srs. Senadores, solicitando 
a V. Ex' que autorize a publicação dos docu
mentos anexos, junto ao texto deste pronun
ciamento, concluo apelando ao._$enhor Minis
. tro da Educação, Deputado Carlos Sant'anna 
e a~ Senhor Presidente José Samey, no sen-

tido de que mantenham o diálogo com a Uni· 
vers1dade, visando, sobretudo, à melhoria do 
ní\•el de ensino superior. 

Mas é preciso também -que os fazem a Uni
versidade, os seus professores, os seus a)unos 
e os seus funcionários colaborem para que 
as paralizações da Universidade não se repi
tam tão freqüentemente, sob pena de um gra
ve e irreparável prejuízo à nossa vida cultural 
e. por via de conseqüência, ao nosso desenvol
vimento econômíco, social e político, justa· 
mente, numa fase importante da vida nacional, 
na qual procuramos consoffdar o projeto de~ 
mocrático que emergiu da Assembléia Nado
na! Cohstltuinte, através da Carta Magna de 
1988, de caráter acentuadamente democrá
tico e progressjsta. 

DOCUMEIYTOS A OOE SE~ 
O SR. H(JMBERTO LUCE!YA EM Sffl 
DIRCURSO: 

GREVE NAS UNNERSIDADES 
FEDERfJS 

38 IFES Professores 
42 IFES Funcionários 
18 iFES Estudantes 

-Pauta de Rt9vindicações: 
1. Verbas 
Verbas de Outros Custeios e Capital 

(OCC) perfazendo 27,80% do Orçamen
to GloBal (OG) das Instituições Federais 
de Ensino SUperior (IFES), assegurados 
recursos do Tesouro da União repassa
dos em duodécimos e mais Verbas para 
Ciência e Tecnologia. 

2. Contratações 
Revogação- de Decretos que proibem 

cohtratações; abertura de Concurso Pú· 
bllco para atender às necessidades _das 
IFES e imediata contratação dos já coo
cursados. 

3. Salários 
Reposição de 95,55% (cohsiderando 

estimafiVa de 12% do ICV/DIEESE de 
abril) sobre o salário de abril para recom· 
posiçãO do valor vigente em )9 de janeiro 
de 1989. Reajuste mensal_de_ salários com 
base nos salários do ICV/D!EESE 4o mês 
anterior. Pagamento de salários dentro dp 
mês trabalhado. 

4. Aposentadoria 
Pagamento imediato-da aposentadoria 

integral e paritária com os !1a ativa. 
5. Caneira 
Carreira Única de Docentes do 19, 29 

e 39 Graus das lFES. · 
- Fonnado ~m Brasília Movimento 
l'lodonal de Defesa da Educação Pú
bUca Clênda e Tecnologia (Diversos 
parlamentares já se integraram a este mo
vimehto). 
- scincltação aos Padamentares 

Pronunciamentos no sentido de que o 
Ministro da Educação assuma a_ defesa 
de mais verb;as para a Universidade, no 
percentual de 2.7,00% em relação ao ar .. 
çamento Global da Universidade . 

Partlcu(arizar a situação da UFPb:Multi
Campi. 
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EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DE Oct 
E PESSOAL DAS"IFES -1972/l989 

!. Anál!se da Tabela: 
Das verbas alocados para OCC _e OP no 

perto do de 1 ~~2/1 ~ª9, a verba destinada para 
OCC a partir de-1987 decresce de forma as
sustadora chegando a 3,0% em 1989, o que 
coloca as Instituições Federais de Ensino Su
perior à beira da falência. 

. . 

A tabela (coJunas 6 e 1) nos m9stra que 
os valores nomiliais defladonados para OCC. 
por mais que OP tenha aumentado, conti
nuam decrescendo. isto desmistifica a afirma
ção de que "o percentual OCCfOG decresce 
mais com aumento no valor nominal ( defla
cionado) para occ·. 

2. · Metodologia: 
TomOu-secomoíndice-baseoanode 1986 

= 100% .I\. partir dai os valores foram atuaÚ-

zados em cruzados novos com base em mar
çç!â9.'Tõm_ém0s _ç.Qrrio exempTo o ano'-base 
1972: . . - - __ _: __ _ 

- Valõi' Nominal de PessOal em cruzado novo 
840,00 

.....,.Valor Nominal de 00:: em- cruzado novo 

-Inàice-.m~~ço89 . 
-fndice-base 1972 

. 268,00 
l0.783,90 

0,0235 

Valor de~lacionado/1972 de OP para março/89== 

X 10.783,57 = 385_455 

( 
?f.8 ) ·-· ., .J ~ .--~ 

o' o:os 

Valor defl<ICionodo/1972 de oc rata III <JJ" Ç Ú /89 -

x 1 o . -, n :1 , ~; 7 1:?2.979 

.l.~'~Y.~ da _l:vnl_'!_•;_iír,_, t.1:~ rwc e occ das IF ES 197? /1 ;"IFJ9 
ur; OP 

Em <lllCXO. 

n, .,,:i lL.J, 1l úc maio de ·19[19 

Coorderwç"Jo do G;T de Vt:rmr.s da 1\IJDES-SII~DIC/\TO Nf\CIO:~f\ 
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~ .:~~; Go S.?~or C.;.s F.::Ce:a.:.s ca A:-.C25-S::::c.::::Arc 
t;;:;c!.cn-.: c:>cla:ecc c;uc, cor.: o re~juste.ccncedido er.1 

Qj.t.i.ê9, de 51,66%, re~L::;erou o salári_o de_ 99,13% 

/

c,:, ~.:.~.~:-.!v de C i .03.33. Lar..bra que o -salário ern 

J_I.G3.e3 foi rec~;:;;:;erado ao: nivel Go ~.!.>Lal da . ç;reve .. 

Cc_ i'937;; Cc:lsiCera o Setcr., para efei,to de. un!fic<l

.;:!·o C:;; ~c:.~..:-.ta cc:a o cc.-ij~;:t.c Ce Sa:vidqres ?úb.licos 

h::c~:o:-<.!..-;, o •J'~:i.o:- do o::alá::!.d c:a Gi,01.'89 co.mo: · de: 
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Ao se COJhfJnrnr na l;1bela o salGrio-ba~c cm 20 llor~s qúe o 
' docente ir6 rcc~t,rr co~ o s~l~riu r~~vindica~6 J)Cla catcgnri~, con~·· 

l~nlal~·OC ns ~cguinlcs Jtslorçõcs: 

·n ·wl.r;n .· , Assi!:.l~nle: '> 
/\DJt!N.l O - ft U X .i1 i C!l.' 3 

/tDJUiHO 3 - J1rJxili:a 2 
AI)JUh!TO 2 - Auxil.iDr 

Abaixo da clnssc Adjunto 2 n5o há .mais COl'!"espo.ndênci~.· 

Jsso !.>lgnifca que estamos sofrci-Jdo um achatnm~nto na ordc:m ·.de _ 6 

(seis) n.ivt.ds n:1 t;:;bcLa saluriaL 

Se tom.armos como c>.:c:t:-.plo o s~l;hio do prof~:ssor 

com 20 llorzs, ns ~erdas se tornam nvillantcs. 

Salári~-bose com a rcposiçH~ reivindicada 
Sal,rio-base com o Indi~e proposto pelo governo. 
Perda do sal~rio-base 

titular 

:;1.002',0"3 

6i5,55 

.386,1~8 

Cnso ele' tenha incentivos, verificam-sé ·as s~guin(es dc

tcrioraçDes no sal~rlu-base. 

Mestrado ( 15?:!) 

Doutorado (7.5l';) 

QÜlnqÜênio C 5%) 

92,.33 

1.53,88 

30,77 

Perda do !.l3l.:írlo-brise - 386.~8 

Perda do_in_cent)vo cem o mestJ""ado 92,33-

Perda sal ad al 291.;;. 15 

Perdo de tJGfnq(\~nio (?94,15 ~ 30,77) 9i5r 

ISto cqu\v(llr~ a .4? .•. :~ .!~!~2.~ de ·lllO_tJislério."· 

f'r·r1J~1 clo ~al~!Jü-l)a~e 

PcJdn tln loç~·rrl.ivn com o OolJlorocio 

Pl?rdn snlarir1l 

f'(·rda dr.- qulr~q;J,:nio 

hlo cqrJh•LllC a ~I_1~ ~ de mJglSlério. 

30.G 1 1l8 

153,8fl 

?32,60 

7,5. 

llt~IC·;!.o:? q-/{! r.' mo dco;.C"onoel~!lf•vrd_o do._Plilnn Veriir; a t·•·rtl·, 

$~r~ ~!ndu nnior, u·~a N~l Qt1c os sal6rios de ~~lo serro p~oas c~ 

.Junho t:Orn nma cxpec: ..ilh·~ 'de infla,;d? clcv~da. 

Q{flsílla, 15 d.? t·~:do de 1989 

Cuor.t~~·:rHJÇ:io dú GT de \rr.r.3r;s da 'r,t--10[5-SII~DlCATO r:·~cJCN/(L 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son.Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.)-~ Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, estão em Bras.ília mi
lhares de produtores rurais, principalmente so
jicultores. Querem uma solução d.o Governo, 
quanto ao preço de mercado da soja, o qual, 
em vírtude da pol(tica cambial, se toma um 
plantio s_enão deficitário, pelo menos. não· 
compensador. 

Os agricultores, por ~us sindicatos, coope
rativas e representantes vários, vêm ínsistindo 
numa solução negociada, no entendiri1ento 
com o Governo. Primeiro s.ob a fauna de ape
los veementes, de memoriais que explicavam 
a situação, de manifestações, depois em movi
mentos de rua e a céu <;~berto, c.omo passeatas 
de protesto. Agora, estão em Brasília. 

Até aqui o Governo nem os atendeu, nem 
chegou a conversar dir~itQ, nem ofereceu in
terlocutores. Portanto, nem se chegou a iniciar 
sequer uma negociação. 

E perfeitamente possível supor que o Gover
no tenha razões para não atender às reMndi
cações dos sojicultores. Mas nem explicar as 
razões do Estado, as razões do Governo, aí 
fica difícil entender, e fica impossível justificar. 

Quero associar-me .aõ esforÇo que muitos 
parlamentares vêm' fazendo, insistihçlo junto 
às autoridades govemame_ntals para que rece
bam as iideranças do moVimento elos soj!cul
tores; que o Governo dialogue com oS produ
tores rurais, que busque uma soluçãO nego
ciada, ou que mostre à Nação por que não 
o faz, por que permanece em silêncio, por 
que deixa de aprofundar e agudizar mais esta 
crise localizada. 

Trata-se de atitude rnínjma de respeito a 
quem produz, por quem trabalha, por quem 
faz a sua parte para vencer a crise e. gerar 
a riqueza. 

Os agricultores, principalmente médios e 
pequenos, têm cumprido rigorosamente a sua 
parcela nesta fase difícil da vida naciorial. Se 
protestam, se exigem, têm, com certeza, par
cela substantiva de razão e verdade. Querem 
ser ouvidos. Têm o direito de _ser ouvidQs. É 
o apelo que também daqui dirijo às autori-
dades do Executivo. _ _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Dival-
do Suruagy. -

O SR. DIVALDO SUROAGY (PFL- AL. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, estou consciente de 
estar correndo o risco de uma temeridade, 
ao abordar a grave questão educacional braSi
leira numa Casa que abnga, pelo menos, qua
tro ex-ministros da Educação, tOdos homens 
públicos de notória ~eriência poUtica e res
ponsáveis por administrações de incontestável 
e reconhecido sucesso na Pa.s~ da Educação. 
Temerldade ainda maior pode ser o fato de 
minha abordagem se dar na presença de ou-

tros eminentes cóle"gas que, como o Senador 
J_oão Calmon, ins-creveram seu nome na histó
ria da Educação e do Ensino neste Pais ao 
conseguir, primeiro através da emenda consti
tucional que leva o seu nome, e depois, na 
Assembléia Nadonal Constituinte, a vincula
ção de recursos póbHcos para a Educação 
brasileira, na União, rros Estados e nos Muni
cípios. 

O panorama do sistema educacional brasi
leiro, no entanto, tal como pretendo abordá-lo 
neste pronunciamento, não se cinge a aspec
tos técnicos, sejam eles pedagógicos QU didá~ 
ticos, e menos ainda a questões conjunturais 
que tódos sabemos graves e preocupantes, 
no momento de transição por que passamos. 
Pretendo_situar-me, sobretudo, na pollt!ca 
educacional do País, em face das reformas 
insistentemente reclamadas por educadores 
e autoridades nessa matéria, em face do futuro 
e com base na experiência !Íerdada de tantas 
gerações que contribuíram, com maior ou 
menor grau de eficácia, para a história da Edu· 
cação brasileira. -

Minha primeira constatação, Senhor Presi
dente, se baseia em fatos e oon_siderações de 
ordem estatística. Nos pouco mais de cem 
anos que nos separam do primeiro censo rea
lizado no Brasil, em 1872, caminhamos larga
mente, e com incontestável sucesso, na supe
taçâo dos índices de analfabetismo no País, 
em termos relativos. Naquele ano, éramos 
uma população de quase dez milhões de habi
tantes, dos quais setenta e cinco por cento 
analfabetos. Um século e uma década depois, 
tínhamos exatamente inVertido a situação, já 
que a taxa de analfabetismo, entre os maiores 
de sete anos era, em 1980, de 25,5%. Se exa
minarmos os números absolutos, porém, va

--mos--verificar que estamos hoje em situação 
muito mais grave, na medida em que nesses 
cento e dez. anos triplicamos a população de 
analfabetos entre os maiores de sete anos de 

- idade. Passamos de seis milhões, em 1872, 
para exatos dezoito milhões, em 1980. 

Corremos riscos que se evidenciam pela 
constatação de que essa sltuação tendo a se 
agravar, mesmo em termos relativos. A taxa 
de analfatismo geral, que era de 25,5% em 
1980, tinha atingido, cinco anos depois, o per
centUal de 27,1%. 

A continuar a.tendênda atuat, entraremos 
·no- sl:ltulo vinte e um com um número de 
analfabetos quatro vezes maior do que aquele 
que tínhamos no frrn do sécUlo dezenõve! Te
remos, a despeito das conquistas em termos 
relativos, regredido irreparavelmente em ter
mos absolutos, não sendo absurdo afirmar 
que o século vinte, nessa matéria, foi um sécu
lo de frustrações e derrotas. 

Ftz questão de começar por aí a minha inter
venção para concluir que ou concentramos 
esforços na superação essa carência nacional, 
ou sucumbimos ante Um dós- aspectOs mai$ 
dramáticos da dívida social brasileira. O texto 
constituciOnal que promulgamos no ano pas
sado revela essa preocupação quando, no arti~ 
go sessenta do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, prescreve que "nos dez 
primeiros anos da promulgação da Consti-

tuição, o poder público desenvolverá esforços, 
com a mobilização de todos os setoreS organi
zados da sociedade e com a aplicação de, 
pelo menos, cinqüênta por cento dos recursos 
a que se refere o art. 212 -da Constituição, 
para eliminar o analfabetismo e Universalizar 
a· ensino fundamental". 

Em que pese a boa intenção do texto. ele 
é inaplicável em face da discriminação das 
rendas da União empregadas ha Educação 
e no Ensino, que destina setenta por cento 
dos recursos da Emenda Calmon e 49,1% 
dos recursos globais do MEC aó eYlsffiCn.mr
versitárto. Cumprtr o dispositivo constitucional 
do artigo sessenta implicaria, no mínimo, em 

. inviabilizar a existência, o funcionamento e a 
manutenção de algumas universidades fede
r~s, durante uma década. 

Entendo, porém, que a intenção desse dis
positivo constitucional deve ser buSCada a 
qualquer custo. É preciso, no entanto, concor
dar com virtualmente todos os diagnósticos 
que afirmam que só eliminaremos e erradica
remos o analfabetismo no Brasil quando e 
se universalizarmos o ensino de primeiro grau. 
Se hoje conseguíssemos alfabetizar todos os 
analfabetos J11.aiores de sete anos em apenas 
vinte e quatro horas, teríamos apenas adiado, 
mas não resolvido o problema do analfabe
tismo. Não podemos nos esquecer que os 
oito milhões de crianças em idade escolar, 
fora da escola hoje, são exatamente os analfa
betos de amanhã. A erradicação do analfabe~ 
tismo, portanto, pressupõe a necessidade de 
estancarmos essa fonte de sua permanente 
alimentação. Atende-se ainda para a" drcunsR 
tânda de que apenas a universalização do en
sino de primeirO grau nâo basta, enquantO 
o índice de evasão até a quinta série for de 
vinte e sete por Cento, e na medida em que 
oitenta e sete por cento dos alunos matricu
lados não concluírem a quinta série. 

Três medidas simultâneas se fazem neces~ 
sárias: univer~~r o ensino de primeiro grau, 

- diminuir os índices de repetêncía e acabar 
com a evasão escolar. 

A questão da universalização do ensino de 
primeiro grau, portanto, não tem a ver so~ 
mente com o analfabetismo, como um indica
dor social de relevância ho munâo conteni.po
râneo. Tem a ver, também, com o próprio 
futuro do País, na busca de um desenvolvi
mento auto-sustentado, de autonomia tecno~ 
lógica e do aprimoramento científico e cul-
tural. - · 

Sob este aSpecto, podemos dizer·que o texto 
da atual Constituição, ao consagrar no artigo 
duzentos e oito definições já superadas como 
"ensino fundarQental" e "ensino médio", ·con-

. ..,sagrou um retroce~o em relação ·à ·sistemá
tica vigente da própria Lei no 5.692._Cóni efeito, 
ao estabelec_er a divisão dos grauS de ensino, 
a legislação ordinária buscou a obrigatorie
dade, a gratuidade e a universalização de pelo 
menos oito anos c;Ie escolarização chamada 
de primeiro grau, através de um só curso que 
somou os quatro anos do curso denominado 
"primário" às quatro séries do chamado "en
sino médio", ou o antigo ginásio. da tradição 
germâníca.-
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Restabelecendo uma dícotomia entre "en
sino fundamental" e "ensinQ médio", a Consti
tuição vigente preSCreveu que "obrigatório e 
gratuito" é apenas o "ensino fundamental", 
vale dizer, as quatro primeiras séries do ensino 
de primeiro grau] o inciso n do,artigo duzentos 
e oito, por sua vez, prevê apenãs a "Progressiva 
extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao · 
ensino médio". Isso sem dúvida equivale a 
um retrocesso em relação a toda sistemática 
anteriormente em vigor. Ou seja, a obrigato
riedade, a universalização e a gratuidade, 
atualmente, referem-se apenas aos quatro 
anos iniciais da escolariza.ção, e não mais aoS 
oito preconizadOs pela Lei n~ 5.692. · 

TOdas essas questões se- relacionam com 
dois _outros importantes aspectos da questão 
educacional brasileira: a_formação adequada 
do Magistério em todos os níveis _- o qUe 
implica em --àdequada remuneração e reco~ 
nhecimento da revelância sodal de sua tarefa 
-,e a destinação de recursos públicos e priva
dos para a modernização institudonal da Edu
cação no País. 

dades privadas cOm padrões internacionais de 
desempenho e eficiência, quer em matéria de 
ensino, quer me matéria de pesquisa. Isso, 
porém,- é a exceção, não a regra geral. Tal 
com·o- ·ocorre no primeiro e segundo grau, 
convfvemO{i com escolas, universidades e es
tabelecimentos de ensino çapazes de atender 

_ ao mesmo tempo a todos os requisitos acadê
micos exigidos no mundo desenvolvido, ao 
lado de out:L:es que cumprem precariamente 
algumas das fmalidades formais para as quais 
foram criadas. Reconheço que is~ é o resul~ 
tado das disparidades regionais brasileiras em 
matéria de renda e_ deSempenho social que 
permitiram ao ProfessOr Jacques Lambert 
diagnosticar há mais de. quarenta anos que 
éramos·dots Brasis, num só país com contigüi
dade territorial, unidade lingüística e diversi
dade cultural e econômica. 

O que se nota em relaç_ij.o ao ensino Univei"~ 
sitário e que nãs universidades de melhor pa
drão académiCo, rTielhor aparelhamento ma~ 
teria! e melhor desempenho científico, estão 
exatamente os que podem pagar a sua fornia
ção profi~io.nõl!r custeada indistintamente por 
toda a sodedade. Effi contrapartida, nas uni~ 
versidades que apenas cumprem algumas de 
suas finalidades institucionais, lançando no 
mercado de trabalho profissionais mal qualifi
cª-dos e sem poder de competição, estãQ os 

Temos ainda no Brasil. sorn~nte no ensino 
de primeiro grau, treZentos- mil professores lei
gos em exercido, setenta; por cento dos quais 
na esfera municipal e, preponderantemente, 
no meio ruraL Em c_ompensação, wn milhão 
de professores habilitados exercem outras 
profissões, em virtude da baixa remuneração 
e que se ligam~ nece_ssariarnente, o baixo pa
drão de qualificação e desempenho da Escola 
neste País. A habilitação do professor leigo 
é, como na questão da alfabetização de adul~ 
tos, uma verdadeira falácia. De acordo c;om 
as é:oncl~;.~sões da tese de Mestrado da Pr_ofes
sora Marta Teresa Marques do Amaral, da Fa
culdade de Educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais, "todas as políticas de habili
tação de professores leigos de primeira a quar
ta séries do primeiro grau foram inóc_u_as do 
PQnto d~ vista estatístlco, pedagógico e politi
co". Da mesma forma, ·seQundo informação 
prestada por nosso eminente colega Sen~dor 
Jorge Bomhausen, quando Ministro da Edu
cação, "dos cento e dezessetie mil professores 
leigos treinados em 1986; a maioria abando
nou o exerdcio da profissão por melhores sa
lários", o que, portanto, apenas corrobora as 
conclusões es@tisticas da Professora Maria 
Teresa, a que há pouco me referi. 

___ mais carentes, uma espécie de párias do mer~-
cado para os quais a educação formal não 
representa ·auhiento do -poder econômico, 
mobilidade social ati igualdade de oportuni~ 
dades na dispUta dos empregos e profissões 
melhor remunerados. 

Mais do qu~ treinar professOres leigos e não 
habilitados, temos é__qUe--fonT!.ar professores 
qualificados que, adequadamente rerounera- _ 
dos, socialmente reconheCidos e universal
mente seleci.onados, possam dar à escola pú
blica o grau de_ qualidade que _o Brasil já teve 
até a primeira metade deste século. Isto, po
rém, não será possível enquanto os recursos 
globais do MEC, como demonstrou o ex-Mi
nistro Jorge Bomhausen, na Subcomissão de 
Educação da Assembléia Nacional Constituin
te, continuarem sendo divididos em 13,6% 
para o ensino_ de primeiro grau, 19,1% para 
o ensino de segundo grau e 49,1% para o 
ensino de te_rceiro grau. -

Reside aí, em meu entender, outro proble
ma estrutural dos sistemas educacionais deste 
País. Temos universid_a_des públicas e universi-

Num país que ainda não conseguiu univer
salizar nem tomar obrigatório e gratuito o ensi~ 
no de prir:n_eiro grau, numa sociedade em que 
apenas qúatorze por cento dos jovens da cor~ 
respondente faixa etária está efetivamente cur
sando o segundo grau, esta gratuidade gene~ 
ralizada e não seletiva do terceirO grau é, no 
minimo, uma distorção social, uma injustiça 
moral e uma iniqüidade jurídica. 
, Os desafios que teremos qtie enfrentar para 

democratizar o ensino no País não passam 
por nenhum dos dois extremos entre os que 
defendem posições ideológicas radicais. Ne~ 
nhuma sociedade democrática do mundo oci~ 
dental consegue universalizar o ensino gratui~ 
~mente, em todos os níveis. Daí porque não 

--tem se11tido, em meu entender, o falso dilema 
e o i_nsus_tentável antagonismo entre_ escola 
pública versus escola privada. No Brasil, via 
de regra, desse confronto tem resultado cipe~ 
nas, de um lado, a perda de qualidade do 

, ensino público, e do outro, a inacessibilidade 
do ensino privado para a maioria das famílias 
e dos jovens em idade escolar. A escola deve 
ser úni~a. isto é, deve _obedecer aos mesmos 
padrões de qualificação e rendimento, quer 
seja ela pública, quer seja privada. Isso sim, 
em meu entender, é um sistema educacional 
democrático. O EstadO, porém, não pode exi~ 
g!f da escola privada aquilo que a escola públi~ 

- ca não atende. Ao mesmo tempo, não pode 
permitir padrões de desempenho da escola 
privada inferiores aos que a escola pública 
fornece e garante. 

Esse falso antagonismo que tem_ alimen
tado discussões acadêmicas de forte cunho 
ideológi<:::o, sem que dele resulte qualquer be
nefício para o País, não será t_esolvido com 
palavras de ordem que há mais de quarenta 
anos têm sido o mote alimentador dessa dis
·cussão. Nem terá soluç~ apenas com a desti
~_ção d_e mais verbas para a Edu(:ação ou 
mais verbas_ para a escola pública. -

A_ Emenda Calmorl [ai uni Passo politica
mente correto, moralmente inadiável, eU<:a
me!lte imperioso E;!_ economicamente acertado 
na superação do desafio educacional d.O.Pafs. 
A afetação constitucional da despesa pública 
em _favor da Educação [oi um avanço íniludível 
na mesma direção. Nada disso, no entanto, 
resolverá as nossas necessidades ou suprirá 

·as nossas carências neste setor_ se.. não resol
vermos as distárções estruturais. que defor
mam o sistema educacional brasileiro. o 8(8-
sil não pode continUar dividido, effi mã:iéria 
de ensino, naqUilo que alguns dos maiores 
educadores brasUeiros, como foi o caso de 
Anísio Teixeira, qualificaram como .a. dicoto
mia entre a escola para "os nossos_ filhos" 
e a escola pãrà "os mhos dos outros", 

Vejo riscos de agravamento de tais distor
ções s~ continuarmos a alimentar O corpora
tivismo das universidades, que ameaçam se 
transfqrmar em barricadas de interesses e priM 
vHégios de uma classe que serve exclusiva
mente a seus padrões e critérios de desem
penho, sem qualqUer controle social. Em mi
nha opinião pessoal, a universidade pública, 

_ tanto" qtiaôto a privada, deve ser dotada de 
autonomia técnica, didática, administrativa e 
finci.rlce"iia, aa ·mesma forma comO deve Ser 
pluralista, parã ~ue possa cumprir sua tripla 
finalidade de dar formação humanística profiS
sional, desenvolver a pesquisa científica e pro
mover a extensão de seus serviços a toda a 
comunidade. Neste sentido, entendo que os 
planos -d·a carreii-a em vigoi-, "além de SerCm 
~ma in~c~itável padronização do saber dife-_ 
re_n~~do _de professores, ferem o princípio da 
~utononiia _ufli:Versitári~. - - -
_ Esta autonomia, porém, tem contrapartidas 
sem cujo atendimento a autonomia não existe:. 
Assim ·c:omo toda universidade deve ser livre 
para fiXar_ a remurieraçãO dos qUe a faiem, 
sejam eleS professores ou membros do corpo 
técnico"e administrativo; deve também serres
ponsávél perante a sociedade a que serve e 
que a sustenta. Neste. sentido, é preciso ·que 
haja- Uma corresf)Ç>ri.dência objetiva, clara, in
sofismável e transparente entre as verbas que 
recebe do Poder Público e os serviços que 

. presta à comunidade. As verbas públicas não 
podem contihuar sendo alocadas sem crité
ri_os_objetivo.s, que levem em conta o número 
de alunos que abriga, a qualidade da pesquisa 
que" realiz-a e a natureza dos serViços de exten
são que presta à sociedade. Ela deve ser livre 
e autónoma, inclusive para fixar o crité_rio de 
remuneração de seus serviços. Q qüe não se 
pode permitir, nw;na sociedade pluralista e de
mocrática, é que a distribuição dos recursos 
públicos se faça através de critérios de pres
tígio politico, de: razões ideológicas, ou de 
condidonamentos de qualquer outra nature-
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za. É inadmissível, porém, que se faça, como 
hoje, sem qualquer condicionamento. 

Nesse sentido, externo- aqui meu ponto. de 
vista pessoal, segundo o qual a justa e dese
jável participação àe professores, alunos e ser
vidores.do corpo técnico-administrativo na es
colha dos dirigentes universitários não pode 
implicar na transform~ção desse processo nu
ma disputa eleitoral de caráter político, parti
dário ou ideológico. O que entendo comO jus
to é a prevalência do único critério compatível 
com o saber universitário: o. da qualificação 
acadêmica. 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores: 
Tenho dúvidas de que, mesmo decuplican

do os recursos públicos aplicados à Educação 
e ao Ensino, no País, teríamos capacidade de 
resolver este permanente desafio com que nos 
defrontamos desde os primórdios de nossa 
coloriização. Recentemente, o IPEA - Insti
tutO de Pesquisas Económicas e Sociais Apli
cadas da Secretaria de Planejamei1f.o pu&liCoü 
um estudo comparativo entre os _custos da 
universidade pública no Brasil e em outros 
países, coin base em dois critérios: o custo 
por aluno e a relação professor/aluna. 

Esses dados provocaram mtensa e imediata 
reação por parte da comunidade acadêmica 
que _contestou a_ valtdade dos cálculos que 
não .levaram em.consideração os diferentes 
serviços prestados _à sociedade, com os dos 
hospitais universitários e a·manUteiiÇã6-dê.la
boratórios de pesquisa de interesSe de órgãOs 
e empresas públicas. Alegaram alguns dos rei
tores que se_ pronunciaram sobre o tema a 
diferença _de custos entre os diferentes cursos 
e habilitaçõ_es oferecidos; o que sem dúvida 
é um fator relevante_ a ser levado em conside
ração. Por mais precários que sejam os dados, 
porém, uma conclusão é incontestável: a alo
c~ção de recursos públicos às universidades 
federais, qualquer que seja a sua configuraçao 
jurídica, não obedece a qualquer critério de 
racionalidade, e o que é pior, a qualquer crité
rio conhecido e apl!cado indistintamente a to
dos os centros de ensino de terceiro grau. 

Por essa razão; entendo que o Poder Público 
tem o dever de pleitear que o fórum próprio 
de debates, que é o ConseJho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, fixe tais- critérioS e 

os submeta ao crivo. e à discussão do Coil
gresso Nacional. Com base neles, se faria. a 
d_istribuiçãg_ das verbas públicas destinadas ao 
ensino de terceiro grau. Atendido esse requi
sito, caberia ao Congresso Nacional definir, 
imediatamente, e sem protelações, os meca
nismos de controle social a que deveriam se 
submeter as universidades, inquestiona~ 
velmente dotadas de plena, completa e irres
fritci autõnomía, em face do texto constitu
cional vigente. 

No âmbito do ensino de primeiro e segundo 
graus, Senhor Presidente, j:jfeCoriizo Solução, 
s~ não igual pelo menos similar. Entendo co
mo justo e igualmente desejável o direitO .de 
escolha dos diretores das unidades públicas 
de ensino. Mais do: que isso, defendo mesmo 
a ampliação desse sistema. Trata-se de uma 
questão entregue hoje à esfera de comPetên~ 
da dos estados e munidpios. No entanto, co
mõ a questão educacional é matéria de salva
ção nacional, entendo que pelos menos o en
sino não pode ficar ao sabor e ao_ exdusivo 
critério do poder político de prefeitós e gover
nadores que mudam a cada quatro anos. Mes
mo por que a Educação não é apenas assunto 
de governo, mas problema de toda a socie
dade. Nessas condições, vejo como algo dese
jável a adaptação à nossa realidade do modelo 
de administração local do siStema educacio
nal vigente nos Estados· Unidos, onde juntas 
de educaçâci de caráter multidisciplinar deci
dem, com base na autonomia das unidades 
eS_Colafes,·o destirio e o Cri'tériO de distribuição 
clãs Vefba.S públiCã.S para cada sistema, cum
prindo ainda o papel de controle social de 
seu desempenho. 

Teríâmos, por conseqüência, um sistema 
ao _mesmo_ tempo unificado, descentralizado 
e autônOffiõ, capaz de suprir as caréncias lo
cais em matéria de edUcaÇão e ensino. Atra
vés deste método, acabaríamos de vez com 
a interferência política nUma questão que é 
-tamO_ém_ de cunho sõciãl,-estabilizando de for
ma permanente as relações entre a escola e 
a comunidade e arbitrando os inevitáveis con
flitos de interesse entre: a demanda de salários, 
beneficios,e_reconhecimento.dos professores, 
técnicos e servidores da área de educação, 
e a possibilidade. de seu atendimento por parte 
da sociedade que o· custeia. Com a vantagem 
adicional dê_ elirilii'larinós a desriecessâria e 

indêbita interferêÕcia do Estado que atê ~je 
produziu apenas os resultados dramáticOs a 
que inicialmente me referi. 

Sejam quais forem os rumos que venha 
a tomar a educação no Brasil, depois de inú
meras e sucessivas reformas cujos resultados 
ainda não foram convenientemente avaliados, 
creio que o_ ponto focal de toda e qualquer 
política educacional passa necessariamente 
pelo ajustamento de sua concepção, orientada 
pela centralização administrativa e pelo exces
so de controles formais e muitas vezes desne
cessários. a uma sociedade que é pluralista 
em sua coniposição política, étnica e geográ
fica, e que dieve, portanto, ser democrática 
em sua formulação e dinâmica em sua exe
cução. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn~iro) 
....:.... Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão;·çonvocando uma extraor
dinária, a realizar-se joje, às 10 horas e 26 
minutos, com a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n'? 38, de 1989 (ofereddo pela Co
missão de Assuntos Económicos Como ~:on
clusão de seu Parecer n? 120, .de 1989), que 
autoriza o Governo da Clnião a contratai Ope
ração de crédito externo suplementar, no valor 
equivalente a três_ milhões e novecentos mil 
marcos Alemães. jJ.Jnto ao Banco da Bavária. 

-2-
Discussão. em b,.un_Q único, do Projeto de 

Resolução n" 39, de 1989 (apresentado pela 
Comiss_ão de Assuntos Económicos, coíno 
condusão de seu Parecer n? 121, de 1989), 
_que autoriw, a Companhia Vale dO Rio Doce 
- CVRD, a contratar operação de crédito ex
temo, com garantia da União, no valor d~ até 
dois milhões, setecentos e vinte e um mil e 
seis-centos dólares. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Caineiro) 
-Está encerrada a sessãO. 

(Levanta-se a sessão às 1 O horas e 22 
inlnutos.) -- · 

Ata da 91 \' Sessão, em 30 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

ÀS 10 HORAS E23 MINUTOS, AOIAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SEJYADORES: . 

Mário Maia - Alu:ízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres -Carlos De'Carli
Aureo Mello- RonaJdo Aragão- Qlavo Pires 

- Almir Gabriel-Jarbas Passarinho- Moi~ 
sés Abrão- Carlos PatJ:ocínlo -Antonio Luiz 
f.taya - Alexandre Cq.sta - Edison Lob~o 
-João Lobo - ChaQàs Rodrigues - Hugo 
Napole~ - Afonso Sancho -Mauro Bene
vides - José Agripino - Lavoisier Maia -

Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -
Marco Maciel-Mansueto'de Lavor- Divaldo 
Surua,gy _;__ T eotonio Vilela Filho- Frapcisco 
Rollemberg - Lourival Baptista - Luiz V~ana 
-:-Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -_Josê 
Ignácio Ferrei,ra- Gerson Camata ~_Jamil 
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Haddad- Nelson Carneiro~ Itamar Franco 
-Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo 
Gomes - Fernando Henrique Cardoso _;_ 
Mauro Borges -iram Saraiva - Pompeu de 
Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho -
Roberto Çaftlpos--= Louremberg Nunes Ro~ 
cha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Dirceu Carileiro- Nelson Wedekln- Carlos 
Chtarelli -José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareciM 
menta de 57 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, dedar.o aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 1'1• 36Íl, DE 1989 

' Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alíriea "b"; do Regimento Interno, para 
o projeto de Lei da Câmara n? 20, de 1989, 
(n9 2.008/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que altera 
a Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Am
biente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, a Lei n9 7.735, de 22 de fevereiro_ 
de 1989, a Lei n., 6.803, _de 2 de junho de 
1980. a Lei n• 6.902, de 21 de abril de 1981, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 30 __ de junho de 1989. 
-Ronan Tito- Chagas Rodrigues-Jarbas 
Passarinho -Afonso Sancho. 

REQUERIMENTO N' 369, DE 1989 

Requeremos urgência, nos Íermos do art. 
336, alínea " ", do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei da Cãinara n" 21, de 1989, 
que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 30- de" junho de 1989. 
-Ronan Tito - Chagas Rodiigues --JarblJs 
Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, fi do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- Passa-s_e à · 

ORDEM DO DIA 
-Item 1: 

Dtscussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n., 38, de 1989 (oferecido 
pela Comfssão de Assuntos Econômtcos 
como conclusão de seu parecer n9 120, 
de 1989), que autoriza o Governá da 
União a contratar Operação de Crédito 
exterior suplementar, no valor equivalente 
a três milhões e novecentos mil marcos 
alemães, junto ao Banco da Bavária. 

A matêria foi incluída em Ordem do Dia, 
em virtude de dispensa de interstício conce_
dida em sessão anterior. 

Em dfscussão o projeto, em turno -1:irii2o. 
(Pausa.) 

- Não havendo quem peça a palavra, enc@rro 
a discussão. 

Em votação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovado. ' 
A matéria irá à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Pfojeto 
-de _Resolução no 39, de 1_989 (apresen-

----tado pela Comissão de Assuntos Econô-
micos, como conclusão de seu Parecer 
no 121, de 1989), que autoriza a compa
nhia Vale do Rio Doce - CVRD, a con
tratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, no valof de até dois 
milhões, setecentos e vinte e um mil e 
seiscentos dólares. 

A matéria foi incllifda na Ordem do Dia em 
viitude da dispensa de interstício concedido 
na sessão anterior. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão Diretora, para a 

redação final 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Es-gOtada a matêria constante da Ordem 
do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Re
querimento n9 368, de urgência, lido no Expé
diente, para o Projeto de Lei da Câmara no 
20, de 1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs.-senadores que estiverem de acordo 

queiram pêfri"lanecer Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqüência, passa~se á apreciação 

da matéria._ 

Dis~ssão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Oimara do_s_ Deputados n1 20, 
de 19.8_9, _de_iniciativa_do _SenhorJ>resi_
dente da República, que a1tera a Lei n"' 
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dis
põe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de for
mulação e aplicação; a Lei n~ 7.735, de 
22 de fevereiro de 1989; a Lei IT' 6.803, 

-de 12 de junho de 1980; a Lei no 6.902, 
de 21 de abnl de 1981, e dá outras provi
dências. 
- _Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais. 

Solicito ao nobre Senador Nabor Júnior que 
proceda à leitura do parecer _da Comissão de 
Assuntos Sociais. do Relator Senador Leopol
do Peres. 

O SR. !'lABOR JÚNIOR (PMDS - AC. 
Para· proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: -

l-Relatório 

Nos termos do art. 1.34 dOReglrTiefttO Co
mUm, a CáiTiara dos De-putadOS envia à delibe_
ração do_Se"nadp Feçleral projeto d€:-·lei ·de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, 
através da Mensagem n~ 166/89, que dispõe 
sobre a Política NaCional do Meio Ambiente 
e o Cadastro TécniCo Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental. 

Apreciado pela Câmara dos Deputados, 
após análise de três comissões técnicas -
Constituição e Justiça, de Deresa do Consu
midor e do Meio Ambiente e de Desenvol
vimento Urbano, Interior e Índio - o projeto 
em pauta foi aprovado, nos termos do substi
tutivo apresentado pelo relator da Comissão 
de Constituição e JUStiÇa, Deputado Vilson 
Souza. - · __ -

A exposição de motivos que acoinpanhou 
a mensagem presidencial, assinada pelos Mi
nistros João Alves FQho, do Interior, e General 
Rubens Bayma Denys, da Secretaria de Asses
soramento da Defesa Nacional, ressalta a 
•·conveniência de elevar o nível da adminis
tração dos problemas do meio ambiente à 
importância que este assume, em consonân
cia com nossa política interna e o relaciona
mento do nosso País com as demais nações". 
Enia:iiZa, também, a oportunidade da criação 
de um ··Conselho Superior para -ãS questões 
do meio ambiente", alçando-o à liderança do 
Sistema Naciona1 do Meio Ambiente. 

O projeto em exame é, ademais, um dos 
resultados do Programa '"Nossa Natureza", 
lançado pelo Governo Federal no final do ano 
de 1988, com o o_l:;>jetivo de encontrar soluções 
para a destruição da Amazônia, rios seus múl
tiplos aspectos. 

Nos profícuos debates suscitados pela Câ
mara dos Deputados, ao ensejo do exame da 
matéria, ficou patente a existência, na redação 
enviada pelo Executivo, -de algumas impro
priedades técnicas e outras políticas. 

Na área técnica, o substitutivo aprovado in
trOduziu importantes aperfeiçoamentos rela
cionados à apreciação de estudos de impacto 
ambiental (art a~._ lf), à proteção das reservas 
extrativistas (art. 9", VI), à instituição do Relató
rio de Qualidade de Meio Ambiente e outros. 

Destaque-se, sem dúvida! a aprovação das 
. m-odiífcações- necessária-s-à-efertva--reguia~ 

mentaçã.Q do crime contra o Meio Ambiente, 
previsto ·na Constituição, e agora proposta, 
com·as r~pectivas penas, para vigorar como 
art. 15 da Lei n" 6.938, com muita propriedade. 

Da. mesma forma, o substitutivo amplia a 
figura do Cadastro TécniCO, definindo duas 
modalidades distintas: a das atividades e ins
trumentos de defesa ambiental e a das ativida
des potencialmente poluidoras ou utilizadoras 
de recursos ambientais. . 

A prindparquestão política equacionaáa Ji.a 
redação final que chega ao SeJ1ado é a da 
existê-ncía do Conselho Superior do Meio Am
biente que, na versão original do projeto, agre
dia a representatividade técnica e_ social que 
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eram garantidas pelo Conama na direção das 
questões ambientais. 

A ampliação do conselho, com a presença 
garantida de 1 representante da Sociedade 
Brasileíra para o Progresso da Ciência, 3 repre
sentantes do Poder Legislaivo e 5 cidadães 
indicados pelas entidades ambientalistas não 
governamentais, sanou um viés autoritário-da
re no projeto originaL 

Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação 
do Projeto de Lei n"' 20/89, nos termos da 
redação fmal oferecida pela Cãmara dos De
putados. 

É o parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é favorável. 

CoiTlpletada a instrução da matéria, pas
sa-se _à discussáo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a diacussão. 

Em votação. 
Os Srs. Sen.:tdores que a aprovam queiram 

permanecer seritados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria irá à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 20, DE 1989 

(N~ 2.008/89, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente -da Repú
blica 

Altera a Lei n" 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, que dispõe sobre a Po!íili:a Na
cional do Meio Ambiente, seus fins e me
canismos de formulaçA.o e aplicação, a 
Lei n"· 7. 735, de 22 de fevereiro de 1989, 
a Lei n" 6.803, de 2 de juilho de 1980, 
a Lei n" 6.902, de 21_ de abrO de 1981, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Lei n<:> 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, passa·a- vigorar com as seguintes 
aherações: 
I- o art 19 passa a ter a seguinte redação: 

"Art.· ] 9 Esta lei, com fundamento 
nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 
225 da Constituição Federal, estabelece 
a Poütica Nacional do Melo Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, constitui O Ststem·a Nacional 
do Melo Ambiente - Sisnama, cria o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente -
Conama, e institui o Cadastro de Defesa 
Ambiental." 

II-o art 39 passa a vigorar na forma se
guinte: 

""Art 3~ ···········································-······ .. 

V- redfrsos ambientais: a atmosfera, 
as águas interiores, superficiais e subter
râneas, os estuários, o mar territorial, o 
solo, o subsolo, os elementos da biosfera, 
a fauna e a flora." 

III- o art. 6~ passa a vigOrar com a seguinte 
redação: · 

"'Art. 6• ............... -----·-··· 
I -Órgão Superior: o Conselho Supe

rior do Meio Ambiente - CSMA, com 
a função de assessorar o Presidente da 
República na formule.ção da política na
cional e nas c:tiretrizes governamentais pa
ra o meio ambient.e e _os 'recursos am
bientais· 
- Õ _:_Órgão Consultivo e Deliberativo: o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente_
Conama, adotado nos termos desta lei, 
para assessorar, estudar e propor ao Con
selho Superior do Melo Ambiente - CS
MA-diretrizes politicas governamentais 
para o meio ambiente e os recursos natu
rais, e deliberar, no âmbito de s_ua compew 
tência, sobre normas e padrões CÇ)mpa
tíveis com o meio ambiente ecologica
mente equilibrado e essencial à sadia 
qi.iãlidade de vida; 

UI- órgão Central: o Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis - lbama, com a fmali
dade de coordenar, executar e fazer exe-

-- cutal', cotno órgão federal, a política na
cional e as diretrizes governamentais fixa
das para o meio ambiente, e a preser
vação, consetvação e uso racionai, fiscali
zação, côntrole e fomento dos recursos 
ambientais; 

IV-Órgãos Setoriais·: os órgãos ou 
entidades integrantes da administração 
federal direta e indireta, bem como as 
fundações instituídªs pelo poder público, 
_c_ujas atividades estejam associadas às de 
proteção da qualidade ambiental ou 
àquelas de dlsciplinaffiento do uso de re
ct,JrsoS ambientais; 

V-Órgãos Se_ccionals: Os órgãos ou 
entidades estaduais responsáveis pela 
execução- de programas, projetas e pelo 
controle e fiscalização de atividades capa
zes de provocar a degradação ambiental; 

VI -Órgãos Localsi os órgãos ou enti
dades munklpais, responsáveis pelo con
trole e fiScalização dessas atividades, nas 

~~~;;~-~?.:.~~~-~.~~_:;.?.!~~:=-~ .. ---.--~ 
__ IV-o art. 79 passa a vigorar com a 
seg_uinte redação: 

"'Art. 79 O Conselho Superior do 
MeioAmbienle-CSMA-ternporfinali
dafle _assessorar o Presidente da Repú~ 
bHca na formalização da Política Nacional 
e das diretrizes governamentais para o 
melo ambiente e__os recursos ambientais. 

§ 19 Q COnselho_ __ Superior do Meio 
Ambiente - CSMA -_é presidido pelo 
Presidente da República que o convocará 
p'!lq menos 2 (duas) vezes ao ano. 

§ 29 São membros do Conselho Su-
peiiOi' do Meio Ambiente - CSMA: 

1-o Ministro da Justiça; 
II- o Ministro da Marinha; 
UI- o Ministro das Rel~ções Exterio

res· 
IV-o Ministro da Fazenda; 
V-o Ministro dos Transportes; 

VI- o Ministro da Agricultura; 
VII- o Ministro da Educação; 
VIII-o Ministro do Trabalho; 
IX-o Ministro da Saúde~ 
X- o Ministro das Minas e Energia; 
XI- o Ministro do Interior; 
XII- o Ministro do Planejamento; 
XIII- o Ministro da Cultura; 
XIV- Q Secretário EspedaJ de Ciência 

e Tecnologia; 
X:V- o Representante do Ministério 

Público Federar: 
XVI- o Representante da Sociedade 

~rasileira para o Progresso da Ciência -
SBPC; 

XVII- 3 (três) representantes do Poder 
Legislativo Federa!; 

XVJD- 5 (cinco} cidadãos brasileiros 
indicados pelo conjunto das entidades 
ambientalistas_· não govern~mentais. · 

§ 3~ Poderão participar das reuniões 
do Conselho Superior do Meio Ambiente 
- CSMA, sem direito a voto, pessoas es
pedalffiente- convidadas pelo seu Presi
dente. 

§ 49 A participação no· Conselho Su
perior do Meio Ambiente - CS/4A - é 
considerada como- de relevante interesse 
público e não será remunerada. 

§ 59 OMinlstrodofnterioré,sernpre
juízo_ de suas funções, Secretário-Execu~ 
tivo do Conselho Superior do Meio Am
biente - CS/4A." 

V- o art. & passa a vigorar cOm a Segltirite 
redação: 

""Art 8• ...................................... ·-·-·-

II- determinar, quando julgar neces
sário, a realização de estudos rlas alterna
tivas e das possíveis conseqüências am
bientais de RfOjetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, esta
duais e municipais, bem como a entida
des privadas, as informações indispen
sáveis; o Conselho Nacional âo Meio Am
bient'e - Conama - apreciará os estu
dos de impacto ambiental, e respectivos 
relatórios de impacto ambiental, no caso 
de obras ou atividades de significativa de
gradação ambiental, nás áreas. conside
radas Patrimônio Nacional peia Consti-
tuiÇão Federal; · 

VI- o art. 99 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 99 .............................................. ~······· 

VI-a _criaÇão- de espaços territoriais 
especialmente protegidos pelo poder pú
blico federal, estadual e municipal, tais 
como áreas de: proteção ambiental, de 
relevante interesse_ ecológico e _reservas 
extrativistas; -

X- a instituição do Relatório de Quali
dade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Re-
nováveis -lbama; 
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XI- a garantia da prestação de infor
mações relativas ao meio ambiente, obri
gando-se o poder público a produzi-las, 
quando inexistentes; 

XII-o Cadastro Têtl"lico Federal de 
atividades potencialmente polUidoras e/
ou utilizadoras dos recursos ambtentals." 

VII- o art. 1 O passa a vigorar na forma se-
guinte: 

"Art. 1 O. A construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de esta~Ie
cimentos e ativídades utilizadoras de re
cursos ambiE:ntais, considerados efetiva 
e potencialmente poluidores, bem como 
os capazes, sob qualquer forma, de cau
sar degradação ambientai, dependerão 
de prévio licenciamento de órgão esta
dual competente, integrante .do Slstema 
Nacional do Meio Ambiente - Sisnamª' 
e do Instituto arasileiro do Meio Ambiente 
e Re._cursos Naturais Renováveis - lba
ma, em carâ~er supletivo, sem prejuízo 
de outras licenças exigíveis. 

-··'§"'4~·····c~~~t;Srasileir~ 

do Meio Ambiente e Reçursos Naturais 
Renováveis-:._ lbama- o liCenciamento 
previsto no c:aput deste artigo, no caso 
de atividades e obras com significativo 
impacto ambiental, de âmbito nacional 
dU regional." -

' YJ,II-o art. 15 passa a vigorar com _a seM 
QUinte redação: 

· "Art 15. -O poluidor que expuser a 
perigo a incolumidade humana, animal 
ou vegetal, ou estiver tomando mais grave 
situação de perigo existente, fica sujeito 
à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos e multa de 100 (cem) a 1.aoo (mil) 
MVR. , _ 

§ 19 A pena é aumentada até o dobr,o 
se: 
J- resultar. 
a) dano krevers.Ível à fauna,_ à flor~ f! 

ao meio ambiente; 
b) lesão corporal grave; 
li-a poluição é decorrente de ativiw 

dade industriÇl]_ ott çl~ transporte; 
m-o crime é praticado durante a noiM 

te, em domingo ou em feriado. 
§ 29 Incorre no mesmo crime a auto

ridade-competente que deixru:- de promo
ver as medidas tençfentes a impedir a prá
tica das condutas ac::ima descritas." . 

IX-o art. 17 passa a vigorar com a seguin
te redaç!o: 

"Art. 17. Fica instituído, sob a admi
nistração do !n!rtit\lto S.rasil~iro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renová
veis -lbama: 
!~Cadastro Técnico federal de Ativi

dades e Instrumentos de Defesa AmPiel)
ta1, para registro obrigatório de pessoas 
físicas ou jutidicas que se dedicam à con
sultaria técnica sobre problemas ecoló~ 
gicos e ambientais e à indústria e comér
cio de equipamentos, aparelhos e instru-

mel)to:;;; destin.aQ.ps ao controle de ativida
des efetiva ou potencialmente poluido_r"'-s; 

ll- Cadastro Téchico Federal de Ativi~ 
dades Potencialmente Poluidoras ou Utili
zadoras de ReCursos Ambientais, para re~ 
gistro obrigatório de pessoas Jisiciis OlJ
jurídicas qlle se dedic::am a atividades po
tencialmente poluidoras e/ou a extração, 

- produção, transporte e comercialização 
de produtOs potencialmente perigosos ao 
meio ambiente, ássim como de produt~ 
e subprodutos da fauna e _flora." 

X-fica revogado expressamente o art. 16 
_da Lei n9 6.938, de 31 de ~gosto de 1981. 

Xl- [nclua-se. na referida lei, o seguinte art. 
19: -

"Art. 19. Ressalvado o disposto nas 
- Leis n?" 5.357, de 17 de novembro àe 

l967 e 7.661, de 16 de maio de 1988, 
a receita provenie!lte da ~plicação desta 
lei será _recolhida de acordo com o dis
posto no art: 49 Clã Lei n1 7.735, de 22 
de fevereiro de 1989." 

-Art. 29 o- a_rt. 29 da Lei n? 7.735, "de 22 
de fevereiro de 1989, pasSa' a vigOrar com 
a seguinte redação: -

"Arl 2° Fica criado o {nstítuto Brasi
leiro do Meio Ambiente e R~cursos Natu
rais ~enováveis- lbama, entidade autár
quica de_ regime épedal, dotada de per
sonalidade jurídica de dir.eito público, au
tonomia administrativa e fina_nceira, vin
-cttlada ao Ministério d_o ln~rior con:t _a 
finalidade de coordenarL.executar e f~er 
exec::utar a política nacional do meiQ am~ -
biente e da preservação, conservação e 
uso racionai, fiscalízação e controle dos 
recursos naturai& renováveis." 

Art 39 Nos dispositivos das leis n11 6308, 
de 2 de junho de 1980, 6.902. de 21 de abril 
de 1981 e 6.9.38, de ~I de ~go5!0 de 1981, 
Sl..!bstitua-se, onde couber, a expressão Secre
taria Especial do Meio_ Ambiente--~em~ por 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur~ 
sos Naturais Renovávels - Ibaffia. . 

Art 4c Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5o Revogam~Se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ Passa-se à _apreciação cio_ Requeriinento 
n9 369, çle urgência, lido n.o Expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara n~ 21, de_~989. 

Em vO~ção o requerimen'tc!. 
Os Srs. Sen.ador:es _qUe ~ aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. __ _ _ 
Em conseqü~nda, passa-se à apreciaçao 

da matéria. 

Discussão, em turno único, do_ Projeto 
de Lei da Câmara n';l 21, de 1989, de 
iniciativa do Senhor Presidente da_ Repú
bl,ica, que cria o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, e dá outras providêndas. 

Dependendo de parecer da COmissão 
de Assuntos Sociais. 

Solid~o ao nobre Senador Nab9r Júnior 
proceda a·Jéilu'ra do Pàréeer da _comissão de 
Assuntos Sociais, çlo _Rel_ator ~enador Leopol· 
do Peres. - - ' - · -. - · 

o SR.-!'lABOR J"úriiOR (PMDB - AC 
Para proferir parecer.} - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Projeto de lei da Câmara n9 21, 
de 1989 (n' 2.1! 6-E. de 1989, na origem), 
cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

..Oe.açÇ>rdÇ> ççrn o art. 1" do projeto, a criação 
do referido Jun_d.o ;tem '"o 6bjeiiVo d~ desen
volver os projetas que Visém 'ao u'só raciçmal 
e sustentável de_ ieCursàs natur;àis, incluindo 
a rnãnutenÇão, iTielhoriã ou recuperação da 
qualidade ambiérltal no sentido de elevar. a 
qualidade de vida da população brasileira~, 

Já o art. 29 dispõe qüe cOnstituirão reCUfS:OS_ 
dp fL!ndo çiotações orÇamentárias da_ C)ni~o; 
recursos resultantes de doaj;:õês;_t;;óntnbui
ções em dinheiro, valores; bens móveis e fmó
~s, que v~~ a reCeber de péssóas fLSica_s 
e jurídicas; ren~imentoS de qua1q~er .ní!ltureza, 
auferidos como remUneração d~cor~er.t.es de 
aPiicaçOes do .seu património; e ·ç>l!ll:o~ d~ti-
flados por lei. _ - - - . _ .. 

Por outro lado; pelo art. 59, são consideradas 
priciritáríaS aS aplicações de recu~S9s fil)arl
ceiros do fundo em projetas n~s á_reas de Uni
dades de Conservação; Pesquisa e. Deser:tvol~ 
vimento TE:lcQOlógico; Educ~sªq AmbJental; 
MãriejO e EXteilsãO Florestal; Des.elJ'{D}~en
to-InStitucíonal; COntrQle Ambieq.tal.e_Aprqvei
ta-mento Econômlco .Raci9Qal .e. ~u_step~vel 
da Flora e Fauna Nativas. Alér:n disso, estabe
lece, ainda, o"§ _2? çfo _ _rne:srn9 artigp ,que será 
dada prioridade ao_:; projetes que tenham_ sua 
áieã. de atuação n~ Am~ôp].a L~gai, s~m pre
juízo das ações_ em ~mbito naci_onãl._ -

De fato, os oQj~tivo~ ~mejados_ Corri a criaM 
çã()dO referidp_fundo re~sten_:t-~e da l)lafor 
relevância para a Nação brasileira. tspedal
mente, para as f!.ituras gera~~es que_ depen

_dem do esforço, pa_dpigêJ1cia ~ 99 ~e:nso de 
responsabilidade _da geração atual para dispo_- · 
rem das mínimas condiçc?es _d~ .sobr~vência. 
A preservação do -meio ambiente de modo 
a manier;-inelhorar ou recuperar a· qUalidade 
de vida da população brasileira é, pois, matéria 
de estrita_ segurança nac::lonal, devendo ser re
movidos=to~os _95 ó"i_ces_ à&@.. ur.Qente efeti-
vação ... _. ____ .. __ 

Eni face do ~osto, conclui-se serem evi
dentes .o..int~re:SSe. público, a Gportunidade e 
a conveniência ela medida, peTa qUe Somos 
pela aprovação dO referido proj~tb 'de lei. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é fãvórávef. 

- Em discussão. (Pausa.) _ . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussãó. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 
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PRO.JEI'O DE LEI DA CÂMARA 
... 21,DE1989 

(N~> 2.116189, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da Repú

blica 

Cria o Fundo Nacional de Meio Am
biente e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica instituído o Fundo Nacional 

do Meio Ambiente, com o objeti"!O de desen
volver os projetas que visem ao uso racional 
e sustentável de recursos naturais, incluindo 
a manutenção, melhoria ou recuperação da 
qualidade ambiental no sentido de elevar a 
qualidade de vida da população brasileira. 

Art. 2<? CoristitU.irão recursos do Fundo 
Nadonal de Meio Ambiente de que trata o 
art. }9 desta lei: 

I- dotações orçamentárias da União; 
n- re_cursos resultantes de doações, con

tribuições _em dinheiro, valores, bens móveis 
e imóveis~ que venha a receber de pessoas 
tisicaS e jurídicas; 

m- rendimentos de qualquer natureza, que 
venha a auferir como remuneração decorrente 
de aplicações do seu patrimôniO; 

IV -outros, destinado por lei. 
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurí

dicas que fiZerem doações ao Fundo Nacional 
de Meio Ambiente gozarão dos benefíciOS da 
Lei n9 7.505, de 2 de julho de 1986, conforme 
se dispuser em regulamento. 

Art. 3-? Os recursos do Fundo Nacional de 
Meio Ambiente deverão ser aplicados através 
de órgãos públicos dos níveis federal, estadual 
e municipal ou de entidades privadas cujos 
objetivos estejam em consonância com os ob
jetivos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, 
desde que não possuam, as referidas entida
des, fins lucrativos. 

Art. 49 O Fundo Nacional de Melo Am
biente é administrado pela Secretaria de Pla
nejamento e Coordenação da Presidência da 
República - Seplan - PR, e pelo lnstltuto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis -lbama, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Ibama, respeita
das as atribuições do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - Conama. 

Art 59 Serão consideradas prioritárias as 
aplicações de recursos financeiros de que trata 
esta lei, em projetes nas seguintes áreas: 
1-Unidades de Conservação; 
D- Pesquisa e Desenvolvimento T ecnoló-

gico; 
m-Educação Ambiental; 
!V -Manejo e Extensão Florestal; 
V- Desenvolvimento Institucional; 
VI-Controle Ambiental; 
VD -Aproveitamento Econômico Racional 

e Sustentável da Flora e Fauna Nativas. 
§ 1 Q Os programas serão periodlcarllente 

revistos, de acordo com os princípios e dire
trizes da política nacional de meio ambiente, 
devendo ser anualmente submetidos ao Con
gresso Nacional 

§ 29 Sem prejufzo das ações em âmbito 
nacional, será dada prioridade aos projetes 

que tenham sua área de atuação na Amazônia 
Legal . 

Art 6~ Dentro de 90 (noventa) dias, a con
tar da data da publicação desta lei, a Secretaria 
de Planejamento e Coordena~ão da Presidên
cia da República- Seplan- PR, e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis - tbama -_regulamentarão 
o Fundo Nacional de Meio Ambiente, fixando 
as normas para a obtenção _e distribuição de 
recursos, assim como as diretrú:es' e oS crité
rios para sua aplicação. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- "Sobre a mesa, redações fmals que, nos 
term-os do art. 320 do Regimento lntemo, se 
não houver objeção do plenário, vão ser lidas 
pelo Sr. 1 o;o Secretário. 

São lidas as seguintes 

PARECER N' 122, DE 1989 
(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 38, df: 1989. 

A ComiSsãO Diretora apresenta a redação 
final do Projeto d~ Re_solução n~ 38, de 1989, 
que autoriza o Governo da União a contratar 
operação c!E!! crédito externo suplementar, no 
valor de DM 3,900,000.00 (três milhões e no
vecentos mil marcos alemães), com o Baye
rische Vereinsbank Aktiengesellschaft (Banco 
da Bavária). 

Sala de Reuniões da Comissao, 30 de junho 
de 1989. - l'le/son Carneiro, Presidente -
Antônio LuizMaya, Relator -Pompeu de Sou
sa - Nabor ~únior. 

ANEXÕ.ÀO PAREcER N•122, DE 1989 

Redsçaq final do Projeto d~ Resolução 
n9 38. de 1989. 

Façci -sãber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, indso V, da Consti
tuição, e eu, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

Autoriza o Governo da União a con
tratar operação de crédito externo suple
mentaf, no valor equivafente a DM 
3.900,(}(}0.00 (tr_t§s mUhões e novecentos 
mil marcos alemães), com o Bayeriscbe 
Vereinsbank Aktiengensellschaft (Banco 
daBaváda). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo· da União autorizado, 

nos termos do art 52, inciso V da Constituição 
Federal, a contratar operação de crédito exter
no no-valor de DM 3,"900,000.00 (três milhões 
e novecentos_ mil marcos alemães). com o 
Bayerische Yereinsbank AktiengeseJlschaft 
(Banco da Bavária), destinada ao fmancia
mento pareia] do custo de importação de bens 
e serviços alemães para o Projeto de Capaci
tação Industrial Aeronáutica. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicaçã?. 

PARECER N' 123, DE 1989 . 
(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 39, de 1989. · 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
fmal do Projeto _de Resolução n" 39, de 1989, 
que autoriza a Companhia Vale do Rio Doce 
- CVRD a contratar operação de crédito exter
no, com garantia da União, ilo valor de CL$R
DA 2.721.600,00 (dois milhões, setecentos e 
vinte e um mil e seiscentos dólares dearing), 
junto à VB·AHB TAKRAF EXPORTIMPORT 
da República Democrática Alemã. , 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989.- Nelson Carneiro, Presidente
AntônioLuizMaya, Relator -Pompeu de Sou
sa - Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N' 123, DE 1989 
Redação fhi.al do Pfojeto de Resolução 

n• 39, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal apf.ovou, 
nos termos do art. 52, inciso Y, da Consti
tuição, e eu, Pt_:esi
dente, promulgo a .:.eguint 

RESOLdÇÃo N• DE 1989 

Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce 
- CYRD, a contratar oPeração de Crédito 
externo, com garantia da anião, no Và!or 
de CURDA 2,721,600.00 (dois iriUhões, 
setecentoS -e vinte. e um mil e seiscentos 
dólares clearing), junto à VJ3..AHB Takraf 
Export Jmport da República Democrática 
Alemã. 

O Senado Federal resolve; 
Art. 1 ~ É a Companhia Vale do Rio Doce 

- CVRD, nos termos dos incisos V, VIl e VIII 
ao ãri. 52 -da COO.StúuiÇão Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito externo no 
valor de CL$RDA 2,721,600.00 (dois milhões, 
-setecentos e vinte e um inil e seiscentos dóla
res clearing), junto a VB-AHB Takraf Export 
lmport da República Democrática Alemã, me
diante garantia da Unlão, destinada ao finan
ciamento de oitenta por cento do va1or da 
importação de materiais e componentes para 
seis guindastes ferroviários com capacidade 
de içamento de 125 toneladas. 

Art. 29 É o Poder Executivo autorizado a 
dar o aval d_Q_Tesouro· Nacional à_ operação 
mendonada no art. 1 ~ desta resolução,· me
dia_nte recebimento de contragarantias efeti
vas da Companhia Vale do Rio DOce-·CVRÇ>, 
observadas as demais exigências legais. 

Art. 3~ • Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnelio) 
- Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1~ ~~reiári?. _ --------

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 370, DE 1989 

'Nos termos do art. 321 do Re9'imento Inter
no, requeiro di~ pensa de publicação, para ime~ 
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diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução n• 38, de 1989, que 
autoriza o Governo da ((niãO a contratar opera
ção de crédito externo suplementar, no valor 
equivalente a três milhões e novecentos mil 
marcos alemães, junto ao Banco da Bavária. 

Sala das Sessões, 30 de ju$o de 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

O SR PR_ESIDENTf: (Nelson Cameiro) -
Aprovado o requerimento, passa-se, de ime
diato, à apreciação da redação final. 

Em dlscussão a redação final (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, o projeto vai à 

promulgação. 

O SR; PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 SeCretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N9 371, DE 1989 

Nos termos do art 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de pUblicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
-do Projeto de Resolução n9 39, de 1989, que 
autoriza a Companhia Vale do Rio Doce -:
C\tRD, a· 'contratar operaçã.o de crédito_exter
no, com garantia da União, no valor de até 
ç!ois milhões, setecentos e vinte e um mil e 
seiscentos dólares. 

Sala dás Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Jutahy Magalhães. 

_Ç SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ehi Votação ó'requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
_Passa-se à imediatQ apredação da ~:edação 

final. - -- -
Em discusSão. '(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. - -
Em votação a redação finaL 
Os Srs: Senadores que a aprovam queiram 

permanecer. sentados. (Pausa.) 

Aprovada a redação finai, o projeto vai à 
promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência convoca sessão -extrãordi
nária para 1 O horas e 39 minutQs de. hoje, 
-Com a segyit1te . -

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
Prejudicada · · 

PrOjetO- de Ler da--Câriiarã nç- 249, de 1983 
(n~ 1.743n6, na Casa de origem); qúe altera 
o art. 89 ela Lei n~ 5.107, de 1~ de setembro 
de 1966, que "crla o Fundo de.Garantia do 
Tempo de Serviço~ EGTS e dá Outras provi-
dências". - - - _ 

O SR •. PRESIDENtE (Nelson éameiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. 
~ encemi.da a sessão. 

(LevanttJ-se a_ sessão às I O horas e 34 
minutos.) - -

Ata da 92~ Sessão, em 30 de junho de 1989 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

As 10 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM.SE 
PRESENTES OS SRS. SENAIXJI?E& . 

Mário Mata- Aluízlo Bezerra- Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Aureo Mello ~ Ronaldo Ar.agão- O lavo P'rres 
- Almir Gabrlel-Jarbas Passarinho- Moi
sés Abrão- Carlos Patrocínlo -Antonio Luiz 
Maya - Alexandre cOsta - Edison LObão 
-João Lobo - Chagas Rodri.gl!eS - Hugo 
Napoleão - Afonso Sancho - Mauro Bene
vides - José Agripino .....:. Lavoisier Maia -
Marc:ondes Gadelha - Humberto Lucena -
Marco Maciel-Mansueto de Lavor- Divaldo 
SuruaW-T eotorüo Vilela Filho- Francisco 
Rollemberg - Lourival Baptista - LuiZ Viana 
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José 
Ignáció Ferreira ~ Gerson Cêimata----Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro- Itamar Franco 
-Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo 
Gomes - Fernando Henrique Cardos_o -
Mauro Borges - lran Saraiva - Pompeu de 
Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Ro
cha -Márcio Lacerda -Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Carlos 
Chiarelli -José Paulo Bisai. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Cameiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 57 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos __ 
trabalhos. 

preceitua o art. 71, inCiso I, da Consti
tuição: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa registra a presença na Casa, do 
ilustre Presidente do Tribunal de Contas da 
União e da ilustre S~ Ministra Élvia Lordello 
Castéllo Branco, que tiveram a gentneza de 
trazer a esta Casa o seguiri.te aviso: 
Aviso n• 271·GP/89 

A Sua Excelência, o _Senhor 
SeiiãdOr "Nelson Carneiro 

30-6-89 

DD. Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Teiiho a honra de informar a Vossa 

Excelência que este T nbunal, na Sessão 
"-EspeCial realizada na data de ontem, deci
-diu, por unanimidade, emitir parecer favo
rável à aprovação das Contas do Governo, 
relativas ao exercício de 1988, na confor
mldáde dó Relatório e Parecer emJtidos 
pela ilustre Ministra Élvia LordelloCastello 
Branco, relatara do feito. 

2. -Junto ao presente, remeto a esse 
Congresso Naciona,l um exemplar dos 
mencionados Relatório e Parecer, oportu
nidade em que restituo os Balanços Ge
rais da União, compostos de 3 (trés) volu
mes. enviados a esta Corte por intermédio 
do ~~184, de 3-5-89, com vistas ao que 

3. Esclareço, ainda, que, oportuna
mente será enviada a 'Lo~a Excelência 

- a Ata da referida Sessão Especial, acom
panhada de todas as Declarações de Vo
tos apresentadas pelos Ministros deste 
Trtb411al sobre o assunto. 

Valbo-me do ensejo para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e distin
guido apreço. -Alberto Hoffmann,Presiden-
te. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa agradece aos Srs. Ministros Al_berto 
Hoffmãnn e É1via Lordello_ Çastello aranco a 
gentileza de trazerem pessoalmente a esta Pre
sidência o incluso aviso, relativo à aprovação 
das Cont.as do Governo, no Exercício de 1 ~8.8. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- -Sobie a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. ]9 Secretário. 

É lida a seguinte~ 

Brasma·,29 de junho de--Í-989 
Exm•Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor PreSidente. 
Comunico a V. EX' que o Senador Leopoldo 

Peres passará a integrar a suplência do PMDB 
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na Comissão de Assuntos Sociais em substi
tuição .ao Senador Me ira Filho. 

Ao ensejo, reitero a V. Ex' fneus protestos 
de consideração e estima. - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-A comunicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 372, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336 alínea b, do Regimento Interno, para os 
Projetas de Lei da Câmara n" I 4, de 1989, 
de iniciativa- do Senhor Presidente da Repú
blica, que cria a Comissão Coordenadora Re
giona1 de Pesquisas na Amazôniá (Carpam) 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, -30 de junho de 1989. 
-Ronan Tito- Chagas Rodrigues -Jarbas 
Passarinho. 

REQUERIMENTO 1'1• 373, DE 1989 

Nos termos do art. 336, b do Regimento 
Interno, requeremos urgênda para o Projeto 
de Lei do Distrito Federal n~ 32, de 1989, que 
"aprova tabelas das Fundações Públfcas do 
Distrito Federal e dá outras providênCias". 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Ronan Tito- PMDB -Fernando Henrique 
Cardoso - PSDB -João Lobo - PFL -
Maurfcio Corrêa ~ PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Os requerimentos lidos serão apreciados 
após a Ordem do Dia, na forma do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Há número para deliberação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 249, de 
1983 (n~ 1.743n6, na casa de origem), 
que altera o art. 89 da Lei n'l' 5.1 07, de 
13desetembrode 1966,que "cria o Fun
do de Garantia do tempo de Serviço 
(FGTS), e dá outras providências". 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforme Pare
cer n'l' 58, de 1989, da Cólnissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara ri' 249, de 
1983. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a comunicação à Câmara 
dos Deputados. 

A matéria será arquivada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-.Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento O'l' 372, de urgência, Udo no Expediente, 
para,o Projeto de Lei da Cãmara h'l' 14, de'· 
1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam perma

n~am sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à apre
ciação da matéria: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 14, de 1989, de 
iniciativa do Sr, Presidente da República, 
que cria a Comissão Coordenadora Re
gional de Pesquisas na Amazônia (Car
pam), e dá outras providências. (Depende 
de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais) 

Solicito ao ftobre Senador Mário Maia pro
ceda à leitura do parecer da Comissão de As
suntos Sodais,-aó-Relator Senador Leopoldo 
Peres. 

O SR. MARIO MAIA (PDT - AC. Para 
prÕferir parecer.) - Sr. Presidente,.a propo
sição em tela vem a exame da Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado Federal, após ter 
sido apredada pela Câmara dos Deputados, 
encaminhada que foi, nos termos do§ 1~, do 
art. 64 da Constituição federal, pelo Poder 
Executivo. --- -

Na Casa de origem, o projeto foi examinado 
exaustivamente, inclusive mediante audiên
ci_as públicas, as principais promovidas pela 
Comissão de Defesa do cosumidor e do Meio 
Affibiente, que ofereceu Um-Sub~titUtivo, bus
candO melhor adequá-To aos interesses do 
País e às peculiaridade da região amazónica. 

Nesse aspecto, o relator constatou uma evi
dente contradição entre a realidade e as afir
mativas do Executivo de que existe urna estru
tura de pesquisa instalada n_a região amazô
nlcaperfeitamenfe capaz de suprir os conheci
mentos necessários para as ações do progra
ma Nossa Natureza, no qua1 se insere o proje.
to. Informa o relator que "na Amazônia funcio
nam apenas 1% dos cursos de pós-graduação 
do Pafs; a comunidade científica não chega 
a 5% do total nacional; e, em meiO a um dos 
maiores reservatórios mundiais de germoplas
ma, não_ há um único centro de excelência 
cientifica e biotecnológica", 

Assim, propõe que a criação da Carpam 
se vincule a "condições mínimas e con!ffiuas 
de alo_caç~o de fecursqs, formação de recur~ 
sos humanos e garantias de que os cOnheci
mentOs científicos· e tecnológicos gerados 
nesse contexto sejam utilizados na implemen
tação das políticas governamentais para a re
gião". 

O relator chama a atenção também para 
o fato de que o des_envolvimento da Amazônia 
não deve se restringir ao conhecimento dos 
recursos naturais renováveis, mas principal
mente da peSquisa de ·recUrsos não-renová~ 
veis, da pesquisa da organização económica 
e social e dos diversos ramos industriais. 

O projetO original possui vícios de concep
ção que afetam substanciah:nente sua imple
mentação. Por exemplo, ao vincular a Carpam 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
RecufSÕs Naturais RenovávE!is, coft.forme dis
põe o art 29, o Executivo confere compet~n
ctas específicas da secretaria Especial de 
Ciência e Tecnologia àquele Órgão. 

Da mesma fotma, a composição da Car
pam conta com apenas seis membros da so
ciedade civil, enquanto os restantes 18 repre
sentam o Estado, desnível que poderia propi= 
dar uma vinculação estreita com o imedia
tismo tecnológico estatal e não com o inte
resse da sociedade regional. 

Por último, o art. 11, ao propor a revogação 
doDecretono?0.999,de 17-8-1972,quecriou 
o Programa Trópico Úmido do CNPq, causou 
estranheza nas entidades de pesquisa e noS 
cientistas participahte~ das audiências públi
cas, por contrair -tóda a lógica presente nas 
medidas de apoio à cfêi1cia e à tecnologia 
regionais, visto aquele programa Ser ~ais 
abrangente que o proposto para ser elaborado 
pela Carpam. -

Na Comfssã_o de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, o projeto recebelt 
parecer similar, condenando os vícios salien
tados pela Comissão de Defesa do COnsu
midor e do Meio Ambiente, e aprimorando-o 
por meio de novo substitutivo que, apresen
tado ao Plenário, foi aprovado e assim reme
tido a exarpe_ do Senado Federal · 

isso exposto, esta comissão entende que 
a depuração do projeto, conforme entendeu 
a Câmara dos Deputados, toma-o passível de 
aprovação, Sem qualquer outro reparo. 

Com efeito, da forma Como se encontra, 
o Projeto de Lei 14, de 1989, vem ao encontro 
dOs iilteresses nacionais pelo desenvolvimen
to da região amazônica do ponto de vista cien
tífico e tecnológico, ao racionalizar ações pelo 
esforço interinstitucional, difundir os resulta
dos da pesquisa e fomentar sua utilização jun
to aos usuários. 

Por essas razões, somos por sua aprovação. 
Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cam~lro) 
...--O parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto. 

Em discussão. (PaLL~) . 
Não havendo quem queira fazer uso da pa

lavra, encerro a discll$áq. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores C!Ue _o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sançã_o. __ 

É o seguinte o_ projeto aprovado 

PROJETO DE LEfDA CÂMARA 

1'1•14, DE 1989 
- (N~ 1.923/89, na Casa de origem) 

De jniciativa go Sr. Presidente da RepúbliCa 

Cria ;i COiriiSsãO Coordenadora 
Regional de Pesquisas na Amazônia -
Corpmn e ââ outras providências. 

O Congresso Nacionaf"áecreia: 
Art 19 Fica criada a Comissão Coordena

dora Regional de PesqWt;;as na Amazônia -
Corpam, com a fuialidade de assessorar a Se
cretaria Especial de Ciência e Tecnologia da 
Presidência da República ...--scr-PR na defini
ção de diretrizes, alocação de recursos e 
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acompanhamento ela execução do Programa 
do Trópico Ómido, _ _ 

Art. 29 A Comissão Coordenadora Regio
nal de Pesquisa na Amazônia - Carpam fica 
virK:Uiada à Secretaria Especial de Ciência e 
Tecnologia da Presidência da República -
ser -PR, a quem cabe: 
I- definir diretrlzes gerais para a execução 

do programa; 
II - aprovar a programação anua] de pes-

quisas e seu orçamento; _ 
IU - captar recursos financeiros junto às 

agências de fomento à Gência e TeCnologia 
e _outras fontes nacionais e/ou internacionais; 

IV - supetvisionar o desenvolvimerito das 
pesquisas. 

Parágrafo único. O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Natur~ Renová
veis - lbama será ouvido na definição dos 
itens estabele.cidos neste artigo. -

Art 39 À Comissão Coordelladora Reglo
naJ de Pesquisas na Amazônia - Carpam, 
cabe: 
I-propiciar malar articulação entre as ins

tituições de pesquisa da região visando à iden
tific:ação de oportunidades de cooperação no 
desenvolvimento de projetas específicos de 
relevânda para o Programa Nossa Nature:re; 
n- proporcionar orientação às instituições 

intervenientes, indicando diretrizes específicas 
para a formulação das propostas; 

m - acompanhar o desenvolvimento das 
pesquisas, promovendo sua avaliação conti
nuada e registrando seus resultados; 

IV - promover amplamente a divulgação 
dos resultados das pesquisas e fomentar a 
sua ub1ização, considerando os sistemas. de 
comunicação e transferência de resultados e 
de tecnologias existentes; -

V - resgatar os resultados de pesquisas 
já realizadas na região e diligenCiar no sE:ntido 
de sua divulgação e aplicação de seus pro~ 
dutos; 

VI - sugerir medidas para otimização do 
uso da infra-estrutura das instituições de pes
quisa através da integração-de suas atividades. 

Art 49 A Com_i_ssâo Coordenadora Regio
nal de Pesquisas na Amazônia- Carpam Será 
constituída por: 

1-1 (um) presidente da Comissão Coprde
nadora Regional de Pesquisas na Amaz_9nia 
- Córpam, escolhido por eleição direta entre 
seus membros; 

II - 1 (um) representante de cada u_ma 
das seguintes instituições: 

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Natu_raj_s Renováveis -lbama; 

b) Secretaria Especial de Ciência e TeCnõ
logia da Presidência da RépúbUca·- SCf-PR; 

c) Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia- Sudam; 

d) Superintendência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste - Sudeco; 

e) Instituto Nacional de Pesquisas da Ama
Wnia-lnoa; 

I) Conselho Nacional de Desenyolviment<. 
Oentífico e Tecnológico- CNPq; 

g) Empresa Brasileira de Pesquisa Agro~ 
cuária- Embrapa; 

h) Financiadora de Estudos ~ Projetas -
FineJ); 

_ill - 3 (três) representantes das Universi
_dades da Amazônia Legal, indicados pelo Pro
tocolo de Integração das UniverSidades da 
Amazônia; 

IV- 3 (três)· pesquisadores com notórios 
conhedmentos sobre a Amazônia, indicados 
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciênda-SBPC, ouvida a comunidade cientí-
fica regional; -
V- 2 (dois) representantes dO-COnjunto 

das entidades conservadonistas da região; 
VI- 1 (um) representante das Unidades 

Federadas que Compõem a Amazônia Lega], 
indicado pelo Instituto Superior de Estudos 
da Amazônia -lsea. 

Parágrafo únic:o. Qs representantes de qUe 
tratam os inciSos V e VI deste artigo serão 
indicados, respectívamente; pelo conjunto das 
entidades conservadonistas da região e pelos 
governadores dos estados que compõem a 
Amazônia Legal, ao Mintstro da Secretaria Es
pecial de Ciência e Tecnologia da Presidência 
da Repiíblica- SCf-PR. 

Art. 59 A programação anual de pesqui
sas será formulada e orçamentada até abril 
de cada ano pela Comissão Coordenadora Re
gional de Pesquisas na Amazônta -Carpam. 

Parágrafo (mico. A programação referida 
neste artigo atenderá, com prioridade, às ne
cessidades de conh~cimentos científicos e 
tecnológicos, bem Gomo de dados de -suporte 

. d_etectados nos projetes governamentais de 
intervenção ecÕn_ômica que teriham impacto 
no Meio Ambiente da Amazônia Legal, em 
especial aqueles defmidos no Programa Nossa 
.Natureza. 

Art. 69 Cabe à Secretaria Especial de 
Ciênda e Tecnologia da Presidência da Repú
blica - SCf -PR dar o suporte de recursos 
necessários às entidades, propiciar o desloca
mento e a estada dos partidpantes da Comis
são Coordenadora Regional de Pesquisas ná 
Amazônia - Carpam, bem como dos even
tuais consultores não vinculados a instituições 
da Região Amazónica, sempre que necessário. 

Arl 79 O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias subse
qüentes à Sua aproyaç:ão, e a Comissão Coor
denadora Regional de Pesquisas mi Amazônia 
-Carpam funcionará seguridó dispuser o seu 
regimento interno. 

Art 89 O Consell;lo Nacional de Des~~~ol
vimento Cienblico e Tecnológico- CNPq 
proverá de imediato à Comissão Coordena
dora Regional de Pesquisas na Amazônia -
Corpam cóm to®s- as- irifciiroaçõcs acumu
ladas na Coordenação do Programa do T ró
pico Úmido. 

Arl ~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa aproveita a presença de numerosos 
Senadores para fazer um apelo aos que se 
afastarem de :Srasília, em virtude do recesso 
parlamentar, no sentido de ~e tenham a fine-

za de devolver à garagem os carros à sua 
disposição, porque são diários os d~os cau
~dos, com-grande prejuízo para a. Casa, in<:lu
sive no que se refere ao consumo de gasolina. 
Repito! os_ Srs. Senadore-s que se retirarem 
de BraSíliá tenham· o cuidado de devolver à 
garagem os seus carros. Os carros são para 
os Srs. Senadores _e nã_O para·c,-s-·seus moto
ristaS. 

E.- o apelo que a Mesa faz e para o qual 
espera enContrar acolhida de todos os Srs. 
Sen~<Jores. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
n9, 373, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei do Distrito~ Federa] n9 32, de 
1989.-

Em votação o requerimento. _ _ _ 
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nels_on Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à apre
ciação da matéria. 

Discussão, em rumo únlc:o, do Projeto 
de Lei do Distrito Fed.e~aln~ .14, de 1989, 
de iniciativa do Sr. Governador do Distrito 
Federal, que aprova a tabela das Funda
ções Públicas do Distrito Federai e dá 
outras prOvidências. (Dependendo de pa
recer da Comissão do Di~9 Federal). 

So!Jdto ao nobre S~nador Pqmpeu de Sou
sa ~parecer da Comissão-~? Distrito Fedefai. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Para emitir parec:er.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Excelentíssimo Senhor Go
vernador do J?istrito Fe_deral_submete à apre
ciação desta Casa LegislatiVa, -com base no 
§ }9 do art~so 16 do Ato das __ QjsposiÇóes Cóns
titucionais T ransltórias, PrOjeto de Lei do Dis
trito Federal, com os objetivos de alterar as 
tabelas de remuneraç:ão dos enipregos per
manentes e em co_missâOCIBs_ Fundações Pú
blicas _do Distrito Federal." e -criai' gratificações 
para os servidores dessas funções. 

As tabelas corripreendem os empregos per
manentes e em comissão da FunQação Hospi
talar, Fundação J;ducacionaJ, Fundação Zoo~ 
botânica. Fundação tuiW~al e Fundação do 
Serviço Social do D_istri.to Federal. . 

As grãtificaçõeS criadas, em percentuais de 
9 (no9e) a 30% (trinta por cento), são as se-
guintes: ··-"" -

- Gratific.::ação de Incentivos ao Desempe
rihO_ "MédtCO, pârâ a éàtegoria. de médico da 
Fundação Hospitalar;-

..;:.,..,Gratificação d~ Inceritlvq_s à: Atividade 
Odontológica, devida à categoria âe od0i1tó
logo da Fundação Hospitalar; 

-Gratificação de Ações Básicas, aplic:ávei 
aos servidores lotados nos Ceritros de Saúde 
da Fundação Hospitalar; 

-:-Gratificação Especial de Movimenta_ção, 
aõs-serVidores da Fundação HoSPitalar que 
residZ!m em locais distantes dos órgão!? de 
atuação; 
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-Gratificação de Incentivo ao Trabalho nas 
Unidades Descentralizadas, devida aos servi
dores da Fundação do Serviço Social; 

-Gratificação de Exercício no Magistério, 
aplicáve1 à categoria de professor da Funda
ção Educacional; 

-Gratificação de Apoio à Educação, para 
as demaís categorias da Fundação Educacio
nal. 

O projeto estabelece que as despesas corre
rão à conta de dotações próprias do orça
mento do Distrito Federal e qUe os efeitos 
financeiros retroagem a 19 de maio do cor
rente ano, para a Fundação Zoobotânica. e 
a 19 de junho, para as demais Fundações. 

Na mensagem, o Senhor -Governador afir
ma que a atuai sistemá;tic;I ~e remuneração 
das Fundações do Distrito Federal revelou-se 
inadequada e ocasionou diversos protestos e 
reivindicações dos seus servidores. Acrescen
ta que as negociações coletivas, nas anterlore,s 
datas-base levaram ao acordo quanto à neces
sidade de corrigir as distorções acumuladas. 
E finaliza aduzindo que se faZ mister a institui
ção de gratificações de incentivo, a_lém da 
reestruturação das tabelas de remuneração 
dessas Fundações. 

Trata-se, portanto, de medida de grande al
cance, no sentido de se prover uma justa re
muneração aos servidores dessas institl!lções. 
Quanto ao mérito a proposta é adequada e 
oportuna, sendo também irreprochável, no 
que se refere à constitucionalidade_, juridici
dade e técnica legislativa. 

Manifestamo-nos, pois, pela aprovação do 
presente Projetq de_ Lei. do Distrito Fe4~ral n'? 
32. de 1989. · 

É o J)<1recer, Sr. Presidente. 

Gosiaria de aduZir uril pequeno comel1tãrio, 
Sr. Presidente, lembrando que esta é uma luta 
pela dignificação dos trabÇ!lhadores, da saúde 
e da educação, porque são os trabalhadores 
básicos, porque sem saúde não hâ educação 
e sem educação não há desenvolvimento. 

Muito obrigado. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Parecer é favorável. 
Cbmple~da a instrução da matéria, pas

sa-se à discussão do projeto em turno {~nico._ 
(Pausa) 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBI\.5 PASSARINHO (PDS
PA Para discutir a matéria. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, pa
ra manifestar, pela Bancad!l do PDS, a aprova
ção da matéria, entendendo que é de rele
vância. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussáo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

que"iram perriianecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 

·O pro}eto vai à Comissão Diretora _para a 
redação fin_ai. · · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa. parecer da Comissão Pire
tora oferecendo a redação final, que será lido 
pelo Sr. 1 '? Secretãrfo. 

É lida a seguinte 

PARECER rt• 124, DE 1989 

(ComiSsão Díretora) 

Redação final do Projeto de Lef do DF 
n'~' 32, de 1989. 

·A Comissão Diretor~ apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF_n-? 32, de 1989, 
que aptova tabelas das Fundações Públicas 
do Distrito Federal e dá outJ'~ providências. 

Sala de Reuniões da ComiSsão, 30 de junho 
de 1989. -Iram SaraiVa, Presidente- Mendes 
Cana/e, Relator -Antônio Luiz Maya- Presi
dente - Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER 1'1•124, PE.1989 

Redação final do Ptojeto de Lei do OF 
ri~> 32, de 1989. que aprova tabelas das 
Fundações Públicas do Distrito Federal 
e dá outras providêndas. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1 '? São alteradas, na forma dos Ane

xos I, 11, DI, lV e V desta Lei, as Tabelas de 
Empregos_ Permanentes e as TabeJa5 àe Em
pregos em ComiSsão, ,das Fundaç9es do Dis
trito Federal. 

Art. · 2? São criadas, nas Fundações Públi
cas do Distrito Federal, as seguintes gratifi
cações: 

I- Gratificação de Incentivo ao Desempe
nho Médico- GIMED, no percentual de trinta 
por cento sobre a referência em que o servidor 
se encontrar localizado, para a categoria de 
médico da Fundação Hospitalar; 
II-GratifiCação de Incentivo à Atividade 

Odontológica - GIDOD, no percentual de trinta 
por cento sobre a referência em que o servidor 
se encontrar localizado, devida à categoria de 
odontólogo da Fundação Hospitalar; 

UI-Gratificaçáó c:Ie Ações Básicas - GAB, 
no percentual de vinte por cento sobre a refe
rência inicial da categoria que o servidor inte
grar, devida aos servidores lotados nos Cen
tros de--S~úde da FundaçãO Hosplta1ar; 
N- GratificaÇão Espedal de Movimenta

ção- GEMO V, no percentual de dez por cen
to_59bre a: referência inicial da: categoria que 
o servidor integrar, devida ao servidor da Fun
dação Hospitalar que, mediante comprova
ção, nào resiQa no peiimetro de atuaç_ão ·do 
órg~o central ou des-centralizado, onde esteja 
Jotaao;-

v_- Gratificação de Incentivo ao Trabalho 
nas (Jnidades Descentralizadas, no percentual 
variável de nove por cento a quinze por cento 
sobre a referência NM 1 O para os servidores 
de nível médio, e de seis por cento a dez por 
ceFlto sobre_ referência NS 1 para o servidores 
de nível superior, devida aos servidores da 
Ftiridação do Serviço SoCial lotados nas uni
dacles descentralizadas; _ -·-- __ 

VI- Gratificação de Exercício no Magisté
riO,· no- pei-centual de deZes5ete por cento ·ro
br_e a referência em que Ô servidor estiver loca
lizado, devida à categoria de Professor da Fun-
daÇão Educacional; -

VIl- Gratificação· de Apoio à Educação, 
nos- percentuais de quinze por ·cento sobre 
a referência 1 R para os servidores localizados 
nas referências I a 17, e de dez por cento 
sobre a referência 1 R- para Os-Servidores focali
zados nas referênCias ·18 a -45, devida às de
mais categorias da Fundação Educacional. 

Art.- 39 - O GoverriaâOi c;l.o Distrito Federai 
expedirá os atas necesSáriOs à regulamenta
ção desta Lei 

Art. 4'? As despesas decorrentes da aplica
ção desta Lei correrão à _cOnta de _dotações 
próprias do Orçamento dO Distrito Federal. 

Art. 5-? Os efeitos financeM-os desta Lei re
troagem à 1~ de junho de 1989. 

Parágrafo único. Para a Fundação ~bo
tânica os e.feitos financeiros desta Lei_retrOa:
giráo a partir de 19 de rrialó de 1989. 

Arl 69 Esta Lei entra ein vigor na data 
de sUa publicação. -

Art. 7-? Revogam-se as disposições enl 
contrário. 
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ANEXO I AO. PROJ.ETO DE LEI 

Tabela de .Empregos Permanentes da ~ .. undação Hospitalar do D .. F .. 

··. . 

REFERÊNCIA VALOR 

NM-01 193,6L 
NM-02 202,93 
NM-03 212,61-
NM-04 222,47 
NM-05 '233,04 ----- --

NM-06 244,20 
NM-07 .. 255,94 . 

NM-08 26!1,10 
NM-09 280,97 
!.'M-10 29<!,47 
NM-11 308,46 
NM-12 323,18 
NM-13 338,86 
NM,.-14 355,33 
NM~15 372,52 
NM-16 390,49 
NM-17 409,53 
NM-18 429,47: 
NM-19 439,22 
NM-20 460,57 
NM-21 481,68 
NM·-22 .502,48 
NM-23 521,04 
NM-24 540,43 
NM-2'".i 560,!'.)6 
NM-26 501,70 
NM-27 603,92 
NM-28 627,20 
NM-29 651,62 
NM-30 6T/., 41 
NM-31 704,24 
NM-32 732,66 ·-

NM-33 762,35 . ·- -· 

NM·-34 793,68 
NM-35 812,28. 
NM-36 831,59 
NM-·37 852, 60"" 
.NM-313 869,33 
NM-3!1 891,78 

. 
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ANEXO I AO PROJETO DE LEI 

Tabela d_e' Empregos Permanentes da Fundaç5.o Hospitalar ào D .. F. 

REFERÊNCIA VALOR 

NS-01 793,68 
NS-02 812,28 
NS-03 _ 831,59 
NS-04 852,60 
NS-05 869,33 
NS-06 -

891~78 
NS-07 909,87 
NS-08 ·934, 52 
NS-09 954,02 
NS-10 980;87 
NS-11 1.005, 72 
NS.-'12 r.on,-55 
NS-13 1..058,48 
NS-14 1.089,44 
NS-15 1.124,01 
NS-16 1.159, 29 
NS-17 1.196,20 
NS-18 1.235,12 
NS-19 1.275,82 
NS-20 1. 318,96 
NS-21 1. 363·, 96 
NS-22 1.401,U9 
N8-23 1.447,03 
N5-24 1.490, 41 
NS-25 1.535.,15 
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ANEXO I 1\0 PROJETO DE LEI 

Tabela de Empregos em Extinção da Fundação Hospitalar do D.E'.~ 

~-

NÍVEL VI\LOR 

~. . 

12 423,96 

13 457,29 

14 501,93 -

15 504,49 

19 1.090,02 

22 1.264,40 

23 1.389,66 

24 1.447,61 

~ ~ - .. 

' - ~---

REPOUSO 

EMPRf::GO NÍVEL SIILÂRIO PRO-LI\BORE SEMIINI\L SI\LÁIUO 
vrxo 

MÁXIHO TO'tll!, 
-- ·--· .. ~ ...... -

M~DICO 19-A 546,37 729,16 170,08 1.44'/,Gl 

36 horas 

---
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ANEXO . I AO PROJETO DE LEI 

Tabela de Empregos em Comissão da Fundação· Hospitalar do D.F • 

. 
REFERflNCIA VALOR 

Especial 2.052,57 

EC~Ol 1. 795,34 

EC-02 1.594,45 

EC-03 1.463,71 

EC-04 1.437.,47 

EC-05 1.398, 20 

EC-015· 1.360,96 

EC-07 1~321,54 

EC-08 1. 280,.58 

EC-09 1.267,51 

·Ec-1o 1.249,85 

EC-11 1.208,65 

EC-12 1.186,93 

EC-13 1.143,39 

EC-14 1.114,03 

EC-15 1.080,86 

EC-16 1.063,50 

EC-17 1.006,94 

F.C-18 990,46 

EC-19 916,-35 

EC-,20 776,49 

EC-21 752,76 

EC-22 730,09 

EC-23 700,95 

EC-24 606,93 

EC-25 654,77 

EC-26 622,07 

EC··27 561,41 
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ANEXO II AO PROJETO DE LE! 

·TABELA DE EMPREGOS l'E:I!MANENTES DA FUNDAÇM EDUCACIONAL 00 DISTRITO FEDERAL 

PESSOAL TCCN!CO-AOMINISTRAT!VO 

REFERtNCIA VALOR (NCz$ ... ) 
1 R 1 16' 95 
2 R 122,37 
3 R 128,05 
4 R 1.33 ,.99 
5 R 140,20 
6 R 146,71 
7 R 15.3, 51 
8 R 160,64 
9 R 168,09 

10 R 175,89 
11 R 184,05 
12 R 192,58 
13 R 201,52 .. 

14 R 210,87 
15 R 220,65 
16 R 230,89 
17 R 241,60 
18 R 252,81 
19 R 264,53 
20 R 276,81 
21 R 289,65 
22 R 303,09 
23 R 317, 1'5 
;14 R 331,86 
25 R 347,26 
26 R 36'3. 37 
27 R 380,22 
28 R 397,86 
29 R 416,32 
30 R 435,63 
31 R 455,84 
32 R 476,99 
33 R 499,12 
34 R 522;27 
35 R 546,50 
36 R 571,86 
37 R 598,39 
38 R 626,15 
39 R 655,19 
40 R 685,59 
41 R 717,40 
42 R 750,66 
43 R 785,50 
,, 4 R 621,94 
45 R 860,08 
46 .R 899,98 
47 R 941,TJ. 
48 R 985,42 
49 R 1.031,13 
50 R 1.078,97 
51 R 1.129,02 
52 R 1.181,40 
53 R L236,21 
54 R 1.293,56 
55 R 1.353,57 
56 R 1.416,36 
57 R 1.482,07 
58 R 1.~50,8J 
59 R 1.622,77 
60 R 1.698,06 
61 R 1.7"16,83 
62 R t.as9,.26 
63 R 1.945,52 
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ANEXO II AO PROJETO DE LEI 

TAOELA DE EMPREGOS PERMANENTES DA FUND!iÇAD EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

MAGIST~RIO 

REFER~NCIA VALOR (NCz$ •••. ) 

1 v 261' 13 
2 v 279., 50 
3 v 299, 1 e 
4 v 320., 24 
5 v 342,79 
6 v 366,91 
7 v 392,75 
8 v 420,38 
9 ~ -449,98 

10 v 461,66 
1 1 v 515,56 
12 v 551,86 
1J v 590,70 
1~.v 6-l2,28 
1:5 v 676,79 
i6 v 724,43 

1 Q 522 J 2.5 
2 Q 559,02 
3 Q 598,37 
4 Q 640,49 
5 Q 68.5,57 
6 Q 733,84 
7 Q 765,48 
8 Q 840,78 
9 Q 899,9~ 

10 Q 963,31 
11 Q 1.0}1 1 12 
12 Q 1.103,70 
13 Q 1.181,.:59 
Í4 Q 1. 264' 55 
15 Q 1.353,56 
16 Q 1.4118,84 
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ANEXO II- A-O~I?ROJETO OE LEI 

T~BELA OE EMPREGOS EM _COMISSAO DA FUNDAÇM EDUCACIONAL DO DISTR'ITO FEDERAL 

E.C. VALOR (NCz$ ••• ) 

o 1.743,'04 
1 1 :s24,59 
2 1.354,00 
3 1.242,98 
4 1.220,70 
5 1.187,34 
é 1.155,72 
7 1.122,23· 
8 1.08],44 

• 9 1.076,36 
10 1.061,36 -

11 1.026,37 
12 1.007,94 
13 970,96 --

14 945,37 
15 917,85 
16 903, 1 o 
17 8-~5.,07 
18 841,09 
19 778,15 
20 659,40 
21 639,24 
22 627,46 
23 595,..Z4 
24 583,33 
25 556,02 
26 528,26 
27 476,75 
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[!:NEXO III JI.,Ó' )?RÓJE'rO DE L_E_:b 

E-~b~la de. Emp~egos- Permanentes- da Fundação zoO botâniCa' 

do Distrito Federal 

Re~ê~cia. V a ;»r· NCz$ 

08 148,.40 . 

09 155;23 

10 1&2,42 

11 1&~,80 

12 177,76 

13 186,13 

14 194,87 

15 203,, 98 -

16 213,59 

17 223,67 

18 238,17 
I 

19 245,19 

20 256,90 -

21 269,23 

22 282,12 

23 295,55-

24 309,00 

25 324,71 

26 340,36 

27 356,30 
28 372,11' 

29 387,67 

30 _401, 57 

31 416,48 
32 431,15 

33 446,95 
34 463,63 

35 469,28 

I 36 487,52 

37 506,85 I 
38 526,91 

-

--
5~4-8,.i4-39 

40 570,49 

41 593,86 
. 

Sábado I' 3389 
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... • Cont:inuação_'! 
... 

Referencia va1oX NCz$ 

42 618,35 

43. 644,11 

44 671,80 

4:5 699,14 

46 710,97 

47 7,27,71 

48 7.57,74 

49 789,19 

50 820,32 

51 850,30 

52 880,30 

53 911,59 

54 943,30 

55 969,59 

56 996.,·71 

57 1. .. 025,14 

58 1.054,76 

59 1 ,()"{(), 27 

60 1.110, 79 
61 1.145, 02 

62 1.180,49 
EC-F.special- 1.571,84 

EC-01 1 .. 371,34 

EC-,02 1.221.,01 
EC-04 1.100, 7G 
EC-14 852,47 
EC-22 565,77 
EC-24 525,99 
EC-25 501,33 
EC-26 476,30 

L..... 
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f_ÀNEXO IV .AÇ\~PROJETO DE L~_):j 

TABELA DE EMPREGOS PERMÀNL'I'J:ES DA !fUNDAÇÃO CULTURAL DO DF. 

RE 
/ 

VA. R 

01 
. 

~I L6 

02 137,29 

03 "143 ,50 

04 150,12 

os 157,02 

06 164,50 

07 172,11 

08 180,49 

09 189,18 

10 198 '18 

11 207,37 

12 217 '25 

13 227,63 

14 238,60 

15 249,93 

16 261,92 

17 274,47 

18 287,64 

19 301,26 

20 315' 08 

21 331,24 

22 347,26 

23 364,02 

24 381,78 

25 400,34 

26 409,44 

27 429,32 

28 449,04 

29 468,40 
30 485,71 

31 503; 78 

32 522,56 

33 542,26 

34 562,98 

J 
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L / ' v!illiÍR l}EF • 
/ 

35 584,68 

36 607,44 

37 631,51 

33 656,50 

39 682,99 

40 710' 67 

41 739,87 

42 753,56 

43 768,09 

44 783,27 

45 795,68 

46 812,16 

47 82~,49 

48 848,44 

~9 883,61 

50 918,41 

51 951,94 

52 985,59 

53 1.045,39 

54 1.056,12 
. 

5_5 1 .. 085,.56 

56 1.115,86 

57 1.147,85 

58 1.180,88 

59 1.207,28 

60 1.243,60 

61 1.281,96 

62 1.321,61 

Especial 1.914,79 

EC-01 1.674,80 

EC-02 1.487,39 

EC-03 1.365,44 

EC-04 1. 340 '97 

EC-05 1.304,33 

EC.:DG 
... 1..269,58 

EC-07 1.232,80 
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''<Ã'º'-A.'-
:CTABELA DE EMPREGOS EM COMISSÃO UA FUNDAÇÃO CULTUl~L DO DF. 

--
9!f· V~OR. I 

EC-08 1.194,58 

EC-.09 1.182,41 

EC-10 1.165' 96 

EC-11 1.127,49 

EC-12 1.107,23 

EC-13 l. 066,62 

EC-14 1.038,53 

EC-15 . 
1. 008,27 

EC-16 992, os-
EC-17 939,31 

EC-18 923' 95 

EC-19 854_, 81 

EC-20 724 '36 

EC-21 702,21 

EC-22 689,27 

EC-23 653,87 

EC-24 640,80 

EC-25 610,79 

EC-26 580,29 

EC-27 523,70 

REGENTE TITULAR 1.218,60 

REGENTE ASSISTENTE 1.146' 73 
CLASSE· 11 A 11 

877' 74 
CLASSE nB" 1.058,33 

CLASSE "C" 1.146, 73 
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ANEXO V AO PROJE'rO DE LEI 

Tabela de Empregos Pctmanerites da Fundaçüo'do Serviço SociaL 

SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO 

REFERÊNCIA Vl).LbR 
-

01 171,30 
02 179,01 
03 187,06 
04 195,48 
os 204,28 
06 213' 4 7 
07 223,08 
08 233' 12 
09 243,61 
10 254,57 
11 266,02 
12 277., 99 
13 290,50 
14 3 03' 58 
15 317,24 
16 331,51 .. 

17 346,43 
18 362,02 
19 378,31 
20 395·, 34 
21 411,15 
22 4 27' 60 
23 4Ú, 70 
24 462,49 
25 480,99' 
26 500,23 
27 520,24 
28 541,05 
29 562,69 
30 585,19 
31 608,60 
32 632,95 
33 658,26 

-·· 
CT.l\f.iSE "A" 585,19 

01 702,14 
02 720,39 
03 739,12 
04 758,34 
os 778,06 
06 798,29 
07 819,04 
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·.r::ANEXO v ..---l\<('#o:fuTo DE -~ 
T·abel a de Empr~~s P~rmanentes .. da Fundação do ·serviçQ Social 

)_SERVIDORES. !:)Jil-"'N!VEL SU~EIUOR 
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[ANEXO : v;/;Ap<P'RÔJETO DE L~ 
i!-.9'?-~--la de Empregos ~m1 Comissão çJa FUndação elo ServiçO Social 

s t Jl!liGr.o VJ)BÓR 

22 622,94 

23 590,99 

24 579,17 

25 552,05 

26 524,48 

27 4'13,34 

L. .•... -----·-

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.l _ 

Aprovada. 

O proJeto vai à sarição do Governador do 
Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
A Presidência convoca sessão extraordi~ 

nária a realizar-se hoje, às 11 horas, com a _ 
segl!inte 

ORDEM DO DIA 
-MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA

. DA 

Na vigência da atual Constituição, os Sts. 
Senadores que realizam sucessivas sessões 
não estão recebendo nenhum jeton por isto . 
Os Srs. Senadores, hoje, recebem uma diária; 

Projeto de Lei da Câmara no 263; -de 1983 __ funto faz reãliiarmcS Unia sessão quanto dez 
(N9 1.851176, na Casa de Origem), qtie- e_leya __ sessões. Não há. portanto, o mesmo escrúpulo 
para 25% (vinte e cinco por cento) o acrés- que marcava a convocação de sessóes ex.-
cimo-da remuneração do trabalho notumo so- traorCiináiías entes da vigência da atual Consti-
bre o diurno, e ftxa. o período noturno entre tuição. (Pa1mas.) 
as 20 horaS de u"m dias~ as 6 horas do seguin-
te, mOdificando a redaç:ã:o do art. 73 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decn~tõ-Lei n9 5.452, de 1 ~ de maio de 1943. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) -
- A Mesa quer dar um esclarecimento aos 
que estão acompanhando esta sessão. 

- O SR. ~IDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a s~o. 

(Levanta-se a sessão às- 1 O horas e 57 
minutos.} 

Ata da 93" Sessão, em 30 de junho de 1989 
93~ Sessão Legislativa; Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. !Yefson Carneiro 

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia --Aluízio Beierra- Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli -
Aureo Mello- Ronaldo Aragão- Olavo P'tres 
-Aimir Gabriel- Jarbas Passarinho- Moi· 
sés Abrão- Carlos Patrocínio -Antonio Luiz: 
Maya - João Castelo - Alexandre Costa -
Edison Lobão- João Lobo- Chagas Rodri· 
gues - Hugo Napoleão - Aronso Sancho 
.....:. Mauro Benevides - José Agripino - L.aA 
voisier Maia - Marcondes Oadelha - Hum~ 
berto Lucena - Marco Maciel - Mansueto 
de Lavor- Divaldo Suruagy-Teotonio Vilela 
Filho - Francisco RoJlemberg - Lourival 
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães 

- Ruy _Bacelar - José Ignácio Ferreira -
Gerson Camata - Jamil Haddad - Nelson 
Carneiro-Itamar_ Franco -Alfredo Campos 
- Ronan Tito -Severo Gomes- Fernando 
~eruique Cardoso - Mauro Borges - Iram 
Saraiva-Pompeu de Sousa- Maurlcío Cor
rêa -Meira filho......;. Roberto CampoS- Lou
remberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda -
Mendes Canate - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin - Carlos Chlarelli -José Paulo Si
sol 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-A lista de presença acusa ç comparedmento 
de 58 Srs. Senadores. Havendo 11úmero regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
traba1hos. 

Sobre a mesa. requerimento~ que serão li
~ dos pelO Sr. 19 secretário. 

São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO !'I• 374, DE 1989 

Requeremos urgência, nos temos do art. 
336, alínea b~ do Requegimento Interno, para 
o PLC n9 042, de 1988, que "cria cargoS de 
especialista em políticas públicas e gestão go
vernamental, 'fixa o valor de seu vencimento 
e dá outras providências." 

Sala·das Sessões, 30 de iunho de 1989. 
- Ronan TitÓ, Uder do PMDB- Marcondes 
Oadelha- •115 Fernando Henrique Cardoso. 
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REQOERIMENTO N• 375, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea b, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei da' Câmara n9 18, de 1989 
(n9 1.924/89, na Ca$a_ de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o trans
porte, o armazenamento, a comercialilação, 
a propaganda comercial, a utilização, a impor
tação, a exportaÇ~o. o destino final dos resí~ 
duas e embalagens, o registro, a classificação, 
o controle, a inspeção e a fiscalização de agro
tóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 30 de jul)ho de 1989. 
-Jutahy Magalhães -Jarbas Passarinho
Çdison lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art 340, D, do 
Regimento ~temo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa~seà 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara n9 263, de 1983 
(n"' 1.851176, na Casa de Origem), que 
eleva.para 25% (vinte e cinco por cento) 
o acréscimo da remuneração do trabalho 
noturno sobre o diurno, e ftxa o periodo 
notumo entre as 20:00 horas de um dia 
e as 6:00 hOras do seguinte, modificando 
a redação do art 73 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5A52, de 1"' de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
.. a", do Regimento Interno, e conforme o Pare~ 
cer n"' 58, de 1989, da_ __ Ço_missão de Constiw 
tuição, Justiça e adadania. de_clara prejudi~ 
cado o Projeto de Lei da Câmara n"' 263, 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) 
- Passa-se agora, à apreciação do Requeri
mento n9 374, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n"' 42, de 
1988. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram• 

permanecer sent'ados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à _apre

ciação da matéria. 

Discussão, em twno ónico, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 42, de 1988,- de 
inidativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que cria o cargo de Especialista 
ero Políticas Públicas e Gestão Governa
mental fixa seus vencimentos, e dá outras 
providências, dependendo de parecer da 

Comissão de Constituição, JustiÇa e 0-
dadania. 

Solicito do nobre Senador Maurício Corrêa 
p parecer da Comissão de Constituição, Justi
ça, e Qdadania, sobre o projeto. 

OSR. MAURÍCIOCORRÉA (PDT -DF. 
Pàra proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o projeto em epígrafe tem origem 
no Executivo Federal, e, após tramitação pela 
Câmara dos Deputados, recebeu nova dispo
sição, conforme o substitutivo apresentado 
pelo relator, que mereceu acolhida dos mem
bros daquela Casa Legislativa. 

Os postu1ados do mesmo estão consubs
tanciados na Mensagem Presidencial n"' 385, 
de 1987, e se inspiraram nas diretrizes estabe
lecidas no Decreto-Lei n~ 2A03, de 21 ~ 12-87. 

O substitutivo aprovado oferece-nÓs ~gu
mas modificações ao texto original, e entre 
a tese e a antítese preferimos ficar com a sínte
se, que se materializa_ no substitutivo ora apre
sentado, do qual destacamos: 

1) o projeto de lei propunha a criação de 
cargos de Técnico em Pollticas Públicas e 
Gestão Govem.amental;já o substitutivo da Câ
mara elimina o qualificativo de ''técnico" e 
refere--se à criação de cargos de Especialistas . 
em Políticas Públicas e Gestão Governamen
tal.· Esta a divergência detectada já nas respec
tivas ementas. 

Ora, como a criaç~o de cargos tem. por 
Wnperiõsa nec~dade legal a obrigação-de 
vinculá-los a uma estrutura organizacional, es
·tamos propondo a criação da carreira de Es
pecialista em Políticas Públicas e Gestão Go-
vernamental, e respectivos cargos de igual de-
nominação. . 

2) no que tange à criação de cargos, a 
~proposta original se reporta aos quantitativos 
cOriSfãntes_ do Anexo L e este por sua vez não 
obedeceU ão princípio piramidal de formação 
da carreira, partindo de uma base maior para 
um ápice menor. 

Já o subsitutivo da Câmara cria os cargos 
sem resolver a questão de escalonamento de 
suas classes, pois pretendia a jnserção dos 
mesmoS em carreira já existentes. 

A sintese, a par de dirirrlir o nómero eXato 
de cargos a serem crlados, escalona-95 em 
Cinco séries de classes com os respectivos 
quantitativos, nos termos do Ane1e;o 1 do substi
tutivo que passamos a apresentar, dispondo 
ainda sobre o provimento gradual desses car
gÕs, de acordo com ~ nectiSSidades e dispo
nibilidades de recursos orçamentários neces
sários à satisfação dessas despesas. 

Nunca é de~;nais lembrar que o novo substi~ 
tutivo apresentado repõe o projeto nos trilhos 
da boa técnica legislativa, com supressões de 
frases desnecessárias, perfeito emprego das 
denominações de funcionário público e servl
df>r público e nova disposição na ordem dos 
artigos da proposição, de modo a que se possa 
partir do exterior para o interior, ou seja, do 
Significante para o significado, fazendo com 
que a forma e o cortteúdo permaneçam inse
paráveis, como manda os ditames legislativos. 

Por tudo o que foi exposto e, em cOnclusão, 
_ opinamo_s pela apresentaçãO do substitutivo 

que se segue (texto ónico, na forma do § 6° 
do art. 154 da Resolução n~ 18-SF, qe 1989): 

PROJETO DE: LEl DA CÂMARA 
N• 42, DE: 1988 

(Projeto de Lei n9 243-t, de 1987, na Câma
ra dos Deputados) 

Ctia a Cáffe!t'ireos respectivos cargos 
de Especialista em Políticas Públicas e 
OestAo Governamental. fi.xa os valores de 
seus vencimentos, e dá outras providên~ 
das. 

O CongreSSO NaCional decreta: 

Art 1"' Fica criada a carreira e novecentos 
e sessenta cargos respectivos de proWnento 
efetivo de especialista em políticas póblicas 
e gestão governamental, para execução de ati
vidades de formulação, implementação e ava
liação de políticas póblicas, bem como de dire
ção e assessoramento em escalões superiores 
da administração direta e autárquica, que se
rão providos gradativamente no peffodO de 
8 anos. · 

§ 1? O exercício das- atividades a que se 
refere este artigo dar-se-á, preferencialmente, 
em áreas sistêmicas de recursos humanos, 
serviços de administração gera!, planejamento 
organizacional, organização e sistemas, finan
ças e controle interno, planejamento e orça
mento. 

§ 29 Os cargos de especialista em políti
cas públicas e gestão governamental, da car
reira de igual denominação, são estruturados 
em cinco classes, cujos quantitativos são dis-
criminados no Anexo I. 

§ 3~ Os servidores ocupantes dos cargos 
a que se refere esta. lei. terão exercício em 
órgãos da administração direta e autárquica~ 
obsetvada lotação fixada em ato d~_Secretaria 
de Recursos Humanos (SRH), da Secretaria 
de Planejame.nto e Cõ-oraenação (Seplan). 

Art 2'1 A nomeação para cargos de espe
cialista em políticas públicas e gestão governa
mental depende de aprovação e classificação, 
até o limite de vagas oferecidas, em concurso 
público de provas e títulos~ e subseqüente con
clusão, com aproVeitamento, em cur_so espe
cífico de formação, ministrado pela ENAP. 

§ 1 ç A nomeação do !=andidato hab11itado 
dar-se-á na Oasse I. 

§ 29 Caso o candidato. bcibiljtado seja fun-
. cionácto ou sérvicl.Oi -público federal, cuja re

muneração exceda a fixada para a Cla~e I, 
nos termos do art. 49 e seus parágrafos, a 
diferença será apurada como vantagem pe~ 
soai reajustável, nominalmente fdenbTtcada 

§ 39 No prazo de noventa dias, contado 
da data. de vigência desta lei, o Poder Executivo 

. regulamentará a promoçao dos Ocupantes de 
cargos de especialista em politicas públicas 

. e gestão governamental, bem assim especí
ficará as atribuições das respectivas classes. 

Arl .3'1 O vencmnento ini\ial do cargo de 
especialista em políticas públicas e gestão go

, vemamental é. fixado em NCz$ 32,14 (trinta 
' e dois crutados novos e quatorze centavos), 

base de cálculo dos c{emais vencimentos. rela~ 
tivos às classes ~ que se refere o Anexo II 
desta lei. 
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§ 19 Os vendmentos fixados na confor~ 
midade deste artigo serão reajustados peJos 
índices aplicados aos dos servidores cMs da 
União, a partir de 1 o de outubro de 1987. 

§ 29 Ao ocupante de cargo de que trata 
esta lei, aplica·se o disposto no § 2o do art. 
Jo do Decreto-Lei n9 1.445, âe 13 dé(everefro 
de 1976, modificado p-elo art. 10 do Decre
to·Lei n• 2.365, de 27 de outubro de 1987 
e suas alterações, sendo-lhe ,asseguradas as 
vantagens previstas no art. 7~ do Decreto-Lei 
0° 1.820, de 11 de dezembro de 1980, e no 
art 19 do Decreto-L.ei ~ 2.200, de 26 de de
zembro de 1984, nos respectivos Percentuais, 
calculados_ sobre o vaJor do vencimento a que 
o servidor faça jus. 

Art. 4"' Não haverá, para qualquer efeito, 
equivalência ou correlação entre o_ cargo, ven
cimento e vantagens a que se refere esta lei, 
e os já existentes nos. atuais planos de classifi
cação e retribuição de cargos e empregos de 
órgãos e entidades da administração federal. 

Art. s~ Aos funcionários e servidores pú
blicos, temporariamente vinculados à Enap 
para cumprir atividades discentes ou docen
tes, administrativas e técnicas, serão assegu
rados, enquanto perdurar essa vinculação, to
dos os direitos e vantagens dos cargos e em
pregos de origem, como se em efetivo exer
cício estivesse. 

§ 1~ Avinculaçãoparaocurnprimento_de 
atividades discentes importará em liberação 
automática pelo órgão ou entidade de origem. 

§ 29 Sei-á irrecUsável e prontamente aten
dida a requlslção de servidor de que trata e~e 
artigo, para execuç3o de atividades docentes 
naEnap. 

§ 39 A vinculação referida neste artigo não 
obriga o ressarcimento das despesas corres
pondentes. 

Art. 69 Na forma e condições preVIStas em 
regulamento, serão concedidas bolsas de es
tudo e ajuda de custo a alunos matriculados 
na Enap. 

Art 79 Aplica-se ao ocupante de cargo de 
especialista em políticas públicas e gestão go-
vemamental o regime jurídico estabelecido na 
Lei n• 1.711. de 28 de outubro de 1952. 

Art. 89 O disposto nesta lei aplica-se ao 
concurso realizado pela Enap em 1988 e aos 
candidatos nele aorovados. 

Art 9'? A formação de pessoal qualificado 
para o exercício de atividades de formulação, 
implementação e avaliação de políticas públi
cas e a habilitação para o exercído de cargos 
de direção e assessoramento superiores terão 
prioridades nos programas de desenvolvimen~ 
to de recursos humanos na Administração Fe
deral. 

Parágrafo único. A Escola Nacional de Ad·_ 
ministração Pública (Enap), integrante da es· 
trutu.ra organizacional da Fundação Centro de 
Forlnação do Servidor Público (Funcep), é a 
instituição responsável pelas atividades de ca
pacitação de que trata este_artigo. 

Art. 1 O .. As despesas decorrentes da ·exe
cução desta lei correrão à conta de dotações 
do orçamento da União. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

ANEXO T 

O projeto é constitucional _e obedece uma 
boa técnica iuridica 

Sr. Presrdérit€.- somos pela ãprOvação. 

(Art. t!:l da lei nO , de 1989) 
Número de cargos de Especialista em Políticas Pú
blicas e Gestão Governamental, Segundo classes: 

ClASSE MÍMERO DE CARGOS 

v 100 
IV. 120 

-ur tao 
[f 260 
I 300 

ANEXO li 
(Art. 3!:1 da lei n'- de 19139) 

fnd1ce de escalonamento vert leal dOS cargos de Espe
cialista em Políticas Públicas e Gestão Governamen
tal, seg.Jndo classes: 

ClASSE. ÍI'DICE 

~ 210 
IV 180· 

Til 140, 
11 120 

I 100 

O SR. PRESIDENTE (Nelaon C:arneiro) 
-O parecer conclui favoravelmente ao proje
to, nos termos do sub'stitutivo que oferece. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à dis<;_ussão do projeto e do substitutivo, 
em túmo único. 

O Sr~ Humberto Lucena- Peço a pala
vra, Sr. _Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConéedO a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Para discutir)- Sr. Prestdente, Srs. Senã.
dores, ~ _ouvi_ o parecer do nobre Senador 
Maurício Correa. mas não cOnheço o Substi
tutivo de S. Ex~. E, no momento em que_ se 
discute a matéria, gostiuiã deChamar atenção 
da Casa, especialmente de S. Ex• o Relator, 
para dois pontos do projeto que me parecem 
pássíveis de revisão, através de emendas, qu~ 
S. EJC' mesmo r)ode"i(a apresentar. 
_ _O_ proJeto cuida da "criação de cargo· de 
Especialistas em políticas Públicas e Gestão 
Governamental, fixa o valor do seu vencimen
to, e dá outras providências". Inclusive_ eu o 
conheço, desde a sua orlgem, quando era Mi
nistro da Administração o Dr. Aluízio Alves, 
que esteve comigo, ao tempo em que exercia 
a Presidência desta Casa, tratando do assunto, 
por ocasião da assinatura de um convênio 
entre_ _a Escola de _Serviço PúbliCo do Brasil 
e a Escõla.-ae Serviço Público da França. 

Acho_que a idéia, em si, do projeto é-muito 
boa, porque ao que se visa é criar, neste instan
te, uma carreira· de burocratas, de alto nível, 
do Serviço Público, o que é fundamental num 
país como o Brasil, que ainda está, a esta 
altura, em dúvida sobre se permanece presi-

dencialista ou se passará a ser-parlamentarista. 
E, não tenha dúvidã, o ex-Ministro A!Wzlo Alves 
é um parlamentarista, e foi essa sua JX?Sição 
que inspirou S. Ex". 

Penso que para o Serviço Público brasileiro 
é relevQnte que isso aconteça, pois, realmente, 
precisamos de setvidores dessa categoria na 
mais alta cúpuJa da AdministraÇão direta fede-
raL _ _ ___ -· _ 

Ocorre,·sêriador _Mauríéio Correa e demais 
Srs. Senadores, que há dois artigos polêmicos 
no projeto. 

Senão, vejamos. 
O art. 39 diz: 

"A nOmeação para cargo de Especia
lista em Políticas Públicas e Gestão Go
vernamental depende de cwrovação pré
via e classificação, até o lírTiite de vagas 
ofereCidas. em concurso público de pro
vas e títUlos" ~até aí, muito bem, pois 
se trata de uma eXigência constituCional 
-"e subseqüente conclusão, com apro
veitamento do curso de Políticas Públicas 
e Gestão Goveinamental ministrado pela 
Escola Nacional de Administração Púl?U
ca-ENAP~" 

Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que esse final é uma demasia, por contrariar 
o texto constitucionaL O diploma da conclu
são do curso da Escola Nacional de Adminis
tração Pública deveria ser, apenas um dos títu
los do concurso de títulos exigi4o pelo projeto. 
O que não pode é ser ele uma exigência poste
rior à própria aprovação no concurso-público. 

ora, se o cidadão é _aprovado em um con
curso público, é__dassificado de acordo c-om 
que estabelece a Constituição, como é que 
uma lei poderá, em caráter ordinário, lhe retirar 
o direito, líquido e certo; de ser nomeado para 
o cargo? 
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Portanto, V. Ext, nobre Senador Mauricio 
Correa, que é jurfsta emérlto, deveria refletir 
sobre esse aspec-to a decidir se convém, ou 
não, oferecer uma emenda. Como a matéria 
está em regime" de urgência, eu não quero 
apresentá-la, até porque, repito, reputo o pro
jeto muito sério e importante. 

A outra questão que levanto para o Sr. Sena
dor Maurício Correa e os demais Srs. Senado
res, é a relativa ao disposto no art. 4?, o que 
parece ainda mais grave. 

Diz o art. 4~ 

"O concurso a que se refere o artigo 
anterior, ser.á__realizadQ __ ªnualmeme no 
âmbito nacional, nele podendo Inscrever
se servidores federais, estaduais e muni
cipais da Administração direta ou indireta~ 
independentemente de idade, e brasilei
ros em geral com idade máxi_ma de 45 
anos, nas condições estabelecidas no Re
gulamento." 

Entendo que o limite que se tem flx?!do para 
o concurso público, na Administração direta 
da União, é de 50_ anos de idade. Então, na 
hora em que se fala ~nto em favot_dos idosos 
._ e aí faço um<1 homena.,gem_ ao Senador 
Nelson Carneiro, Presidente desta Casa, que 
hoje se dedica, depois de outras campanhas 
vitoriosas na área soda!, à defesa dos idosos 
-, acho que não há por que se limitar a 45 
anos a idade-limite nesses concursos, pois a 
regra geral, hoje, no Serviço Público, repito, 
é 50 anos, a não ser na Administração iqdireta, 
onde estão as empresas públicas, que têm 
uma disciPlina própria para as suas provas 
de sele_ção, para os ·seus concUrs-os, . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era esta con
tribuição que queria dar ao debate da matéria, 
chamando a atenção, mais _uma vª, para a 
sua relevância. __ 

Em suma, estou de acordo com o projeto, 
mas, acho que, se fosse possível fazer l,.lma 
revisão nesses dois pontos, seria melhor, para 
que o projeto, _amanhã transformado em lei, 
pudesse realmente atender ao que dispõe a 
Constituição. 

O Sr. João Lobo - Senador Humberto 
Lucena, V. Ex" me pemiit:e só um reparo? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois 
não. 

O Sr. João Lobo -Já que V. Ex" está 
lendo o projeto, eu pediria que visse o art. 
5", logo a seguir. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - O art. 
5" dispõe: 

"O vencimento inicial do cargo de &.. 
pecialista em Políticas Públlcas e Gestão 
Govemarneljtais, é fll@do em 32.140,00 
(trinta e doiS mü cento e quarenta cruza
dos) e reajustado pelos índices conce
didos aos fuP!cionários civis da União, a 
partir de_ J-1 de QIJWbro de 1987. ' 

Parágrafo únko. O ocupante _do cargo 
de que trata ... " 

E aí vem uma restrição. 

O Sr. João Lobo- Eu tenho a impressão, 
Sr. Senador, de que preçis8 haver uma ~tuali
zação ou, então, uma rnelhor discriminaçãO 
&e esse salário é mensal ou anual, e se está 
]li em cruzados novos oo Continua em cruza
dOs velhos, porque não está fazendo sentido 
_no texto. 

OSR. HUMBERTO LUCENA-O venci· 
mente é mensal, Senador. 

osf.JoãoLobo-Trinta e dois mil cruza
~oS nOvQS -é-um.-ãbsllfdii --

o sR. HUMBERTO LUCENA-Ovencí· 
mente inicia1 do c;argÕ é de Cz-.32.140,00 (trinta 
e dois mií, cento e quarenta cruzados). 

Aliás, Sr. Presidente, o Senador João Lobo 
levanta reabne'nte uma queStao também grave 
porque a pi=ópria Constituição estabe.lece qqe, 
no_ Poder ~e~utivo, nenhum_ se(Vidqr pode 
perceber acinuf d_o que ganha o Ministro de 
~do, se não me engano. 

O Sr. Edlson Lobão -Mas é óbvio que 
isto não pode ser 32 mil cruzados novos. E 
se Isto for em cruzados, também está desatua
lizado. 

-- O SR. HUMBERTO LUCENA- De qual· 
quer maneira, temos que examinar. Quem le
vantou esse ponto foi o Senador João Lobo, 
pois eu nem tinha Prestado a atenção a_ esse 
dispositivo. 

Era o que tinha a d~er, Sr. Presidente. 

· O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao Relator da matéria, 
Senador Mauricio Corrêa. 

OSR. MAURICIO CORRM (PDT -DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente. este projeto foi objeto de largo en
tendimento, de larga troca de idéias com os 
técnicos da Secretaria âe P1anejamento. 

Por época da votação na Câmara dos Depu
tados, segundo a visão do Governo, o projeto 
apresentava algumas imperfeições. Nós nos 
debruçamos sobre o texto é chegamos à. con
clusão de que seria prudente a apresentação 
desses substitutivo. 

J:lá _um problema de natureza de limite de 
tempO, porque os alunos estão concluindo o 
curso na Escola Nacional de Administração 
Pública. Se o projeto sofrer atraso muito gran~ 
de, esses ah.mos serão imensamente prejudi~ 
ca,dos. _ 
. De _so(te que estaª dúvidas levantadas peJO 

nobre Senador Humberto Lucena~ a quem res-
-j:>eito, posso até concordar com algumas de~ 
las, como, pot exemplo, a da idade limite 45 
anos. _No caso da exigência a1ém do concurso 
de provas, foi - parece-me-- um_ parâmetro 
-colocado exatamente para dar mais rigidez 

_ ao ·con.:.::.urso, ou .ao aproveitamento, caso 
aprovado por concurso. 

Saliento que este projeto mereceu um Sub$
titutivo, e vai ter que vohar à Câmara dos Depu

. "fados. Se não houver contrariedade dos Srs. 
Senadores, soficit_aria que a proposição fosse 
aprovada, e essas minúcias poderão ser corri-

- gidas por época do reexame na Câmara dos 
Qoputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A _Mesa tem l,lfTld dúvida para o reexame 
pela Cârriara dos Deputados. O projeto_ ainda 
está em discussão. Foram levantadas duas 
argÜições.- uma das quais pode ou não ser 
acei~ por V. Ex' para inclUsão no seu substi
tutivo, que _é aquela do _limite da idade. s~ 
V. Ex"- vai apresentar um substitutivo, ele terá 
que voltar necessariamente à Câmara s:Ios O~ 
putados, de modo que V. EX poderia incluir 
nele esta alteração _su_geri~a pelo nobre Sena
dor Humberto Luc~na, e, em vez de 45 anos, 
seriam 50 anos para o ingresso na carteira, 
median~ concurso público, já que a tendência 
hoje ê_ ampliar, o quanto possível, em determi
nadas carreiras, o rimtte para o tilgresso no 
serviço púOlico. -

V. EX está lendo ó sUbstitutivo, que aceita 
sugestões. Então, V. Ex' pode acolhê---las, ~e 
achar convení_ente, -porque o projeto terá que 
voltar, de qualqUer forma, à Câmáféf. 

Deste modo, se V: Ex' acolher a sugestão 
formulada agora pelo nobre Senador Hum
berto Lucena, o substitutivo será aprovado já 
com ess;l modificação. 

OSR. MAURICIO CORRM-Sr. Presi· 
dente, eu gostaria, inclusive, de me escusar, 
por4ue, qUando examinei, estava-me repor~ 
taildo ao projeto anterior, e não estava com 

- o substitutivo que ãpresentei, porque aquilo 
que o Senádor Humberto Lucen~ leu foi a 
reâação anterior. A redação nova está aqui, 
fala em cruzados novos, não impõe 'mais o 
limite de idade. 

De sorte que as duas questões levantadas 
por V. EX' estão inteiramente- Sanadas. 

-A tedaç:ão nova está aqui á disposição de 
S.Ex'" .... -

O SR. PRESIDENTE (Ne1son Cameii'o) 
- O Substitutivo, ~ntão, atende às pondera~ 
ções formuladas pelo nobre Sen.,dor Hum
berto Lucena. 

O .Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palayra pela ordem. 

O SR. PRESID!lNTE (Nelson CarneirO) 
-Com a palavra o-nobre Senador Humberto 
Lucena -

O SR. HUMBERTO lUCENA (PMDB -
PB. Pela ordeim. Sem revisão do orador) ~ 
Sr. Presidente, não quero, criar neOhurri pro~ 
blema para a aprovação da_ matéria, porque. 
cOmo já disse, eU áC:onsidero da maior impor~ 
tância. Realmente -o substitutivo sana a ques
tão da idade. 

Quanto à oUtra qUe'stâo, a exigência do di~ 
ploma na EsCoJã de Admlni_straÇáO do Servíç_a 
PúbliCo, mesmo para ~os qUe estão aprovados 
nos concutsós de provas e títulos, continuo 
achando Uma demasia, porque isso é título. 
Deveria então, ser um dos títuloS ou talvez 
o principal título do concurSQ .. _ _ -·· 

Evidentemente1 não vou cria_r rienh1,11:na 
questãá por isso. Quero apenas que se registre 
a minha estranheza pelo fato. ContinUo a~han~ 
do que quem está aprovado_ num concurso 
de provas e títulos está aprovado e tem direito 
a ser nomeado, e até tem direito, líquido e 
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certo, de um mandado de segurança perante 
aJustiça. Não vai ser neçessárlo, depois dl$o, 
ter que fazer um curso. O curso teria que ser 
feito antes, e seria, assim, o seu diploma um 
dos títulos ou o principal título_ do concurso. 

O Senador Maurfcio Correa entende dife
rentemente, e eu me curvo a S.- Ex'., ·embora 
com ele não concorde. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer conclui pela apresentação do 
substitutivo. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto e do substitutivo, 
em twno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem prefe, 
rência regimental. .-, 

Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. . 
Aprovado o substitutivo, fica prejud1cado o 

projeto. _ _ 
A matéria irá à Comissão Diretora, a fim 

de redigir o vencido para o turno suplementar. 
Estando o projeto em regime de urgência, 

passa-se imediatamente à sua apreciação, e!TJ 
turno suplementar. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire 
tora que será lido pelo Sr. 1 ~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 125, DE 1989 

Comissão Dlretora 
Redação do vencido para o tumo suple
mentar do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n 9 42, de 1988 
(n9 243187, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para_o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 42, de 1988 (n• 243/87, na Casa de origem), 
que cria a carreira e os respectivos cargos 
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, fixa os valores de seus venci
ptentos e dá outras providêndas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989 . .......: Iram Saraiva, Presidente - Pom
peu de Sousa , Relator - Nabor Júnior -
António Luiz Maya. 

ANEXO 'Ao PARECER N• 125, DE 1989 

Redação do vencido para o turno suple
mentar do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da CJmara n 9 42,. de 1988 
(n9 243/87, na Casa-de origem), que cria 
a carreira e os respectivos cargos de Es
pecialista em Políticas Púbfjcas e -aestão 
úovemamentél/, fixa os valores de seus 
vencimentos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 ~ É criada a carreira de Especialista 

em Politicas Públicas e Gestão Governamental 
e novecentos e sessenta cargos respectivos 
de provimento efelivo, para execução de ativi
dades de formulação, implementação e avalia
ção de políticas pública, bem como de direção 

e assessoramerneo em escalões superiores da 
administação direta _e_ autárquica, que serão 
providos gradativamente no período de oito 
anos. 

§ }9 O exercício_ das atividades a que se 
refere este a~go dar-se-á, preferencialmente, 
em áreas sistêmicas de recursos humanos, 
serviçOs de administração geral, planejamento 
organizacional, organização e sistemas, fman
ças e controle interno, planejamento e orça~ 
menta. 

§ 29 Os cargos de Especialista em PolítiR 
cas Públicas e Gestão Governamental, da car
reÍra de igual denominação, são estruturados 
em cinco classes., cujos quantitativos são dis
criminados no Anexo I. 

§ 39 Os Servidores ocupantes dos cargos 
a que se refere esta lei terão exercício em 
órgãos da administração direta e autárquica, 
obseiVada lotação fiXada em ato da Secretarfa 
de Recursos Humanos (SRH), da Secretaria 
de Planejamento e Coordenação (Seplan). 

Art. 29 A nomeação para cargos de Espe
daJista em Políticas Públicas e Gestão GoverM 
nãinentat depende de aprovação e classifica
ção, até o limite de vagas oferecidas, em con
curso público ·de provas e títulos, e ISUbse-. 
qUente conclusão, com aproveitamento, em 
curso especifico de formação, ministrado pela 
Escola Nacional de Administração Pública 
(EnaJ>r-

§ 19 A nomeação do candidato habilitado 
dar-seMá na Classe I. 

§ 29 CasO o candídato habilitado seja fun· 
cionário ou servfdot público federa], cuja re
muneração exceda a fiXada para a CJàsse I, 
nos termos do art. 49 e s_eus parágrafos, a 
diferença será apurada como vantagem pes· 
soai reajustável, nominalmente identificada 

§ 3\' No prazo de noventa dias, contado 
da data de vigência desta lei, o Poder Executivo 
regulamentará a promoção dos ocupantes de 
cargos de Especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Govemámental, bem assim especi
ficará as atribuições das respectivas classes. 

Art. 39 O vencimento inicial do cargo de 
Espedalista em Políticas Pública· e Gestão Go
vernamental é focado em NCz$ 32,14 (trinta 
e dois cruzados novos e quatorze centavos), 
base de cálculo para os demais vencimentos 
relativos às classes a que se refere o Anexo 
11 desta Ifi 

§ 19 Os vencimentos fixados de: cónfor
midade com este artigo serão reajusta~os pe
los ínc:Uces aplicados aos dos servidores civis 
da União, a partir de 11 de outubro de 1987. 

§- 29 Ao oCUpirii:e de cargo de que trata 
esta lei, aplica-se o disposto no § 2? do art. 
39-do Decreto-Lei n? 1.445, de 13 de fevereiro 
de 1976, modificado pelo art. 1 O do Decre
to-Lei n1 2.365, df.i 27 de. outubro de _1987 
e suas aJterações, sendo-lhe asseguradas as 
vantagens previs!a5 no art 79 do Decreto-Lei 
no 1.820, de 11 de dezembro de 1980, e no 
art. 11 do Decreto-Lei n? 2200, de 26 de de
zembro de 1984, nos respectivos percentuais, 
claculados sobre o valor do vencimento a que 
o setvidor faça jus. -

Art. 49 Não haverá, para qualquer efeito, 
equivalênçia ou correlação entre o cargo, ven-

cimento e vantagens a que se refere esta lei 
e os já existentes nos atuais planos de classifi
cação e _retribuição de cargos e empregos de 
órgãos e entidades da administração federaL 

Art. ,59 Aos funcionários e servidores pú
blicos, temporariamente vinculados à Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), 
para cumprir atividades discentes ou docen
tes, administrativas e técnicas, serão assegu
rados, enquanto perdurar essa vinculação, to
dos os direitos e vantagens dos cargos e em
pregos de origem, como se em efetivo exer
cício estivessem. 

§ 19 A vinculação para o cumprimento de 
atividades discentes importará em liberação 
automática pelo órgão ou entidade de origem. 

§ 21 Será irrecusável e prontamerite aten
dida a requisição de servidor de que trata este 
artigo para execução de atividades docentes 
na Escola Nacional de Administração Pública. 

§ 31 A vinculação referida neste artigo não 
obriga o ressarcimento das despesas corres
pondentes. 

Art. 69 Na forma e condições previstas em 
regulamento, serão concedidas bolsas de es
tudo e ajuda de custo a alunos matriculados 
na Escola Nacional de Administração Pública. 

Art. 71 Aplica-se ao ocupante de cargo de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental o regime jurídico estabelecido 
na Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 89 O disf>osto nesta lei aplica-se ao 
concurso realizado pela Escola Nacional de 
Administração Pública em 1988 e aos candi
datos nele aprovados. 

Art. ~ A formação de pessoal qualificado 
para o exercício de atividades de formulação, 
implementação e avaliação de politicas públi
cas e a habilitação para o exercício de cargos 
de direção e assessoramento superiores terão 
prioridade nos programas de desenvolvimen
to de recursos humanos na administração fe
deral. 

Parágrafo único. -A Escola Nacional de Ad
ministração Pública, integrante da estrutura 
organizacional da Fundação Centro de For
mação do Servidor Público (Fi.mcep ), é a insti
tuição reponsável pelas atividades de capci
tação de que trata este artigo. 

Art 10. As despesas decorrentes da exe
cução desta lei correrão à conta de dotações 
do Orçamento da União. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

ANEXO [ 

(Art. J2 da Lei n2 de 1989) 

1-ümero de car9os de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamen
tal, segundo classes: 

>ÚlERO 
CLASSE; 010 CARGOS 

v 100 
IV 120 

III 180 
li 260 

I 300 
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ANEXO II 

(Art. 3R da Lei ntl , de 19_89) 

Ín(jlce de escalmr.mento vertical cbs 
car-gos de Espet:tal1sta erw Políticas 
Públicas e Gestão Governamental, seg.Jndo 
c1asses: 

CLASSE. l'lllCE 

v 210 
IV 180 

lll 140 
ll 12d 

l 100 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Discussão do substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, enç~o 
a discussão. 

O substitutivo é dado como éiefinitivamerlte 
adotado, nos termos do art. 284 do Regimento 
Interno. _ _ _ 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
de n~ 375, de_ urgência, Ilda no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara h" 18, de 
1989. 

Em- Võta:Çao. 
Os_Srs. Senéiâotes; que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. __ . _ 
Passa-se ã apreciação da matéria. 

D_~ctiSsão, em turno útiico, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 18, de 1989, de 
iniciativa do S_enhor Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a pesquisa, a ex
perimentação, a produção, a emb~agem 
e rotulagem, o transporte, o armazena
mento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino fmal dos resfduos 
e emba1agens, o registro, a classificação. 
o controle, a inspeção e a fisc.;Ulzação de 
agrotóxico, seus componentes afins, e dá 
outras providências, dependendo de pa
recer da Comissão de Assuntos Sociais. 

Solicito ao nobre Senador Gerson Camata 
o parecer da Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o referido projeto de lei atende 
antiga reivindkação da Federação das Asso
ciações de Engenheiros Agrônomos do Brasil, 
entidades conservacionlstas, ·governos esta
duais e universidadés. Já em 1986, tínhamos 
denúncias, tais C:ormr a da Secretaria de Agri
cultura do Paraná, que alertava terem sido in
toxicados, nos últimos 3 anos, 6.000 agricul:.. 
tores, c-om a ocorrência de 250 óbitos; da utili
zação no. Pará, pela Eletronorte, do (:hamado 
"agente laranja", que provocou inúmeros 
abortos e defonTJações genéticas, bem como 
a morte de muitos animais dqmésticos e sil
vestres. 

A utilização -deSordenada dos agrotóxi_cos 
levou vários estados a promulgarem leis esta
duais, visando a proteger não só o meio am
biente e o agricultor, mas também o consu-

- -iriía.or fi!lal, cuja saúde estava seriarmmte 
ameaçada pelos resíduos tóxicos presentes 
em hortaliças, grãos e vá_ôos produtos de ori
gem animal, como a carne e o leite. 

Estas atitudes pioneiras foram contestadas 
- jUiielicamente pelas empresas produtoras de 
- agrotóxicos, que, na ausênda de uma lei fede-

fal, con$eguirãnf PrOtelar por algum tempo 
a implantação de uma lei capaz de disciplinar 
tanto a produção como a comercializaÇão 
desses produtos. 

De fato) o projeto de lei em análise, de indaR 
tiva do Sr. Presidente da República, atende 
a uma- necessidade prement~ .da sociedade 

- brasileira, está bem elaborado, tecnicamente 
é satisfatório e, portanto, merece ser aprovado, 

ena íntegra. 
_ É o pareCer, Sr. Presidente_. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer é favoráVel. _ "-

Çompletada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enc:erro 

a discussão. (Pausa.) 
--- Em votação.-

Os Srs. s-enadores que o aprovam queifain 
penTJanecer sentado. (Pausa.) 
--Aprovado. 
· ~A matéria vai à Sanção. . 

- É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 18, DE 1989 

(ri' 1.924189, na Casa de origem) 
De iniciativa do Seubor _Presidente da Repú-

blica 

- - Dispõe sobre a pesquisa; a experimen
taçlio, -a produção, a embalagem e rotula
gem~ o transporte~ o armazenamento~ a 

- comerda/izaç5.o, a propaganda comer
cial, a utilizaÇão; a íiiiportação, a exporta
ção, o destino fmal dos resfduos e emba
lagens, o registro. a dasslficação, o con
trole, a inspeç5.o e a fiscalização de agro
tóxicos, seus componentes e afins,_ e dá 
outras proV!dênclas.. 

O Coftgre-sscfNacional decreta: 
_- _ Art.- 1?_ A pesquisa, a experimentação; a 
produção, a embalagem e rotulagem, o trans
porte, o _armazenamento, a c:omercializaÇão, 

-a propaganda comercia], a utilização,-a impor
t@ção, a exportação, o destino final dos resí
duos e embalagens, o registro, a dassifiCaçãq. 
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotó
xicos, seus _componentes e afins, serão regidos 
por esta lei. 

Art. 2'1 Para os efeitos desta lei, conside-
r~-se: . 

I--agrotóxicos e afms: 
a} os_p_rodutQ$ e os agentes de processos 

fistcos, químicos ou biológicos, destinados ao 
uSo nos setores de produção, no armazena
mento e beneficl?lmento de produtos agrfco-

las, nas pastagens, na proteção de florestas, 
nativas ou implantadas, e de outros ecossis
temas e tambémde ambientes urbanos, hídri
cos _E:._ indl:l_~is_, cuja finWidade seja _alterar 
a composição da flora ou da fauna, a fim de. 
preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, -empregados co-' 
mo desfolhantes, dessecantes, estimulªdOreS 
e inibidores de crescimento; 

II....,.... componentes: os princípios ativos, os 
produtos técnicos, suas matér_ias-primas, os 
ingredientes inertes e aditivos usados na fabri
cação de agrotóXicos e-afins. 

Art. 3~ _os· agrotóxicos. seus componen
tes e afins, de_ ac::ordo CQm definíção do art. 
29 desta lei. só p·oderao ser produzidos, expor
tados, Importados, comercializados e utiliza- . 
dos, se previamente registrados em órgãO fe
dera~ de acordo com as diretrizes e exigências~ 
dos órgãos federais responsáveis pelos seto
res da saúde, do meio ambiente e da agri
cultura. 

§ ]9 Fica criado o registro _especial tem· 
porário para agrotóxicos, seus componentes 
e afi6s, quando se destinarem--à pesquisa e 
à experimentação. '* ~- Os reQ'istraÍltes e titulares de registro 
fornecerão, obrigatoriamente, à União, as ino
vações concernentes _aos dados fornecidos 
para o registro de seus_ produtos. 

§ 39 Entidades públicas e privadaS de en
sino, assistência técnica e pesquisa poderão 
réalizar experimeiltaçãO e pesquisas, e pode
rão fornecer laudos no campo da agronomia, 
toxicologia, resfduos, quúnica e meio ambien-te. - -- __ , 

§ 4~ Quando -organizações_ inlel'nadonais 
responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 
ambiente, das quais o B~:asil seja membro inte
grante ou signatário de acordos e_c-çmvênios. 
alertarem para riscos ou· desaci:mS~lharem o 
uso de agrotóxiços, seus compon~ntes e afins, 
caberá à autoridade competente tomar ime
diatas providêndas, sob pena d~ responsa-
bilidade.. _ _ . _ __ __ 

----:- -§ 59 _O registro para o novo pfoduto agro
tóxico, seus comP.onentes e afms, será conce
dido se a sua ação tóxica sobre_o s_er hwnano, 
e o meio ambiente_ for comprovadamente 
igual ou menor do que a; daqueles já registra
dosL-P_ara o mesmo fim, segundo os parâme
tros fixado~ na regulam~ntação desta leL 

§. 69 Fica Proibido o "i-egistro -de agrotó
xicos, seus componentes e afins:_ 

a) para os quais o Brasil não disponha de 
métodos para desativação _de_.!ie.Y..s _çornpo
nentes, de modo _a impedir qtie -oS seus resí
duOs remanescentes provoquem riscos ao 
i"riéiO affibietit_e ti_ ã s_àtlde. pública; -

b} para oS quais rião haja antidoto ou trata-
mento efiéaz no Br~il; --· _ __ _ 

c) que revelem características teratogêni
cas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acor
do com os resultados atualizados de expe
riências da comunidade científica; 

d) que provoquem cllstúrbios hormonais, 
_c:lanqs ao aparelho· reprodutor, de acordo com 
procedimentos e experiências _atualizadas. na 
comunidade científica; 
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e) que se revelem mais perigosos para o 
homem do que os testes de laboratório, com 
animais. tenham podido demonstrar, segundo 
critérios técnicos e dentíficos atualizados; 

f) cujas características causem danos ao 
meio ambiente. 

Art. 49 As pessoas físicas e jurfdicas que 
sejam prestadoras de serviços na aplicação 
de agrotóxkos, seus componentes e afins, ou 
que os produzam, importem, exportem ou co~ 
mercializem, ficam obrigadas a promover os 
seus registras nos órgãos competentes, do 
estado ou do município, atendidas as diretrlzes 
e exigências dos órgãos federais responsáveis 
que atuam nas áreas da saúde, do mefo am
biente e da agricultura. 

Parágrafo único. São prestadoras de servi
ços as pessoas tisicas e jurídicas que execu--
tam trabalhos de prevenção, destruição e con
trole de seres vivos, considerados nocivos, 
aplicando agrotóxlc~ seus corpponentes e 
afins. 

Art. 59- Possuem legitimidade para reque~ 
rer o cancelamento ou a impugnação, em no
me próprio, do registro de agrot6xicos e afins, 
argüindo prejuízos ao meio ambierlte, à saúde 
humana e dos animais: 
I-entidades de dasse, representativas de 

proflSSÕes liqadas ao setor; 
n-partidos politicas, com representação 

no Congresso Nacional; 
m- entidades legalmente conistih.lidas para 

a defesa dos interesses difusos relacionados 
à proteção do consumidor, do meio ambiente 
e dos recursos naturais. 

§ 11 Para efeito de registro e pedido de 
cancelamento ou impugnação de agrotóxicos 
e afms, todas as informações toxicológicas de 
contaminação ambiental e comportamento 
genético, bem como os efeitos no mecanismo 
hormonal, são de responsabilidade do estabe
lecimento registrante ou d~ entidade impug
nante e devem proceder de laboratórios nacio
nais ou internacionais. 

§ 21 A regu]amentação desta lei estabe
lecerá condições para o processo de impuga
nação ou cancelamento do. registro, detenni
nando que o prazo de tramitação não exceda 
90 (noventa) dias e que os resultados apura
dos sejam publicados. 

§ ~ Protocolado o pedido de registro, se
rá publicado no Diário Oftdal da União um 
resumo do mesmo. 

Art 69 As embalagens dos agrotOxicos e 
afins deverão atender, entre outros, aos se
guintes requisitos: 

l-devem ser projetadas e fabricadas de 
forma a impedir qualquer vazamento, evapo
ração, perda ou alteração de seu conteúdo; 

D-os materiais de que forem feitas devem 
ser insuscetíveis de ser atacados pelo conteú
do ou de formar com ele combinações noci
vas ou perigosas; 

W-deveni ser sufidentemente resistentes 
em todas as suas partes, de fonna a não sofrer 
enfraquecimento e a responder adequada
mente às exigências de sua normal conser
vação; 

IV- devem ser providas de um lacre que 
seja irremedíavelinente destruído ao ser aber
to pela primeira vez: 

Parágrafo único. Fica proibido o fraciona
mento. ou a reembalagerri de agrotóxicos e 
afins para fins de comercialização, salvo quan
do realizados nos estabelecimentos produto
res dos mesmos. 

Art 79 Para serem vendidos. ou expostos 
à venda em todo o território nacional, os agro
tóxicos e atihs ficam obrigados a exibir rótulos 
próprios, redigidos em português, que conte
nham, entre outros, os seguintes dados: 
I- indicações para a identificação do pro

duto, compreendendo: 
a) o nome do produto; 
b) o·riome e a percentagem de. cada prin

ciPiO ativo e a percentagem totar àOs ingre-
dientes inertes que contém; 

c) a quantidade de agrotóxicos., compo
nentes ou afins, que a embalagem contém, 
expressa em urUdade de peso ou volume, con
forme o caso; 

d) o nome e o endereço do fabricante e 
dp importador; . 

e) os núriteros de registro do produto e 
do estabelecimento fabricante ou importador; 

I) o número do lote ou da partida; 
g) um resumo dos principais usos do pro

duto; 
h) a classificação toxicológica do produto; 
D-instruções para utilização, que com

preendam: 
8) a data de fabricação e _de vencimento; 
b) o intervalo de segurança, assim enten

dido o tempo que deverá transcorrer entre 
a aplicação e a colheita, uso ou consumo, 
a semeadura ou plantaçao, e a semeadura 
ou plantação do cultivo seguinte, conforme 
o,caso;·, 

c) informações sobfe o modo de ub1ização, 
íncluídas, entre outras: a indicação de onde 
ou sobre o que deve ser aplicado; o nome 
cOmum da praga ou enfermidade que se pode 
CO!Í'J ele combater ou os efeitos que se pode 
obter; a época _em que-a aplicações deve ser 
feitâ; o número de aplicação e o espaçamento 
entre elas, se for o caso; as doses e os limites 
de sua ~:~tilização; 

d} informações sobre os equipamentos a 
serem utilizados e sobre o destino fmal das 
embalagens; 

m- informações relativas aos perigos po-
tenciais, compreendidos: · 

_·a) os possíveis efeitos prejudiciai-? sobre a 
saúde-ao homem, dos animais e sobre o melo 
ambiente; 

b) precauções para evitar danos a pessoas 
que os aplicam ou manipulam e a terceiros, 
aos animais domésticos, fauna, flora e melo 
ambiente; 

c) símbolos de perlgo e frases de adver
tência· padronizados, de acordo com a classifi
cação toxicológica do prodUto; 

d) instruções para o caso de acidente, in
cluindo sintomas de alanne, primeiros socor
-ros, antídotos e recomendações para os mé
dicos; 

IV- recomendação para que o usuário leia 
o r6tu1o antes de utilizar o produto .• 

§ 19 Os textos e.símbolos impressos nos 
rótulos serão claramente. visíveis e facilmente 
Iegiveis em condições normais e por pessoas 
comuns. 

§ 29 Fica facultada a inscrição, nos rótu
los, de dados não estabelecidos como "Obriga
tórios, desde que: 
1-não dificultem a visibilidade e a com

preensão dos dados obrigatórios; 
n- não contenham: 
s) afirmações ou imagens que possam in

duzir o usuário .a erro quanto à natureza, com~ 
posição, segurança e eficácia do produto, e 
sua adequação ao uso; 

b) comparações falsas ou equivocas com 
outros produtos; 

c) indicações que contradigam as informa
ções obrigatórias; 

d) declarações de propriedade relativas à 
inocuidade, tais como "seguro", "'não veneno
so .. , "nãot6xico"; com ou serÍl uma frase com
plementar, como: "quando utilizado segundo 
as instruções"; • 

e) afirmações de que o produto é recomen
dado por qualquer órgão do Governo. 

§ 3~ Quando, mediante aprovação do ór
gão competente, for juntado folheto comple
mentar que amplie os dados do rótulo, ou 
que contenha dados que obrigatoriamente 
deste devessem constar, mas que nele não 
couberam, pelas dimensões reduzidas da em
balagem, observar-se-á o seguinte: 
I-deve-se inc.luir no rótulo frase que reco

mende a leitura do folheto anexo, antes da 
utilização do produto; 

n-em qualquer hipótese, os s1mbolos de 
perigo, o nome do produto, as precauções 
e instruções..de primeiros socorros. bem como 
nome e o endereço do fabricante ou impor
tador devem constar tanto do rótulo. como 
do folheto. . . 

Art. 89 A propaganda comercial de agro
tóxico, componentes e afins, em qualquer 
meio de comunicação, conterá, obrigatoria
mente, dara advertência sobre. os ris(:os do 
produto à saúde dos homens, animais .e ao 
meio ambiente, e observará o seguinte: 

I-estimulará os compradores e·usuários 
a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, 
o folheto, ou a pedir que alguém os leia para 
eles, se não souberem ler; 
II-não conterá nenhuma representação 

visual de práticas potencialmente perigosas, 
tais como a manipulação ou aplicação sem 
equipamento protetor, o uso em proximidade 
de alimentos ou em presença de crianças; 

m-obedecerâ ao disposto no inciso n do 
§ 29 do a,rt. 1~ desta lei. 

Art. ~ No exercício de sua competência, 
a União adotará as segumtes .. providências: 

I -legislar sobre a produção, registro, co
mércio interestadual, exportação, importação, 
transporte, classificação e controle tecnológi
co e toxicológico; 
n- controlar e fiscalizar os estabelecimen

tos de produção, importação e exportação; 
m- analisar. os produtos agrot6xicos, seus 

componentes e afins, nacionais e importados; 
IV- controlar e fiscalizar a produção, a ex

portação e a importação. 



Julho de 1989 DIÁRiODO CONGRESSO NAOONAL (Seçá6 II) Sábado I' 3403 

Art. 10. Compeie ·aos EstadoS e a() J;>is~ 
trito Federal, nos termos dos arts .. 23 e 24 
da Constituição F~deral, legislar sobre o uso, 
a produção, o consumo, o comércio e o arma
zenamento dos agrot6xicos, seus componen
tes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consu
mo, o comércio, o armazenamento e o trans
porte interno~ 

Art 11. Cabe ao Município legislar suple
tivamente sobre_ o uso e o- armazenamento 
dos ·agrot6xicos, ·seus componentes· e afins. 

Art.. 12. ·A União, através dos órgãos com
petentes, prestará o apejo netessário às aç6es 
de controle e flScalização; à Unidade-da Fede
ração' que não dispuser dos meios necessá
rios. 

Arl 13. A venda de agrotóx.ic_os e afins 
aos usuários será feita através de receituário 
próprio, prescrito por profissionais legalmente 
habilitados, salvo casos_excepcionais que fo
·rem previstos na regulamentação desta lei. 

Art. 14. As responsabilidades administra
tiva, dvil e penal, pelos danos causados à saú
de das pessoas e ao meio ambiente, quando 
a produção, a -comercialização, a utilização e 
o transporte não cumprirem o d!sposto nesta 
lei, na s_ua regulamentãção e nas legislações 
estaduais e municipais, cabem: 

a) ao profiSSional, quando comprovada re
ceita errada, displicente ou indevida; 

b) ao usuário o'u a prestador de sel'\oiços, 
quando em desacordo com o receituário; 
. c) ao comerciante, quando efetuar venda 

sem.O respectivo recehliário ou em desacordo 
com a receita; 

. d} ao registrante que, Por dolo ou por culpa, 
omitir informações· ou fornecer informações 
incorretas; 

e) ao produtor que produzir mercadorias 
em desacordo com .as especificações cons~ 
tantes do registro do produto, do rótulo, da 
bula, do folheto e da propaganda; 

I) ao empregador, quando não fornecer e 
n~o fizer manutenção dos equipamentos ãde
qUados à proteção da saúde dos trabalhadores 
ou dos equipamentos.na produção, distribui
ção e aplicação ·dos produtosL 

Art 15. Aquele que produzir, comerciali
zar, transportar, aplicar ou prestar serviço na 
aplicação de .agrotóxicos, seus componentes 
e afms, descumprindo as exigências estabe
lecidas nas leis e nos· seus regulamentos, ficará 

sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 
(quãtro} anos, além da multà de 100 (cem) 
a 1.000 (mil) MVR. Em caso- de culpa, será 
punido com pena de reclusão de 1 (um) a 
3 (três) anos, a1ém da multa de 50 (cinqüeht{i) 
a 500 (quinhentos) MVR. 

Art.16. O empregador,· profissional res
·ponsável ou o prestador de serviço, que deixar 
-de promover as mediçlas necessárias de pr~?te
ção à saúde e ao me!_o ambieqte, estará sujeito 
à pena de reclusão qe_2 (dojs) a 4 (quatro) 
anos, além de multa de 100 (cem) a 1.000 
(mil) MVR. Em caSo de culpa, será punído 
coni pena de rech,Jsão de 1 (qm) a 3 (t$1) 
anos, além de mUlta de 50 ( cinqüenta) a 590 
(quinhentas) MVR. 

Art. 17. Sem prejuíio das responsabilida~ 
des civil e perial cabfveiS, a infração de dispo
sições desta lei acarretará, ísoladá ou cumula
tivamente, nos termos previstOs em regula~ 
menta, "independente dàs medidas cautelares 
de embargo de estabelecimento e apreensão 
do produt<:>ou a1irheritos cOntainiriados, a apli
Cação das seguintes sanções: 
I-advertência; 
II-multa de até 1.000 (mil) vezes o Maior 

Valor de Refe"rência - MVR, aplicável em do
bro em caso de reincidênCia; 

III~ condenação de produto; 
. IV~ illutilizaçáo de produto;- . 
V- suspensão de autorização, registro ou 

licença; 

VI- canc'elahlel1to -de ·aufotização, registro 
Qy_lkgnça; · · · · · · 

Vil-- interdiçãO temporária ou definitiva 'de 
estabelecimento~ · 

VIII- destruição de vegetais, partes de ~,~ 
getais e alimentos, com resíd~os acfm~ ~o 
pern1itido; · · · 
· IX- desj:ruiç~q de. v.ege~is, partes de vege~ 

tajs é.aliin~ntos, !1QS q1..1ais ~~n)la jlavido aplica
ção ç.te agrot6xiços.. c;Ie vso _ijã,o autorizado. a 
critérlo dq_ órgão competente. · ~ " -

P_arásrafo único. A autoridade fiscalizado: 
ra fãrá a divulgação das sanções impostas aos. 

- infratores desta lei. 
Art. 18. Após a conclusão do processo 

administratiVo, OS agrotóxicos e afins apreen~ 
çlidos como resultado da ação fiscalizadora, 

serão inutilizados ou poderão ter outro destino, 
á critério da autôffdade cõ!Tlpélénte. 

Parágrafo únicO. Os: custós· referenteS- a 
quaisquer dos procedimentos mencionados 
neste artigo correrão poi conta do infrator. 

Art. 19. O Poder Executivo deSenvolverá 
ações de instrução, divulgação e esclareci
mento, que estimulem o uso seguro e eficaz 
dos agrotóxicos, seus componentes e. afins, 
.com o objetivo de reduzir os efeitos prejudi
ciais para os seres humanos e o meio am
biente e de prevenir acidentes decorrentes de 
sua utilização imprópria. 

Art. 20. As empresas e os prestadores de 
seJV:iços que já exercem atividades no ramo 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, têm 
o prazo de_até 6 (seis} meses, a partir da regu
lamentação desta lei, para se adaptarem às 
suas exigências. 

Parágrafo único. AxJs ti~uiares do registro 
de produtos agrotóxicos que têm corno com
ponentes os organoclorados será exigida ime
diata reavaliação- de seu registro, nos- termos 
desta lei. 

Arl 21. O Poder· Executivo ·regulamenta
rá esta lei rio·Prãzo ·de 90 (noventa) dias, con
tado da data de sua publicação. 

Arl 22. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 23. _ Revo9am-se as disposições em 
contrário . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada_ mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente. sessão, convocando outra extraor
dinária, a realizar-se hoje, às 11 horas e 30 
minutos, (:Offi a seguln~ 

óRDEM DO DIA 

.Matéiiê! a•sé declarada prejudicada 
Projeto à~ -Lei da Câmara ·n~ 280, de 

1983· (n'~ 2.674/80, na Casa de origem), 
que esta]?elece condições de associado 
efeti.vo de.entid_a.de de previdência privada 
e dá outras providências, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 11 horcis e 28 
minutqs:). 

Ata da 94~ Sessão, em 30 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-· 
Presidência do·Sr. Nelson Carneiro 

As 11 HORAS E 30M/NaTOS, ACHAM·SE 
PRESENTES Ot>SRS.~SENADORES: 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabo r Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli -
Áureo Mello- Ronaldo Aragão- O lavo Pires 
- Almir Gabriei-Jarbas Passarinho- Moi-

sés Abrão- Carlos Patrocínio -·Antonio LU~ 
_ Maya· .:_João Castelo-:- Alexàndre Costâ ~ 

Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodri
gues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho 
- Mauro Benevides -José Agripino - La
voisier Maia - Marcondes Gadelha - Hum~ 

. ~rto Lucena - Marco Maciel - Mansueto 

de Lavor-DiValdo SUrua"gy-Teotonio Vilela 
Filho - Francisco Rollemberg·- Lourival 
Baptista - Luiz ·Viana - Jutahy Magalhães 
- Ruy Bacelar - J_osé Ignácio Ferreira -
Gersori Cainâtà :..:......:. Jamil Haddad - Nelson 
CarneirO ~.Itamar franc_o.-Alfredo Campos 
- Ronan Tito-Severo Gomes- Fernando 
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Henrique Cárdo_so - Mauro Borges - Iram 
Saraiva - Jrapuarn Costa Junior - Pompeu 
de Sousa - Maurício Cotrêa - Meira Filho 
- Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márdo Lacerda - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins 
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin -Car-
los Chiarem -José Paulo Bisai. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 59 Srs. Senadores. HaVenâO núme
ro regimental, declaro aberta ·a sessão. 

Sob a proteÇão de .Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 376, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336 alínea b, do Regirriento Intenio, para o 
Ofido 5115/89, do Governo dO Estado do Cea
rá, solicitando autorização para a. contratação 
de operação de crédito externo, de natureza 
financeira, no valor equivalente a DM 
15.000.000,00, junto ao Kreditanstah furwie
deraufbau~Kfw, da República Federal da Ale
manha. 

Sala das SessõeS, "$0-_de junho de 1989. 
-Jutahy Maga/hiies, Edíson Lobão- Mário 
Maia- Jarbas Passadnho - Jam11 Haddad 

REQUERIMENTO N• 377, DE 1989 

Requeremos urgência, nós- fermos do art. 
336, alínea b, do Regimento Interno, para a 
Mensagem n• 135, de 1989 (n' 300/89, na 
origem), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Estado d_o Rio de 
Janeiro - LFTRJ, destinadas ao giro da dívida 
consoiidada interna mobiliária: 

Sala das Sessões_. __ 30 'de junho de 1989. 
-Jutahy Magalhães- édison ~obão -Jar-
bas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, J[ 

do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-PasSa-se à 

ORDEMDODIA 
Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara (nç 280, de 
1983 (n' 2.674/80, na Casa de C>rlgem), 
que estabelece condições de associado 
efetivo de entidade de previdência priva
da, e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Gdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n?--280, de 1983. 
(P_!!USa) 

- Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao- Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a Ordem do Dia. 
- Vai-se passar, agora, à apreciação do Re-

querimento n~ 376, de urgência, lido no Expe
diente, para o Oficio n~ S-15, de 1989, relativo 
a pleito do Governo do Estado do Ceará. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

~eJTI1anecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à ime

diata apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Ofício 
n? S/15, de 1989, relativo a Pleito do Go
verno ·do Estado do Ceará. 

Dependendo-de Par-ecer da- Comissão 
de Assuntos_ Econômicos. 

Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides 
profira o parecer da referida Comissão. 

O SR. MACJRQ BEN1MPES (~MDB ~ 
CE. Para emitir pa-recer.)_- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senhor GovernadOr do Esta
do do .Ceará _soJi.clta, nos termos do art. 52, 
V, da Constituição_ Federal, autorização para 
célebrar contrato de empréstimo externo junto 
ao _Kreditansmlt fur Wiederaufbau- KFW, da 
Re"pública Federal· da Alemanha, nO-valor de 
OM 15.000.000,00 ((j:uiilze'n'iilhões de marcos 
alemães), com gal'é!!:J.tia da União, para finan
ciar o Programa de Saneamento Básico Sim
plificado do Estado, previsto para beneficiar 
localidades com população entre 250 a 4.000 
habitantes. 

_A contratação foi autorizada pela Lei Esta
dual n9 11.55_8, de 29 de maio de 1989. 

Em obediência ao previsto no artigo 4ç do 
Decreto-Lei n~ 1.312,- de 15 de fevereiro de-
1974, foi reconhecido o caráter prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do 
Estado pelo Ministro Chefe da Secretaria de 
Planejamento e Coor:denação da Presidência 
da República (Aviso n~ 687, de 5 de maio de 
1989). 

o- CUSto total do programa, estimado em 
18,5 milhões de marcos alemães, será cober
to, em parte, com r_ecur:sos alocados pelo Es
tado, que também deverá destinar, oportuna

- mente, em suas propostas orçamentárias, re
cursos para atendimento dos compromissos 
assumidos junto ao KFW. 

O effipi-éstiffio obedecerá àS seguiiltes cori
dições:_ 

a) Desembolso: até 31-12-91; 
b) Amortização: em 30 parcelas semes

trais, iguais e consecutivas, vencendo-se a pri
meira. em 30-06-94 e a última em 31-12-08; 

c) Juros: 4,5% a.a. sobre os saldos desem-
bolsados, pagáveis semestralmente. 

Os compromissos do credor, expressos na 
minuta de contrato anexa, envolvem uma doa
ção de DM 900.,000,00 (nOVecentos mil ffiar
_cos alemães) e o acompanhamento da execu
ção do programa acima referido. 

Em face do exposto, embora não conste 
do processo a manifestação do Banco Central 

çjo Brasil sobre as condições financeiras do 
contrato, exigida pelo Decreto no 84.128, de 
29-10-89, somos pelo acoJhimento do pedido, 
nos termos do seguinte: 

PROJErO DE RESOlUÇÃO. 
-- -N, 40, DE 1989 

Autoriza o Estado do Ceará a ·coiJiáttar
operação de empréstimo externo no valor 
de DM 15.000.000,00 (quinze inilhões de 

- marcos alemães) junto ao Kreditanstaft 
fur Wiederau!bau- KFw. 

.Art. 1 ~ É o Governo do Estado do ceará 
autorizado, nos termos do art. 52, inciso V, 
da Constituição Federal, a contratar operação 
de crédito externo no valor de DM 

- 15.0"00.000,00 (quinze milhões de marcos-ale-
mães), com o Kreditanstalt fur Wiederautbau 
- KfW, da Rep.ública Federal da Alemanha, 
nas condições financeiras aprovadas pelo 
Banco Central do Brasil, destinada ao Progra
ma de Saneamento · Bási_co _Simplificado do 
.Estaçio. 

Àrt.- 2" Esta resoluçãO entra em vigOr na 
data de sua publicação. 

Este, Sr. Presidente, é o pensamento da nõs~ 
sa representação - do Senador Afonso San
cho, do Senador Cid Sabóia de CarValho e 
deste Senador, - e esperamos qu~ seja da 
unanimidade desta Casa. · 

o SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução n~ 40 de 1989, (Jue autórízã o 
Estado do Ceará a realizar operação de crédito 
externo no valor de 15 milhões de marcos 
alemães. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se ã-discusssão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, está 

·encerrada a discussão. 
Em-votação. 
Os Srs. Senadores qUe aprOvam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para re

dação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redação fmal da Comissão 
Diretora, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 
· · É lida a seguinte 

PARECER N• 126, DE 1989 

(COmissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 40, de 1989 

A COmissão Diretora apres_enta a redação 
fmal do Projeto de Resolução n\' 40, de 1989, 
que autoriza O Governo do Estado do Ceai-á, 
com garantia da União, a contratar operação 
de crédito externo no valor de DM 
15.000.000,00 (quinze milhões de marcos ale
mães). 
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Sala das Reuniões da Comissão, 30 de ju
nho _de 1989. ~ Nelson- .caméiro, Presidente 
-Pompeu de Sousa, Relator- Iram Saraiva 
-Antonio Luiz Maya - Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 126, 
DE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~4o;de 1989.- -

faço saber que o_ Senado. Federal aprovou, 
no.s.termos do art. 52, inCiso V, da -consti
tuição, e eu, Presidente, pro
mulgo a seguinte 

. RESOLUÇÃO N• DE 1989 

Autoriza o Oovemo do Estado do Ceará 
a contratar operação de empréstimo ex
temo. no valor de DM 15.000.000,00 
(quinze mHhões de marcos a/emães},jun
to.ao Kredit.ans_talt (ur Wiederaufbau -
f(FW 

O Senado Federal reso_lve: 
Art. 1 o É o Governo do Estado do Ceatã 

áutorizado, nos termos da art;. 52, inciso V 
da Constituição Federal, a contratar operaçãO 
de empréstimo externo no vaJor de DM 
15.000~000,00 (quinze milhões_de marcos ale~ 
mães), junto ao Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
- KFW, da República Federal da Alemanha, 
destinada ao Programâ de Saneamento Bási~ 
co Simplica do Estado, obedecidas as condi~ 
ções ijnance..iras admitl.d~S Pelo Banco. Central 
do Brasü, no respectivo processo. 

Arl 2ç Esta Resolução entra em_ vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação final. (Pausar 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a_dis:cUssão. - -. · · , ~ 

Em votação. _ -
Os Srs. Senadores que aprovam a reda(;ão 

firial qúetrain permanecer sentãdos. (PaUsa) 
Aprovada contra o voto do Senador Jeimil 

Haddad. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa~se à apreciação do Requerimento 
n9 377, de urgéncia, lido no Expediente, para 
a Mensagem n9 135,. de.l989~ relativa a pleito 
do Governo do Estado do Rio. de Jan~iró. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs_,__Senadores QUe o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da mªtéria. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB. RJ ~Para 
e_rOitir pare"c::er.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
reS, ·com a Merisagem n.,. 135 de 1989, o Se
nhor Presidente da República submete à apro
vação do Senado Federal a autorização para 
que o Govemoo do Estad~ do Rio de Janeiro 
possa ele_v_ar, excepcionalmente, o limite de 
seu endividamento fiXado na Resolução n~- 6~, 
de 2S:.TCJ-75;-ao Senado_Federal, para o fim 
de emitir e de registrar, no Banco Central do 
Brasil, Letras Financeiras do-Tesouro do Esta-

- do do Rio de Janeiro- (LFTRJ) Para substi
tuição de 80.427 .. 825 LFTRJ. 

A quantidade de titulo_s a serem __ emitidos 
será definida néi data do resgate daqueles que 
serão substituídos, deduzida a parcela de 12% 
a.a., correspondente a juros reais, cujo w:tlor 
se destiita, na forina da referida mensagem, 
ao giro qa dívida estadual consolidada interna 
mobiliârfa, vencível no 2° s_~_iflestre do corrente 
exerddo. 

A emissão realizar-se-â nas seguintes con-
dições: · 

a) modalidad_e:_nQm[nativa-transferível; 
b) rendimento: igual ao doas Letras Finan~ 

ce_iras do T escuro .NéJ_cjona1 (me~ma taxa pre-
ferencial); -

c) prazo: -1_.826 _d~as; 
d)_ valor nominal: _NCZ$ 1,00. 
Na -hipótese, a emissão pretendida não se 

caracteriza como_ cria.ç-ão de nova responsa
bilidade para o Estado, mas, sim, como uma 
profrogação ·de compromisso já existente. 

Isto posto; concluímos pelo acolhimento da 
_ mensag_em_ nos term_os do segui~te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°4l, DE 1989 

- Autoriza. o Governo do Estado do Rio 
- de Janeiro a ~mitir Letras do Tesouro_ do 

~ ~-·Es.tado do .Elo _de.Janeiro (LFTRJ) ef!J 
o substituição de 80.427.845 LFTRJ. 

-0 Senado Federal resolve: 
-- Art. ·to .é: o Governo do Estado do Rio de 
Janelro autorizado a emitir, mediante registro 
no Banco Cenfi"al do Brasil, Letras Fiiiancelras_ 
do Estado do Rio de Janeiro (lFTRJ), com 
base_nas disposições do art, 4~ da Resolução 
n9 62,- de 28 de outubro de 1975, do Seriado 

-Federal, emissão essa destinada a possibilitar 
-a substituição de 80.427.825 Letras Financei-
;-ras cfo Estado do Rio oe Janeiro que serão 
substituídas, deduzida a parcela de 12% a.a., 
correspondente a juros reais, cujo valor sedes
una_ do" giro da divida consolidada interna nio
biliária do Estado, vencível no 2? semestre de 
1989. - . 

Art. 2-9~ Esta resOlução entra em vigor na 
_ data je sua publicação._ __ _ Discussão, em turno único, da Mensa

gem no 1~. de 1989, _que autoriza o Go
verno do Estado d.o Riq de Jeneiro ~ emi-
tir LetrasRnariceiras do Tesouro dq Es- 0 SR. PRESIDENTE·_-(Nelson Carneiro) 
tado. ··..:..:: O parecer da CotnisSãO de Assuntos Eco-

Dependendo de parecer da Comissão nômlcos conclui pela apresen~ão de Projeto 
de Assuntos E,ç_onói"nicos. de Resolução n9 41/8_9,_que aut6riza o Governo 

do Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras · 
Solicito ao nobre Senador Jamil Haddad ·-F:lflaJ)ccir.as _dó Téso.uro dçt Estado do Río de 

profira o parecer da referida Comissão. · JaneirO {L_FTRJ) destinadas ao giro da dívida . 

consolidada interna mobiliária Completad_a a 
instrução da matéria, passa-se_ à discl!.ssãQ do 
projeto, em turno único. - - - - - - - -- -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
_ Em votação. 

Os Srs. Senadoi-es o que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentadõs. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à Comlssão Diretora, para a 

redaçào final. _ 

O SR. p~'n)ENTE, (N~lson. CÇtmeiro) 
~ Sobre as mesa, .!"Eldação final da matéria 
que será lida pelo Sr. 1 ç Secretá_rio. 

É lida a se_guip.te_ _ 

PARECER N• 127, DE-1989 

(CoriifsSão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 41, tle 1989. · 

A C::omissâo [)iretora __ apresenta a redação 
fina] do Projeto de __ Resoluão n" 41 .• de 1989, 
que autoriza o Governo do_Estado do Rto de 
Ja,neiro a eleva~ ~epcfonal e temporaria
mente, o limite de_endividamento daquele es
tado. 

Sala de Reuniões da COmisSão, JO de junfio 
de 1989. - /"fe/S!)n Carneiro, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator - Iram Saraiv~
-Antônio· Luiz.Maya - Na_bor .júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 127, DE 1989 

Redação final do Projeto Resolução n~ 
41, de1989 -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do <ut 52, inciso IX. da Consti
_tuição, e eu, - Pre.sidenj.e, pro
!J1ulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1989. 

Autórizã o OOvelrio do Esutdo do Rio 
de Janeiro a emitir Letr,as Financeiras do 
TesOuro ·do Esiado do Rio _rte Janeiro 
(LFJRJ), em substituição a 80.427.825 
Letras Financeiras âo T~souro do Estado 
do Rio de Janeiro (LFTRJ). 

O Senado Federal resolve:_ . __ 
Arl 1 o É o_ Governo do Estado do Rio de 

Jan~iro a~orizad~ _a e_mitir, m_ediante registro 
no Banco Central do Brasil- e com base nas 
disposições do art 49 da _Resoluão- ri? "62, de 
28 de outubro de 1975~_do SenadO Federal, 
Letras FmanCelraS do Tesouro do Estado do 
R!o de Janeiro (LFTRJ), em quantidade a sef 
defullda na data do-resgate de 80.427.825 Le.~ 
tras Financeiras dO Te5our6· do Estado do Rio 
de Janeiro (LFfRJ), que serão substituídas 
pela present~ emi5$ão, deduzida a parcela de 
12% (doze _pqr cento) ao_ano,-Correspondente 
a juros reais. O valor desta emissão se destina 
ao giro da díVida consolidada interna mobi~ 
liária do estado, vencível no 29 semestre de 
1989. 

Art. 2ç Esta r~lução entra em vigor na 
dãfã d~-sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussãO. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) -
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A presidência vai encerrar a presente sessão 
extraordinária, convocando outra, a realizar-se 
hoje, às 11 horas e_ 45 minutos, com a seguinte_ 

ORDEM DO DIA 
Matéria a ser Declarada PrejudiCI!Jda 
Projeto de Lei da Câmara n9 2"84, de 

1983 (n" 2.101n6, n'a casa_ de origefn) 

que acresCenta parágrafo único-ao artigo 
476 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, 
de 1 ~ de maio de 1943. 

O SR. PRESIDENTE (!'ielson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Leyanta-se a sessão_às 11 horas e 40-
minutos.) 

Ata da 95" Sessão, em 30 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa, Ordinária, da 48ª Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÁS 11 ffORAS E 45 MfN(JTOS,.ACffAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Mala - A1ufzfo Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Aureo Mello- Renal do Aragão- Olavo Pires 
-Airnir Gabçiel- Jarbas Passarinho- Moi
sés Abrão- Carlos Patrocínio-Antonio Luiz, 
Maya -João Castelo - Alexandre Costa -
Edison Lobão -_João Lobo -Chagas Rodri
gues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho 
- Mauro Benevides - José Agripino - La
voisier Maia - Marcondes Gadelha - Hum
berto Lucena - Marco Maciel - Ney Mara
nhão- Mansueto de Lavor- Divaldo Surua
gy- Teotônio Vilela Filho- Francisco Ro
llemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana 
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José 
lgnácio Ferreira - Gerson Camata - Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro -Itamar Franco 
- Alfredo Campos - Rçman _Tito -:- Severo 
Gomes --Fernando He"nrique Cardoso-....:..__ 
Mauro Borges- Jran Saraiva- Irapuan Costa 
Júnior- Pompeu de Sousa- Maurído Cor
rêa- Me ira Filho- Roberto .Campos- Lou
remberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda -
Mendes Canale - Rachld Saldanha Derzi -
Wi.lson Martins - Dirceu Carneiro - NeJson 
Wedekin - Carlos Chiarem -José Paulo Bi
so!. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 60 Srs. Senadores. Havendo nUme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. lo Secretário. · . 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 192, DE 1989 

Estabelece condições para compra e 
venda de valores mobiliários no mercado 
à vista, em Bolsa de Valores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Na operação de venda de valores 

mobiliários, mercado à vista, o vendedor deve-

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 
~cUStodiar previamente os títulos junto à Bol
sa de Valores responsável pela intermediação. 

Art. 2~ Na compra, o investidor deverá li
quidar a operação no dia de sua efetivação. 

Art. 3o É permitida- às --sociedades corre
toras a abertura de limites de crédito a seus 
clientes, em níveis têc:nicos globais a serem 
regulamentados pelo Banc:o Central do Brasil. 

Art. 4o O -não cumprimento do disposto 
nesta_ lei imputará à soc:iedade corretora multa 
equivalente a cinqüenta por cento do valor 
da operação envolvida. 

Art. 59 Esta JeL entra em vigor na data de 
sua public:ação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

,_Justificação 

O Projeto de Lei visa a conferir maior solidez 
à fatia mais_t(adic:ional do mercado de ações 
- o mercad.o. à vista . .é: ali qUe o pequeno 
investidor emprega a sua poupança que será 
transformada em investimento produtivo. Não 
dispondo de condições e instrumental de ava
liação, o pequeno investidor atua na presun
ção. da seriedade do mercado. 

Por outro lado, a possibilidade de c:ompra 
de ações, sem a comprovação de disponi
bilidade fmanceira para saldar a operação, e 
a possibilidade de venda, sem a prova de pro
priedade dos títulos, tem dado margem a: que 
grandes especuladores executem operações 
arris_cadas, que acabam prejudicando os in
vestidores idóneos e a própria imagem do 
mer_ç_ado _dé ações como um todo. 

O projeto, ao exigir maior rigor nas opera
ções de compra e venda de ações em bolsa, 
certamente contribuirá para que se evitem si
tuações_semelhantes àquelas ocorridas recen
temente nas Bolsas de Valores do Rio de Ja
neiro e São Paulo. 

Observamos, ainda, que o esforço dos ór
gãos govema:meilfais ligados ao mercado de 
valores mobiliárioS tem-se dirigido sobretudo 
à rígida normatizaç:ão e fiS<:alização das em
presas einitentes de ações e outros títulos ne
gociados em bolsa, omitindo-se quanto ao 
próprio fuilcionamento do mercado, que fka 
muitas vezes à merc:ê de especuladores me
nos escrupulosos. 

A preocupação, aliás,· de preservar o mer
cado de distorções que comprometam as 
suas altas fmalidades, vem sendo evidenciada 
até mesmo pelo Poder Executivo. Haja vista 
os Projetas de Lei n<J$ 1.317 e 1318,_ambos· 
de 1988, ora em tramitação na Câmara dos 
Deputados, que propõem penalidades para as 
infrações o_u irregularidades_c:ometidas em 
prejuízo do regular funcionamento. do mer
cado de <:apitais. - SenadorDivaldoSuroagy. 

(À Comissão de Assuntos Ecanômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameíro) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à Comissão· COmpetente. - -

Sobre a mesa, requerimentos que· serão li-
dos pelo Sr. 1° Secretário. · 

São lidos_ os segui~tes 

REQUERIMENTO No 378, DE 1!Í89 

Requeremos urgência, nos termos âo ~rt. 
336, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto d_e Lei da Câmara n? 6. de 1989,_ de 
iniCiativa do Senhor -Presidente da República, 
que altera o art. 89 da Lei h o 5.809, de 1 O 
de outubro de 1972, que dispõe sobre a retri
buição e dÍreitos do pessoal civil e militar e~ 
serviço d~ União_ no exterior. 

Sala das Sessões; 30 de junho de 1989. 
--Jarbas Passarinho -Edson Lobão-Mau
ro BeneYides. 

REQUERIMENTO No 379, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, b, do Re_gimento lf!temo, para o Ofício 
n~ S/16, de 1989, relativo a pleito do Governo 
do Estado de Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 30 .de junho de 1989. 
-Jutahy Magalhiies- Edson Lobã_o -Jar
bas Passarinho - JamD Haddad 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Os requeriínentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na fonna Í'egimental. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)· 
-Esgotado _O tempo destinado ao Expedien
te, passa-se à 
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ORDEM DO DIA 
-Item: 

Projeto de Lei da Câmara_ dos Depu
tados n'l 284, de 1983, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 476, da Conso
lidação das Leis do Trabalho (CL T), apro
vada pelo Decreto-Lei 0°-5.452, de to de 
maio de 1943. 

A Presidência, nos termos_ d_o art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1988, da COinissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudícado o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nc 
284, de !983. (Pausa.) ·· 

Não havendo objeção do Plenário, é1 matéria 
irá ao arquivo, feita a devida comúnic21ção à 
Câmara dos Deputados. (Pausa) 

A matéria será arquivada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
n9 378 de urgência, lido no "Expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara -no 6, de 1989. 

Em Votação o requeõmento. --
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} _ 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerlemnto, passa-se à apre
dação ·da matéria 

Discussão, em tUrno Ui'1ico, do Projeto 
de lei da Câmara n9 6, de 1989, de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que altera o art. 8?, da Lei no 5.809, de 
1 O de outubro de 1972, que dispõe sobre 
a retribuição e direitos do pessoal civil, 
militar e serviço da União no exterior. 

(Dependendo de parecer das Comis
sões de Relações ExterioreS e Defesa Na
cional, e da Constituição, justiça e Cida
dania.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, pareceres das Comissões 
de Relações ExterioreS e de Defesa Nacional, 
e de Constituição, Justiça e Cidadania que 
serão lidos pelo 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECERES 128 e 129, DE 1989 

Sobre o Projeto de Lei da C§mara nP 
06, de 1989, (n'7.709·A, de 1989, na 
origem), que "altera o art. 8~ da Lei n1 

5.809, de 1 O de outubro de 1972, que 
dispõe sobre a retribuição e direitos de 
pessoal civil e miJjtar em_servfço dtJ anião 
no exterior." 

PARECER N• 128, DE 1989 
(Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional} 

Relator:: Senador Leite Chaves 

Trãta-se de proposição encaminhada pelo 
.Poder Executivo, que sugere a alteração do 

art. 8Y, da Lei nQ 5.009, de 10 de outubro de 
1972, no sentido de acrescentar itens àqueles 
dispositivo que conferem acréscimo de um 
terço na remuneração no periodo de férias 
e o décimo terceiro salário, aplicando-se à es
pécie a legislaçãO específica no Brasil, para 
o pagamento daqueles valores, segundo dis
posição do parágrafo único cuja inclusão tam
bém consta do projeto. 

Após tramitar na Cãmara dos Deputados, 
tendo obtido pareceres favoráveis nas Comis
sões de Constituíção, Justiça e Redação, de 
Fmánças e de serviço Público, resultou a maté
-ria aprovada em plenário, tendo sido remetida 
à revisáº- do Senado _9~ _F.epública, para revi
são, nos termos_ d9_ art. 65, da Constituição 
em vigor. 

Distribuída a proposição a esta Comissão 
T êcnica, nos termos regirrleniais apresentou 
o ilustre Senador Itamar Franco a Emenda 
sobre a qual afinal nos deteremos. 

Atazãõ-de ser do projeto, consoante a Expo
sição de Motivos que acompanha a Mensa
gem presidencial, _cinge-se ao fato de serem 

_ dúbias_e controvertidas as interpretações da
das pelas próprias autorldaáeS administrativas 
no que_ diz respeito aos direitos consagrados 
pela Constituição promulgada recentemente, 
com relação ao pessoal civil e militar servindo 
riO exterior. 

O pt'õjeto, em síntese, visa a disciplinar a 
concessão do direito ao 13° salário e ao terço 
da remun-eração IJ-O período de férias, pondo 
fm a unla quase interminável polêmica jurí
dica s_obre a eXtensão desses benefícios aos 
servidores lotados fora do País. 

No plano_jurí4iço-formal, nada há que se 
possa opor à medida, ainda mais que as dispo
sições de lei ordinária terminam diante da I.:ei 
Fundamental. -

O exariú~ -da Emenda oferecida, leva-nos 
às considerações que seguem. 

Pretende o ilustre autor a alteração de dispo
sitivos da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos O
vis), que sequer foi cori:gitada na proposição. 

A aceitação de tais medidas importaria,· na 
verdade, séria desatenção à boa técnica legis
lativa, não obstante o louvável propósito do 
éUínente autor, de dar solução legal a ques
tões levantadas na Justificação da emenda. 

Tendo em vista, adeniaís que a matéria sus
citad poderá ser apreciada com maior profun
didade sob os aspectO constitucional e infra
constitudonal pela douta Comissão de Consti
tuição, Justiça e Gdadania, reservamos, nesse 
pãsso, o eXame apénas do conteúdo. 

No âmbito das atribuições deSte Colegiada, 
nada temos a opor ao projeto, mas entende
mos inconveniente a Emenda apresentada. 

Sorrias, portantO, pefã -ap-rovação da propo
sição e pela rejeição da Emenda apresentada. 

Sa1a das CómiSsões, 14 de junho de 1989. 
- João Lobo. Presidente. - Leite Chaves, 
Relator - Chagas Rodrigues -Hugo Napo
leão -Fernando Henrique Cardoso - José 
Agrfpjno- Afonso Ar/nos -Alfredo Campos 
--Antônio Luiz Maya - Lujz Vfana -Marco 
Madef- Mario Maia. . 

PARECER N" 129, DE 1989 

(Da Comissão de Çó"nstituiç-ão, Justiça 
e Cidadania) -

Relator Senador fo\arco Maciel 
Nos termos do permissivo regimental, in

cumbe a esta Comissão de Constituição, JuS
tiça e Qdadania manifestar-se sobre o Projeto 
de_ Lei da Câmara n~ 06, de 1989 (n~ 1.709-A, 
de 1989, na orfgem}, que "altera o art. 89, 

da Lei n~ 5.809, de 10 de- oU-tubro de 1972, 
que dispõe sobre a retribuição e direitos de 
pessoal civil e militar em serviço da União no 
exterior" ,proposição normativa_ encaminha
das pelo Poder EXecutivo, qu-e após tramitar 
na Câmara dos Deputados, onde obteve pare
ceres favoráveis nas Comissões de COnstitui
ções. Justiça e Redação, de Finanças e do 
Serviço Público, foi remetida à ~recia-ção do 
SenadO Feáer.:il, para revisão prevista nos ter
mos do art. 65 da ConstituiÇão. 

Distribuída a proposição às Comissões de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, rece
beu Emenda- do ilustre Senãdor Itamar Fran
co, sugerindo uma sé-rie" de alterações no pro
jeto originalmente enviado, e ainda, além dele, 
alteração no Estatuto dos Funcionários Públi
cos, em seu art. 84, de forma a aperfeiçoar·se 
a elaboração legislativa pretendida. 

Não obtante o excelso intuíto de seu elustre 
autor, visando à dili.J.cidar aparentes descom
passas normativos na legislação específica do 
funcionário -vúbliCO- (Lei no 1.711, de 2"8 de 
outubro de 1952), se cotejada à norma que 
se quer inovar, parece-nos não ser tal o cami
nho do melhor direito. 

A proposta, nOs termos do Projeto de Lei,
é -de todo exe_qüível e supre injustificável lacu
na derivada de desconsideração circunstan
cial dos dírf:itos ali invocados~ pois,_ Segura
mente, não seria intUíto de legislador subtrair 
à o pessoal civil e militar em servíço do Exterior 
parcelas consideráveis de suas remunerações, 
sem_nenhuma justificativa. Parece-nos, mes
mo, que tais ddadãos_seriam até pienliados, 
se possível fosse, mas jamais punidoS pelas 
condições dos locais das prestações laborais. 

Trata-se de projeto normativo de frizante 
oportunidade, quanto ao mérito, sendo, juridi
camente, de todo-constitucional, pelo que so
mos pela aprovação da norma ora apreciada,. 
nos termos do Projeto de lei original, 

Sala das Coinissões, 27 de junho_ de 1989. 
-Od sabóia de Carvalho, PreSidei-tte. -Mar-
co M.adel, Relator.- Edson Lobão - Meira 
Filho - Ney Maranhão - Joiio Menezes -
José Paulo Biso!_:_ Lourlval Baptista - Fran
dsco RoUemberg- Carlos Patrocínio - Ju
tahy Magalhães - Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Os pareceres são favoráveis. 

__ Completada a instrução da matéria passa
se à díscussão do projeto, em turno único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. (Pausa.) -- - - -

Em votação. 
Os Srs. seilãdâres que O ·aprcivarri qUeiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o projeto, a matéria irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJilTO DE LEI DA CÂMARA 
N•6,DE 1989 

(1'1•1.709/89, na Casa de origem) 

(De Iniciativa do Senhor Presidente 
da República) 

Altera o art. lJ9 da Lêi n?-5.809. de 10 
de outubro de 1972, que dispõe sobre 
a retribuição e direitos do pessoal civil 
e militar em servíÇo da fJriião no exterior. 

O CongressO Nacional decreta: 

Art J9 o art. 89 da Lei n~ 5.809, de ·ro 
de outubro de 1972, passa a vigorar âcrescidO 
de dois incisos a serem numerados como IV 
e V, e um parágrafo único, na forma abaixo: 

"Art & ............................ " ..... " ....... --

A mudança de localização da penitenciária 
foi autorizada pelo Poder Legis]ativo Estadual. 

Assim, somos pelo acolhimento do pedido, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DI! RESOLUÇÃO 
N' 42, DE 19!l9 . 

Altera a Resolução n' 434, de 15 de 
dezembro de 1987. --

Art. )9,.... E o Governo_ do Estado de Minas 
Gerais, nos. termos da Resolução n~ 9"3, de 
11 de outubro de 1976, art. 2°, alterado pela 
ResoJução n~ _140, de 5 de dezembro de _1_985, 
ambas do Senado Federal, autorizado a can
tratar operação de crédito no valor correspon
dente em cruzados a 466.400,00 Obrigações 
do Tesouto Nacional - OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidãde de ges-· 

.............................. - ..................... .,.. ........... --.. ~tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

IV-décimo terceiro salário com base Social~ FAS, destinada à construção de uma 
na retribuição integral; mirtipenitenciária no Município de Onaí. 

y ....... acréscimo de 113 (um terço) da Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
retribuição na remuneração do mês em data de sua publicação. 
que gozar férias. 

Parágrafo único. Aplica-se no caso 
dos incisos IV e V a legislação específica, 
no Brasi1, para o pagamento daqueles va
lores." 

Art. Í? ·Esta lei entra em Vigor na data de 
sua publi~ação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vai-se passar, agora, à apreciação do Re
querimento n9 379, de urgência lido no Expe
diente para o Oficio n? 16, de 1989, relativo 
ao pleito do Governo do Estado de Minas Ge
rais. 

Ef!1 votação o requerimentO. 

Os Srs. Senadores qúe _estiverem de acordo 
permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da matéria, que foi despa
chada à Comissão de Assuntos Económicos. 

Solicito ao nobre Senador Nabor Júnior o -
Parecer da ComiSsão de Assuntos Económi
cos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Senhor Governador do Estado 
de Minas Gerais solicita seja alterada a Resolu
ção n" 434, de 15-12-87, desta Casa Legis
lativa, que autorizou, Estado a contratar opera
ção de empréstimo com recursos do FAS, 
junto à Caixa Econômica Federal, para a cons-
trução de_uma minipenitenciária do Município 
de Montes Claros, objetivando a transferência 
do dtado empreendimento para o Município 
deGnaí. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer da Comissão de Assuntos Eco-
nómicos conclui pela apresentação de projeto 
de resolução, qu-e retratifica a Resolução no_ 
434, de 1987, que autoritou o Governo ~o 
Estado de Minas Gerais a _contratar oPeração 

-_ de crédito no valor -correspondente a 466 Jnil 
e 400 ObrigaçõeS do- Tesouro Nacional -

_OTN. 

Completada a instruç~o da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto· em turno único. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 

Em votaçao. 
Os Srs. Senadores que o ãprovam queiram 

perman~et:-e-r s:entados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O_ p_tojeto vai à Comissão Diretora para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redaÇãõ final da matéria, 
que será lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 

_t lida a segujilte 

·PARECER N' 130, DE 1989 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução -
nP42, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
_firi.aJ do Projeto de Re_s_olução no 42, de 1989, 
que rerratifica a Resolução no 434, de'1987. 

Sala de Reuniões da_Comissão, 30 de junho 
de 1989 . ...,... /"/elson Carfleiro, Presidente, Pom
peu de Sousa, Relator, Aureo.Mel/o -Antônio 
LllizMaya. 

. ANEXO AO PARECER N' 130, DE 1989 

Redação finá! do ProjetO de Resolução 
n' 42, de I 989. 

Fãço saber que o Senado Federal aprovou, 
e eu Presidente, nos termos do art. 48, [tem 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO N' • DE 1989 

RerrCJtifica a Re5olução nP 434, de 15 
de dezembro de 1987. ' · - - - --

0 Senado-Federal- resolve:' 
Art. -{9 O art. I<> da Resolução n" 434, de 

15 de dezembro de 1987, passa a Vigorar com 
a seguinte ,redação: -· 

"Art. J9. É o Go~e~r;o dd-~t:;do d~ 
Minas GeraiS, nos termos do _art_ 2" da 
Resolução no 93, de 11, de outubro de 
1976, alterada pela ResOlução n9 140, de 
5 de dezembro de 1985, ambas do Sena

. do Federai, autorizado a .contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruZados nOvos, á 466.400,00 Obri
gações do T esoufo Nacional -- OTN, 
junto à Caixa Ec0ri6mica- Fedeial, esta 
na· qualidade de gestora do Fundo de 
Apoío ao Desenv:olvimento SOCial-FAS, 
destinada à construção de uma_minipeni

. tenciáriP- no_Municiplo de Uoai." 

Arl '29 Esta resolução .entra em viSor na 
datâ de sua publicação. 

O SR. P~IDENTÊ (Nelson Caffieiro) 
-Em çfiscussão a redação final. (PauSa.) · 

- Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussã(!). 

-Em Votação. 
os srs:-Seii.ãdOres qüe a aprovam qUeiram 

permanecer sentados._(Pausa.} 
Aprovada. 
O projEito vai à P':O~l:l.lgação. 

O· SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou etléerrar 
a presente sessàb, Convocando uma extraor
dinária a realizar-se, hoje, às 12 horas, com 
a seguinte. 

.. - .ORDEM DO DIA 
MA mi-. A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 285, de 1983 
(n9 2.353fi6, na Casa de origem), que equi
para as assodações de classe aos sindicatos 
para ·os fins previstos no Decreto n9 57.870, 
de 25 de; fevereiro de ] 966, que institui progra
ma especial de bolsas de estudo. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson CárneirÓ") . 
-A Presidência irá retirar-se para reCeber em 
seu gabinete o Sr. Governador Leonel Brizola, 
em visita ao Sem:iáo Federal. 

Está encerrada a sessão. _ 

(Levanta-se a sessão às 11 horaS e 56 
minutos.}, 
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Ata da 96" Sessão, em 30 de junho de 1989 
3' Sessão Legislativa, Ordinária, da 48' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 12 HORAS; ACJ-VW,SE:. PRESJ;;NTJ;:S 
OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia -Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli
Aureo Mello- RonaJdo Aragão- Olavo Pires 
-Almir Gabriel-Jarbas Passarinho--:- Moi
sésAbrão- CarlOs PatroCínio -Antonio Luíz 
Maya - Alexandre Costa - Edison Lobão 
-João Lobo-- Chagas Rodrigues- Hugo 
Napoleão - Afonso Sancho -Mauro Bene
vides - José Agripino - Lavoisier Maia -
Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -
Marco Maciei-Mansueto de Lavor~ Divaldo 
Suruagy- lebto!iio Vilela Filho- Franc;l~co 
Rollemberg- LourivaJ Baptista - Luiz Viana 
- Jutahy Magalhães - Ruy 6acelar ,:_ J_osé 
lgnácio Ferreira- Gerson Carnata -Jarnil 
Haddad- Nelson Carneiro -Itamar Franco 
-Alfredo Campos - Ronán Tito - Severo 
Gomes - Fernando HenriqUe Cardoso -
Mauro Borges -Iram Saraiva -PompeU de 
Sousa - Maurício Corrêa _:.. Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Ro~ 
cha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha De[Zi --:-:Wilson Martins -
Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Carlos 
Chiarem -José Paulo Bisok 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
lista de presença acusa o comparecimento 
de 57 Srs. Senado~es. Hav:endo número regi~ 
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão Ii~ 
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 380, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alíneab do Regimento Interno, para o Pro
jeto de Lei da Câmara n? 23, de 1 ~89, que 
ahera o Decreto-Lei n9 Z27, de 28 de fevereiro 
de 1967, cria o regime de permissão de lavra 
garimpeira, extingue o regime de matrícula, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 3G-dejunho de 1989. 
-Jarbas Passarinho- Edison Lobão- Ro
naldo Aragão. 

REQUERIMENTO N• 381, DE 1989 

- -RequeremoS ur9ênda, nos teririos do art. 
336, alineab , do Regimento Interno, para o 
Oficio n9 S/14, de 1989, relativo a pleito do 
Governo do Estado de Alagoas, para que pos
sa contratar operação de crédito externo no 
valor de US$ 200,000,000.00 (duzentos mi-

Presidência do Sr. lrain Saraiva 

lhões de dólares.americanos), para os fins que 
especifica. · 

Sala das Sessões, 30_de junho de 1989. 
-Edison Lobão -RonaldoAragão -Jarbas 
Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os 
requerimentos lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 340, incfso II 
do RegimentO Interno: 

-O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, 
peço a palaVra para-uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Setiador _Itamar 
Franco. 

_O SR. ITAMAR FRANCO (PRN- MG, 
Para uma guestão de ordem. Sem reVisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. SeliÇldores, 
chamo a atenção do Sr. Presidente, com muito 

·respeito, Para o art: 58, § 4~ dâ C0nst:J1uição, 
que_diz: 

~'Durame ó recesso, haVerá uma Co
missão representativa do Congresso Na
dona!, eleita por suas Casas, na última 
sessão ordinária do -perío legislativo, com 
atribuiç_ões definidas no regímento co
mum, cuja c_omposição repr;oduzirá, 
quanto possível, a proporcionalidade da 
representação partidária." _ 

Veja_ V. ~. Sr. Presidente, que essa comis
são não foi constituída, e entendo que a qual
quer rrioril.ento e, sobretudo, às vésperas de 
um recesso, ela predsaria ser organizada, de 
acordo com a ordem constitucional vigente. 

Entendo, portanto, Sr. Presidnete, que o Se
nado da R~pública deveria eleger os Srs. Sena
dores que fariam parte dessa Comissão, pelo 
menos para que _o_ Senado possa cumprir, co
mo eu disse a V. Ex", o mandainento consti
tudonal. 

Isso já deveria ter sido feito no encerramen
to, como diz a Constituiç_ão:-"Na última sessão 
ordinária do periodo legiS]ativo". Não foi feito. 
Então, é necessário que V. Ex", pelo menos, 
por parte do_ Senado da República, possa to
mar <JS deyida_s providências. 

.J::: a questão de ordem que encaminho a 
V. Ex> 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência: esclarece a V. EX? que fará diligên
cias-para ~nviar c-as suRto-às lide-ranç-a-s-e-ocef>
tará também com o Presidente Nelson Car
neiro, para que V. Ex"' seja atendido. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, perdôe-me V. Ex~, mas vou continuar· 
insistindo diante da necessid__ade de serem le-

vadas exatamente ao Senador Nelson Carnei
ro as obrigações constitucionais com relação 
ao art. 58, § 4?. 

Muito obrigado a V. EX? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sâ.raiva) -
Vai-se passar á" · - --

ORDEM DO DIA 
Item i: 

Projeto de Lei da Cãmãrâ. n9 .285. de 
1983 (n' 2.353!76, nà Casa de origem), 

- que equipara as Associações de Classe 
aos Sindicatos para os fins previstos no 
Decreto n9 57.870, de 25 de fevereiro de 
1966, que institui Programa Especial de 
Bolsas de Estudo. 

A Presidência, nos· termos do art. 334, illínea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
ti9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadàriia, deClara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 285, rde:'1983. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário a matéria 
irá ao arquivo_,_feita a devida comunicação à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa:.se agora à apreciação do RequerimeRto 
n9 380, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Lei da Cân1ara n9 ~~de 1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saré;!iva) -
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia
ção da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9.23, de -1989. (N9 
2.277/89 na casa de origem), de iniciatiVa 
do Sr. PreSidenté dã República 'que dllera -
o Decreto-Lei n9 227, de 28-2-67 e cria 
o regime de permissão de lavra garim
peira e extingl!e O regime de matríCúia 
e dá outras providências. 

Dependendo de parecer da Cõrri!Ssão 
de Assuntos Sociais. 

Solicito ao nobre Senador Wilson Martins 
a leitura do parecer. 

OSR. WILSON MARTINS (PMDB-MS. 
Para prorenr ·parece-r~) -:.:..:'Sr.- PreSidente~ -srs. 
Senadores, após aprovação pela Câmara dos 
Deputados, foi submetido à apreciação da Co
missão de Assuntos Sociais do Senado Fedew 
ral, o Projeto de Lei 09 2.277-C/89, aã"qüela 
Casa, que altera o DeCreto-Lei n~ '22.7, dé 28 
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de fevereiro de 1967, cria o regime de permis
são de lavra garimpeira, extingue o regime 
de matrícula e dá outras providências. 

O'projeto pretende, em primeiro lugar, criar 
o regime de permissão de lavra no intuito de 
facilitar o aproveitamento de pequenos fazi
mentos e agora a pequena empresa de mine
ração no aproveitamento de substâncias mi
nerais. Essa permissão será outorgada unica

·mente a brasileiros, a cooperativas de garim
peiros e a empresas brasileiras de capital na
cional. 

ESse regime cria condições para o desen
volvimento organizado da garimpagem pois 
possibilita a outorga do tftulo para a extração 
mineral em área devidamente delimitada_s e 
portanto facilita o desenvolvimento da -ativi
dade em nível empresarial. 

Com o regime de permissão, fica extinta 
a matricula de garimpeiro que é outorgada 
em caráter individual e é incompatível com 
a realidade do setor, já que os trabalhos são 
coletivos. O regime da matrícula existente é 
também inconveniente devido às dificuldades 
para se fazer cutnprir as obrigações pertinen
tes à legislação ambiental, trabalhista e previ
denciária. entre outras. 

Ainda com r_elação à atividade, foram incluí
dos dispositivos dando competência ao Poder 
Público para estabelecer as áreas de garim
pagem e foram definidos os minerais garim
páveis, de acordo com princípios constitucio
nais. 

O projeto também avança na proteção ao 
meio ambiente. As outorgas de permissão e 
a expedição de alvará de pesquisa e concessãO 
de lavra passam a ficar condicionadas ao pré
vio Iicendamento do órgão ambiental compe
tente. E os titulares da permissão ou da con
cess_ão passam a s_er responsáv_eis pelos danos 
causados ao melo ambiente. 

Ademais, o projeto se reveste de boa técnica 
legislativa e está em sintonia com a norma 
constitucional. 

Como cremos que, no mérito, o projeto é 
oportuno e conveniente, pois que estimu1a o 
desenvolvimento do se_tor mineral, apoia as 
pequenas empresas minerais e promove a ex
ploração dos recursos minerais em harmonia 
com a conservação do meio ambiente, optna
mos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer é favorável. 

Completada a instrução da J'!latéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

ErhVotação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
AProvado. 

A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 23, DE 1989 

(I'!• 2.277/89, na Casa de origem) 
(De Iniciativa do Senhor Presidente 

da República) 

Altera o Decreto-Lei n"' 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, cn"a o regime de per
missão de lavra gtJrimpeíra, extingue o 
regime de matrícula, e dá outras prol!Í
déncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica instituído o regime de permis

são de lavra galimpeira. 
PéJ_rágrafo único. Para os efeitos desta lei, 

o regime de permissão de lavra garimpeira 
é O aproveitamento imediato de jazimento mi
neral que, por sua natureza, dimensão, locali
zação e utilização económica, possa ser lavra
do, independentemente de prévios trabalhos 
de pesquisa, segundo critérios ftxados pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
-DNPM. 

Art. 2<> A permissão de lavra garimpeira 
em área urbana depende de assentimento da 
autoridade administrativa locai, no Munictpio 
de situação do jazimento mineral. 

Art 39 A outorga da permissão de lavra 
garirtl.peira depende de prévio licenciamento 
ambiental concedido pelo órgão ambiental 
competente. 

Art. 49 A perm~o de lavra gaiimpeira 
será outorgada pelo Diretor-Geral do Departa
mento Nacional de ProduçãQ Mineral ~ 
DNPM, que r_egulará, mediante portaria, o res
pectivo procedimento para habilitação. 

Art. 5~ A permissão de lavra garimpeira 
será outorgada a brasileiro, a cooperativa de 
garimpeiros, autorizada a funcionar como em
presa de mineração, sob as seguintes con
dições~ 

I-a permissão vigorará por até 5 (cinco) 
anos, pOdendo, a critérto do Departamentó 
Nacional de Produção Mineral-- DNPM, ser 
sucessivamente renovada; 
II-o título é pessoal e, mediante anuência 

do Departamento Nacional de Produção Mine
ral - DNPM, transmissível a quem satisfizer 
os requisitos desta lei. Quando outorgado a 
cooperativa de garimpeiros, a transferência 
ainda de autorização expressa da Assembléia 
Geral; 

m-a área permissionada não poderá exce
der 50 (cinqiíenta) hectares, salvo quando ou
torgada a cooperativa de garimpeiros. 

Art. 6~ Se Julgar necessária a realização 
de trabalhos de pesquisa, o Departamento Na
cional de Produção Mineral- DNPM, de ofício 

- oU- Por solicitação do permissionário, intimá
lo-á a apresentar projeto de pesquisa, no prazo 
de 90Tii0Venta) dias, contado da data da publi
cação da intimação no Diário Oficial da União. 

Parágrafo únko. Em caso de inobservân
cia. pelo interessado, do prazo a que s_e refere 
o caputdeste artigo o Departamento Naci_onal 
de PI'Qdução Minr.ral - DNPM cancelará a 
perrlilsSão ou rec'.ozir-lhe-á a área. 

Art. 7~ A cri'.ério do Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral- DNPM, será admi
tida a permissão de lavra garimpeira em área 

de manifesto de mina ou_ de concessão de 
l_avra, corn autorização do titUlar; quando hou· 
ver viabmdade técnica e econômica no apro
veitamento por ambos os regimes. 

_ . § 1 o Havendo recusa por parte do titular 
da concessão ou do manifesto, o Departa
mentQ Nacional cte Produção Mineral ~ 
DNPMconceder-Jhe-á o prazo de 90 (noventa) 
dias para que apresente projeto de pesquisa 
para efeito de futuro aditamento de nova subs
tâ_Ocia ao títu1o original, se for o caso. 

_ § ~ 'Decorrido o prazo de que trata o pa
rágrafo anterior sem que o titul<~r haja apresen
tado o projeto de pesquisa, o Departamento 
Nacional de Produção Mineral- DNPM pode
rá conceder a permissão de lavra garimpeira. 

Art. 89 A critério do Depar:tamento Nacio
nal de Produção Mineral - DNPM, será admi
tida a concessão de lavra em área objeto de 
permissão de lavr~ garirnpeira, com auto~i
zação do titular, quando houver viabilidade 
técnica e econômica no aproveitamento por 
ambos os regini.es. 

Art. 99 São deveres do perrnisslonárío de 
lavra garimpeira: _ 

1- iniciar os trabalhos.de extração rio-praz-o 
de 90 (nOventa) dias, contadç d~ data da publi
cação do título noDiánO O!idal da União, salvo 
motivo justificado; 
II- extrair somente as substânCias mine

rais indíCadas_no títUlo; 
l_ll -comunicar -imediataniente cio Departa· 

menta Nacional de Produção Mineral -
DNPM a ocorrência de qualquer outra subs
-tànciã- mineral não- iÍlcluída no título, sobre 
a qual, nos caSos de substâ!lcias e jazimentos 
garimpáveis, o titular terá direito de aditamen
to ao título Permis;;ionado; 
N- executar os trabalhos de mineração 

com observância das normas técnkas e regu
lamentares, baixadas pelo Departamento Na
cional de Produção Mineral - DNPM e pelo 
órgão ambiental competente; 
v- evitar o extravio das, águas servidas 

drenar e tratar as que possam ocasionar danos 
a terceiros; 

VI- diligenciar no sentido de compatibi
lizar os trabalhos de lavra com a proteção do 
meio ambiente; 

VII- adotar as providências exigidas peta 
Poder Público; 

Vlll- não suspender os trabalhos de extra
ção por prazo superior a 120 (cento _e_vinte) 
dias, salvo motivo justificado; 

IX-apresentar ao Departamento Na clonai 
de Produção Mineral- DNPM, até_o dia 15 
~e __ I!!_B!ÇÇ de cada ano, informações quanti-
tativas da- produção e comercialização, relati
vas ao ano anterior; e 
X- responder pelos danos causados a ter

ceiros, resultantes, direta ou indiretamente, 
dos trabalhos de lavra. -

§ 1 ~ O não-cumprimerito das obrigações 
referia aS no cãput deste artigo sujeita o iõfrator 
às sanções de advertência e mu1t.a.. previstas 
nos incisos I e II do art. 63 do Deçreto-Lei 
n?227, de28 de fevereiro de 1967, ede_canCe. 
lamento da permissão; 

§ 29 A inuJta inicial variará de lO (dez) 
a 200 (dwent.as) vezes o Maior Valor de Refe-
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> 
rência - MVR, estabelecido de acordo com 
o disposto no arl 29 da Lei n? 6.205, de 29 
de abril de 1975, devendo as hipóteses e os 
respectivos valores ser defmidos em portaria 
do Diretor~Geral do Departamento Nacional 
de Produção Mineral - DNPM. 

§ 3? A permissão de lavra garirnpeira será 
cancelada, a juízo do Departamento Nacional 
de Produção Mineral - DNPM, na hipótese 
de que trata o parágrafo único do art. 69 desta 
lei. 

§ 49 O disposto no § 19 deste artigo não 
exclui a aplicação das sanções estabelecidas 
na legislação ambiental. 

Art. 1 O. Considera-se garimpagem a ativi
dade de aproveitamento de s_ubstâncias mine
rais garimpáveiS, executadas no interior de 
áreas estabelecidas para este fim, exercida por 
brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autori
zada a funcionar como empresa de minera
ção, sob o regime de permissão de lavra ga
rimpeira. 

§ I 9 São considerados minerais garimpá
veis o ouro, o diamante, a cassiterita, a colum
bita, a tantalita e "wolframita, nas formas aluvio
nar, eluvionar e coluvial; a sheelita, as demais 
.gemas, o rutilo, o quartzo, o berilO, a musco_
vita, o espodumênio, a lepidolita, o feldspato, 
a mica e outros, em tipos de ocorrência que 
vierem a ser indicados, a critério do Departa
mento Nacional de Produção Mineral -
DNPM. 

§ 29 O local em que ocorre a extração 
de minerais garimpáveis, na forma d.este ·.aro~ 
go, será genericamente denominado garimpo. 

Art. I I. O Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM estabelecerá as 
áreas de garimpagem, levando em conside
ração a ocorrência de bem mineral garim
pável, o interesse do setor mineral e as razões 
de ordem social e ambiental. 

Art I2._ Nas áreas estabelecidas para ga· 
rimpagem, os trabalhos deverão ser realizados 
preferencialmente em forma associativa, com 
prioridade para as cooperativa.s de- garimpei
ros. 

Art 13. A criação de áreas de garimpa
gem fica condicionada à prévia licença do ór
gão ambiental competente. 

Art 14. Fica assegurada às cooperativas 
de garimpeiros prioridade para obtenção de 
autorização ou concessão pala pesquiSa e la
vra. nas áreas onde estejam atuando, desde 
que a ocu·pação tenha ocorrido nos seguintes 
casos: 
I- em áreas consideradas livres, nos ter

mos do Decreto-Le:i n9 227~ çle 28 de fevereiro 
de 1967; 
II-em áreas requeridas com prioridade, 

até a entrada em vigor desta lei; 

III-em áreas onde sejam titulares de per
missão de lavra Qarimpeira. 

§ I 9 A cooperativa comprovará, quando 
necessário, o ~ercício anterior da garimpa
gem na área. 

§ 29 O Departamento Nacional de Produ
ção Mineral- DNPM -promoverá a delimi
tação da área e proporá sua regulamentação 
na forma desta lei. 

- Art. -15.- Cabe ao POder_ Público favorecer 
a O_rga:flizaçãO-da atividade garimpeira em coo
perativas, devendo promover o controle, a se
gurança. a higiene, a proteção ao meio am· 
biente na áre"a-_explorada e a prática de melho
res procesSos de extração e tratamento. 

Art. 16. A concessão de lavra depende de 
prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente. 

Art.. 17. A realização de trabalhos de pes
quisa-e lavra em áreas de conservação depen
derá de prévia autorização do órgão ambiental 
que as administre. 

Art 18. Os trabalhos Çe pesquisa ou lavra 
que causarem danos ao meio ambiente são 
passíveis de suspensão temporária ou defini
tiva, de acordo com parecer do órgão ambien
tal competent~. 

Art. 19. O titular de autorização de pes
quisa, de permissão de lavra garimpelra, de 
concessão de lavra, de licenciamento ou de 
manifesto de mina responde pelos danos cau
sados ao meio_ aritbiente. 

Art. 2Q __ _:_ __ Q beneficiamento de minérios 
em lagos, rios e quaisquer correntes de água 
só poderá s_er realizado de acordo com solu
ção técnica aprovada pelos ófg"ãos compe-
tentes. --

Art. 21. Arealizaçãodetrabalho-sdeextra
ção ·de substâncias minerais, sem a compe
tente permissão, concessão ou licença, cons
titui crime, sujeito a penas de reclusão de 3 
(três) meses a 3 (três) anos e multa. 

Parágrafo único; Sem prejuízo da ação pe
nal cabível, nos termos deste artigo, a extração 
mineral rea1izada sem a competente permis
são, concessão ou licença acarretará a apreen
são do produto mineral, das máquinas, vefcu
los e equipamentos utilizados, os quais, após 
transitada em julgado a sentença que conde
nar o infrator, serão vendidos em hasta pública 
e o produto da venda recolhido à conta do 
Fundo Nacional de /'1\ineração, instituído pela 
Lei n';"4.4-:;!!), óe 8 de outubro de 1964. 

Art. 22. fica extinto o regime de matricula 
de que l:rãtãm o inciso nr do art. 1 ~ e o art. 
73 do Decreto-Lei n~ 227, d_e :?.8 de fevereiro 
de 1967. 

Parágrafo único. Os certificados de matrl
cula em vigor terão validade por mais 6 (seis) 
meses, contados da data de publicação desta 
lei. 

Art. 23. A permissão de lavra garimpeira 
de que trata esta lei: 

a) não se aplica a terras indígenas; 
b) quando na faixa de fronteira, além do 

disPosto nesta lei, fica ainda sujeita aos crité~ 
rios e cohdições que venham a ser estabele
cidos, nos termos do inciso III do § J9 do art. 
91 da Constituição Federal. 

Art 24. O Poder Executivo regulamenta
rá e",o.a lei no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados na data de sua publicação. 

Art. ~5. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 26~ Revogam--Se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à apreciação do Requerimento n9 

381, de urgência, lido no expediente, para o 
Ofício/ 8114, de 1989, relativo ao pleito ~ 
Governador do Estado de Alagoas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

perniahecer s_en:tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia
ção da matéria, que foi despachada à Comis
são de Assuntos Econômicos. 

Concedo a palavra ao nobre ~enadõ_r Nabo r 
--!únior, para proferir parecer sobre a matéria. 

O SR. NABOR JÚI'IIOR (PMDB - AC. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Senhor Governador_ @_ Estado 
de AJãgoas solicita, nos termos do art. 52, V, 
da Constituição Federal, autoriz~ção para" ce
lebrar contrato de empréstimo externo no va
lOr de US$ 2ÕO.OOO.OOO,OO (duzentos milhões 
de dólares. norte-americanos}, com garantia 
da_ ÇJnião, para financi.:;~.r a cQnsolidação do 
sistema viário estadual e para a conclusão-dos 
sistemas coletivos de abastecimento de água 
do semi·árido al13-goano. 

.A contratação foi autorizada pela Lei Esta
dual n' 5.088, de 20-6-89. 

O pedido em exame não está instruído com 
informações relativas a situações das finanças 
estaduais, em especial quanto à capacidade 
4~ pagamento das obrigações que pretende 
cOntrair. · 

Também não há, no processado, manifes,_ 
tação do Poder ExecUtivo Federal-a respeito 
·çta garantia a ser conce_dida à operaçãO, num 
exame das condições financeiras da mesma. 

Em face dO novo texto constituçional, o Se
nado Federal pode, se assim o entender, apro
var a realização <;lo empréstimo. A autorizaÇão 
para a concessão da garantia federal, contudo, 
depende de solicitação do Presidente da Repú
blica 

Na hipótese, tendo em vista a importância 
dos projetas a serem fmanciados com os re
cursos externos, õpinarnos favoravelmente ao 
_at~ndimen~o do pedido, nos termos do s~ 
gulnte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'43, DE 1989 

Autoriza o Estado de Alagoas a con
tratar operação de empréstimo externo 
no valor de ilSf 200.000.00/1j)O (dUzen
tos milhões de dólares norte-america
nos.) 

Art. 1" É o Estado de A.lagoas autorizado, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição 
Federal, a contratar operação de crédito exterw 
no no valor deUS$ 200.000.000,00 (duzeritos 
milhões de dólares norte-americanos), nas 
condições financeiras aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, d_estii1ada à consOlidação 
do sistema viário do Estado e à conclusão 
dos sistemas coletivos de abastecimento de 
água do semi-árido alagoano, 

Arl 2" ESta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer da COmissão de Assuntos Econômí- _ 
cos conclui pela apresentação de Projeto de 
Resolução n~ 43, de 1989, que autoriza o_ Go
verno do Estado de Alagoas a contratar opera- ' 
ção de crédito externo, no vaJor de 200 mi
lhões de dólares americanos, para os fins que 
especifica. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno únic::o. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em Votação. 
Os Srs. SençfdóreS que O aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So· 
bre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretárío. 

É lida a seguinte 

â contratar, com garantia da União e contrãga
ranti~s do Estado de Alagoas, empréstimo ex
temo J)O valor deUS$ 2QO,OOO,OOO.OO (duzen
tos milhões de. dólares americanos).· 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989. -Iram Saraiva; Presidente - Pom
peu d""e Sousa , Relator -Antônio Luiz Maya 
-=_/"'abor Junior. 

ANEXO AO PARECER Ne 131, DE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
ne43, de 1989. 

Faço Saber que-o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso V, da Consti
tuição, e e~. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1989 

Autoriza o Governo da E_sta_do_de Nagoas 
-a contrafllr opei'ação de empréstimo ex
temo no valor de (]$ $ 200,000,000.00 
(duzentos milhões de dólares america
nos). 

O seOado Fedetal r~solve:_ ~ 
Art. 19 É o Governo do Estado de Ala

goas, nos termas do art. 52, inciso V da Coç.sti
tulçã.o Federal, autorizado a contratar opera-

PARECER N~' 131, DE 1989 ção de empréstimo externo no valor de (JS$ 
(Da Comissão Diretora) 200,000,000~00 (duzentos milhões de dólares 

Redaçáo final do Projeto de Reso/uç.§o afneriCanas), ·c0m-·a gafantla da União e con-
n~43, de 1989. - --__ :____ tfagarantias do Estado- de Alagoas, destinada 

A Comissão Diretora apresenta a redação à consolidação do sistema viário ao Estado 
final do Projeto de Resolução n~ 43, de 19e9, e à <:onclusão dos sistemas coletivos de abas-
que autoriza o Governo d;o Estado de Alagoas técimento de água do semi~árido _ala_qoano. 

obededdas_as condições financeiras aproVa
das pelo Banco Central do BraSil_. 
~ Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na 
~~~-d~ sua pubUcaÇâci. ·~- · · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em diScussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa
lavra, encerro a dis_cussão. 

Em vOtaçãõ:-
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados._ 
-Aprovada. 
A matéra vai à promulgação. 

O SR. PRESÓ>ENTE (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
Presefl!e se~s_ãa:~_convocando outra às 12 ho
ras e 17 minutos, com a segUinte 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA A SER DECIJ.kADA 
PREJUDICADA 

Projeto .de L~i da -cârnãra-= n~ 2a7: ·de -198'3 
(n9 2.197 n6, na Casa de orígém}: que- revoga 
o art. 11 da Lei n? 5.890, de 8 de jnnho de 
1973, que alterou a Legislação de Previdência 
Social. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
ta encerrada a sessão, 

(Levanta-se a sessão às 12 fiO/-aS e 12 
riilnutos.) - - ·-

Ata da 97~ Sessão, em 30 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa, Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 12 HORAS E 17 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OSSRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior - Leopoldo Peres - Carlos De'Carli -
Aureo Mel! o-Ronald;o Aragão- Olavo Pires 
- A1mir Gabriel-Jarbas Passarinho -Moi
sés Abrão- Carlos Patrocínio --Antonio Luiz 
Maya - Alexandre Costa - Edison Lobão 
-João Lobo - Chagas Rodrigues - f!ugo
Napoleão -Afonso Sancho - Maurq Be_ne
vides - José Agripino - Lavoisier Mai;:3.
Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -
Marco Maciel- Mansueto de Lavor- Div:aido 
Suruagy~ Teotonlo Vilela Filho- Francisco 
Rollemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana 
- Jutahy Maga1hães - Ruy Bacelar - José 
Ignácio Ferreira - Gerson Camata - Jamil 
Haddad- Nelson Cameíro -Itamar Franco 
-Alfredo Campos __:_ Ronan Tito - S_e:vero 
Gomes ~ Fernando Henrique Cardoso -
Mauro Borges -lran Saraiva - Pompeu de 
Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Ro-

Presidência dos Sr. Iram Saraiva 

cha-- Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Dirceu Carneiro -NelSon Wedekin- Carlos 
Chiarem -José Paulo Bisai. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
lista de presença acusa o ·compare<:imento 
de 57 Srs. Senadores. Havendo número regi
mentai, declaro aberta a s~e:ssão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dOs pelo Sr. 1 ~~Secret~rio. 

São Udos os seguintes 

REQOERIMENTO N• 382, DE 1989 

_ , Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, b, do Regimento Interno, para a Mensa~ 
gem n<? 121, de 1989, relativa a pleito da Prefei~ 
tura Municipal de Jrecê - BA. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
-.-RonaldoAragão -Edison Lobão-Jarbas 
Passarinho _: Carlos Patrocfnío. -

. REQOERIMEI'ITO N•. 383, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, b, .do Regimento Interno, para o Ofi<:lo 

·S/17, de 1989, relativo a pleito da Prefeitura 
~Municipal de Ilhéus - BA 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
- -----konaldo Aragão -Edlson Lobão-Jarbf!s 
Passarinho - Carlos Patrocfpio._ 

O SR. PRESIDENTE (lrain Saraiva)- Os 
requeOfrientcis-lidos serãQ votados após a Or
dem ·c:Io Dia, na forma do art. 340, inciso II, 
do Regimt;onto Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂfiiAAA 
- N' 287, DE 1983 

_ (N;2:197 !76, ná'O"Casã-Cie- origem), qué 
revoga o art. 11 da Lei n9 5.890, de 8 
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de junho de 1973, que alterou a legislação 
de previdência social. 

A Presidência, nos termos do arl334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
IT' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 287, de 1983. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es
gotada a Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Re
querimento no 382, de urgência. lido no expe
diente, para a Mensagem n9 121, de 1989, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipa1 de Tre
cê-Bahia. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria. 

N9 .......... --
Discussão da Mensagem n" 121, de 

1989 (Mensagem n"' 251/89, na origem), 
do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprotação do Senado Federa] 
proposta que autoriza a Prefeitura de lrecê 
(BA) a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
168.000,00 OTJ's de outubro de 1988, 
junto à Caixa Económica Federal. 

Dependendo de parecer da COmissão 
de Assuntos EconómicOs.'' 

Solicito do nobre Senador Ruy Bacelar o 
parecer .sobre a matéria. 

OSR.ROYBACELAR(PMDB-BA.Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, c:orn a Mensagem n" 121, de 1989, o Se
nhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Irecê/BA que obejetiva con
tratar junto à Caixa Econô_mica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte 
operação de crédito: 

Cam.cteristicas da operação: 

a) Valor: o equivalente em cruzados, a até 
168.000.00 OTN. 

b} Prazos: 
I -carência até 3 anos; 
2-amortização 12 anos. 
c) Encargos: 
1-juros de 1% ao ano, cobrados tr:irnes

traJmente. 
d) Garantia: vinculação das quotas do Fun

do de Participação dos Municípios - FPM. 
e) Destinação dos recursos;_ Implantação 

de uma Unidade Mista de S<lúde. 
Considerando os aspectos social, econômi

co-financeiro e legal, a operação apresenta 
viabilidade, enquadrando-se nas normas ope
racionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Sedai- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento 
da mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOWÇÃO 
N• 44. DE 1989 

· Autoriza a Prefeitura 1'1Unicipal d.e lrecé 
- BA a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 168.000,00 OTN de outubro de 1988, 
junto à Caixa Econôrri_ica Feder_al 

O Senado FeâeraJ resolve: 
Art 1"' Ê a Prefeitura Municipal de Irecê 

- BA, nos termos do art. 52 da Resolução 
n" 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n" 140, de 5 de dezeiT)bro _de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito nO valor cor~ 
respondente, em C(uzados, a 168.000,00 OTN 
de outubro de 1988, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na_ qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de uma Unida
de Mista de Saúde. 

Art 2ç- Esta resolução entra em vigor na 
dat~_de SLJa publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer da Comissão de Assuntos Econômi
cos condui pela apresentação do Projeto de 
Resolução n"' 44, de 1989, que autoriza a Pre
feJtura Municipal de Irecê,- Estado da Bahia, 
a contratar _operação de crédito no valor de 
168 mil ObiigaçõeS -dO íeSOUr<:i Nacional -
.OTN, para os fins que especifica. 

Completada a lhstri..!ção âa matéria, pas~ 
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem·peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram 

permãnec_er-setitados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto v ar à Comissão Diretofa, para ·a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So
bre a mesa, redação fmal da matéria, que será 
liCia pelo Sr. 19. Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 132, DE 1989 

(Da Comissâo Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 44, de 1989. 

. A Comissão Diretofa apresenta a redação 
final do_Projeto de Resolução n9 44, de 1989, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de lrecê 
(BA) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 168.000,00 
OTN: 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989. -Iram Saraiva ,Presidente- Pom
peu de Sousa, Relator -António Luiz ~a 
- Divafdo Suruagy. 

ANEXOAOPAREl:ERN'l32,DE 1989-

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 44. de /989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo_u, 
nos tennos do art. 52, fnsiso VII da ConstiM 
tuição, e eu, , Presidente, pro
mulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N•. DE 1989 

Autoriza a Prefeitura Municipal de !rect:, 
- Estildo da Bahia, a contratar _operaçOO 

de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 168.000.00(cento e sessenta 
e oito mü) Obrigações do Tesouro Naci'o
nai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Ire cê, Es.. 

tado _da Bahia, nos termos do art. 29, § 29, 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução_n9 140, de 5 de de
ieoibro de 1985, ambas do Senado Federai, 
autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados novos, a 
168.000,00 (cento e sesSenta e oito mil) Obri
gações do "Çesouro Na clonai.,- OTN de outu
bro de 1988, junto à Caixa EconômiCa Fede
ral, esta na qualidade gestora do Fundo de 
apõio ao Desenvolvimento Social-FAS, des
tinada à de implatação de uma Untdade Mista 
deSáúde. - -

Art. 2? Esta resolução entra en vigor na da
ta-de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em disCussão a iedação final. (Pausa.) 

Naõ havendo <Íuem-peÇa a pai::WCa, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permancet sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

OSr.PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Pas-
sa-se, à apreciação do Requerimento n9 383 
de urgência, lido no expediente, para o Ofício 
S-17, de 1989, relativo _é3 pleito da Prefeitura 
Municipal de Ilhéus, Bahia. 

Em votação o requerimentci. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

perm-anecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria, que foi despachada à Co
missão de Assuntos Económicos. 

__ Discussão do Ofício n9l7, de 1989 (Ofi
cio n~ 103/89, na origem), da PrefeitUra
Municipal de Ilhéus (BA), a contratar ope~ 
ração de crédito, com aval da União,junto 
a organismos financeiros externos, nova
lor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüei1.ta mi
lhões de dólares), destinados a financiar 
o programa Básicos de investimentoS da
quele Munidpio. 

Solicito ao nobre Senador Ruy Bacelar o 
parecer da Comissão de Assuntos Económi
cos. 
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1\rt:. 2~ Esta r~Olução entra em vigor na 
data ~e sua publicação. 

OSR..RUYBACELAR(PMDB-BAPara 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senaáo
res, do Senhor Prefeito Municipal de Ilhéus 
- BA, solicita, nos termos do art. 52, V, da O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
Constitulçao Federal, autorização para ceie- parecer da Comissão de-Assuntos Econômi
brar contrato de empréstimo ~erno no valor cos conclui pela apr~sentação do Projeto d'ª 
deUS$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de Resolução ~ 45, de 1989, que autoriza aPre-
dólares norte-americanos), com garantia da feitura Municipal- de llhéus, Estado da Bahia, 
União, para financiar 0 Programa de.Jnvesti- _ -~ contratar opera?ões de ~rédito exte~no no 
menta do Município. ~lar de 50 milhoes d_e dolar_es amencanos, 

A contratação foi autorizada pela Lei no para os fins <fue espec1fica. 
2300, de 15 de junho de 1989, da Câmara Comp~etada _a instrução da matéria, pas-
Municipal de llhéus. sa-_se à -~Jsc~o. _ _ 

O empréstimo obedecerá às seguintes con- Em d1scussao. (Pausa.) 
dições: · f-!ão ha~el)do quem peça a palavra, encerro 

a) Prazo de amortiza-ção: 12 anos; ~-dJscllss~o_,_ 
b) Carênda: 7 anos; Em votã.çao. _ ~ _ 
c) Juros: UBVR, mais 1,125%. OsSrS. Senadores que o aprovam queiram 
Os desembolsos estão previstos para se ini- permanecer sénfados. (Pausa.) 

ciarem no exercício em curso e encerrá-lo Aprovado, com voto contrário do Sénador 
em 1991. _Jamil Haddad. 

O pedido vem instruindo com informação O -projeto--vai à t:omfssão Diretora, para a 
sobre a situação das finanças municipais. r~~ç:ão final. 

Embora não conste, do processado, mani- oSR..PRESIDENTE(Iram Saraiva)-So-
festaç~o do Poder ~ecu~o Fed:ra_l sobre ~ bre a mesa, red,aç_ão final da matéria, que será 
garantia e ser concedida a operaçao, a auton- lida pelo Sr. 1 c Sécretário. 
zação para que o município contrate está con
tida na competência privativa do Senado Fe: 
deral, disciplinada no art 52, V, da Consti
tuição. 
· A autorização para a garantia do Tesouro 
Nacional, contudo, depende de solicitação 
do Presidente da República. 

Isto posto, opinamos pelo ac_olhlmento do 
pedido, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃlf 
Ne45, DE 1989 . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Uhéus a contratar operação de emprés
timo externo no valor de (JS$_ 
50,000,000.00 (cinqüentll milhõe~ de dó· 
lares norte-americanos). 

Art. 1 -t É a Prefeitura Municipal de Ilhéus, 
nos termos do arl52, inciso V, da Constituição 
Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito externo no valor de US$ 
200,000,00"G.OO~(dliientos milhões de dólares 
norte-americanos} n~_s condições financeiras 
aprovadas pelo Banc6 Central do Brasil, desti
nado ao Programa Básico de Investimento do 
Município. -

É lida a seguihte 

PARECER N' 133, DE 1989 

(Da Comissão Diretora). 

Redação final do Projeto de Resolução 
nP 45, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n9 45, de 1989, 
-que ·autõr'iza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, 
Estado_da_B~hja, a.c:ontratar operação de em
préstimO externo no valor de US$ _ 
50,000,000.00 ( cinqüenta milhões d..e dólares 

- .americanosl. 
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 

de 1989. -Iram Saraiva. Presidente- Pom
peu de Sousa, Relator--:- Divald_o Suruagy
Antônio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N" 133. DE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n? 45, de 1989. 

Faço saber que o"Senido Fe-dei-ai aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso. V, da Consti~ 
tuição, e eu, Presidente, promulgo~ seguinte 

RESOLUÇÃO NQ ,_DE 1989 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ilhéus, Estado da Bahia, a contratar ope
iáção de empré!stimo externo nO valor de 
(JS$ 50,000,00(100 (cliii:jüenta milhões 
ae âôlãr~ iifiuiricanõSJ,. -

_O Senado Federal resolve: 

·- M. 11 É a Prefeitura.Municipal de Ilhéus, 
Estado da Bahia, nos-té_rrll.OS-do art: :?2. indSo 
V, da Constituição Feàeral,-autorizada a con
tratar operação de empréstimo externo nova
lor deUS$ 50,000,000.00 (cinq"üenta·milhões 
de dólares americanos) destinado ao Progra
ma Básico de Investimento do Município, obe
decidas as condições_ financ~iras aprovadas 
pelo Ballc_o Central do Bra:;il. 

Art 29 Esta resolu_ção entra em vigor na 
data de sua pUblicação. 

O SR. PRESIDENTE {Iram Saraiva) -
Em discussão a redaç_ão final. (PaUsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. SeriadoreS que ã aprOVam queiram 

permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovada. 

-A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a presente sessão extraordlnária, con
vocando_ outra, a re~izar-se hoje, às 14_ horas 
e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
MATÉRIA A SER DECL.ARAl:lA 

. _ P_REJUDICADA 

Projeto de. Lei da Câm~ra n<> 68. ·de 1984-
(nQ 864179, na Casa de origem), que dispõe 
sobr_e_amparo a inválidos congênitos, introdu
zindo alterações na Lei n1 6.179, de 11 de 
dezembro de 1974. 

Ó sR: PRESIDENTE (Iram Saraiva)~. Es-
tá encerrada a sessão. · · - -

(Levanta-se a se5$ão às 12 horas e 22 
minUtos.) --

Ata da 98" Sessão, em 30 de junho de 1989 
3• Sessão Legislativa,Ordinária, da 48• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 12 HORAS E 30 MINUTOS, ACH,4M-SE 
PRESENTES OSSRS. SEJYADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior - Leopoldo Peres - Carlos De'Carli :_ 
Aureo Me !lo-Ronaldo Aragão- Olavo Pires 

Presidência do Sr. Iram Saraiva 

-Almir Gabdel-Jarbas Passarinho -Moi
sés Abrão- CarlOs Patrocínio-Antonio Luiz 
-Mâya- Joã:o ·castelo --Alexandre Costa
Edison Lobão- João Lobo- Chagas Rodri
gues - Hugo -Napoleão - Afonso- Sancho 
-Mauro Benevides -José Agripino- La-

volsier Maia - Marcondes Gadelha - HumM 
berto Lucena - Marco Maciel - Mansueto 
de lavor- Dívaldõ Suruagy- Teotonio Vilela 
Filho - Francisco Rolleinberg - Lourival 
Baptista- Luiz Viana- Jutahy Magalhães 
- Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira -
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Gerson Camata - Jàmil Háddad - Nelson 
Carneiro -Itamar Franco- Alfredo Campos 
- Ronan Tito -Severo Gomes - Femáitdo 
Henrique Cardoro - Mauro Borges - Iram 
Saraiva- Pompeu de Sousa- Maurício Cor
rêa- Meira Filho-Roberto Campos- Louw 
rernberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda -
Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins - Dirceu Carneiro - Nelson 
Wedekin - Carlos Chiarelli -José Paulo Bi
sol 

O SR. PRESIDEN'IE (Iram Saraiva) -A 
lista de presença aCllsa o comparecimento 
de 58 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQOERIMENTO l'l' 384, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
336, alinea b, do Regimento lntemo, para o 
Projeto de Lei do DF n"' 28, de 1989, de inicia
tiva do Governador do Distrito Federal, que 
cria a Carreira Auditoria Tributária, ftxa os valo
res de seus vencimentos e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
- Ronan Tito- Fernando Henrique Cardoso 
-Carlos PaÚOCínio -Alfonso Camargo. 

REQOERIMENTO N• 385, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 9/89, que regula
menta o art. 159, inciso L alínea c da Carta 
Magna em vigor (Fundo ConstitUcional) Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
- Leopoldo Peres - Chagas Rodrigues -
Jarbas Passarinho-Mário Maia- fiey Mara
nhão. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) - Os 
requerimentos lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 340, inciso ll, 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 68. de 1984 
(n9 864!79, na Casa ~de origemY, que dis
põe sobre amparo a inválidos congênitos, 
intre>quzindo alterações na Lei n~ 6.179, 
de ll de dezembro de I 97 4. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alíilea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
~ustiça e Cidadania, declara prejudicado o 

Projeto de Lei da Câmara n" 68, de 1989. (Pau-
sa.)... . 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à ornara do~ Ç)eputados. 

-- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva}- Es
gotada a Ordem do Dia. 

Passa·se, agora, à apreciação do Requeri
mento no 384, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei do Distrito Federal nç 
28, de I 989:-- ··-

Em Votação. 
Os Srs. SEiriadores 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 do Distritõf:'ederal n9 28, de 1989, 
de iniciativa do Sr. Governador do Distrito 
Federal, que cria a Carteira de Auditoria 
Tributária, fixa os valores de seus venci
mentos, e dá outras providências. 

D~p_endendo de parecer da Comissão 
do DistritO Federal. 

Solicito ao nObre Senador Edison Lobão 
o pa_recer da Comissão dO Distrito federal. 

OSR. EDISONLOEÍÃO (PFL-MA Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com base no § ]9 do artigo 16 do Ato 
das Disposiçõe$ Constituciona.is Transitórias, 
o Excelentissimo Senhor Governador do Disw 
trito Federal submete à apreciação desta Casa 
Legislativa projeto de lei do Distrito Federal 
com o fito de instituir a carreira Auditoria T riw 
butária do Distrito Federal 

A carreira em questão inclui o cargo de Au" 
ditar Tributário, de nível supertor, e os cargos 
de Fiscal Tributário e de Técnico Tributário, 
de nível médio. Os dois primeiros comportam 
atribuições e atividades específicas de fiscali
zação externa;· para: atuãÇâo em postos fiscais 
e fiscalização itinerante. O último deles abran· 
ge atividades de apoio às atividades tributárias, 
com atribuições de natureza interna. 

A proposta_ c_ontempla os seguintes .aspec
tos mais relevantes~ entre outros, no que se 
refere à organização e atuaçâo dessa carreira: 

a) precedência da Administração Fazendá
ria sobre os demais setores administrativos, 
conforme inciso XVIII do art. 237 da Consti

.tuição Federal; 
b) ingresso mediant~ concurso público 

realizado em duas etapas: provas e programa 
de foiTTlação, ambas eliminatórias; 

c) sistema de progressão e promoção fun
cional, obedecidos os princípios da anualida
de, da antiguidade, do merecimento e da exis
tência de vaga; 

d) sistema de acesso de uma categoria pa
ra outra, obedecidos os mesmos princípios 
supracitados e condicionado a treinamento; 

-e}"fóriii"éfde aproveitamento, na nova car
reira, dos _atuais o~:upantes de cargos da car
reira Auditoria do Tesouro do Distrito Fe'deral, 
instituída pelo Decreto-Lei n'~ 2.258, de 1985; 

I) exercício privativo, confonne regulamen
tação, dos cargos em comissão e funções de 

confiança da Administração Tributária por in
teffrãntes da nova "carreira; 

g) revisão dos proventos de aposentadoria 
dos funcionários da carreira que antecede a 
esta ou cujos cargos deram origem à mesma, 
para inclusão- dos direitos e vantagens previs
tos na proposta em apreciação, em conso
nância com Q § 4~ do art. 40 da Constituição 
Federal; 

h) revisão dos benefícios da pensão por 
morte, nos _me_s_mos_termos do item anterior, 
em consonância com o § 5? do art. 40 da 
Lei Maior; 

r) vedação-da extensão da tabela de venci· 
mentes e das·vaniagens desta carreira a outras 
categorias ou carreiras d_o Quadro de Pessoal 
do Distrito Federai, bem como de qualquer 
vinculação para efeitos de remuneração, con~ 
forme dispõe o inciso XIII do art. 37 da Carta 
Magna; 

;) previsão de regulamento, baixado pelo 
Governador do Distrito Federal, estabelecen
do atribuição específica dos cargos, regras do 
processo seletivo e outras normas comple
mentares. 

O projeto fiXa, também, a escala de venci
mentos de todos os padrões da carreira e esta
befece uma única gratificação especifica de 
cada categoria, em função do desempenho, 
a ser atribuída, de forma variável, de acordo 
com o atingimento de metas de crescimento 
real da arrecadação tributária do Distrito Fe
deral. 

Mantémwse a Gratificação Adicional por 
Tempo de Serviço, como vantagem pessoal 
incorporável à remuneração dqs servidores da 
carreira, nas bases atuais, estabelecendo a forM 
ma de cálculo, bem-como a lndenização de 
Transporte prevista no· art. 69 do Decreto-Lei 
n' 1.544, de 1977. 

O teta de remuneração obedece aos limites 
constitucionais previstos no inciso XI do art. 
37 da Lei Maior. 

É fixado, ainda, o quantitativo de cargos por 
categoria, Com a redução de cento__ e três car
gOs, o que reduz o ônus com a implantação 
da nova carreira. 

Prevê-se que_ as despesas decorrentes da 
execução da lei correrão à conta das dotaçôes 
próprias do Orçamento do Distrito Federal, 
mas não há, na mensagem anexa, cák;ulos 
das repercussões na despesa. 

Verifica-se que a proposta tem por objetivo 
maior tomar mais dinâmica, eficiente e racio
nal a Administração Tributária do Distrito Fe
deral. 

De fato, com a nova Constituição, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios assu
miram maiores responsabllidades na cobran~ 
ça, fiscalização e arrecadação de tributos. exi
gindo um esforço redobrado da Administra
ção Tributária 

O projeto de lei dá uma nova conformação 
ao Gtupo Fiscó-do Distrito. Federal, valorizan
do a qualidade_ dos re~~.:~rs~-? Çlurnanos disp_g· 
iiíVefs,-através de melhor aproveitamento de 
cada categoria funcional no seu campo de-
atuação e de condições fmanceiras adequadas 
à realização de um trab.alho da melhor quali" 
dade técnica e dentro dos padrões éticos indis
pensáveis. 
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EMENDAN•! Ao projeto em questão foram apresentadas 
3 (três) emendas, sendo duas modifica~vas 
e uma aditiva, todas de autoria do nobre Sena~ 
dor Maurício Corrê-a. 

quadrá-los em padrões mais elevados da clas
Se única da nova categoria. 

A terceira emenda objetiva manter, para a 
Carreira-Auditoria Tributária, a gratifiCação de
feridél aos servidores do Distrito Federal pelo 
Decreto-Lei n'~ 2.367(87, como uma-opção 
do Governo Federal de reajuste cliferenctado 
a todo o funciona1ismo. No caso da _Carreira 
Auditoria do Tesouro do Distrito Federal, a 
gratifiCação foi fixada em 60% _{sessenta por 
cento), do vencimento ou salário básico. A 
eine_nda mantém _o mesmo perceritUal. 

Dê-se aos incisos l e li do caput do art. 
39 do PL DF n'? 28/89 a seguinte redação: 

A primeira delas altera a redação das atribui
ções doAu_ditor Tnbutário e do Fiscal Tnbu
tário, para tornar mafs explícitas a distinção 
entre as duas categorias. 

A segunda modifica a tabela de correlação 
para aprovei~mento na carreira Auditoria Tri
butária, no que se refere-~ categoria de réc
nico do Tesouro do Distrito Federat cujos 
ocupantes são transpostos para a categoria 
de Técnico Tributário. A emenda objetiva en~ 

- · Em face do exposto, manifestamo-nos favo
ravelmente à aprovação do PL DF nç 28/89, 
com as 3 (três) emendas mendo[ladas, cujo 
texto se_ segue. 

1\NEXQ III 
TABELA DE CcnnELAÇM PAHA APHOVEITAHEtHO 

•NA CÁnRE!RA AUDHOfUA TRlBUJMlA 

$llUf\ÇAO 1\NIEJUOfl S!IUAÇ~O NOVA 

CPJ\GOS ClASSE PAOOJIO ClASSE PADRI\o 
I 

ESPECIAL III I! I 
11 1' 11 
1 1 

VI v 
v IV 

A\KlliOO VI III 
nscr.t. 1' l!I 2' I! 
DO 1! I 
IESOLOO 
DO 
O!S!RilO 1• I v 
FEOERIIL Vl IV 

v 111 
2• IV ,. li 

lll 1 

2• 11 V! 
1 v 
!V IV ,. III 40 !11 
11 1! 
I I -

E.Sf'[Clfi.L - ~.!.!.!!!.!.!._ v 
1~ctm:o --------- ~;c--

10 lll,IV JV 
00 ·--- .. ~~--- =GIL __ 1----fi-I--
lf.S<X.I\0 ----~·--- ~.!.!._!!_J_V __ ÚIIJCA 
DO -~· - 1,11 
OlSiflllO 

-~~ 
-fi! 11 

f[~nAL. 3• l,ll 1 

;·Art.d~
9

Audft~·~:y:-ri:-b-utári'".-o-: 
____ -as atividades de adminiStração tribu
tária de ma"ior complexidade e relativas 
a lançamento, cobrança e fiscalização 
4_os tributos de competência do Distrito 
Fe_der:al; 

__ 11-:-.<:1-o FisCal tnbU~~o: -_ 
-~as r~lativ_a_s_ a.lanç~e"nto, cobrança 
e fis.calizãção dos tnbutos ·de competên
c;ia do DiStrito Federal, _exdu_Sivamente no 
que ~ __ r_~-rere a· rner:c~dorias em trânsito; 

CAAGOS 

AI.O!I(Jl 

lRISU!AA!O 

T(CfHCO 
lR!!JUIÁIUO 
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EMENDAN•3 

Acrescente-se, onde couber, artigo com a 
seguinte redação: 

"Art. Ficam rnai1t:idos para- a -Car-
reira Auditoria Tributária os percentuais 
fLXados para o cálculo da gratificação de 
que trata o Decreto_-Lei n~ 2.367, de 5 
de novembro de 1987." 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
parecer é favorável ao projeto· e às emendas 
apresentadas perante a Comissão. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em dlscussáo. (Pausa.) 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Votação do projeto, sem prejuízo das emen

das. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. (Pausa.) 
Em votação. a Emenda n~ 1. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Em votação a Emenda n1> 2. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação a Emenda no 3. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. -
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo redação final, que vai ser lida pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARECER N• 134, DE 1989 

(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n• 28, de 1989. · · 

A Comissão Diretor_a apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n9 28, de 1989, 
que cria a Carreira Auditoria Tributária, fixa 
os valores de seus vencimentos e _dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989. - Nelson carneiro, Presidente -
Pompeu de Sousa, RelatOr - Iram Saraiva 
-AureoMeUo. _ 

ANEXO AO PARECER N• 134, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
nfl 28, de 1989, que cnã a Carreiia Audi
toria Tfibutária, fixa os valores de seus 
vencimentos e dá outras providências. 

O Senado 'Federal decreta: 
Art. · 19 É criada, 'no Quadro de Pe-ssoal 

do Distrito Federal, a Carreira Auditoria Tribu
tária 

Art 29 A Carreira Auditoria Tnbutária é 
composta do cargo de Auditor Tributário, de 

nível superior, e dos cargos de F'LScal Tribu
tário e Técnico Tributário, de nível méclio, de 
acordo com _a Tabela «:On_stante do Anexo I 
desta Lei. 

Ait. 3• São atribuiçõe" 
l-do Auditor Tributápo, as atividades de 

administração tributária de maior complexi
dade e relativas a lançarriento, cobrança e fis
calização dos tributos de competência do Dts
trito Federal; 

D- do FisCal Tributário, as atividades relati
vas a lançamento, cobrança e fiscalização dos 
tributos de competência do Distrito Federal, 
exclusivam!'!nte no que se refere a mercado
rias em trânsito; 

UI-do Técnico Tributário, as atividades de 
apoio à administração tributária. 

§ ]9 AS-atrib.uições do-Aúdifor Tribotário 
e do Fiscal Tributário, observada a ·sua natu
reZa, serão- especificadas em regulamento e 
caracterizadas pelo exerdcio de atividades 
preponderantemente externas. 

§ 29 Asatribuições deTécnicoTributário 
serão estabelecidas em re"gulamento e carac
terizadas, exclusivainente, como de natureza 
interna. 

Art. 4 9 A Administração Fazendária e seus 
servidoreS frscais terão, dentro de suas áreas 
de competência e Jurisdição, precedência so
bre os demais s_etores administrativos, em 
conforn1idade i:::Om o dispOSto no art 37, inCi
so XVJD, da Constituíção -Federal. 

Art. 59 O valor do vencimento do Padrão 
1, da 4' OasSe, do cargo de nível superior, 
é fiXado em NCz$ 688,8-6 (seiscentos e _oitenta 
e oito cruzados novos e oitenta e seis centavos) 
e setvirá_de base para a determinação do valor 
do vencimento da Carr.eira Auditoria Tribu
tária, obedecidos os índices da Tabela de Es
calonamento Vertical, constante do Anexo II 
desta lei. 

Parágrafo único. O valor do vencimento 
previsto neste _artigo será reajustado nas mes
mas datas e nos mesmos índices adotados 
para os demais servido_res do Distrito Federal, 
ocorridos a partir de 1 o de maio de 1989. 

Art. & São concedidas aos integrantes da 
Cãtrerra Auditoria Tributária, na forma especi
ficada, as seguintes gratificações: 

1-Gratificação Variável de Desempenho 
da Auditoria Tributária, a ser paga aos Audi
tores Tributários, até o limite máximo de du
zentos por cento do valor do respectivo venci
mento. 

D :...._ Gi-atificaçãO Variável de Fiscalização de 
Mercadoria _em Trânsito, a ser paga aos fiscãis 
Tributários, até o limite máximo de cem por 
cento do valor do respectivo vencimento. 

UI- Gratificação de Apoio às Atividades Tri
butárias a ser paga aos T éctlicos Tributários, 
até o limite máximo de setenta por cento do 
respectivo vencimento. 

Art. 7o As gratificações de que trata o arti
go anterior, observadas as peculiaridades do 
cargo, serão atribuídas de acordo com o atin
gimento de metas de crescimento real da arre
cadação tributária di DistritÓ Federal, estabe
lecidas para períodos não superiores c'l um 
semestre, conforme se definir em regulamen
to. 

Art. 89 As gratificações de que trata o art. 
6<> -integram os proventos de aposentadoria 
e pensão e servirão de base de cálculo para 
efeito de desconto previdenciário. 

Art. SO A Gratificação Adicional por Tem~ 
pode Serviço será calculada, na base de ciitco 
por cento por qüinqüênio de efetivo exercido, 
sobre o vencimento do padrão em que o servi
dor estiver localizado e o percentual máximo 
da correspondente gratificação do cargo: 

Art 10. O ingresso na Carreira Auditoria 
T nbutária far-se-á mediante concurso público 
no Padrão I das classes iniciais dos cargos 
de P\uditor Tributário e -de fiscal Tributário e 
no Padrão I da Classe Única de Técnico Tribu
tário. 

Parágrafo único. Para os fms deste artigo 
as vagas ocorridas em qualquer padrão das 
diferentes classes reverterão ao Padrão I da 
Oasse Inicial ou única. 

Art 11. Poderão concorrer aos cargos de 
que trate esta lei: 

I-pàrã o cargo de Auditor Tributário os 
portadores de diplomas de curso superior ou 
habilitação legal equivalente; 

J(- para os cargos de Fiscal Tributário e 
Técnico Tributário _os portadores de certifica
Cios de curso de 29 grau ou habilitação legal 
equivaJente. 

Art 12. O concurso público será realiza
do em duas etapas, sendo a primeira de prova 
escrita de conhecimentos gerais e específicos 
e a segunda de programa de foimação, na 
forma_a ser eS_tabelecida em regulamento. 

§ ]9 O candidato aprovado na primeira 
etapa do concurso público e inScrito no pro
grama de formação perceberá, a título de aju· 
da financeira, oitenta por cento do vencimento 
focado para o Padrão I da classe inicial do cargo 
a que concorrer, até a nomeação ou elimina
ção do prograffi~. 

§ 29 No caso de o candidato ser ocupan
te, em c_aráter ef~tivo, de cargo ou emprego 
em órg?lo da Administração Diret_a, Autárquica 
ou Funcional do Distrito Federal, ficará do 
mesmo afastado durante. o programa, sendo
lhe facultado optar pelã percepção do venci
mento ou salário e a$ vantagens do .cargo 
ou emprego efetivo que "ocupar, mantida a 
filiação previdenciária. 

§ 39 O candidato a que se refe,re o pará
grafo anterior que não lograi aprovação na 
segunda etapa será reconduzido ao cargo ou 
emprego de _que se tenha afastado, conside
rando-se de efetivo exercício o período de 
afastamento. 

§ 49 A regulamentação de que trata este 
artigo fixará as regras do processo seletivo, 
compreendendo, entre outras disposições, a 
obrigatoriedade de prova escrita de caráter eli
minatório, abrangendo diciplinas c;; programas 
compatíveis com a complexidade dos cargos. 

Art. 13. -Os integrantes da Cãrreira Audi
toria Tributária serão movimentadas de um 
padrão para outro, dentro da_mésma classe, 
através do siStema de progréssão, e de uma 
classe para outra, através do sistema de pro
moção, conforme dispuser o regulamento. 
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§ 19 A movimentação obedecerá aos se~ 
guintes princípios: 

1-da anualidade; 
n-da antigüidade; 
m- do merecimento; e 
IV- da existência de vaga. 
§ 29 OcOrrendo a reversão de vagas, con

forme dispõe o parágrafo único do art. 1 O, 
a movimentação far-se-á respeitados os quan
titativos da loc::a_{ização por cfasse_ e padrão 
fixados no Anexo I e os princípios dos incisos 
I e lli do parágrafo anterior. 

§ 31 O ocupante do cargo de Técnico Tri
butário que se achar posicionado no Padrão 
V, Oasse Única, terá acesso à 3" Class_e_, Padrão 
I, do cargo de Fiscai Tributário, oPedecido o 
disposto no § 1 ~; 

§ 49 Na hipótese de inexistência de ocu
pantes do cargo de Técnico Tributário, locali
zados no Padrão V, Classe Única, éfo itúiriEmJ 
suficiente para prover as vagas existentes no 
cargo de Fis_cal Tributário, a Administração 
do Distrito Federal reali:r;ará concurso público 
para provê-las, na forma do art. 1 O. __ 

§ 59 A efetivação ·do disposto no § 39 é 
condicionada a que o funcionário seja subm~
tido a treinamento, sem prejuizo do cumpri
mento dos prindplos estabelecidos no § 19 

deste artigo, conforme dispuser o regulamen
to. 

Art 14. Os atuais ocupantes da CarrciJa 
de que trata o art 15 ~rão aproveitados na 
Carreira criada por esta Lei. 

§ 19 O aproveitamento se dará na forma 
estabelecida no Anexo III e independerá do 
número de cargos criados e do número de 
vagas em cada padrão. 

§ 29 Os cargos poJVentura excedentes 
~m razão do disposto no parágrafo anterior 
serã-o extintos à medida em que vagarem. 

§ 39 Nenhuma redução de vencimento 
poderá resultar da aplicação do disposto neste 
artigo, assegurando-se ao funcionário, sendo 
o caso, a diferença, como vantagem pessoal 
nominalmente identificável, a ser absorvida 
nos reajustes subseqüentes. 

Art. 15. Os efeitos do Decreto-Lei n~ 
2258, de 4 de março de 1985, cessam para 
os setvidores integrantes da Carreira AuditÇlria 
do Tesouro do Distrito Federal, extinta por 
esta Lei, na âata do aproveitarTierlto de que 

. trata o art. 14. 
· Art. 16. Os c!lrgos em c:omissãó e as fun

ções de confiança da Administração Trib).ltária 
serão exercidos, privativamente, por integran
tes: da Carreira Auditoria Tributária como dis~ 
puser o regulamenta. 

Ait. 17. OS fur1ci0nárlos aposentados na 
Cãrreíra Auditoria do Tesouro do Distrito Fe
deral ou cujos cargos tenham sido transfor
rf!ados ou dado origem, em qualquer época, 
aos integrantes das categOrias Tuncionats.
C6digo TAF 302 e TAF 303 -- terão seus 
proventos revistos para inclusão dos direitos 
e vantagens de que trata esta Lei, inclusive 
qUanta a posicionamento e denominação, em 
consonância com o disposto no art. 40, § 49, 

da __ ConStituição_ Federal. · 

Parágrafo_ único. Para 'Cálcl:IIO dos novos 
pl'óventos decorrentes da aplicação desta Lei, 
observar-se-á a mesma proporcionalidade de 
cálculo das Gratificações Variávels que- inte
gram os atuais proventos. 

Art. 18. Os benefícios de pensão por mor
te de funcionários de que trata o artigo anterior 
serão revistos dentro do mesmo princípio, em 
consonância com o disposto no art. 40, § 59 
da Constituição Federal. 

Art. 19. O ingresso na Carreira Auditoria 
Tributária, as movimentações e as aposen· 
tadorias de seus funcionários serão efetivados 
por ato do Governador do Distrito Federal. 

Art. 20. A lndenização de Transporte pre
vista no art & do Decreto~Lei n9 1.544, de 
15 de abn1 de 1977, será paga aos integrantes 
da Carreira Auditoria Tnbutária. 

Art. 21. É vedada a aplicação da Tabela 
de Escalonamento Vertical e das gratlficações 
instituídas por esta Lei e qualquer outra cate
g~a funcional ou carreira do Quadro de Pes
soal' do Distrito Federal, bem como sua vincu
lação, para efeitos de remuneração, conforme 
disposto no art. 37, XIII, da Constituição Fe
deral. 

Art. 22. As despesas deêorrenteS da exe
cução_desta Lei correrão à conta das dotações 
próprias do Qrçam~nto do Distrito Federal. 

Art. 23. É extinta a Carreira Auditoria do 
Tew-ura âo Distrito Federal, criada pelo De
creto-Lei n9 2258, de 4 de março de 1985. 

Art. 24. O GoverÍ'lador do Distrito Federal 
baixará os atas regulamentares à eXecução 
desta Lei. 

Art. 2.5. Esta Lei entra em Vigor na data 
de sua publicaçã~. 

Art 26. Revogam-se o Decreto-Lei n• 
2370, de 17 de novembro de 1987, e demais 
disposições em cont(ário. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não_ havendo quem queira fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)_ 
Aprovada. 
O projeto vai à sariÇão do Sr. Governador 

do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n" 385, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n~ 9, de 1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aRrovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa:.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) - A 
Presidência lembra aos Sts. Senadores que, 
em sessão anterior, a proposição teve iniciada 
a sua apreciação em plenário, à vista de reque
rimento de urgência aprovado. Na ocasião, 
anunciada a discussão ~ matéria e iniciada 
a leitura de emendas apresentadas ao projeto, 
dita urgência, foi requerida por acordo das 
Uderanças. Sendo assim. ao anunciar, agore~, 
a discussão do projeto e do substitutivo ofere
cido pela Comissão de Assuntos l;conômicos, 
como conclusão d_e: __ seu parecer, será dada 
continuidade à leitura, pelo Sr. 1 ~ Secretário, 
das emendas apresentadas ao projeto. 

São ~das as seguintes 

Emendan~2 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 4~ do 
Projeto de Lei da Câmara n" 9, de _11189. 

Art. 4" São beneficiários dos recursos do 
FND, FNE e FCO oS produtores e empresas, 
pessoas físiCas e jurídicas, além das coope
rativas de produção, que desenvolvam ativida
des produtivas nos setor_es agropecuário, mi
neral, industrial, agroindustrial e transporte ro
doviário das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste. 

Justificação oral. 
Sala das Sessões, em 17_de maio de 1989. 

-Senador Cid Saboíâ de Carvã_/ho. 

Emenda n~3 
Dê-se ao parágrafo único, do artigo 4" do 

Proj'7to, a seguinte red~são;_ 

··Art. 4" ...................... ----··----
Parágrafo único. No caso de áreas pio

neiras e de expansão da frontelra agrícola, 
os projetes financiados poderão, em ca
ráter excepcional, destinar recursos a 
obras de infra-estrutura econ_ô_rnica, indis
pensáveis à viabilízação de eJTipreendi
mentos, até o limite_ de 30% (trinta por 
cento) dos Fundos." 

Justificação 

Em áreas pioneiras e de expansão da fron
teira agricola, a carência de infra-estrutura é 
total, inviabilizando qualquer inidativa que pre
tenda desenvolver atiyidades produtivas nes
sas áreas. 

A destinação de 30% dos recursos dos Fun
dos, para aplicação em infra-estrut1,1ra e_conô
rrúca, dará maior sustentação e maior rentabi
lidade aos invés!,!mentos glob~is dos Fundos, 
pril')cipalme-nte nas regiões Norte e Centro
Oeste do País.-Senador Lovremberg Nunes 
da Rocha. 

Emendan~-4 

Dê ao parágrafo úrüco do artigo 4~, do Pro
jeto de Lei n? 9/89,_a seguinte redaç:ão: 

Art. 4" ..... ~···-------·--·-······--···· 
Parágrafo único. No caso de áreas pionei

ras- e· de exjninSão da fronteira agrícola, pode
rão ser firiãilciadOs, errY catâtet excepcional, 
projetes de infra-estrutUra econômicà, indis
pensáveis à viabilização de empreendimentos 
produtivos do setór priVa-do, até o limite máxi
mo de 10% (dez por cento) das aplicaçôés 
dos respectivos Fundos, sujeito, cada projeto, 
a aprovação pelo Conselho Deliberativo da 
respectiva Superintendência de Desenvolvi
mento Regtonal. 

Justifi_c!'l-ção oral. 
Sala d~ Sessões, 17 de maio de 1989.

Senador Gd Saboia de Catvalho. 

Emenda n~s 

Dê-se ao parágrafo único, do artigo 6", do 
projeto a seguinte redaç:ão: 

"Art. 6' --·---
]- ................................................................. . 
II- ...................................... --···-·--·--
IIJ- ......................... ---------

IV- .................................................. __ _ 
v-'''"····· .................... __ _ 

Parágrafo único:- Nos casos dos re
cursos previstos n"este artigo, será obser
vada a seguinte distribuição: 0,8% (oito 
décimos por cento) para o FNO; 1,05% 
(um iilteliõ e cim:o_ centésimos por cento) 
para o FNE; e O, 7% (sete décimos por 
cento) para o FCO." --

__ Justificação 

Propõe-se nova redação ao parágrafo único, 
-do artigo 6\ para estabelecer uma distribuição 
mais justa entre- as regiões benefk;iadas com 
recursos dos fuD.dos, tendo em vista que a 
região Norte compõe-se de sete Unidades da 
Federação; a região Nordeste compõe-se de 

_nove Unidades; e o Centro-Oeste compõe-se 
de quatro unidades. 
Dev~ ser remE;!mÕrado o- fato de que a con

quista de- maís um ponto percentual para o 
IPI e o IR, em terinos -da formação dos _fundos 
(antes era apenas 2% ), teve como ponto fun
dãmeÕtal a UniãO dQS Coilstituintes do Centro_; 
Oeste com os _dQ Norte e .Nordeste, somando 
292 pa ·Jamenta_res. 

Sala das Sessões - SenadorLoureinberg 
Nunes da Rochn.;ZJ-4 

Emenda n?6 

Dê-se ao inciso III do art. 69 a seguinte reda
ção: 

.. Art. 6" ..... , ........................... _ ................. .. 
.............................. ---···----

m ~o resultado da remuneração dos 
recursos momentaneamente não aplica
dos, calculada com base em indexador 
oficial, a partir do 3()9 dia de se~ ingresso 
nos bancos re_spectivos." 

-Justificação 

Pretende-se__corn essa_emenda tomar obri
gatOria a remuneração dos recurSos mometa
neamente não aplicados pelos bancos admi
nistradores, mas somente a partir de 30 dias 
de seu ingresso, a exemplo do que já ocorre 
tóni "Os récucsos "do Finam, Finar, J?lN e_ Pro
terra. 

Note~ se que_a_S_ecretaria do T e_souro Nacio
nal fica de posse dos recursos recolhidos e 
destinados aos fundos _constitucionais, sem 
qualquer rémuneração par~ este, por periodo 
que recentemente c_hegam a até 5 meses. 

Caso os bánC_oS-àdminis,tradore$ sejam 
obrigados a remunerar os recursos já a partir 
do seu ingresso, poderão incorrer em ónus 
bastante elevados, porquanto os planos de 
aplicaçãO- sõmente podem ser viabilizados 
com bsrecarsosjá em caixa, dada a incerteza 
quanto às datas do seu recebimeirto. _ . 

Sala_ da,s S~sões, _18 de maio de 1989. ---:
Senador Jaão Çastelo, 

Emtmda Substitutiva n9 -7--
0 parágrafo ·único do art. 6~ passa a apre

senta~:.~ seguinte redação: 

..Art. 6• ····---···-·-___...::.·~··--
Parágrafo único. Nos casos dos ~ _ 

cursos previstos no inciso I - 3% sobre 
Imposto de Renda e Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - será obseiVBdo 
a· seguinte distribuição: oito décimos por 
cento para o FNO; um inteiro e oito déci
mos para o FNE e quatro décira~ para 
oFCO." . 

Justificação 

A divisãO-estabeleCida- fio art 34, § 1 O, do 
Ato das Disposições Transitórias foi -de natu
reza prOvisória~ cabendo ao legislador a tarefa 
de, à luz da situação econôrnlca de cada qual 
das regiões alcançadas pelo-Fundo Constitu
donal a que se refere o art 159, I, c da Consti~ 
tuição Federal, legislar, em caráter defmitivo. 

Entretanto, o projeto ora emendado não 
considerou as exigências da região Norte para 
a promoção de seu d_esenvolvimento. 

Faz-se, assim, necessário que se realize a 
distnbuição compatível com as características_ . 
das regiões Norte, Nordeste .e Çéntro~oeste, 
como abaixo discriminado, e _de justiça: 

Norte (FNO) 0,8% 
Nordeste (FNE) 1,8% 
Centro-Oeste (FCO) 0,4% 

Sala das Sessões -Senador Aurefo Mello 

Emenda Substib.Jtivo n" 8 

Substitua-se a redação do parágrafo único 
_dO art &. do Projeto de Lei" da Càmara'n~ 
g; a~ -1989, pe!a seguinte: . 
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Art. 6• ·······--····-·..:...--:-::--'-
Parágrafo úrUco. _ Com relação aos re~ 

cursos pevistos no inciso I deste artigo, 
será observada a seguinte distribuição: 
0,8% (oito décimos por cento) ao FNO; 
1,5% (um inteiro e cinco décimos por 
cento) para o FNE; e 0,7% (sete dêdmos 
por cento) para o FCO. 

Justificação 

O projeto em discussão reproduz a p_arti1ha 
prevista no parágrafo 1 O do art: 34 das Dispo
sições TrãnsJtórias da Constituição Federal. 

Ora. dispositivo constitudona! citado foi eX
presso no sentido· de que os percentuais nele 
previstos deveriam prevalecer somente en
quanto não fosse elaborada lei específica so
bre a distribuição do valor global de 3% entre 
as regiões por ele beneficiadas. 

O motivo determinante da nonna consubs
tanciada no citado dispositivo constitucional, 
como estamos todos lembrados, não foi o 
de proporcionar distribuição justa, correta ou 
adequada às necessidades das regiões e ao 
seu futuro, mas tão-somente evitar prejuízo 
iminente, qua1 seja o de privarem-se eles dos 
recursos antes veiculados através do Fundá 
Especial, extinto na nova Carta, e não recebe
rem, desde logo, parcela nehuma do novo 
Fundo de 3% - o que fatalmente ocorreria 
se não se fJXa.Sse um percentual qualquer para 
a respectiva distribuição entre as três regiões, 
já a partir da promulgação da nova Carta. 

Entretanto, agora que se _cogita de editar 
a lei prevista no texto constitucional para a 
distribuição efetiva, dentro de critérios eqú!ta
tivos e que assegurem o máximo de equilíbrio 
s6cio-econômico entre os participantes na 
partilha do Fundo, não se pode, evidentemen
te. repetir a solução dada nas Disposições 
Transitórias da Constituição. O objetivo já não 
é só o de garantir a continuidade do Huxo 
de recursos para as regiões mas, também, 
o de distribuir eqOanimenente o valor dos re
c::ursos entre elas. 

Homem do Nordeste, vivendo em Estado, 
como o Maranhão, que partilha da natureza 
·da região Norte e tem vasta fronteira com a 
região Centro-Oeste, flão posso deixar de vi
sualizar a partilha do Fundo de 3% como legis
lador imparcial, voltado para o bem-estar de 
todos e interessado, acima de tudo, na concre
tização do pensamento que norteou a dedão 
dos Constituintes, ao instituírem o Fundo de 
3% para as regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste. 

Não se pode perder de vista que o objetivo 
do Fundo é o ap-orte de recursos para o setor 
empresarial. É, portanto, o de fomentar o in
vestimento empresarial, visando o aumento 
do PIB e melhor rendapercapita da população 
local. 

Nesse sentido, conviria lembrar que o PIB, 
na região Nordeste, já é bem maior que os 
das duas outras regiões envolvidas, pois que 
enquanto o Nordeste participa com 12% da 
média brasileira, o Norte detém apenas 3% 
e ao CentrO-Oeste 5,5%. 

As desvantagens do Nordeste aparecem 
quando os comparativos se referem à popula-

ção, pois nessa região _a __ 4istribuição do PIB 
per cap/ta é quase metade das regiões Norte 
e Centro-Oeste, o mesmo ocom;ndo em rela
ção à distribuição de investimentos. 

Levando em conta, porém, todos esses pa
râmetros, a distribuição do Fundo de 3% não 
deveria ser a fJXada no Prqjeto, mas, sim, 0,8% 
(oito décimos por cento) para o FNO, 1,5% 
(um inteiro e cinco décimos por cento) para 
o FNE, e 0,7% (sete décimos por cento) para 
oFCO. -

A distril;>uição ora proposta significa uma 
aproximação melhor do que a que constou 
do§ 10 do art. .34 das DisposfçõesTransitórias 
da Constituição de 1988, porque já fundada 
em critérios mais objetivos _e voltados para 
o-equilíbrio sócio-económico entre as regiões, 
sem preocupar-se apenas em evitar solução 
de continuidade no aparte de recursos. 

Contamos, portanto, com o apoio dos ilus
tres pares para esse primeiro aperfeiçoamento 
na, distribuição do Fundo de.3%, a qual deverá 
aprimorar-se cada vez mais à medida que tam
bém forem sendo aprimorados e dimensio
nados os critérios que regularão o rateio das 
quotas dos Fundos de Participação doS Esta
dos e dos Muni_çípios. 

_Sala das S~es. 17 de maio de 1989. -
Senador João Castelo. 

Emendan"9 

TtansformNe o atual art. 89 em parágrafo 
(mjco do art. 7", incluindo novo texto como 
arl a~: 

"Art. s~ Constituem aplicações do 
FNO, FNE e FCQ, . 
I- fiilanciamentos diretcis ao setor 

produtivo de cada região, atendidos os 
requisitos dos capítulos I e II; 

D ....,.... repasses a bancos estaduais; 
III-aplicações transitórias em titulas 

públicos." 

Justülcação 

'A emenda tem em -vista aperfeiçoar a reda
çãO e definir adequadamente qual será o ativo 
dos fundos, considerando que apenas a ques
tão do passivo foi contemplada no projeto 
aprovado pela Câmara Federal. 

Assim, além de tomar compatíveis as aplica
ções com os rec:ursos, pretende-se tornar 
mais actequada a gestão dos fundos por parte 
das instituições financeiras, possibilitando 
também a formalização mais clara do fluxo 
de caixa e melhoria substancial nos meca
n1smos de c6ntfoie e tranSparência na Presta
ção de contas dos fundos. 

I;m, 30 de juril:!o.de 1989.-Senador João 
Lobo_ 

Emendan' 10 

Dê-se ao artí9o 10 do Projeto a seguinte 
redação: 

"Art. 1 O. -Os ieEUrsOS do FNO, FNE 
e FCO~ ã-critério das instituições fman
c.elras f~derais de caráter regional, serão 
rePasSados em até 50% aos bancos ofi
ciais estaduais e cooperativas com capa
cidade técnica comprovada e com estru-

tura operacional e administrativa aptas a 
realizar, com segurança .e no estrito cum
primento das diretrizes e normas estabe
le:çjdas, a aplicação em programas de 
crédito especificamente criados .com es
sa fmalidade. 

§ 1 ~ Os bancos oficiais dos Estados, 
devidamente credenciados pelo órgão 
gestor. regional, mediante convênio, fun
cionarão como agente financeiro repas
sador dos recursos a serem aplicados pe
los respectivos Estados. 

§ 2° Nos Estados onde houver mais 
de um banco oficial o agente de que trata 
este artigo será o banco que apresente 
características de banco de desenvolvi
mento." 

Justificação 

A nova redação proposta para o art. 1 O de~
ne, claramente, a participação dos bancos es
taduais e cooperativas nos repasses a serem 
feitos pelos bancos regionais, quando se tratar 
das regiões Norte e Nordeste, e o Banco do 
Brasil, quando se referir à região Centro-Oe§te. 
-- OS bancos estaduais possuem uma rede 
maior de agências espalhadas pelo interior 
dos Estados, o que facilitará a aplicação dos 
recursos dos fundos, atingindo mais direta
mente as micros e pequenas empresas. 

Nesta mesma emenda propõe-se, ainda, o 
acréscimo de dois parágrafos para definir me
lhor o agente fmancelro r_epassador dos recur
sos, quando ·houver n~ E$tados mais de um 
banco oficial. 

Sala das Sessões - senaêor LOuremberg 
Nunes Rocha 

Emenda n' 11 

Acrescente-se ao art. 12,_mais um parágra
fo. com a seguinte redação: 

"'Art. 12. ············-··-····· ---

§ 4~ Sem prejuízo das medidas judi
dais cabíveis, inclusive de natureza exe
cutória, o mutuário fica sujeito, no caso 
de désvio na aplicação dos recursos, à 
perda de todo e qualquer beneficio finan~ 
ceiro, especialmente os relativos a juros 
e atualização monetária." 

Justificação 

É necessário estabelecer sanções que ini
bam o desvio dós créditM, considerando que, 
sendo um beneficio custeado por toda a socie
dade, deve reverter em favor desta, não poden
do ser objeto de apropriação indevida por par
ticulares que, de má fé, utilizem os respectivos 
recurSOS parei auferir -ganhos irregulares ou 
voluntariamente os aplicar no seu interesse 
pessoal. 

Nesse caso, deve-se determinar que o des
vio iinplicará a imediata perda do financia
mento, com a conseqüente devolução dos re
cursos recebidos, acrescidos de atualização 
monetária integral e dos juros às taxas de mer
cado, sem a redução prevista no art~ 12. 

Sala das Sessões, 19 de niaio de 19ã9.:-.:..:..... 
Senador João Castelo, 
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Emenda n' 12 

Dê-se ao artigo 14 do Projeto de Lei a se
guinte redação: 

"Art. 14. A administração de cada 
um dos Fundos - FNO, FNE e FCO 
será distinta e autônoma e, observadas 
as atribuições previstas na presente lei, 
será exercida pelos seguintes órgãos: 

a) ConselhO SUperior; e 
b) Instituição Financeira federal de 

caráter regional. 
§ )9 O ·conselho Sú.j:jéi'Íor de cada 

um dos fundos será integrado pelos se
guintes membros, que atuarãQ sem re- __ 
muneração: 
I-presidente do banco administra

dor, que o presidirá; 
II- titular da Superintendên<:ia de De

senvolvimento da respectiva região bene-
ficiária, ou seu representánte;- · -

m-um representante do Ministério da 
Fazenda; 

IV- um representante das classes 
produtoras e dos trab~hadores da região; 
e 

V-wn representante de cada gover~ 
no estaduaJ integrante da região referida 
pelo Fundo. 

§ 2~ Os membros referidos nos inci
sos m e lV dE!ste artigo serão nomeados, 
para mandato de dois anos; pelo Minis
tério da Fazenda, sendo que os do inciso 
lV serão escolhido_s com base em lista 
triplice apresentada pelas federações dos 
empresários e traba1hadores da agriculw 
tura e indústria. 

§ 3? Os membros mencionados no 
inciso V serão indicados pelos governa
dores dos respectivos Estados." 

Justificação 

A emenda proposta visa a permitir maior 
operacionalidade administrativa para os fun
dos instituídos, mediante a: 

-criação do Consi!lh_o Superior dos Fun
dos, sem remuneração correspondente; 

-inclusão de um representante da Fazenw 
da e de um dos trabaJhadores; e 

-definição do concurso de um represen
tante de c__ada _ _UD1dadeda f~det:ÇIÇ~integran
te da região, a fim de garantir que os financj;;)
mentos sejam ajustados às prioridades das 
polfticas de desenvolvimento dos governos es~ 
taduais. _ 

Sala das Sessões - S~nador Louremberg 
Nunes Rocha. 

Emenda n' 13 

~eiras de caráter regional encaminharão 
à apreciação_ do Conselho Superior de 

-cada fundo a proposta de_ aplicação dos 
i"ecilf'Sós relativos aos programas de fi
nanciamento para o exercido seguinte, 
a· qual será aprovada até 15 de dezem
bro." 

Justificação 

- Os FNO, FNE e FCO devem ter a adminis
tração autônoma e dinâmica. Para tanto, em 
termos gerenciais, há que se adotar estrutw-as 
menos complexas, de forma que as ações de
correntes sejam rilais ráp"idas e eficazes. 

A participação das Unidades da federação 
_Ql:Je- compõem as respectivas regiões, nesses 
fundos, é de fUndamenta] importância, pois 
os Estados têm melhores-condições para defi
nirem suas prioridades nos setores produtivos 
que mars contribuirão para o desenvolvimento 
económico e social. Deve, também, ~umir 
maior grau de responsabmdade no que tange 
à apliCação de recursos e aos resultados dos 
projetas que serão implantados. Estes, em últi
ma anáJise, vão alter~ a base -económica de 
cada Estado, que necessita de complemen
taÇão de investimentos públicos em infra~es
tiUtura. 

No que tange ao parágrafo único, a aJtera
ção da redação proposta é apenas para com
patibtllzar Os textos do referido parágrafo com 
o--do caput do artigo, no cã.so de ser aceita 
a criação do Conselho Superior para a admi
nístração do fundo, em substituição às Supe
rintendências de Desenvolvimento Regional. 

Sala das Sessões - Senador Louremberg 
Nunes Rocha. 

Emendan914 

Dê-se ao art, 18, caput, a seguinte redação: 

"Art. 1 a Cada institUição financeira 
federa] de carâter regional fará jus à taxa 
de administração de até 2% (dois por 
c:ento) aO ano, c'ãJculada sobre o patri
_mõnio liquido do fundo respectivo e apro
priada mensalmente." 

JusUIIcação 

A emenda proposta tem o objetivo de alterar 
a base da remuneração dos bancos adminis
tradores, a~egurando~lhes meios necessários 
ao ressarcimento dos seus principais custos, 
relacionados com: expansão da rede de agên
cias e_instalações, qualificação de pessoal, 

. pesquisas económicas e outras atividades ine
rent~ às funções de bancos de desenvolvi
mento e às próprias responsabilidades a eles 
atrlbuidas com a criação dos Fundos Constitu~ 
clonais de Finandamento. 

Dê-se ao artigo~ 15 do Projeto a seguinte A taxa de adminí~aÇão aqui sugerida, ainw 
redação: da assim, é inferior àquelas vigentes nos fun-

"Art 15. Cabe_ao Conselho Superior dos de investimentos privados de renda faxa 
do FNO, FNE e FCO: e de ações, fazendo-se imperiosa pela priori-

--1 ::..:...:. -;.:.: ............................... .._._~;,. _______ -dape _confartda às operações voltadas paróil ~e-
II _ ...................... ~ .... < .... ~..._.,._._. _ ~~- quenos e mini -'?redutores rurais, _?em ~SSliTl 
lll- ........................ ~--- pequenas e mtcroempresas, CUJO umverso 
IV_ ................................... ---~-- _atendido será substancia_lmente elevado. O 
Parágrafo único. Atêodia30deoutu- aumento do númer? ~e produtores e mi-

bro de cada ano, as instituições finan· croempresas beneficiários ocorrerá de forma 

pulverizada em extensas áreas, determinando 
elevados custos que devem ser ressarcidos. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1989.
Senador Afonso Sancho. 

Emenda li'!' 15 

InclUa-se nOVO -parágrafo no art. 18, dispon
do sobre os riscos, o qual terá a seguinte reda
ção: 

Art 18 ................................. ___ _ 

§ I• ····························--·----
§ 29 As perdas operacionais resul~ 

tantes de calamidade públicas ou de ad
déntE;ls climáticos serão debitadas ao fun
do respectivo, bem como outras perdas 
extraordinárias decorrentes de determi· 
nações legais ou oriundas da autoridade 
administrativa. 

Justlllcação 

A emenda tem a finaJidade de estabelecer 
responsabilidades quanto aos riscos das ope
rações contratadas quando da superveniência 
de fatores alheios aos agentes financeiros. É 
o caso, por exemplo, de caJamidades públicas 
ou anormalidades climáticas que costumam 
atingir as regiões beneficiárias pelos fundos. 

-No _NordeSte, por exemplo, estudos técnicos 
realizados por 6rg~os espedalizados revelam 
que, em cada década, em média, 6 (seis) anos 
são agrtcolarnente comprometidos por cau~ 
sas climáticas: secas tot;ús ou pcircials, má 
distribuição pluvial ou inundações. Por outro 
lado, as âreas fepresentadas pelo 'Norte e Cen
tro-Oeste são freqüente-mente castigadas por 
cheias e transbordamentos dos grandes rios. 
Desta sorte, os agentes financeiros não podem 
suportar os prejuízos decorrentes de tais calª"' 
ffiidades que afetam seus mutuários .. 

Além disso, também existem as perdas ex
traordinárias causadas por medidas de natu
reza econômico~'financeira ou administ,rativas 
ligadas à produção ou relacionadas com isen
ções e anistias. Também em semelhantes ca
sos, as elevadas perdas não podem nem de
vem ser suportadas pelos agentes financeiros, 
os quais não têm nenhuma responsabilidade 
por tais fatos. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1989. -
Senador Afonso Sancho. 

Emenda n1> 16 

Dê-se ao parágrafo único do artigo 18, do 
Projeto de Lei n9 9/89, a seguinte redação: 

Art. 18. ·-·-------··----
Parágrafo único. Na aplicação dos re~ 

cursos~ os bancos administradores o_u 
agentes credenciados poderão cobr_ar 
delcredere compatível com os riscos as
sumidos pelos financiamentos conc:edi
dos e adequado à função sodaJ de cada 
tipo de operaçao,-obserVãndo o disposto 
no artigo 13 da presente lei. 

Justificação Oral. 
Sala das S~es, 17 de maio de 1989. -

Senador Od Sab6ia de Canmiho. 
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Emenda n• 17 

Dê-se ao artigo 21, do projeto, a seguinte 
redação: 

"Art. 21. Cada Instituição Financeira 
Federal de_ caráter regional apresentará 
anualmente ao Conselho Superior do 
Fundo de sua respectiva região relatório 
drcunstancíado sobre as ativldades de
senvoMdas e os resultados obtidos." 

Justlflcação 

A presente alteração visa a compatibilizar 
aredaçâodo artigo 14 com o artigo 21, desde 
que seja adotada e aprovada a emenda que 
cria o ConSelho Superior dos Fundos para 
substituir o Conselho Deliberativo das Supe
rintendências Regionais de Desenvolvímento. 

Sala das Sessões. - SenadOr LOuremberg 
Nunes da Rocha. 

Emendan918 

Dê..s,e ao inciso I do art 23 a seguinte reda
ção: 

"Art. 23. Enquanto não forem apro
vados os programas e respectivos encar
gos fmanceiros, na forma do art. 12 desta 
lei, as faixas diferenciadas serão as se
guintes: 
1-Faixa "A" de prioridade: coeficiente 

de atualização monetária de 35% (trinta 
e cinco por cento) aplicável a contratos 
de empréstimos e fmanciaméntos conce
didos a pequenos e mlcrós empresários 
rurais _e rriicroempresas urbanas, bem co
mo a empreendimentos de agricultura ir
rigada na área de atuaçâo da Sudene (Su
perintendência de DesenVolvimento do 
Nordeste.)" 

Justlflcação 

A redação anterior li~itava o benefício a 
uma-parcela da região nordestina, além de 
excluir a parte abrangida pela área de atuação 
da Sudene no Estado de Minas Gerais. 

O coeficiente de atualização monetária será 
de 35% (trinta e cinco por cento),- acompa
nhando o precedente do inesmo índice ado
tado pelo Procera- Programa de Crédito Es
pecial de Reforma Agrária, programa este de 
imbito nadonal. 

Em 24 de maio de 1989:- Senador JOOo 
Lobo. 

Emendan~t9 

Dê-se ao art. 23 do Projeto de Lel da Câmara 
a seguinte redação: 

"Art 23. Enquanto não forem apro
vados os programas e respectivos encar
gos financeiros, nã forma do art. 12 desta 
lei, as faixas diferenciadas serão as se
guintes: 
I- Faixa "A .. de prioridade: coeficiente 

de atualização monetária de 60% (ses
senta por cento) aplicável a contratos de 
emprêstimos e frnanciamentos concedi
dos a mini e pequenos produtores rurais 
e a rnicroempresas, bem -como a em-

preendimehtos de agricultura irrigada no 
semi-árido da regiãq Nordeste. 

R-Faixa "B'' de priOridade: coeficien
te de atualização monetária de 80% (oi
tenta por centof apliCável a contratos de 
empréstimos e financiamentos concedi
dos a médios produtores rurais, quando 

__ utilizarem de forma intensiva mão-de-o
bra e matérias-primas locais." 

Justificação 

O sentido da emenda é impedir a desvalo
rJzação ace.lerada dos recUJ:sos alocados às 
regiões em desenvolvimento, pelos Fundos 
Constitudonais de Financiamento, via corre
ção monetária pardal multo elevada a ser su
portada pelas empresas que os recebem. Vale 
salientar que_ o art. 12 já prevê em seu pará
grafo 29 uma redução adiciOnal de I O% (dez 
por cento) na correç_ão monetária para os em
preendimentos localizados na área semi-árída 
·-~-Sala das Sessões, 18 de mato de 1989._
senaaor -:Toão Castelo. 

Emenda n920 

Inclua-se, onde conter: 

"M Os recursos dos fundos a que 
-se- rerereesta lei pOderão ser, excepdo-

-- liàlmente, aplicados, em financiamentos 
_ ª-9_..§etor público estadual, para custeio 
- de projetes espectflcos de eletrificaçã:o·ra
ral e de irrigação." 

- - JUstificaÇão · 

É indispensável que os recursos do FNO, 
FNE e FCO possarri Ser aplicados, em caráter 
excepçional, no custeio de projetas de eletrifi
cação rural e de irrigação, de iniciativa dos 
governos estaduais, pois, de um modo geral, 
as unidades federadas no Norte, do Nordeste 
e--do Centro-Oeste não dispõem de recursos 
próprios para cobrir a despesa com esses in
vestimentos essenciais ao desenvolvimento 
regional. 

Tratam-se, como se sabe, de obras de infra
estrUtura consideradas fundamentais para a 
eô::mornia das três regiões. 

sala de Comissão de f\ssuntos Económi
cos, 18 de maio de 1989.- Senador Hum
berto Lucena. 

0--SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -=
Em disCUSsàó o projeto, o substitutWo e as 
emendas oferecidas ao projeto. 
__ CQriceáO-,a_ palavra, para discutir, ao nobre 
Senador DiJ:ceu Carne.ir.o. 

O SR: DIRCEU CARI'IEIRO (PSDB -
sC. Para discutir. Sem reYisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. senadores, rapidamente 
farei algumas considerações sobre o assunto 
que-ora estamos discutindo. 
- Propus duas emendas a este projeto de lei, 

uma delas referente ao art. 13, que fala das 
· taxas de juros. 

Percebi que neste artigo, já uma pequena 
corifusão. Fala em taxas de juros e faz incluir 
cotnissões e quaisquer outras remunerações, 

d.ireta ou indiretamente, referidas à concessão 
de crédito. 

Não sou de formação da área econômica. 
Assim, consultei o colega Senador Roberto 
Campos, professor no assunto, e S. EX tam
bém concorda que há uma diferenciação no 
que se refere a juros e taxas - as taxas normal
mente são cobradas antecipadamente; e os 
juros, por sua vez, em períodos poSteriores. 

Diante dessa imprecisão eu proporia uma 
correção, que ficasse estabelecido claramente 
o que é juro o que ê taxa porque as taxas 
estão referidas em outro dispositivo, o art. 1 S. 
que especifica que as instituições financeiras 
de_caráte_r regional farão jus à taxa de adminis
tração de 2%. 

Esta,_uma das questões que eu queria abor
dar e levar à consideração do ilustre Relator 
da mgtêtia. _ 

Outra questão refere-se ao art. 49 - dos bene
ficiários desse fundo - que especifica quem 
são os beneficiários do fui1do, que eu aditaria 
-que "é vedado acumular aos beneficiários que 
já têm incentiVoS fiscais". ESta Propositura tem 
o Séil.tido de demOcratiZar a aplicação desse 
recurso, visto que aqueles que já têm incen
tivos fiscais já recebern um subsídio, do ponto 
de vista governamental, do setor.público. Por
tanto, para o encaminhamento dos seus em
preendiffientos, itão- seria razoável que; além 
desse Subsidio já recebido, acumulasse mais 
outro subsídio, num favorecimento que me 
parece concentrador. ESse subsidio deVe ser 
aplicado de forma mals abrangente, num ex
pectro mais largo. Os incentivos devem ser 
aproveitados. juntamente com os subsídios, 
por uma parcela mais ampla de tomadores. 

Erãm e§tas Sr. Presidente, as minhas consi
derações, sobre esta questão. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

_ O Sr. Edlson Lobão -Sr. Presidente, pe-
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PREsiDENTE -(Iram Saraiva) -
Tem i palavra V. EX' 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela 
ordem. Sem revisãO do orador.) -Sr. Presi
dente, com a permissão do Senador Hum
berto Lucena, só para pedir a V. EX' comU
nique ao PlenáriO que, lo9'o em seguida. va
n10S- VOtar a indicação ~-e embaixad9res. _Al
guns SrS: Senadores es.tão desejosos de fr aos 
seus gabinetes, então, seria conveniente uma 
comuni~açáo de V. Ex!', p~ q_~e todos perma
neçam nó plenário, porque, dentro de alguns 
poucos minutos, votaremos essas indicaç:õe's. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -V. 
EX já o fez, e a Mesa agradece. 

O SR. HUMBERTO LUCEI'IA (PMDB
PB. Para discutir.)- Sr. Presidente, s_erei bre
ve, porque, se há quem queira aprovar rapida· 
mente esta matéria, sou eu, porquanto, como 
nordestino, não poderia deixar de apoiar o pro
jeto do Deputado Firmo de CaStro:-que, no 
Senado, foi bem estudado por todos os Srs. 
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Senadores, a começar pelo Senador Mauro 
Benevides, seu Ralator na Comisssão de As
suntos'Econômicos, e:, inclusive, ex-Diretor do 
Banc:o do Nordeste, e, portanto, c~:mheCedor 
do assunto. 

A emenda q~.le. apresentei, e para a qua1 
peço a atenção da Casa, é a seguinte: 

Emenda n9 25 ao Projetp de Lei da 
Câmara n~ 9/89. 

inclua-se, onde contiver: 
'"Art. Os recursos dos fundos a que 

se refere esta lei poderão ser excepclo· 
nalmente aplicados em financiamentos 
ao setor públic:o estadual, para custeio 
de projetas específicos de eJetriftcação ru
ral e de irrigação. 

Justificação 

É indispensável que os re<:ursos do 
FNO, FNE e FCO possam ser aplicados, 
em caráter excepdonat no custeio de 
projetas de eletríficação rural e de irriga
ção, de iniciativa dos Govemos Estaduais, 
pois, de um modo geral, as unidadeS" fe
deradas no Norte, do Nordeste e do Cen
tro-Oeste não Qíspõem de recursos pró
prios para cobrir a despesa com· Eisses 
investimentos essenciais ao desenvolvi
mento regional. 

Trata-se, como se sabe, de obras de 
infra-estrutura. consideradas fundamen
tais para a ecoO.omia das três regiões. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 
~989.- Senador Humberto Lucena. 

Dir-se-á que o substitutivo incluiu, no § 1 <;> 

do àrt 4~, esta norma: 

"No caso de áreas pioneiras de expan~ 
são- das fronteiras agrícolas, os projetas 
financiados poderão, em caráter excep
cionaJ, incluir o financiamento de infra-es
trutura ec:onômica indispensável à viabili
zação do empreendimento, até o limite 
máximo de 10% do recurso previsto para 
cada Fundo no inciso i do art. 6' desta 
lei." 

Entretanto, isso não me atenderia, pois tra
ta-se apenas, no caso, de fmanciamento de 
projetas em áreas prioritárias ou de expansão 
da fronteira, quando o que desejo exatamento 
ê dar prioridade aos financiamentos_do setor 
público estadual para investimentos em proje
tas de eletrificação rural e de _irrigaÇão. Como 
a filosofia do projeto é no senti.do de contem
plar apenas a ink:iativa privada, sabe-se que 
esta, sobretudo em regiões pobres como o 
Norte e Nordeste, não tem condições de tomar 
a seu cargo o financiamento de obras de eletri
ficação rural e de irrigação, essenciais aos in
vestimentos dos particulares. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
te era o meu objetivo. Pediria a V. Ex& refletis
sem sobre o assunto. Não vou, evidentemente, 
insistir na votação, em termos de requerer veri
ficação. Quero, apenas, defender uma posi
ção. É o meu ponto de vista, a minha convic
ção e, se por acaso a emenda não foi acolhida 
pelo plenário, espero voltar ao assunto, poste-

riqrmente, através de um projeto que modi .. 
fique a lei que, afinal, venha a ser s~nçionada 
pelo Presidente da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. ?residente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concédo a palã.vra ao nobre Senador Aureo 

· MeUo, para discutir a matéria. 

O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. 
Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, os 6rgãos de dasse do Estado do Amazo
nas_. principalmente a Associação Comercial, 
reivindicam algumas modificações que, infe
lizmente, chegaram quase a destempo, para 
que pUdéssemos çonvertê-las em emendas 
positivas que, tenho certeza, iriam se acoplar 
com os bons propósitos do nobre senhor rela
tot e dqs_bons sentimentos desta Casa. 

Som·ente para que V. Exf tenham uma idéia, 
eu me refiro aqui, por exemplo, à emenda 
ao art. 17, c4io texto original diz que o Banco 
da Amazônia SA, (BASA), o Banco do Nor
_deste do Brasil (BNB). e o Banco do Brasil 
SA (BB), são os administradores do Fundo 

. Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO); Fundo Constitu_cional de Financia
mento do Nordeste (FNNE), e do Fundo 
Constitucional de Firianclamento do Centrd 
Oeste (FCO). 

Essa erneti.da tem a sua justificativa na ne
cessidade de se incluir o banco oficial de cada 
estado como beneficiário de administrar os 
fundos de financiamento. E se deve isto ao 
fato de que assim as gerências de tais ~cursos 
seriam mais regionalizadas e procurariam re
solver melhor os problemas do estado e da 
sua população. Esta einenda me foi sugerida 
pela Associação Comer-dai do Estado do 
Amazonas. 

Também, Sr. Presidente, para dar uma idéia 
à relataria e ao Plenário do que são essas 
proposições, n6s apresentamos urna emenda 
ao art. 21, que reza que: 

.. Cada instituição fmanceíra federai de 
caráter regional apresentará, semestral~ 
mente, ao Conselho Deliberativo da Su
perintendência de Desenvolvimento da 
sua respectiva região relatório circuristan~ 
dado sobre as atividades desenvolvidas 
e os resultados obtidos." 

Em- lugar de "semésti'almente"' eu propo
~ nho que seja estabelecido "anualmente", dan
do, assim; oportunfdade a que o prazo de 6 
(seis) 'meses, multo restritO ]:>ara apresentação 
desse relatório, seja ampliado e que essa apre~ 
dação seja feita-de maneira r:nais consciente 
e mais perfeita. . 

AP-resentei, ainda, Sr. Presidenté, emenda 
ao art 69, ·que fala nas fontes rle recursos. 
E, nesSas fonteS de recursOS, através da minha 
emenda, 1% (um por cento) seria destinado 
·áo FNO; 1,43% ao FNE e 0,57% ao FCO. 
Observanclo o substitutivo, Sr. Presidente, per
cebi que elé acolhe essa sugestão. 

Mas não quero,· através de um 'pedidq de 
Verificação ou através de um lobby, de uma 
pressão exet:eida sobre o nobre senhor relator, 

que realmente a esta altura está abarbado cpm 
esta série de proposições, - seria um Jobby 
sentimental, segundo esclarece o no_bre S_~paw 
dor Jamil Haddad.~ ~ 

Senhor Presidente, vou tomar a mesrna po
sição do nobre Senador Humberto Lucena, 
reservando-me para, em Plenário, e em outra 
oportunidade, converter em projeto ele lei aS 
proposições que po!Ventura não vehham a 
ser acolhidas. ~ . 

Peço e pondero a V. ~, especialmente 
ao nobre senhor relator, que, se porventura 
houver a oportunidade de ac:olher essas 
emendas neste mOmento, que assim o façam, 
porque elas são realmente emendas que ex
pressam o sentimento da classe e d9. área 
amazônica. Não me estendo mais, por agora, 
em virtude do prazo regimental e da expec~ 
tativa de outros $r.!;. Senadores agu~rdando 
para fa1ar. (Muito ~em!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
U cito ao nobre Senador Mauro Bel).evides o 
parecer da Comissão de Assuntos Econômj
cos sobre as emendas oferecidas ao projeto. 

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para emiJ:ir parecer. Sem revisão po ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, duw 
rante mais de Yinte dias esta Casa tem tido 
oportunidade rle apreciar ·a projeto originário 
da Câmara dos Deputados, de autoria do Re
presentante do Estado do Ceará, Deputado 
Firmo de Castro, de que resultou um ,substi
tutivo elaborado pelo nobre Deputado José 
Luiz Maia, enviado ao exame e à dellberação 
do Senadó Fedc;!ral. 

Esta matéria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
foi distnbuída à Comissão de Assuntos Econô
micos, presidida exemPlarmente pelo Sena
dor Raim_undo Lira, que entendeu de conft!~ 
rir-me esta responsabilidade, indiscutivelmen· 
te imensa, de relata, a proposição, à qual fo
ram apreseritadas, aprox:imandamente, cem 
emendas, o que expressa, sem dúvida a1guma, 
o interesse e, sobretudo, Q_ espírito público da
queles que compõem esta Casa Legislativa, 
todos desejando oferecer a sua colaboração 
ao aprimoramento do texto originário da Câ
mara dos Deputados. 

Recordaria a V. Ex' que, aproxirmmdamen
te por três horas, a Comissão- de Assusntos 
Econômicos se debruçou sobre o substitutivo 
do nobre Deputados José Luiz Maia, e as 
emendas, regimentalmente apresentadas na 
Comissão, tiveram que merecer, da hossa. par
te, uma apreciação detida e percuciente, ense
jando a oportuhidade de acolher, parcial ou 
integralmente, algumas delas, e, desta fqrma, 
através também de um substitutivo, o Senado 
Federal expressa a sua colaboração em maté~ 
ria de relevânc:ia inquestionável para o Norte, 
para o Cerifro·Oetõte e pàra o Nordeste. 

Este substitutivo, Sr. Presidente,--âesde 
quando impresso por detel'l"'linaçãO de órgãOs 
competentes desta Casa, foi lartamente distri
buído, sendo objeto de nova apresentação de 
emendas a nível de Plenário, para que, além 
daqúelas que na Comissão foram submetidas 
ao nosso crivo, ao nosso exame, ao exame_ 
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dos vinte e um integrantes daqUela Comissão 
Permanente, também no Plenário do Senado 
Federal fossem oferecidas várias emendas;--to
das elas de inspiraçáo, que õbjetivam, sobre
tudo, alcançar o aprimoramento da proposta 
original e ainda caracterizar o desejo dos Sena~ 
dores da República, que esta matéria, sem 
mais delongas ou sem ·qualquer prcx:rastina
ção, possa disciplinar esses recursos que, se 
não são bastante, são pelo menos apreciáveis 
para estimular o desenvolvimento das três 
áreas geográficas que necessitam acompa
nhar o cresc:lmento do País. 

Portanto, Sr. Presidente, ao apresentar o 
substitutivo, que foi riiuitõ riienoS meu e rTiuito 
mais da Comissão de Assuntos Econômicos, 
vali-me da apreciação detida sobre o projeto 
da Câmara dos Deputados e da colaboração, 
que reputo inestimável, de todos os Srs. Sena
dores que, apresentando proposições ou dis
cutindo conosco, no âmbito da Comissão de 
Assuntos Económicos," deixaram patente que 
o objetivo de S.Ex-' era o aPerfeiçoamento 
daquela redação tão bem inspirada na ·esfera 
da outra Casa do Congresso Nacional. 

Assim sendo, Sr. Presidente, entendendo os 
pronunciamentos que foram feitos, hoje -
pelo nobre Senador Dirceu Carneiro, que dis
cutiu, inclusive comigo próprio, a-respeito da 
conceituação de juros reais, enteridendo que 
o substitutivo poderia ser muito ffiãis -expllcito, 
embora reconhecesse S. Ex' que, quando limi
tamos para mini, pequenos produtores rurais 
e microempresas, o teta de 8% para a cobran
ça de juros, obviamente também com a corre
çâo monetária, estávamos, implicitamente, 
conceituando_ o juro real, é pãra a média e 
a grande empresa estabelecemos um teta que 
poderá alcançar 10%, aquém-do limite consti
tucional previsto na Carta Magna em vigor, 
que é de 12%; e, a-esta altUra 'dos nossos 
trabalhos, reconhecendo a manifestação do 
eminente Senador Aureo Mello; que realizou 
um trabalho exsaustivo na apresentação de 

, inúmeras proposições, oríQiflZlrias do seu Es
tado; do eminente Líder Humberto Lucena, 
que defendeu, também, aqui, maiores re-cur
sos para a infra-estrutura; o nobre Senador 
Marco Maciel, autor de emenda apresentada 
em plenário- eu diria a V. Ex" que, ao término 
dos nossos trabalhos, quando o Plenário se 
apresenta para decidir em torno _do nosso 
substitutivo, eu diria a V. Er Sr. Presidente, 
que, depois de entendimento, não apenas 
com as Líderanças, mas praticamente com 
todos os Srs. Senadores presentes, hoJe, no 
plenário do Senado Federal, chegamos a aco
lher duas emendas; uma, da lavra do_eminente 
Senador Rachid Saldanha Derii~ outra, de ·au
toria do nobre Senadór"-Aimir Gabriel. Na 
emenda do Senador Rachid Saldanha Dersi 
se estabelece o percentual de 0,6% para o 
Centro-Oeste, que tia COmissão de Assuntos 
Económicos já havia sido reduzido para 0,5%, 
privilegiando-se a região Norte; a emenda do 
nobre Senador Almir Gabrief estabeleCe que, 
até o limite de 25%, se destinem recursos 
nas áreas pioneiras e expansão da fronteira 
agrícola, que poder~o ser financiados projetas 
de infra-estrutura Económica de órgãos e enti· 

aaaes públicas até o limite de 25% dos recur
sos ·previstos para Os fundos referentes às re~ 
giôes Norte e Nordeste. 

Sr. Presidente, sem a descaracterização do 
sentido produtivo que desejamos preservar, 
até para se manter fidelidade ao espírito e à 
letra da Carta coi'tStituC"foil.al vigente, nós nos 
limitamos a colher essas duas emendas, em~ 
bora reconheçamos, em todas elas apresen
tadas aqui e agora destacadas, também o inte
resse do seu respectiVo autor para que se apri
morasse _o texto originái'io da Câmara dos De-
putados. -- -

Portanto, Sr. Presidente, mantenho o substi
tutivo dit ComissãO áe Assuntos EConómicos. 

to parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!_) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
parecer da ('omissão de Assuntos Económi
cos mantém o substitutivo e condui contrária
mente às emendas apreSentadas. 

- -=-, ÇOmpletada a instrução da matéria, pas-
se-se à votação. -

-- OSR.PRESIDENTE(IramSaraiVa)-sO
bre a mesa, requerimento_ de_ <;l_es!?que que 
será lido pelo Sr. J9 Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte _ 

REQUERIMENTO N• 386, DE 1989 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
-para votação em separado das expressões "a 
partir do 309_ (trigésimo) dia do seu ingresso 
rioS-bancos respectivos", do inciso III do art. 
& do substitutivo da Comissão de Assuntos 
E<;onômicos ao PLC n9 9/89, que regulamenta 
o art. 159, inciso I, alínea c da Constituição 
Federal, institui o Fundo ConStitucional de Fi
nançiamento do N9rte (FNO), o Fundo Cons
titucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE) e o Fundo Constitucional de Financia: 
mento do Centr.o-Oeste (FCO}. 

Brasilia, 28 de junho de 1989. - Senador 
Marco Maciel 

O SI{. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, a matéria será vota
da oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre ã mesa, requerimento de destaque, para 

- aprovação de emenda do projeto, que serão 
li~<>:_> p_elo Sr. ]9 Secretário. 

~ __ _São lidoS Os seguintes 

REQUERIMENTO N• 387, DE 1989 

-sr.- Presidente, 
Requeiro, nOs termos regimentais destaque 

pãfã aprovação de Emeriâã de minha autoria, 
ao art. 49 do PLC 9/89, incluindo mais um 
p<:irá9iafo, que será 6 § 29, remunerado o Pará
grafo único para§ J9, para que seja incluida 
no substitutivo. 

__ Sala daS SessõeS~ 30 -de junho de 1989. 
~Senador _Mansu.eto de Lavor. 

REQUERIMENTO N• 388, DE 1989 

Sr. Piesidente, 
Requeiro _d~taque para aprovação de 

Enl.erida, de minha autoria, apresentada- em 
redação ao art. 21 do PLC 9/89", para_ inclusão 
no Substitutivo do relator. 

Sala das Sessões, 30 de jUnho de 1989. 
- SenaidOr Mansueto de Lavor. 

REQUERIMENTO N• 389, DE 1989 

- Requeiro destaque para aprovação da 
Emenda n9 20, de minha autoria, ao PLC n9 
9/89, para ser incluído no subStitutivO. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. -
-Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva)- Os 
requerimentos de destaque para aprovação 
de emenda, uma vez que envolvem decisão 
sobre o mérito da matéria a destacar, serão 
apreciadas após a votação-da proposição prin
Cipal. 

Em votação o-substitutivo, que tem prefe
rência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pefriianecer sentados. (Pausa.) 

AprOVado. 
_Ficam prejuçiicados o pr_oje~o e as emendas 

às quais não foram apresentados destaques. 
Passa-se à votação dos requerimentos de 

destaque para a aprovação das emendas ao 
projeto. 

Em votãção o Requerimento n9 389, de des
taque do Senador Humberto Lucena. 

Os Si's. Senaâõres que O aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

()SR. PRESIDENTE (lran Saraiva)~ Em 
votação o Requerimento n~ 387, de autoria 
do nobre Senador Mansueto de Lavor. 
--Os Senadores que o aprovam qUeiram per
manec:er sentados._ (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação o Requerimento n9 388, de autoria 
do Senador Mansueto de Lavor. 

-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado~ 

O Sr. Mansueto de Lavor - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palaVra ao riODi'e Senador Ma-n-

-sUeto de ~or. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE:- Pela ordem. Sem revisão do orador,) 
-Sr. Presidente, tenho dois pedidos de desta-
que. Estava aqui, inclusive, explicando para 
a Liderança e V. Ex' submeteu à votação, sem 
dizer qual era o destaque, sobre que assunto, 
uma vez que não há numeração, e são dois. 

Quero dizer que abro mão de um destaque 
e o-retlfó. Enquanto o destaque referente ao 
percentual de recursos destinados à micro e 
-pequena empresa e ads j:>fõâutores rurais, que 
é prioridade nas dlretrizes do projeto, e o erni-
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nente Relator só destinou 20%, havia uma 
emenda do Senador Ronaldo Aragão desti
nando 80% a esse segmento, a emenda do 
Senador T eotonio Vilela Filho, destinando 
50% a esses segmentos. Na minha emenda, 
para a qual peço destaque, por uma questão 
razoável, por um acordo, inclusive, de repre
sentações dos micro e pequenos produtores 
responsáveis por 80% dos produtos alimen
tares do Nordeste, da micro e pequena empre
sa responsável por 70% da absorção de mão-
de-obra dessas regiões; então, propus 30% 
da. minha emenda original. Como o Relator 
s6 admitiu 20%, peço esse destaque. Retiro 
o destaque do relatório trimestral da instituição 
gestora, que é o Banco do Nordeste, mas para 
o destaque referente ao percentual de 30% 
para a micro e pequena empresa e para os 
pequenos produtores rurais, já tenho o assen
timento da Uderança. 
~ isso que peço que V. ~ distinga, se é 

isso que está sendo votado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'I11! (Iram Saraiva) -A 
Presidência, lamentavelmente, não terá corno 
atender a V. ~. porqUe é matéiia vendda, 

OSR.MANSOETO DE LAVOR-Como 
matéria vencida? V. Ex" submeteu sem dizer 
eu tenho três destaques e uma emenda. En
quanto estávamos conversando com o Lfder, 
não houve manifestação ... 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva)-Se
nador Mansueto de Lavor, a Mesa informa a · 
V. Ex' que os dois requerimentos foram ·udos. 
V. Ext estava no momento dialogando com 
os Líderes. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - No 
momento, porque o Líder me consultava qual 
era a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Mas a Mesa não podia aguardar, porque estava 
em processo de votação. 

O SR. MANSGETO DE LAVOR- V. 
Ex" está querendo que eu oecor~a e peça verifi
cação de quorum? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
V. ~ pode pe~r verificação, nobre Senador. 

O SR. MANSOETO DE LAVOR - Eu 
não_ vou fazer isso~ Quero é que V. Ex~ entenda 

•que, ri.o momento, estava negociando. O Uder 
aceita plenamente a votação do Líder foi favo
rável a esse destaque. EU retirO Um e o outro 
foi votado favoravelmente, porque o voto do 
Líder da Maioria do PMDB foi favorável, É isso 
que falo a V. Ex• 

O SR. PRESIDEI'I11! (Iram Saraiva) -A 
Presidênda esclarece a V. EX-' que terá oportu
nidade de reapresentá-lo no turno suplemen
tar. 

O SR.MANSGETO DE LAVOR- Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em votação a parte- destacada con-stã:rlte do 
Requerimento no 3864 de autoria do nObre Se
nador Marco Maciel, que passo a ler: 

" ... a partir do 30~ dia do seu ingresso 
nos bancos respectivos.'·' 

Os Srs. Senadores que aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 

de ser redigido o Vencido Par~ o turno suple
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-So
bre a mesa, redação do venddo, que vai sei' 
lida pelo Sr. 19Secretário. 

É lida a seguinte. 

PARECER i'l' 135, DE 1989 
(Comissão Diretora) 

- - Redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado aó 
projeto de lei da Câmara n9 9, de 1989 
(n9 1. 710188, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçáo 
do vencido para o turno suplementar do Subs-

- titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n~9, de 1989 (n91.710/88,.na Casa de origem), 
que regulamenta o art. 159, inciso I, alíneac 
da Constituição federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte -
FNO, o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordesje- FNE e o Fundo Consti
tucion-al de Firiandamerito do Centro-Oeste 
..:...._ FCO e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
d.e. 1989.-Nelson Carneiro, Presidente ---:An
tonio Luiz Maya, Relator- Pompeu de Sousa 
- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N' 135, DE 1989 

-- Redação do vencido para o fumo su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara no 9, de 1989 
{n9_1]10188, na Casa de origem), que 
regulamenta o art. 159, indso /, alínea 
"c" da Constituição Federal, Institui o 
Fundo Constitucional-de. Financiamento 
do Notre- FNO, o Fundo Constitudonal 
de Financiamento do Nordeste ---: FNE 
e o.Fundo Constitudonal de Finacfamen
to do Centro-Oeste - FCO e dá outrlls 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São criados o Fundo Constitucio

nal de financiamento do Norte- FNO, o Fun~ 
do Consiitucional de financiamento do Nor
deste - FNE e o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste- FCO, pãra 
fins de aplicação dos recursos de que trata 
a alíena "c" do inciso I do art. 15.9 da Consti
tuição Federal, os quais se organizarão e fun
cionará(/ nos termos desta Lei. 
1-Oas Finalidades e Diretrizes Gerais 
Art. 29 O Fundo Constitucional de Finan

ciamento do Norte- FNO, o Fundo Constitu
. c;iOnal de financiamento do Nortesde- FNE 

e o Fundo ConstituciOnal de Financiamento 
- do Centro-Oest_e- Fco· têm por~bjetivo con

tribuir para o desenvolvimento econômico· e 
social das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, através das instituições finãnceiras few 
derais de caráter regional, mediante a execu
ção de programas de financiamento aos .s.eto
res profutivos em cons-onância com os respec
tivos planos regionais de desenvolvimento. 

§ 1 ~ Na aplicação de seus recursos, os 
Fundos Constitucionais de Financiamento do 
. Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo 
das restrições de controle monetário de natu
rezã oonjuntural e deverão destinar crédito di
ferenciado dos usualmente aàotados pelas 
instituições fmanceiras, em funç~o c{as~reais 
necessidades das regiões benefidáriéis. 

§ 29 No caso da região Nordeste, o fundo 
constituciOnal de financiamento do Nordeste 
inclui a finalidad~ específica de financiar, em 
condições compatíveis com as peculiaridades 
da área;atividades económicas do semi-árido, 
ao qual destinará metade dos recursos ingres
sados nos termos do art. 159, inciso I, alínea 
c da ConStituição federal. · 

Art. 39 Respeitada as disposições aos Pli"
nos Regionais de Desenvolvimento, serão ob
servadas as se~uintes diretrizes na formulação 
dos programas de financiamento de cada um 
dos Fundos: 

1-concessão de financiamento exclusiva
mente aos setores prodUtivos das regiões be· 
neficiadas; 
II-ação .integrada com instituiçõeS fede

rais sediadas nas regiões; 
III- tratamento preferencial às _atividades 

produtivas de ~sãos, pequenos e minipro
dutores rurais e pequenas e míCI'Oempresas. 
às de uso intensivo· de matérias-primas e mãO
de-obra locais e as que produzam alimentos 
básicos para consumo da população, bem CO: 
mo aos. projetes de irrigação de até 50 (cin
qüenta) hectares, quando pertencentes aos ci
tados produtores, suas asso.dações e coope
rativas; 

IV---: distribuição espacial dos créditos, de 
forma a beneficiar as Unidades F€derativas 
de cada Região, na proporção direta de seu 
contigente populacional e na proporção inver
sa de sua renda per cap/ta; 

V- pre§ervação do m~io ambiente; 

Vl-adoção de prazos e Carência, limites 
de financiamento, jur~ e. oüttos eQccirgç~. di-. 
ferenciados ou faVoreçidOS",. ém fU.rtç~6,.d9S.; 
aspectos socjais, econômfco's·, tecni;llpgiCoS e~ 
espa_ciais._q.os empr~ndiinento's;. · • ·~-;..-· · .. 

W-_cpt}jug~çã~'-~0 ·cr~~it~-.Corq· ~, ãgSJs-· 
ténda téçnioa, no ci!Só d.~ sétoies-.te.-cnoJogi .. 
camen0: car.éf:l~es;· ." ,.: .~',. ~- : ." · 

VIII- órça:JJle:ntaçqq anual das· aplicações 
dos recurstls; · :~· , · 

lX-Uso crn~hoso. d~ re(;J,U's~ e adequa
da política çte. garantias, C:Om -limitação das 
responsa?ilidac;!.es ~é' tré"ditç por c!iente ou 
grupo econômícO, ·de forma a atender uni~ 
verso maior de beneficiários.e assegurar racio~ 
nalidade, eficiência, eficácia e retorno às apli~ 
cações; 

X-apoio à criação de novos centros, ativi
dades e pólos dinâmicos, notadamente em 
área interioranas, que estimulem a redução 
das disparidades lntra~regionais de renda; 
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XI- proibição de aplicação de recursos a 
fundo perdido, ressalvado o disposto no § _39 
do art. 4». 

Parágrafo único. FICã asSegurado às ativi
dades produtivas de artesões, mini e pequenos 
produtores rurais, pequenas e microempre
sas, o mínimo de vinte por cento das aplica
ções dos Fundos de que trata o art. 19 desta 
Lei. 
U- Dos Beneficiáifos 
Art 4? São beneficiários dos recursos dos 

Fundos C:onstitucional de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores 
e empresas, pessoas físicas e jurídicas, além 
das cooperativas de produção que desenvol
vam atividades produtivas nos setores agrope
cuário, mineral, artesanal, fndustrial e agi'oin
dustrial das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste. 

§ J9 No caso de áreas pioneiras e de ex
pansão da fronteira agrícola, os projetas finan
ciados poderão, em -caráter excepcional, in
cluir o financiamento da irifra-estrutura E•:onô
mica indispensável à viabilização do empreen
dimento, até o limite máximo de dez por cento 
dos recursos previstos para cada Fundo, no 
inciso IX do art. 6? desta Lei. 

§ zo Os financiamentos para- atiVidades 
de comercialização do setor produtivo somen
te serão destinados a investimentos fiXOS. 

§ 39 Com o objetivo de fomentar o desen
volvimento regional, os Fundos COnstitucio
nais de Financiamento poderão, anualmente, 
destinar até dez por cento de seus resultados 
para custear a realização de estudos e pesqui
sas, especialmente os voltados para as condi
ções de mercado de produtos regionais, as 
possibilidades de novas culturas e negóciOs, 
e o aproveitamento de matérias-primas locais, 
através de organismos de reconhecida indo
neidade técnico-científica 

§ 49 No caso de produtores e empresas 
beneficiáriaS de fundo de incentivos regionais 
ou setoriats, a concessão de financiamentos 
de que trata esta Lei fica condicionada à regu
lépidade da situação para com a Comissão 
de Valores Mobiliários e os citados fundos de 
incentivos. 

Art. 5~ Para efeito de aplicação dos recur
sos, entende-se por: 
I- Norte, a região compreendida pelos Es

tados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rorai
ma, Rondônia_e Tocantins. 
li-Nordeste, a região abrangida pelos Es

tados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ser
gipe e Bahia, além da parte do Estado de 
Minas Gerais incluída na área de atuaçào da 
Sudene; 

DI- Centro-Oeste;- a re"gião de abrangência 
dos Estados de Mato- Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e DiStritO Federal; 
N- Semi-Árido, a região inserida na área 

de atuação da Superintendência de Desenvol
vimento do Nordeste -Sudene, com precipi
tação pluviométrica média anual igual ou infe
rior a 800mm, definida em portaria desta Au

:'torquia. 
·~D/-Dos Recursos e Aplicações 

Art. 6n Constituem foriteS de recursos dos 
F u_o_dos Constitucionais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 

1::..:_ três por cento do produto da arreca
dação do Imposto sobre Renda e proventos 
de qualquer natureza e do Imposto sobre Pro
ctutos tnscl.ustrial_i~ados, entregues pela União, 
-na forma dO -arCT59, inciso T, alíneac da Cons
tituição Federal. · 

n-os retornos e resultados de suas aplica
çõe~, 

III- o resultado da remuneração dos recur
sos momentaneamente não aplicados, ·calcu
lado com base em indexador oficia], a partir 
do trigésimo diã do seu ingresso nos bancos -
respectivos~ 

IV- contribuições, doações, financiamen
tos e recu~sos de outras origens, concedidos 
por_ entidades de direito público ou privado, 
nacionais ou_ estrangeiras; 
V- dotações orçamentárias ou outros re

cursos previstaos em lei. 
Parágrafo úflico. Nos casos dos recursos 

previstos no inciso I deste artigo, será obser-
vada a seguinte distribuição: 

l-seis déCimOs por centO para o Fundo 
CoriStl:tudonal de Financiamento do Norte; 
2- um inteiro e oito décimos por cento 

para o Fundo ConStitucional de Financiamen
to do Ngrdeste; e 

3 -seis décimos por cento para o Fundo 
Constitucional de Finandamento do centro
Oeste. 

Art 79 As liberações, pela Secretaria do 
T escuro Nacional, dos valores destinados a 
cada um dos fundos ora instituídos, serão fei
tas diretamente em fayor das instituições fi
nanceiras federais de caráter regional, nas 
mesmas datas e, no que couber, segundo a 
mesma-sistemática adotada na transferência 
dos recursos dos Fundos de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Fundos 
de Participação dos Municípios; 

Parágrafo único. A Receita Federal infor
mará mensalmente às instituições financeiras 
federais de caráter-regional: a soma de arreca
dação do Imposto sobre Renda e proventos 
_de qualquer natureza e do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados; o valor das liberações 
efetuadas para cada Fundo, bem como apre~ 
visão- de datas_ e valores das três liberações 
imediatamente subseqüentes. 

Art 8~ Constituem aplicações dos Fun
dOs_ C_Oi:lStitl!_Gfonais de Financiamento do 
tforte, Nordeste e Centro-Oeste: 

1-:- financiamentos diretos ao setor produ-
tivo de cada região, atendidos os requisitos 
dos capítulos ( e Jl;e 

II- repasses a bancos eStaduais. 
-Arl 9? Os fundos gozarão de isenção tri~ 

butária, estando oS seus resultados, rendimen
tos e operações de financiamentos livres de 
qualquer tributo ou contribuição, inclusive so
bre operações de crédito, Imposto sobre a 
Renda e proventos de. qualquer natureza e as 
contribuições do PIS, Pasep e FinSocial. 

Art. 1 O. A critério das instituições finan
ceiras fede'rais de cará,ter regional poderão ser 
repassados recursos do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste a bancos estaduais com capacidade 
técnica- comprovada e com estrutura opera
cional e administrativa aptas a realizar, em se-
gurança e no estrito cumprimento das dir~ 
trizes e normas estabelecidas, programas de 
crédito espeeificamente criados com essa fi
nalidade.,. 

IV- Dos Encargos Finani=elrOs-

Art 11. Os financiamentos. concedidos 
com recursos do Fundo COnstitucional de Fi
nanciamento do Norte, Nordeste e Cerltro
Oeste estão s4ieitos ao pagamento de juros 
e encargos de atualização mOnetária.-- - -

Art. 12. As ãtlvidade"s prioritárias edereie
varite interesse para o desenvolvimento ecó
nôrTiico e __ so_ciaJ d~ regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste terão redução de encargos fi
nanceiros referentes a juros e atualização mo-
netária. _ 

§ 19 Para efeito do beneficio previsto nes
te artigo deverão ser estabelecidas faixas dife
renciadas de prioridades e de encargos finan
ceiros, de acordo com a natureza do empreen
dimento, a fmalidade dos fírianciamentos, a 
loCalização e o porte dã empresa financiada 

_§ _ Z' Os benefiCiaS -previstos· no presente 
artigo serão--concedidos exclusivamente ·a fi
nari.ciaffientos deStinados a InveStimentos fi
xos díretamente produtivos, contratados por 
produtores individuals e empresas brasileiras 
de _capital nacional. 

§ 3° sem-prejuízo das medidas judiciais 
cabíyets, inclusive de_natureza executória, o 
mutuário fica sujeito, no caso _de desvio na 
aplicação dos recursos, à perda de todo e qual
quer beneficio financeiro, especialmente os re
lativos a juros e atualização monetária. 

Arl 13. As taxas de juros, nestas incluídas 
comissões e quaisquer outras remunerações, 
dlreta ou indiretamente referidas à concessão 
de crédito, não poderão ser superiores a oito 
por cento ao ano para os pequenos e minipro
dutores rurais e pequenos e_ mici'oempresas, 
nem a dez por cento ao ano, para as médias 
e grandes ~mpresas. 

·v-Da Administração 

Art 14. A administração_ de cada um dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Norte. Nordeste e Centro·Oeste será distinta 
e autônoma -e, obServadas as atribuições pre
vistas na presente lei, será exercida respectiva
mente pelos seguintes órg!íos: 

1---:: Conselho Deliberativo das Sup-erinten
dências de DeseOVQivimento das re_glões Nor-
te, Nordeste e CentrO-Oeste;E: - ,_ -

n -Instituição financeira federal de Caráter 
regional. _ _ _ _ 

Art. 15. _ Cabe ao Conselho Deliberativo 
das Superintendências de Desenvolvimento 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 

I-aprovar os programs de fmandamento 
de cada Fundo, harmonizando-os com os pla
nos regionais de desenvolvimento, à vista de 
proposta da respectiva instituição financeira 
federal de caráter regiona1; 

II-indicar providências para compatibili
zação das respectivas aplicações com as 
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ações das demais instituições de desenvol
vimento regíonal;e 

m-avaliar os resultados obtidos. 
Parágrafo único. . Até o dia 30 de outubro 

de cada ano, as instituições financeiras fede
rais de caráter regional encaminharão, à apre
ciação do ConselbQDeliberatlvo da respectiva 
superintendência de _desenvolvimento regio
nal, a proposta de aplicação dos recursos rela
tiva aos programas de finandamento para o 
exercido _seguinte, a qual será aprovada até 
15 de dezembro. 

Art 16. São atribuições de cada uma das 
instituições financeiras federais de _caráter re
gional, nos termos da lei: 
1-gerir os recursos; 
H- definir normas, procedimentQs e condi

ções operacionais; 
Ill- enquadrar as propostas nas faixas de 

encargos, frxar os juros e defirir os _créditos; 
IV- formalizar contratos de repasses de re

cursos para outras instituições credenciadas 
como agentes financeiros do Fundo; 
V- prestar contas sobre os resu1tados a]. 

cançados, desempenho e_estado dos recursos 
e aplicações; e 

VI- exercer outras atividades inerentes à 
fwl.çao de órgão administrador. _ 

Art. 17. OBancodaAmozôniaSA-BA- . 
SA. o Banco do Nordeste do Brasil SA - _ 
BNB, e o Banco "do Brasil SA - BB, são 
os adminsitradores do fundo COnstitucional 
de Financiamento do Norte, do Fundo Consti
tucional de FinariCí<i:meritO do Nordeste e do 
Fundo Constitucion-al de Financtamento do 
Centro..Oe:ste, respectivamente. 

§ 1"' O Banco do Brasil SA transferirá a 
administração, património, operações e recur
sos do Fundo Constitucional de Financiamen
to do Centro-Oeste pata o Banco de Desenvol
vimento do Centro-Oeste, após sua instalação 
e entrada em funcionamento, conforme esta
belece o art. 34, § 11 do Ato das Disposições 
Constitucionais Tr!'tSh6rias, __ 

§ 2~ Obedecida a transferência prevista 
no parágrafo anterior, os reCUrsos ·do Fundo 
Constitucional de __ Financiamento do Centro
Oeste poderão, a critério do Banco de Desen
volvimento do Ceiltro-Oeste, ser repassados 
a bancos oficiais federais que atendam aos 
requisitos do artigo 1 O desta Lei. 

Art 18. Cada instituição financeira federal 
de caráter· regional fará jus à taxa de aQminilk 
tração de até dois por cento ao ano, calculada 
sobre 0- patrimôn!o líquido do Fundo respec
tivo, e apropriada mensalmente. 

§ 1 ~ Na aplicação dos recursos, as insti
tuições financeiras federais de.caráter regional 
e os agentes financeiros credenciados pode
rão cobrar del-credere compatível com os ris
cos assumidos pelos financiamentos conce
didos e adequado à função social de cada 
tipo de operação, respeitados os_ limites de 
encargos fixados no art. 13 desta Lei. 

§ 2~ As perdas operacionais resultantes 
de _calamidades públicas ou de __ acidentes diw 
máticos serão debitadas ao Fundo respectivo, 
bem como outras perdas extraordinárias de
correntes de determinações legais ou oriun
das de normas da autoridade administrativa. 

W-Do Controle e Prestação de Contas 
Art.19. Cada Fundo terá contabilidade 

própria, registrando todos os atas _e fatos a 
ele referentes, valendo-se, para tal, do sistema 
cantábil da respectiva instituição f~nanceirá fe
dera] de caráter regional, no qual deverão ser 
criados e mantidos subUtulos especificas para 
esta finalidade, com apuração de reSultados 
à parte. 

Art. 20. As instituições financeiras fede
rais de caráter regional farão publicar semes
tralmente os balanços dos respectivos Fun
dos, devidamente auditados. 

Art. 21. cada instituição financeira federal 
de caráter regional apresentará semestral
mente, ·ao Coi-tsclho Deliberativo da superin
tendência de desenvolvimento de sua respecw 
tiva região, relatório circunstanciado sobre as 
atMdades desenvolvidas e os resultados ob
tidos. 

§ 19 OexercíciofinanceirodecadaFundo 
coincidirá com o ano" civil, para fins de apuraw 
ção de resultados e apresentação de relatórios. 

_§ 2'~' Deverá ser contratada auditoria ex
tema, à expensas do fundo, para certificação 
do _cumprimento das disposições constitucio
nais- e leQais eStabeleddas, além do exame 
das con~s e outros procedimentos usuais de 
auditagem. 
_ § 3'~' Os bancos 6.dmii1istradores Qi;!overão 

colOcar à disposição dos órgãos de fiscali
zação competentes os demonstrativos, com 
posições de final de mês, dos recursos, aplica
ções e resultados dos f_undos respectivos. 

§ 49 · O balanço, devidamente aUtitado, se
rá encaminhado ao Congress_o Nacional para 
efeito de fiscalização e _controle. 

W- Das Disposições Gerais e Transit6rfas 
Art. 22. O disposto no parágrafo único do 

art. 39 desta Lei será cumprido de forma pro
greSSIVa no prazo de cinco anos. 

.ArL 23. Durante· Cinco anos, a p-artir da 
vigência desta Lei, os firiimciameiltos cOnce
didos com~ recUrsOs dO Fundo Córlstitucional 
de Fmanciamerito do Nordeste a proc!!.Jtores 
e empresas localizadas na área do semi-árido 
do Nordeste serão benefic;iados_com reduÇão 
adtci0r1al de dez por cento sobré os encargos 
de atualização monetária. 

Art. 24. Até a aprovação da proposta pre
vista no inciso I do_ art. 15 desta Lei, ficam 
as instituiçOes financeira federais de caráter 
regional autorizadas a aplicar os recursos dos 
resfiectivos Fundos, de acordo _com as dire
trizes gerais estabelecidas no art. 39 do pre
sente diploma legal. 

§ 1 ~ Dentro de sessenta dias, a partir da 
publicação desta Lei, as instituições financei
ras federais de caráter regional apresentarão, 
aos conselhos deliberativos das respectiv;:ts 
superintendências de desenvoMmento regio
nal •. a~ propostas de programas de financia
mento_ de que trata o parágrafo único ao art. 
15 desta Lei, as quais deverão ser ~provadas 
at~ sessenta dias após o recebimento. 

§ 29 As operações realizadas antes da 
aprovação de que trata o parágrafo anterior, 
pelas instituições financeiras federais de cará
ter regional, COJ11 os reçursos dos Fundos 
Constitucionais de Fmanciamento do Norte, 

Nordeste e centrO:.Oeste, ficam ao abrigo da 
presente Lei, iridusive para efeito de eventuais 
benefícios financeiros, 

Art 25. Enquanto não forem aproW.dos 
os programas e respectivos encargos finan~ 
ceiros, na forma do art 12 desta Lei, as faixas 
diferenciadas serão as seg~ · ntes: 

I-Faixa "A" de prioridade: coeficiente de 
atualização monetária de cinqüenta por cento, 
aplicável a contratos de empl · stimos e fman
ciamentos concedidos a pequenos e mi
croempresários rurais e urbanos, bem Como 
a empreendimentos de agricultura inigada no 
semi-árido da região Nordeste, com áre:a" de 
até dez hectares; 

O- Faixá "B" de prioridade: coeficiente de 
atualização monetária de setenta e dnco por 
cento, aplicável a contratos de empréstimos 
e fmanciamentos concedidos a médios produ
tores rurais e pequenas e médias empresas 
urbanas que utilizarem, de forma intensiva, 
mão-de-Obra e matéri8-primi\s locais. 

Art. 26. Esta lei entra em vfi;ioi na data 
de sua publicação. 

Art. 27. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR: PRESIDENTE(Iram Saraiva) - Pas
sa-se à discussão, em turno suplementar. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 19·Secretário. 

São lidas as seguinte: . 

Emendan91 

AcreScente-se ao captit do art. 49 do Projeto 
as seguintes expressões: 

"'excetUados aqUeles já beneficiados 
por íncentivos fiscais e o_u créditos oriun~ 
dos de quaisquer outros programas sub
sidiados ficando, consequentemente re
jeitado_Q~_ 49 do mesmo artigo."· 

Sala das Sessões, 3D--de_ junho de 1989. 
---Senador Mareio La.cerda. 

-emendan"2 

No art. 49 acrescentar ao final vedado acu· 
mular aos beneficiários que já recebem incen-
tivos fiscais"''- -

Justificação 

_Para não permitir acumulação com aspecto 
concentracionista. Isto é para democratizar os 
invstimentos 

Sala das Sessões ~Dirceu Carneiro. 

_ Emenda n" 3 

Altere-se o § 1 o do artigo 4", dando-se 
a seguinte redação. 

No caso de áreas pioneiras e de expansão 
da fronteira_agrícola poderão s_er financiados 
projetes de infra~estrutura econômtca de 6r
gãoS e_ entidadeS Públícas; atê o limite de 25% 
(Vinte e _cinco por cento) dos recursos previs
tos para os respectivos fundos, referentes às 
regiões norte e centro-oeste. 

Sala ctas Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Almir Gabri"e/. 
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Emendan94 

Dê-se ao parágrafo único do art. 69 do Subs
titutivo a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Nos cas_os dos recur
sos previstos no inciso ,I deste artigo, será 
obseiVada a seguinte distribuição~ 0,6% 
(seis décimos por cento) para o FNO; 
1,8% (um inteiro e oito décimos porcen
to) para o FNE; e 0,6% (seis décimos 

~ por cento) para o FCO.":. 

Justificação 

Esta emenda tem por finalidade restabe
lecer a redação já consolidada no_âmbito da 
Câmara dos Deputados, no que concerne aos 
percentuats de distribuição dos recursos desti
nados aos Fundos constituciona!s. 

Modificação introduzida no projeto original 
altera a dlvisão desses recursos, que é resul
tante de amplo entendimento polltico das par
tes interessadas. A propósito, mencione-s_e 
que a Constituição Federal, no § 1 ~. do art 
34, do Aro das Disposições Transitórias, já 
estabelecia esses percentuals, ainda que de 
forma provisória, porém, fruto de amplo deba
te,. os quaiS seiViram de parâmetro ao Projeto 
de Lei n9 9, da Câmara dos DepUtaaos. 

Assim, a alteração desses percentuais traz 
ao debate questões já vencidas, que, ressusci
tadas, servirão, apenas, como empe<:ilho à efi
ciência legislativa que o momento político do 
País está a exigir. 

Há nesta emenda, em síntese, a prevalência 
do esp'uito conciliatório, que procura preservar 
~posições políticas amplamente cons_oli
/dadas, e que, portanto, deverá ser, em razão 
de seu conteúdo, que deriva do próprio texto 
constitucional, prontamente acolhida. 

Emenda Substltutlva n' 5 

EMENDA SUBSTITCITIVA 

O parágrafo único do_ art. 6?_ passa a apre
sentar a seguinte redação: 

"Art 6• .. : ..... :.~ ... :.:.:: ____ _ 
Parágrafo único. Nos casos dos recur

sos previstos no inciso I deste artigo, será 
observada a distribuição proporcional ao 
número de unidades feder~tivas, caben
do, por esse critério, 1,00% ao FNO, 
1,43% ao FNE, e, 0,57% ao FCO. 

Justificação 

As várias regiões brasileiras precisam de 
uma dotação proporcional às suas necessi
dades, daí a presente emenda. 
Sala das Sessões -Aureq Mel/o. Senador 

Emenda n~6 

Dê-se a seguinte redação ao Inciso II do 
art. 8>: 

Art 8> .....•.•.•.••.........•.• , .............................. . 

n- repasses a bancos oficiais federais 
e estaduais. -

Justificação 

O parecer do relator da Çomissão de Assun
tos Econômicos, que deu origem ao subSti~ 
tutivo em questão, nq seu art 17 parágrafo 
29, contemplou a concessão de repasses de 
recursos aos bancos oficiais federais. Não se 
justifica,· Portanto, a exdusão pretendida, pos
to que os bancos oficiais federais, com extensa 
rede de agências, p-oderão proporcionar aten_
dimento !9,cal aos micras, pequenos e médios 
empresários, prindpalmente nas regiões mais 
inóspitas do País, ond~ nem mesmo se encon
tram ftJiais dos bancos _estaduais, evitando-se, 
assim, que parcelei significativa de empresá
iíos ruraís e urbanos fique desassistida dos 
benefícios creditfcios dos fundOs constitUCio
nais. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989 .. 
- Senador Leite Chaves. 

Emenda o? 7 

Dê-se_a seguinte redação ao artigo 10: 

Art 10. A critério das instituições fi-
-- nanceiras federais_ de caráter regional po

derão ser repassados recursos do FNO, 
FNE e FCO a bancos_ oficiais federais 
com capacidade técnica comprovada e 
com estrutura operacional e administra
tiva aptas a realizar, em segurança e no 
es6it6 cumprimento das diretrizeS e nor
ma:s-estabelecldas, programas de crédito 
esecificamente criados com essa finali
dade. 

Justificação 

-_A Constituição, no art 34, § 1 O, inciso III 
do_Ato das DiSpOsições Constitucionais Tran
sit6riC!_S, indicou o Banco do Brasil como Ad
ministrador do Fundo Constitucional de De
senvolvimento do Ceritro-Oeste- - FCO até 
a instalação e entrada em funcionamento do 
Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
-'-BDCO. 

Essa indicação implicou no âmbito iniemo 
do -b.anco na realizaçao de inveStimentos na 
montagem de toda uma estrutura de esque
mas téCnico-administrativo-operacionais es
pecíficos,_ com vistas ao cumprimento das exi
gências legais consubstanciadas nos arts. 3, 
16, 19 e 20 do SubstitutiVo ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 9, de 1989. 

No entanto, a redação dada ao art 1 O desse 
substitutivo, no momento em que restringe 
aos bancos estaduais a possibilidade de rece
berem repasses de recursos dos fundos, elimi
na a faculdade do Banco do Brasil transfor
mat-se de Administrador ein Agente Finan
ceiro, a1ijando-o ccmpletamente do processo 
de desenvolvimento regional, especificamente 
do Norte e Nordeste, do qual foi partícipe mais 
Importante nos últimos 180 anos. Tudo isso, 
sem contar com o desperdício que essa atitu~ 
de, se confrrmada,_ acarretaria em termos de 
experiência e competência comprovadas, 
a1éffi do obsoletismo que se abateria sobre 
toda a estrutura especialmente montada para 
essa finalidade, também é fundamental a parti
cipação do Banco do Brasil com sua pulve-

rizada rede de agências, atingindo pontos até 
esquecidos do território nacional, certamente 
contribuirá par.r.: facilitar o acesso dos mutuá
rios às linhas ae créditos especiais, notada
mente os micras e pequenos empresários ur
banos e rurais. 

E é justamente nesse ponto- no universo 
de pequenos "clientes do Baõco do Brasil -
que a participação Se fuma essencial para uma 

- perfeita implementação dos negócios dos 
Fundos Constitucionais de Des_envolvimentos. 

Um gran"de número de candidatos __ às novas 
linhas de crédito já são mutuários com garan
tias hipotecárias de }<?, 2<? e até 39 graus enl 
favor do Banco do Brasil, o que quer dizer, 
que esse enorme contingente de micros e pe
quenos- empresários estaria prejudicado nas 
suas pretensões creditícias ao amparo dos 
fundos, junto a Outras instituições financeiras 
operadoras dos recursos dos referidos Fundos 
-de DesenvolvimentOs. · 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. 
-Senador Leite Chaves. 

'! 

Emenda Substitutlva n' 8 

Substitua-se nÕ parágrafo a seguirlte_ rE:da-
ção: ···· · ·· ·-

"Art. 1 O. "oitenta (80%) por cento 
dos recursos deverão ser repassados aos 
bancos oficiais dos Estados .•. " 

JUstificação 

Os bancos oficiais dos Estados possuem 
pouca agilidade para as decisões oporb.mas 
que o tipo de crédito requer, além, evidente~ 
mente, da_ pesada burocracia que acabarão 
impondo, ·o que irá tomar ineficiente o fundo, 

- com possibilidade _ _de seu desvirtuamento pos
terior, por inexistência de demanda. 

Sala das Sessões -Senador Aureo Mel/o. 

Emendan•9 

No art-13 acresc_ente ''R~" ond~ se lê .. as 
taxas de juro_s:· leia se ''taxas de juros Reais" 
ao final acrescendo "incidindo sobre o capital 
monetariamente corrigido" 

Justificação 

Juros Reais é a definição mais apropriada 
para não permitir dúvidas, e ajustar-se ao texto 
constitucional. 

Sala das Sessões - Dirc~u CarneirO. 

Emenda Substitutiva n' 10 

Art. 14 Aadminlstn~ç_ão de cada um dQS 
Fundos- FNO, fNE e FCO- será distinta 
e autônoma e observadas as atnbuições pre

-vistas na presente lei, será exercida respectivaM 
mente pelos seguintes órgãos: 

-- I-Conselho Deliberativo das Superin
tendências de Desenvolvimento das re
giões Norte, da Amazônia Ocidental, Nor
deste e Centro-Oeste; e 

H- Institufção financeira federal de ca
mteT regional. 
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Justiflc:ação 

Estando a região Norte dividida em duas 
Superintendência, a Sudam e a Suframa, fiCa 
a Sufraffia incumbida de atender a parte que 
se refere à Amaz6nia Ocidental, utilizando-se, 
assim, órgão já existente. 

Sala das SeSSões -Aureo Mel/o, Senador. 

Emendan" 11 

Altere-se o inciso I do art. _15,-que passa 
a ter a seguinte redação: 

I-Aprovar as prioridades políticas, os 
orçamentos e os programas de financia
mento de cada Fundo, harmonizando-os 
com os planos regionais de desenvolvi
mento, à vista-de proposta da respectiva 
instituição financeira feder;;tl de caráter re
gional; 

Justlftcaçã:o 

No projeto de lei aprovado pela Câmara dos 
Deputados consta o incisoU, do art. 15, deter
minando que os orçamentos dos Fundos de
verão ser aprovados pelas Superintendências 
de Desenvolvimento Regionais, através de 
seus Conselhos Delil;lerativos. 

O relator, no seu substitutivo, suprime aque
le dispositivo, cuja permanência no texto legal 
é da maior relevância, posto que o instrumento 
orçamentário perrnlti'rá maior transparência e 
possibilitará wna análise mais· fundamentada 
dos programas de finanCiamento aprovados 
pelos bancos. .. ·- . 

É o-que pretende a presente emenda aditiva. 
Brasilia, 28 de junho de 1989~ - Senador 

Mansueto de Lavor. 

Emenda Substltutiva n~ 12 

O parágrafo único do art. 15 passa a ter 
a seguinte redação: . 

"Art 15. """""""""""""""''"""""""'""""' 
Parágrafo úntC:o. -· Até O aJa"30 dEi ·outu

bro de cada ano as [nstituições Finan~ 
ceíras Federais de caráter regional enca
rrrinharão à apreciação do Conselho Deli
berativo da respectiva Superintendência 
de Desenvolvimento Regional a proposta 
de aplicações dos recursos relativa· aos 
programas de financiamento para o exer
cício seguinte, reprogramando o saldo 
não utilizado, a qual será aprovada até 
15 de dezembro,·_-

Justl6caçâo 

Todos os programas de fmanciamento são 
feitos alocando-se recursos de _ac.ordo c~m 
a disponibilidade de caixa e a exposição de 
motivos de cada projeto. Ressalta-se, porém, 
que devido as circunstâncias - de tempo, 
características regionais, burocracia e aspec
tos climáticos;- CertoS ptOjetos não Chegam 
ao seu fim ou são protelados para posterlor 
andamento, mesmo com os recursos já libera
dos e aprovados pelas instituições financeiras 
federais, sendo da maior importância o pros
seguimento dos recursos. já destinados. 

Sala das Sessões.- Senador Aureo MeDo. 

Emenda Aditiva n? 13 

- O art. 17 passará a ter a seguinte redação: 

M .J 7. O Banco. da Amazônia SA. 
- Basa,o Banco do Nordeste do Brasil 

_"S.A. - BNB e. o· Banco do Brasil SA 
- BB,juntamente coin os· bancos oficiais 
de cada Estado das respectivas regiões, 
são os admínistradores do Fundo Consti
tucional de Financiamento do Norte -
FNO, do Fundo Constitucional de Fimm
dafuenro· do Nordeste- FNE e do Fun
do Constitucional de' Fmanciamento do 
Centro-OeSte- FCO, ·resj:)ectivamente. 

§ I' ............... , ....... ~ ................................. .. 
§ 2• ........ ~ ....... ~ .. ~·~··· ............... ~ .............. . 

Justificação 

A n·ecessidade de se incluir os bancos ofi
ciais de cada estado como beneficiárias de 

· admíriisfi'ã"r oS fundos de fmanciamento, deve
se·aa fato que, assim, a gerência de tais recur
sós serram mafs regionalizados e procurariam 
resolver melhor Os prOblemas do estado e de 
sw:rpopulação. 

Sa1a das Sessões -Senador Aureo /11ello. 

Emenda n' 14 

Dê-se a SegUinte redação ao § 2~ do artigo 
18: 

Art. 18. ·~~····-~~-~~~~-·~·~·~ .... : .. _ ..... 

§ 29 As perdas operacionais resul
tantes de calamidades públicas ou de aci
dentes. climáticos s.erão.. debitadas .. ao 
Fundo respectivo, após devidamente au
torizadaS pelo Conselho Administrador, e 
desde_ que comprovada a incapacidade 
dos mutuários atingidos saldarem as.dívi
das contraídas. 

Justifi~ção 

A emenda visa definir em que condições 
específicas poder-se-á coilStituir em prejuízo 

- as aplicações realizadas ao amparo dos recur
sos doS FutidoS Constitucionais; além de im
putar aos respectivos c-onselhos Administra
dores a responsabilidade pela comprovação 
das perdas efetivamente ocorridas e a autori
zação para contabilizá-las Como prejuízo dos 
Furidos Constitudonais de Desenvolvimento. 

-Saia das Sessões, 30 de'Junho de 1.989.-
- Senador Leite Chaves. 

Emenda Substltutlva n9 15 

Art. 21. Onde se lê: "semestralmente", 
leia-se: "anualmente". 

Justificação 

Consideramos o prazo de 6 meses mUito 
. restrito para a apresentação desse relatório 
. de tanta if!1portãncia, dai a apresentação désta 
emenda que amplia para um ano o referido 
prazo. . . . 

Sala das SesSões - Senador Aureo MeDo. 

Emendan~ 16 

Acrescente-se_ mats um parágrafo ao art. 
4~ com a seguinte redação: 

§ 2" Fica assegurada a destinação de 
no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) 
dos recursos dos Fundos ConStitucionais 
a financiamentos e a programas de.apoio 
às micro e pequenas empresa-s e a peque
nos produtores rurais, assim definidos ein 
lei. 

Justificação 

A Constituiçã() estabelece um "tratamento 
favorecido para as empresas brasileiras de ca
pital naciõnal de pequeno porte" (art. 170, IX), 
por serem elas um dos esteios de nossa ordem 
econômica. E ainda mais: para favorecer o 
crescimento e a consolidação desse segmen~ 
to da economia, determina, no art. 179, um 
"tratamento jurídico c:liferenciado" (art. 179). 

ErTCfãce~ dã tão contundentes dispositivos 
de nossa Lei Maior, não se poderá enten·der 
que o FUndo Constitüdonal, in-strumento vol
tado pãra uin maior·' equilíbrio sócio-econó
mico, excluísse um tratamento idêntico ·a mi
crO e pecjuenaS empresas urbanas assim co
mo a pequenos produtores rurais. 

Brasílta, 30 de junho de 1989.- Senador 
Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~ 
Em- discussão o substitutiyo e as eo;te.nd]ts
ã-ele oferecidas. 

O Sr. Dirceu Carneiro -·Sr. Presfde~te. 
peço a palavra para discutir. 

O sR. PREsiDENTE (Iram Saraiva) -
Coticedo a palavra ao nobre Senador Dirceu · 
Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Para dis.cutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, SrS. Senadores, enfatizarei um 
aspecto, ao qual já fiZ referência, de passagem; 
na primeira intervenção, que se refere à demo
cracia econômlca de nosso Pals. 

Todos os cidadãos são iguais perante a lei, 
mas nem todos são iguais perante a econo
mia. Portanto, uma melhor distributção das 
oportunidades de acesso aos recursos incenti
vados, e particÚ1armente subsidiados, é algo 
muito importante para desenvolver e fortalecer 
o mercado interno da nossa eçonomia, que 
nã·o tem perspectiva de futuro, e sirva de mo
delo exportador com wn mercado interno fra~ 
co e com um sistema pro4utivo frágil. 

Sustento a emenda que propus, vedando 
a acumulação dos. recursos .subsidiados do 

_F!Jndo àqueles que já possuem recursos in~ 
centivados. Portanto, é justa, não fere absoJuw 
tamente ~nenhum. ·aspecto do princípio dessa 
lei, que tem origem na Co~ituição, que é 
para -privilegiar regiões do nosso País que es
tão em expansão, em desenvolvimento e $âo 
meno~ desenvolvidas do que outras regiões . 
Portanto, justa neste aspecto. E a Constitu.ição 
fez muito poucas exceções neste sentido, mas 
fez esta. · · 
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Para dar realmerite cumprimento ao espirito 
constitucional, nada mais justo do que não 
permi~r esse processo de acwn.ulação de pri
vilegiados. É sabido que quem se utiliza dos 
recursos incentivados vai adquirindo certa ha
bilidade em continuar demandando e rece
bendo esses recursos. 

A oUtra parte da sociedade, particularmente 
dessa região do nosso País que não é a mais 
ati.va do ponto de vista econômico ou ainda 
não está num nível desenvolvido do ponto de 
vista econômico, tem profunda injustiçc:t social 
nas suas relações. São conhecid.os os diferen
tes desníveis da sociedade nordestina, por 
exemplo, para citar apenas uma das regiões 
que abrangem o Fundo. 

Defendo e levanto mais uma vez ao ilustre 
Relator, Senador Mauro Benevídes, que é figu
ra política do nosso País, comprometido com 
o desenvolvimento social ~ ecpnômico das 
pessoas e particularmente dos m_enos favore
ddos - foi assim que S. Ex" sempre se pro~ 
nunciou aqui - levanto este_ aspecto. Creio 
que S. Exl' vai reaJmente acolher: ~ssa emenda 
como de natureza jqsta, porque vai melhor 
dJstribuir os recursos. Se e_sta_dero~nda ainda 
não existe, é porque na competição da tomada 
de capital ou de recursos, eJa é desvantajosa 
para aqueles menores, os pequenos. 

De modo que, com isto, creio que fica bem 
claro o espírito da minha emenda, no sentido 
de aperfeiçoar e interpretar o espírito da Cons~ 
tituição .e desta lei que dera votamos no Se~ 
nado. . . 

Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Muito bem!) 

O Sr. João Lobo- Sr. Presidente, peço 
a paJavra para cUscutir a matéria. 

O SR.. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador João 
Lobo. 

O SR. JOAO LOBO (PFL-PI. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, sem embargo da consi~ 
deração e do respeito que tenho para com 
o nobre <::alega Senador Dirceu Carneiro, en~ 
tendo que o raciocínio de S. Ex" é Um pouco 
sofistico. -

Sr. Presidente, todos são Iguais perante a 
lei. Tirar da lei, colocar no mesmo parâmetro 
de comparação "são iguais pecante a lei, mas 
não são iguais perante a economia", é uma 
extensão que não me parece muito coerente, 
nem muito acertada. Entendo, Sr. Presidente, 
o que merece ser preservado é exatamente 
a iguaJdade , perante a lei, de todos. E não 
me parec::e justo tentar CClstigar a eficiência, 
a competência, a capacidade de cUsputa. 

O raciocínio do nobre colega Dirceu Car
neiro está simplesmente penalizando aqueles 
que têm a capacidade de disputar, que têm 
a competência de executar. Por que já fizeram 
por merecer esses incentivos, eles devem sim
plesmente ser tolidos de outro projeto -ou de 
outra qualquer atividade neste sentido? É pro
ftmdamente injusto e inconstitucional. 

O Sr. Dirceu Carneiro ---' Pennfte V. E><' 
.... aporte? 

O SR. JOÃO LOBO- Com todo prazer. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador João 
Lobo, não sei se V. EX' é um dos inc_entivados 
nessa Região, sei que é um homem dessa 
Região. Quero enfatizar que perante a lei todos 
são iguais, perante a ec:onomia não são iguais, 
nem perante as relações de trabalho, porque 
existe patrão e empregado, e na economia 
há o empresário e há o consumidor, há o 
prOdutor e há o c:onsumidor, há o fabricante 
e há o consumidor. Portanto, há uma diferença 
de relação neste aspecto. No aspecto finan~ 
ceiro também há os tomadores privilegiados, 
que pela habilidade que vão adquirindo e pelas 
leis, pelas forças do mercado, vão acumulan~ 
do recursos. Precisamos democratizar os re~ 
cursos que são subsidiados. Se fosse de livre 
tomada, no mercado cada um usa a força 
que tem e se o mercado não tem lei para 
controlar a força vale a força. Neste aspecto, 
que é um dinheiro subsidiado, é preciso que 
ele ofereça oportunidade para uma camada 
mais ampla da sociedade e não para aqueles 
que são privilegiados, já que contam com a 
própria força que têm e, portanto, não preci~ 
sam de contar ainda mais com a ajuda da 
lei e desta Casa. 

Era o meu aparte. 

O SR. JOAO LOBO - Sr. Presidente, 
naturalmente discordo inteiramente dos pon~ 
tos de vista do ilustre SenadOr Dirceu Carneiro. 
O que 'prevalece é a igua1dade perante a lei. 

-fazer a discriminação da igualdade econô
mica, da igualdade racial, da igua1dade de 
competência de diploma, ai não chegaremos 
nunca ao fim. Estamos vivendo numa econo~ 
mia capitalista, num país capita1ista, onde não 
há razão para' se punir a competência ou a 
capacidade de empreendimento. O empresâ
flo deve ser premiado e não pena1izado _ou 
castigado. 
-Por Isto, Sr. Presidente, encerro a minha 

linha de argumento ·com este ponto de vista: 
não aceito o raciocínio e o tipo de argumento 
que o nobre Senador Dirceu Carneiro usa, 
e entendo que, d~ maneira aJguma, esta Casa 
pode patrocinar uma penalização aos compe~ 
tentes, aos empreendedores, evitando que 

-eles possam lançar mãos de recursos que es~ 
tão assegurados a todos os brasileiros, a todos 
que sãO iguais perante a lei. 

Este ê o meu argumento fina], Sr. Presi~ 
dente. (Muito l;>em! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Continua em disc:ussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Solicito ao nobre Senador Mauro Benevides 
o parecer sobre as emendas ao substitutivo. 

O SR. MAaRO BEI'IEVIDES (PMDB -
CE. Para proferir parecer. Sem re~o do ora~ 
dor.) - Sr. Presidente, solicitaria que V. Ex" 
me fizesse chegar às mãos essas emendas, 
para que em tornO delas eu pudesse· manifes~ 
tar~me. 

Antes de mais nada, Sr. Presidente, e res~ 
pendendo ao eminente Senador Dirceu Car-

neiro.quaJquer projeto que- mereça o favoreci
mento dos incentivos fisc::ais, no âmbito da 
Sudene ou da Sudam, essa empresa estará 
comprometida a investir, em recursos pró
prios25%, e re<:eber incentivos num montante 
de 50%, e os outros 25% a empresa buscará 
em instituições financeiras de crédito. Então, 
a própria corriposição tripartite, daquele que 
se favorece doeS incentivos fiscais, já está explí
cita no próprio contrato de concessão apro
vado pelos Conselhos Deliberativos, tanto da 
Sudene, como da Sudam. 

Em termoS de Centro-Oeste, não c::onheço 
essa processuaJística. Acredito que deveria ou 
deverá ser a mesma, obrigando a instituição 
que incentiva- no caso do Nordeste, a Sude~ 
ne; e do Norte, a Sudam - a aplicar 50% 
do pleito, do programa, do projeto submetido 
a esses órgãos. Os 25% serão de_ recursos 
próprios da empresa ou da pessoa benefida
da, e os outros 25%, natw-almente, serão bus
cados em instituições financeiras. E tivemos 
a preocupação, que é também a do nobre 
Senador Dirceu Carneiro, de estabelecer uma 
situação em que, em relação ao médio e ao 
grande produtor, houvesse um gravame de 
taxação mais expressivo, mais significativo. 
Emquanto o mini e o pequeno produtor e 
microempresário pagarão apenas 8%, o mé
dio e o grande poderão ser taxados em 10%, 
havendo, aí, uma política sociaJmentEt justa 
na aplicação de taxa, tanto pelo Banco do 
Nordeste c_omo pelo Banco da_ Amazônia e 
pelo Banc::o do Brasil - este último será in
cumbido da_aplicação desses recursos. 

Não teria, portanto, Sr. Presidente, condi
ções de aprovar a emenda de S. Ex' 

No que tange à Emenda Mansueto de Lavor, 
eu diria que_, no momeil..to. ~ 4emqnda, em 
temias de Banco do Nqrdeste é ~penas de 
2% dos microempresários. E o nobre Senador 
Mansueto de Lavor foi, sem dúvida, a~ele 
que mais colaborou no aperfeiçoamento da 
matéria, porque pelo menos quatro das emen
das de S. Ex'- foram ac;o.lhidas, o que mostra 
a sua senSlbilidade e a forma como reivindica, 
com tanto empenho, eivado na sua experiên
cia de homem do Nordeste. Quatro de suas 
emendas foram_ acolhidas no nosso substi~ 
tutivo e agora S. Ext vem com mãls uma, e 
está apreciando 25% para os microempre~ 
sários. 

Sr. Presidente, neste momento em que ocu
po a tribuna, devo dizer que a demanda para 
mlcroempresários, em termos de Banco. do 
Nordeste, foi apenas de 2%. Vamos compro
meter recurSos de 25%, E fica a, pergunta: 
os microempresários, em dez anos, terão con~ 
dições de absolVer esse.s (ecursos que sio 
ralativamente expressivos no fundo condicio
nado que agora regulamentamos? Nosso pa. 
recer é favorável a~ 25% proposto_s por essa 
quinta emenda do nobre Senador Mansueto 
de Lavor. 

E devo ainda dizer que foi o Senador Man~ 
sueto de Lavor aquele que colaborou mais 
expressivamente, porque teve cinco das suas 
se~ emendas aprovadas pelo Relator. 

~o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
parecer conclui pela aprovação das Emendas 
ntJ 3, 4 e 16 e contrariamente às demais. 

Passa~se à votação do substitutivo. 
Em votação o substitutivo em turno suple

mentar, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa., requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário 

É lido o seguinte 

REQI1ERIMEI'ITO 1'1• 390, DE 1989 

Requeiro destaque para aprovação da 
Emenda n9 10, de minha autoria ao art. 14 
do substLtutivo. 

Sala das SesSões, 30 de junho de 1989. 
-Senador Aureo Mel/o. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Iram Saraiva) - O 
requerimento lido será votado oportunamen-
te.. ------

Ein Votação as Emendas de; parecer favorá
vel, de n~"' 3, 4 e lQ. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Sar~iva) -
Em votação as emendas de parecer contrário, 
ressalvado o destaque. ' 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Iram Saraiva) -
Em votação o Requerimento de Destaque n~ 
390, de autoria do Senador Áureo Mello. Para 
aprovação da ErTifrlda n~ 1 O. 

· A votação do requerimento já envolVe deci
são sobre a emend~. Se "aproVado o_ re(Jueri~ 
mento, a Emenda n~ 1 O, do SenadOr Aureo 
MeDo, estará aprovada. 

Em võtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado .. 
Rejeitado o requerimento, a matéria Vai à 

Çomis$áo Diretora, para a redação final. 

OSR. PRESIDE!'ITE (Iram Saraiva) -So· 
bre a mesa, redação final, elaborada pela Co
missão Diretora, que será lida pelo Sr. 1' Se
cretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 1'1•136, DE 1989 
(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei ela. CJ
maran'~9, de i989(nPJ.710/88, na Casa 
de origem). 

A Comissão Diretora apr~senta a redação 
final do Projeto de Lei clª Câm~ra n9 9,-- de 
1989 (n9 1.710/88, na CaSa de origem), que 
regulamenta o art. 159, inciso I, alinea c da 
Constituição Federa], institui o Fundo Consti-

tucional de Financiamento do Norte - FNO 
0-Fund~- Con~tuci~llal âe Finanéiaffient6 d~ _ 
Nordeste- FNE e o Fundo Constitucional 
de Fmanciamento do Centro-Oeste - FCO 
e dá outras providências. 

Sala das Reuniões da Comissão, 30 de ju
nho de 1989. - Nelson Cal'neiro, Presidente 
-Pompeu de SoUsa, Relator- Nabor Junior 
-Áureo Mel/o, 

ANEXO AO PARECER N' 136, DE 1989 

Redação nn;u do PrOJetO de Lei da ~Câ
mara-n~' 9, de 1989 (n~' 1. 71 ~Bli na Cása 
de origem), que regulamente! o art 159, 
ihcfsó I, affnea c da Constituição Federal, 
institui o Fundo Constitudona/ de Finán
ciamento do Norte - FNO, o Fundo 
_Crxrst!tuâonp]_de Fin_imciamento do Nor

-de~;;- FNE ~ o FUIJdo. ConstitudOnal 
__ de FinanClarnenti;5, -ao C~ntro-Oeste ~
FCO e dá outras provfdéncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São criados o Fundo Constitucio

nal de Financiamento do Norte - FNO, o 
Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - FNE e_ o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, 
para fms de aplicação dos recursos de que 
trata a alínea c do inCiSO fdo art 159 da Consti
tuição Federal; os Quais ·se organizarão e run
doharão noS teimôs-deSta Lei: 

-- I-DaS Flhàlidâdés e Direlrizes Gerais - ' 
Art. "2" Os~ Fúridos COn'st.iiuclonais"de 

-FllridóhãfuE:nló ao Norte, Noí-deSt:e e Centro· 
Oeste têm pOr objetivo Contribuir para o 'de
senvolvimentO económico e soda! das regiões 
NQ(J:j!!_, N_ordeste e Centro-Oeste, através- das 
instituições financeJrã;s_federais de Carátef 're
gional, mediante ã execução de programas 
de financiarrie"n-tó ãos-setoi"es 'pi-õdutivos, êm 
consonância com os respectivos planos regio-
nais de desenvolvimento.- -

· § 1 ~ Na aplicação de seus recursos,~ os 
Fundos CorlstitUdoanãlS_· de- F"lrianciameitfos 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficaráo- a 
salv_o_das restrições de cOntrole monetáriO de 
natureza conjuntural e deverão destinar Cré
dito diferenciado dos usualmente adotados 
pelas instituições financeiras, em função .das 
reais necessidades das regiões beneficiáriãs. 

§ 29 No caso da região Nordeste, o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
inclui a finalidade e:o;pecífica êle financiar, em 
cõndições compatíveis com as peculiaridades 
da área_. atividades económicas do semi-áiido, 
ao qual destinará metade dos recuros ingres
sados nos termos do art 159, incíso I, alínea 
c da Constituição FederaL 

Art 39 Respeitadas as disposições dos 
Planos Rr..:gionais de Desenvolvimento, serão 
obes_ervadas as _seguintes dire~izes na formu
lação dos programas de financiamento de ca-
da um dos fundos: - · 

I-concessão de financiamentos exctu'..si
vamente aos setores produtivos daS regiões 
beneficiadas; -

U- ação integrada com instituições f~de
rais sediadas nas regiões; 

Ill- tratamento preferencial às atividades 
produtívãS de artesãos~ pequenos e minipro
dutores furais e pe(fuenas e microeri:lpresas. 
às de uso intenSivo de mB.térias-priiTlas e mão
de-obra lo-caiS e as que produzam alimentos 
básicoS para consumo da população, bem co
mo aOs projetas de irrigação de até cinqUenta 
hectares, quando pertencentes aos citados 
produtores, sUas associações e cooperativas; 

IV-distnbuiç_ão espacial aos créditos, de 
forma a beneficiar as Unidades Federativas 
de cada Região, na proporção direta de Sf!ll 

contigehte populacional e na proporção inver
c sa de s~ rertda per cãpita; 

V- ~servação do melo ambiente; 
\11-adoção de prazos e carência, limites 

de financiamento, juros e outros- encargos di
ferenciadoà ou favorecidos, em funç_ã_o dos 
aspectos .sÕ'tiais, econõrl1-lco~ tecnológicos e 
espaciais doS..~mpreendimentos; 

VIl- coojun~o do crédito com a assistên~ 
_óa téc;nic_a, no- C~o de setores tecnologica-
mente caren,te,s; ~. _ 

'l/UI- c;?rçamentaçãÕ- anual das aplicações 
· dos recUrsos; · -

IX-L!SO criterioso dos recursos· e adequa
da política de garantias, com !_imitação das 
responsabilidades de créditO ·par cliente_ ou 
grupo económico, de forma a atender a um 
universo maior de beneficiários e assegurar 
racionalidade, eficiência, eficácia e retomo às 
aplicaçõeS; , · · 
X- apOio à criação de novos centros, ativi4 

dades e 'p'óíoS ·dinâmicos, flõtâdalnente em 
áreas interioranas, que estimulem a reçiução 
das disparidades intra-iegionais de renda; 
XI- proibição de aplicação de i-e cursos a 

fundõ perdido, ressalvado o disposto no § 3ç 
do art. 49. . 

Parágrafo único. É assegurado às ativida~ 
des produtivas de artesãOs, mini e pequenos 
produtores· rurais, péque_nas é mfcrOempre
sas, o mínimo de vinte por cento das aplica
ções doS Fundos de que trata o art_, 19 desta 
Lei. 
n-Dos-Béneliciários 
Art. 49 São beneficiáriOs dQs recursos dos 

Fundos ConstitudOÍl.ais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores 
e empresas, pessoas físicas e jCtridicas, além 
das cooperativas de produção que desenvol
vam atividades produtivas nos setores agrope
cuário, mineral, artesanal, indUstrial e agr.oin
dustrial das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste. 

§ 19 No çaso de áreas pioneiras e de ex
pansão da Fronfeita Agrícola das regiões Nor
te e CeritrO-Oeste, poderão ser financiados 
projetas de_ infra-estrutura econõmka de 6r~ 
gãos e entidades públicas, até o limite de vinte 
e cinco poi-. cento dos recursos previstos para 
os respectivos Fundos. 

§ 29 Os financiamentos para atividades 
de comercialização do setor produtivo somen
te serão destinados,,:) investimentos fixos. 

§ ~- Com o objetivo de fomentar o desen.
volvimento regional, o.s F!mdos Constituicio~ 
nais de Financiamentos poderão, anualmente, 
desti_na_r até __ çlez por cento de s_eus resultados 
para custear a relizaÇão de estudos e pesqui-
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sas, especialmente os voltados para as condi
ções de mercado de produtos regionais, as 
possibilidades de novas culturas e negócios 
e o aproveitamento_ de matérias~primas locais, 
através de organismos de reconhe-cida _indo
neidade técnicoMdentífica. 

§ 4<? No caso_ de produtores e empresas 
beneficiárias de fundos de inc;entivos regionais 
ou setoriais, a concessão de financiamentos 
de que trata esta Lei fica condicionada à regu
laridade da situação para com a Comissão 
de Valores Mobiliários e os citados fundos de 
incentivos. __ 

§ 59 É assegurada a destinação de no mí
nimo vinte e cinco por cento dos recursos 
dos Fundos Constitucionais a Financiamento 
e programas de apoio às micro e pequenas 
empresas e a pequenos produtores rurais, as-
sim definidos em Lei. ' 

Art. 59 Para efeito de aplicação dos recur
sos. entende-se por: 
1-Norte, a região compreendida pelos Es

tados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rorai
ma. Rondônia e Tocantins: 

li-Nordeste, a região abrangida pelos Es
tados do Maranhão, Piauí, Ceará, RiO Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, SE;1"
gipe e Bahia, além da parte do Estado de 
Minas Gérais incluída na área de atuação da 
Sudene; 

ill -Centro-Oeste, a região de abrangêrida 
dos Estados de Mato-Grosso, Mato-Grosso do 
Sul, Goiás e Distrito federal; 

IV-Semi-árido, a região inserida na área 
de atuação da Superintendência de Desenvol
vimento do Nordeste __ (S_l,!_dene) cOm precipi
tação pluviométriCa média anual igual ou infe-. 
rior a 800mm, definida em portaria desta Au
tarquia. 

DI-Dos Recurs_os e Aplicaçõe_s 

Art. 69 Constituem forlteS de· recursos dos 
Fundos Cohstitucionais de Finã.ncii3mento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 
1- três por cento do produto da arreca

dação do imposto sobre renda e proventos 
de qualquer naturez~ e do imposto sobre pro
dutos industrializados, entregues pela União, 
na formado art, 159, incisol,alíneacdaCons
tituição Federal; 
II-os retornos e resultados de suas aplica

ções; 
UI- o resultado da remuneração dos recur

sos momentaneamente não aplicados, calcu
lado com base em indexador ofi<::ial, a partir 
do trigésimo dia do seu ingress_o nos bancos 
respectivos; 

IV-contribuiçõe_s, doações, financiamen
tos e recursos de outras origens, concedidos 
por entidades de direito público ou privado, 
nacionais ou estrangeiros; 

V-dotações orçamentárias ou outros re
cursos previstos em Lei. 

Parágrafo único. Nos casos dos recursos 
previstos no inciso I deste artigo, será obser
vada a seguinte distribuição: 

1 -seis décimos por cento_ para o Fundo 
Constitucional de Financiamerito do Norte; 

--2-um inteiro e oito- décimos por cento 
para o Fundo ConstituCional de Financiamen
to do Nordeste; e_ 

3-seis décimos por cento para o Fundo 
Constitucional de Fmanci!mlento do Centro
Oeste. 

Art. 7<~ As liberações, pela Secretaria do 
Tesouro NaciOnal, âOS Vaiares destiriados a 
cada um dos' Fundos ora instltuidos, serão 
feitas diretamente em favor das instituições 
financeiras federais de caráter regional, nas 
mesmas datas e, no que couber, segundo a 
mesma:si_stemática .adotada na transferência 
dos recursos dos Fundos de Participação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. A -Receita Federal infor
mará meriS-almente às instituições financeiras 
federais de caráter regiorial: a soma da arreca
_dação do imposto sObre renda e proventos 
de qualquer natureza e do imposto sobre pro
dutos industrializados; o valor das liberações 
efetuadas para cada Fundo, bem como a pre
visão de datas e valores das três liberações 

- imediatamente_subseqüentes. 
Art. SQ Constituem aplicações dos Fun

dos ConstltLidonais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste; · 
1- financiamentos diretos ao setor produ· 

tivo de cada Região, atendidos os requisitos 
dos capítulos I e 11; e 

II- repasses a bancos estaduais. 
Art. ~ Os FUildos gozarão de isenção tri

butária estan-ao oS seUs resultados, rendimen
tos e operações de financiamento livres de 
qualquer tiibUto Ou -cõritiibuição, incluSive o 
Imposto sobre operações de crédito, imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza 
e as contribuições do PIS, PASEP e ANSO
CIAL 

Arl 1 O. A critério das instituições finan
ceiras federais de caráter regionar poderão ser 
repassad_os recursos dos FQndos ConStitucio
nais de Finaricicimento dó Norte, Nordeste e 
Ceritro_,.-Oeste.:a DãnC:os -estaduais com capaci
dade técnica- ConiprOYada e "Com estrutura 
operacional e adminlstrativa aptas a realizar, 
em segurança e no -estrito cumprimento das 
diretrizes e normas estabelecidas, programas 
de crédito especificamente criados com essa 
finalidade. 

N- Dos Encargos Financeiros 

- Art. 11. Os financiamentos concedidos 
com recursos dos Fundos ConstituciOnais de 
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro
Oeste estão sujeitos ao pagamento de juros 
e encargos de atualização monetária. 

Art. 12. As a:tividades prioritáriaS e de rele
vante interesse para o desenvolvimento eco
nômico e social das Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste _terão redução de encargos fi. 
nanceiros, refer61ltes a juros e atualização mo
netária. 

§ 19 Para efeito do benefício previsto nes
te ~rtigo, deverão ser estabelecidas diferen
ciais de prioridades e de encargos financeiros, 
de acordo com a n._atureza do empreendimen
to, _a finalidade dos financiamentos, a _locali
zaÇão e o porte da empresa financiada. -

§ _2_9 Os beneficias previstos no presente 
artigo serão concedidos exclusivamente a fi
nanciamentos destinados a investimento$_fi
xos diretaiTiente pi-Odutivos, contratados por 
produtores individuais e empresas brasileíras 
de capital nacional. 

§ 31 Sem- prejuízo das medidas judiciais 
cabíveis, incluSive de natureza executória, o 
mutUário é sujeitO, no caso de desvio na-·apn
cação dos recursos, fi perda de todo e qual
quer beneficio financeiro, especialmente os re
lativos a juros e atualização monetária. 

.Art. 13. -As taxas de juros, nestas jnduídas 
comissões e quaisquer outras remunerações, 
direta ou indiretamente referidas à concessão 
de crédito, não poderão ser superiores a oito 
por cento ao ano, para os pequenos e mlnipro
dutores rurais e pequenas microe_mpresas, 
nem a dez por cento ao ano1 para as médias 
e grandes empresas. 

V- Da Administração 

Art. 14. Aadministração_de_c_ada um dos 
Fundos COristituciomUs de Fmanciamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste_ será dlstinta 
e autónoma e, observadas as atribuições pre
vistas na presente Lei, será excerdda respecti
vamente pelos seguintes órgãos:: 
I- Conselho Deliberativo das SUperintên

dências de Desenvolvimento das Regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste; e -

11-lnstituiç:ão fmance_if~ federal de carát~r 
regional. _ _ 

Art. 15 .. Çabe ao Conselho Deliberativo. 
das Superintendências de Desenvolvimento 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 

I---:-: aprovar os programas de financiame~to 
de cada Fundo, harmonizando~os com os pla
nos _regionais de desenvolvimento, à vista de 
proposta da respectiva institUição financeira 
federal de caráter regional; 

11- indicar providêhclas para compatibili
zação das respectivas aplicações com ações 
das -demais instituições de deseii\rcilvíri1erito 
regioilal; e 

m- avaliar os resultados obtidos. 
Parágrafo únko. Até o dia 30 de outubro 

de cada ano, as instituiçõeS financeiras fed~
rais de caráter regional encaminharam, à ãpre
ciação do Conselho Deliberativo da respectiva 

·-superifitelidência de desenvolvimento regio
nal, a proposta de aplicação dos recursos rela~ 
tiva aos programas de fmanciamento pará o 
exercício seguinte, a qual será aprovada até 
15 de dezembro. 

Art. 16. SãO atribUições de cada uma ·das 
instituições federais de caráter regional, nos 
termos da lei: 
_ I- gerir os recursos; 
D- definir normas, procedimentos e condi

ções operacionals; 
DI - enquadrar as propostas nas faixas de en

cargos, fixar os juros e defmir os créditos; 
N -formafizar contratos de repasses de re

c_ursos para outras instituições credencladas 
como agentes financ~iros do fundo; 

V- prestar contas sobre os resultados al
carlçadoS, de"seinpenho e estado dos recursos 
e aplicações; e 
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VI- exercer outras atividades inerentes à 
função de 6rgão administrador. 

Art. 17. OBancodaAmazôniaSA-Ba
sa, o Banco do Nordeste do Brasil S.A- BNB 
e o Banco do Brasil S.A-BB são os adminis
tradores do fundo Constitucional de Financia
mento do Norte-.- FNO, do Fundo Constitu
cional de Fmandamento do Nordeste ~ FNE 
e do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste·_- FCD, respectivamente. 

§ ]9 O Banco do Brasil SA. transferirá a 
administração, patrimônio, operações e recur
sos do Fundo Constitucional de Financiamen
to do Centro-Oeste - FCO-pãra o Banco de 
Desenvolvimento do Centro-OeSte,. após sua 
instalação e entrada em funcionamento, con
forme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ :29 Obede.cida a transferência prevista 
no parágrafo anterior, os recursos do Fundo 
Constitucional de_ Financiamento do CentraR -
Oeste - FCO poderão, a Critério do Banco 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste.,_s_er ~
passados a bancos oficiais fedefa_is que aten
dam aos requisitos do art. 1 O desta lei. 

Art 18. Cada instituiÇão financeira federal 
de caráter regional fará jus à taxa de admínis
tração de até dois por cento ao ano:, calculada 
sobre o patrimônlo líquido-do Fundo respecR 
tivo e apropriada mensa1mente. 

§ j 9 Na aplicação dos recursos, as instala
ções financeiras fed~rais de caráter regional 
e os agentes financeiros credenciados podeR 
rio cobrar de/ credere_ compatível com os ds_
cos assumidos pelos fmanciamentos conce
didOs e adequado à função social de cada 
tipo de operação, repeitados os limites de enR 
cargos fixados no art. 13 desta lei. 

§ 29 As perdas operacionais resultantes 
de calamidades. públicas ou acidentes climá
ticos·· serão debitados ao Fundo respectivo, 
bem como outras perdas extraordinárias deR 
correntes de determinações legais ou oriun
das de normas da autoridade adritinistfcltivã. 

V1- Do Controle e Prestaçã.c de' Contas 
Art. 19. Cada Fundo terá contabilidade 

própria, registrando todos os atos e fatos a 
ele referentes, valendoRse, para tal, do sistema 
contábil da respectiva instituição financeira fe
deral de caráter regional, no qual deverão ser 
criados e mantidos subtítulos especfficos para 
esta finaUdade, com apuração de resultados 
à parte. 

Art. 20. -As ii1stituições financeiras fede
rais ,de_ca;ráter regional farão publicar semesR 
tralmente os balanços dos respectivos Fun
dos, devidamente auditados. 

Arl 21. Cada instituição financeira federal 
de caráter regional apresentará, semestral
mente, ao Conselho D.elib~rativQ.da___superin~ 
tendência de desenvolvimento de sua respec-_ 
tiva região, relatório circunstanciado sobre as 
ativid.ades desenvolvidas e os resuJtados ob
tidos. 

§ ]9 O exercício financeiro de cada Fun
do coincidirá com o ano civil, para fins de 
apuraçãO de resultados e apresentação de re-
latórios. . ... . 

§ 29 Deverá ser contratada _auditoria ex
tema. à expensas do_Eundo para certificação 

d~ cumprimento das disposições constitucio-
nais e legais estnbelecidas, além do exame 
da$ contas e outros procedimentos usuais da· 
audftagenL ' 

§ 39 Os bancos administradores deverão 
colocar, à disposição dos órgãos de fiscali
zação competentes. os demonstrativos, com 
posições de final de mês, dos recurso,:;, aplicaR 
dos e restJ!tados dos Fundos respectivos. 

§ 49 _O balanço, devidaniente auditado, 
~fâ encaminhado ao Congresso Nacional, 

-para efeito de fiscalização e controle. 
Wl- Das Disposições Gerais e Transit6rias 
Art. 22. _ -D disposto no parágrafo único do 

art. 3_9_ desta lei será de _for_rna progressiva no 
prazo de cinco ancs. 

Art. 23. Durante cinco ano&. a partir da 
vlgêncià desta lei, os fmanciamentos conceR 
elides com recursos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste- FNE a proR 
dutores e empresas localizadas na área do_ 
serniRi\ri_do _do. Nord~ste .s~rão b~neficiadas _ 
cortneduç_ão adicionalde_d~ por cento sobre 
os erlcãrgos de atualização monetária. . 

Arl 24. Até a aprovação da proposta preR 
vista no inciso_ I do art._lS_desta lei, são as 
instituições financeiras federais de caráter re-. 
gional autorizadas a aplicar os re_ciú;SOs dos 
respectivos Fundos de acordo com as direR . 
trizes gerais estabelecidas no art. 39 do_ pre
sente diploma legal. 

§ 19 Dentro de sessenta dias,_ a partir da 
publicação desta l~J. as instituições financeiras . 
federais de caráter regional apresentarão, aos 
Conselh_os Delib_erativ6s das respédiVas supeR · 
rintendências de desenvolvimento regiona1, aS 
propostas de financiamento de que trata ci 
parágrafo único do art. 15 desta lei, as quais 
deverão ser aprovadas até sessenta dias após 
o recebimento. 

§ 29 As operações reali:~;adas antes da 
aprovação de que trata o parágrafo anterior, 
peJas it?stituições. financej~ fec;t~rai$ de caráR. 
ter regional, com os recursos dos Fundos. 
Constitucionais de Fin~ncjamento do Norte,_ 
Nordeste e CentroROeste, ficam ao abrigo da· 
presente lei, inclusive para efeito de eventuais 
beneficias financeiros. 

Art. 25.___ _Enquanto não forem aprovados 
os programas e respectivos encargos finacei-. 
ros, na forma do arl 12 desta lei, as faixas 
diferenciadas serão as seguintes: 

l-Faixa, "A" de prioridade: coeficiente de 
atualização monetária de cinqüerita por cento, 
aplicável a contratos de empréstimos e fman
cia-mentos concedidos e pequenos e miR 
croempresârlos rurais e urbãnos, bem como -
a empreendimentos de agricultura Irrigada no 
semiRárido _da região Nordeste, com área de 
até dez hectares; r 

11- Faixa "B" de prioridade: coeficiente de 
atualização monetária de setenta e cinco por 
cento. aplicável a contratos de empréstimos 
e fulariciamentos concedidos a riiédlos produ R 
tores ruraiS e pequenas e médias empresas 
urba.rias qu·e utilizarem, de forma _intensiva, 
maoRde-obra e· matérias-primas locais. 

Art. 26. -Esta lef entra em vigor na data
de sua publicação. 

Arl 27. Revogam R se as disposições em 
contrário. . 

O SR. PRE&JDEI'11'E _ _{Iram_ Saraiva) -
Efn discussão a redaçã final (PauSa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
. Os Srs... Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. 

Aprovada. 
O projeto vol~ à Ç~n:tara dos Deputad?s· 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, a PresidênCia enR 
cerra esta sessão extraordinária, e convoca ou R 
tra para às 13 hOi-ã:S-e-45 ffikltitos, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
101, de 1989 (n" 208/89, na origem), de 
18 de maiO de 1989, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli~ 
beração- do Senado a escolha do Sr. Da~ 
vid Silveira da Mota Júnior, Ministro de 
Primeira Oasse, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Oriental do CJru. 
Q"-:JaL 

Item 2: 

Discussão, em turno úniQJ, do Parecer 
da Comi.s:são de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 
102. de 1989 (n' 209/89, na origem), de 
18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República subR 
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. GUPerto Coutinho Paranhos VelloR 
so, Mi_nisV9 de Primeira--tl~sse, da carR 
reira de DiRlomata, para exercer a função 
de Embaixãdor do Brasil juntp .ao Estado 
do Vatica_nq. 

Item 3: 

DiscussãO, em tUino único, do Parecér 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
103, de 1989 (n' 210/89, na origem), de 
18 de maio de 1989, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliR 
beração do Senado a escolha do Sr. Mau R 
rício Carneiro Magnavita, Ministro de SeR 
gw1da Classe, da çarreira- de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do 
BrasiLjunto à República do l.Jbano. 

Item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da- Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional !?Qbre a Mensagem n9 . 
111,_ de 1989 (n9 225/89, na origem), de 
30 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República subR 
rileteà deJiberaÇã:o d-õ senadO a eScOlha 
do Sr. Dario Moreira de Castro Alves, MiR 
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nistro de Primeira Oasse, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Po
pular da Polónia. 

Item 5: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações EXteriores e 
Defesa Nadana1 sobre a Mensagem n? 
130, de 1989 (n° 288/89, na origem), de 
22 de junho do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a e$Colha 
do Sr. Affonso Arinos de Mello F rance, 
Ministro de Primeira Oas.&e, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 

Embaixador do Brasll junto ao Reino dos 
Países BaiXos. 

ltem6: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Na<:içmal sobre a Mensagem n" 

_131, de 1989 (no 289/89;-n.a ottgeni), de 
22 de junh.o do corrente ano, pela qual 
9 Senhor Presidente da República subR 
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Marco Cesar Meira Naslausky, Mi
nistro de Primeira Classe, da carreira de 
.Piploi"riata, para exercer a função de Em R 
baixador do Brasil junto ao Reino da B.él
gica. 

Item 7: 

DisCussão, em turno úriiéo, do Parecer 
da Com:.-..,ão do Distrito Federal, sobre 
a Mensagem n" 132, de 1989 (n? 287/f!I.J, 
_na origefn), de 22 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da 

·República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Sr. Wanderley Ballim 
da Silva, para exercer o cargo de Vic__e-Go~ 
vemador do Distrito Federal. 

O SR. PRESJDENTE (Iram _8avaira)- E$
tá encerrada a sessão. 

- (Levantã-se a sessão às 13 horas e 44 
minUtos.) 

Ata da 99" Sessão, em 30 de junho de 1989 
3• Sessão Legislativa, Ordinária, da 48• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 13 HORAS E 45 M/N{ffOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES, 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior - Leopoldo Peres - Carlos De'Carli -
Aureo Mello- Ronaldo Aragão- Olavo Pires 
- Almir Gabrlel-Jarbas Passarinho- Moi
sés Abrão- CarlOs Patrocínio -Antonio Luiz 
Maya - Alexandre Costa - Edlson Lobão 
-João Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo 
Napoleão - Afonso Sancho - Mauro BeneR 
vides - José Agripino !....._ Lavoisier Mala - __ 
Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -
Marco Maciei-Mansueto de Lavor- Divaldo
Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Viana 
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José 
lgnácio Ferreira~ Gersón Camata- Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro- Itamar Franco 
-Alfredo Campos .....:: Ronan Tito - Severo 
Gomes - Fernando Henrique Cardoso -
Mauro Borges -Irem Saraiva - Pompeu de 
Sousa - Maurído Corrêa - Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Ro
cha - Márdo Lacerda - Mendes Canale - -
Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins -
Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Carlos 
Oliarelli -José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Corneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 57 Srs. Senac;lores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a ses'são. 

Sob a proteção de Deus, iniclamos nos_sos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 1 ~Secretário. _ 

É lido o seguinte 

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•193, DE 1989 

Dispõe sobre o Estatuto .da Cdança e 
_do Adolescente, e dá'outras providências. 

a·congresso Nacional decreta: 

LIVRO I 
PARTE GERAL 

TtrULOI 
Das Disposições Prellnúnares 

Art..---19 _ Esta lei dispõe sobre a prOteção 
eSp'ecial à criança e ao adolescente. --

__ Art. ~ Considera·se criança, para efeitos 
desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre 12' 
(doie) e 18 (dezoito) anos de idacte. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em 
lei, apliCa-se excepdonalmente este Estatuto 

·:ãs pessoas entie 18 (áezoito) e 21 (vinte e 
uril) anos de idade. 

Art. 3~ A c:ricmça e o adolescente go.zam 
de proteção especial e Ser-lhes-ão proporc:io
nadãS ·oportunidades e facilidades, por lei ou 
Por õutros tneíóS, a fim de lhes facultar_ o de· 
senvolvimento tisico, mental, moral, espiritual 
e·sdélal, em condiÇões- de liberdade e digni
dade. 

Art. 49 É deve da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetlva
ç_ão dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação~ ao lazer, à profis
sionalização, à cuhura,_à dignidade, ao respei
to, à liberdade e_à convivência familiar e comu
nitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade 
compreende: 

I- a primazia de receber proteção e so
corro em quaisquer circunstâncias ; II-a 
precedência no atendimento por serviço de 
relevância pública ou órgão público de qual
quer Poder; 

nr..:.:.....a preThfêhc!a naforinulação e na exe
cução das políticas sociais públicas; 

JV- o -aquinhoamento privilegiado de re
cursos públfcos nas áreas relacion-adas com 
a proteção_ à infância e à juveritude. 

Art. 5? Nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, cruelda
de e opressão, punido na forma da lei qualquer · 
atentado, por ação õt.i omisSão, aos seus direi
tos fundamentais. 
· Art. 6° Na -interpretação desta lel Ievar-se

ão em coilta_os firis -socíais ã que "ela se dÍrige, 
as exigênciaS do bem Corfium, os direitOs e 
deveres individuais e ·cõlefiVOS, e a condição 
peculiar da criança e do adolescente como 
peSso-aS em desenvolvimento. 

TÍTULO 11 
Dos Dlreltos Fundamentais 

CAPITULO I 
Do Direito à Vida e à Saúde 

Art. 7~ A criança e o adolescente têm di
reito a proteção à vida" e à saúde, median.te 
a efetivação de poUtlcas sociais públicas que 
permitam o n-ascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas dé 
existência. 

Arf. & É assegurado à- gestante, attavés 
do sistema único e descentralizado de saúde, 
o atendimento pré e perinatal. 

§ 1 o A geStante será encaminhada aos di
ferentes níveis de atendimento, segundo crité
rios médicos çspecíficos, obedecendo-se os 
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princípios de regionalização e hierarquização 
do sistema. 

§ 2~ A parturiente será atendida preferen
cialmente pelo mesmo médico que a acompa
nhou na fase pr~nataJ. 

§ 3o Incumbe ao poder público propiciar· 
apoio alimentar à gestante _e à nutriz que dele 
necessitem. 

Art. 9? O poder público e as demais insti
tuições propiciarão as _-condições adequadas 
ao aleitamento matemo, inclusive aos filhos 
de mães subm~tidas a medida privativa de 
[iberdade. 

Art. 1 O. Os hospitais e demais estabeleci
mentos de atenção à saúde de gestantes, pú
blicos e particulares, são obrigados a: 

1-manter registro das atividãdes desenvol
vidas, através de prontuários individuais, pelo 
praz:o de 18 (dezoito) anos; _ _ 

II- identificar os partos, mediante a ob_ten
ção de únpressáo prantar do recém-nascido 
e digital da mãe, sem prejuízo de outras formas 
normalizadas pela autoridade administrativa 
competente; 

III- proceder a exames visando _ao diag
nóstico, terapêutica e aconselhamento das 
doenças devidas a erros inatos ao metabo
lismo do recém-nascido, bem conio a orientar 
os pais sobre possíveis malformações congé
nitas e outros problemas genéticos; 

IV- fornecer à parturiente ou a seu respon
sável, por ocasiáÇI da alta médica, declaração 
de nascimento onde constem nece_s.sariamen
te_as intercorrências do parto e do desenvol· 
vimento do_neonato. 
V- manter alojamento conjunto, posslbi- -

litando ao neonato a permanência junto à 
mãe. 

Art. 11. É assegurado atendimento mé
dico- à criança e a_o adolescente, através do 
sistema único e descentralizado, garantido o 
acesso universal e igUalitário às açõeS e servi
ços-para promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 

§ 1 o A criança e o adolescente portadores 
de deficiência_ fis_ic_a, -5eilsoríal ou mental rece
berão_atendimento especializado. 

§ 29 Incumbe ao poder público fornecer 
gratuitamente, àqueles que necesitarern, os 
medicamentos, próteses e outros recursos re· 
lativos ao tratamento ou reabilitação. 

Art. 12. Os estabelecimentos de atenção 
à saúde deverão proporcionar Condições ade
quadas à permanência dos pais ou respon
sável, nos casos de inte_mas.-ão de cyiança ou 
adolescente. 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confir
mação de maus-tratos contra criança ou ado
lescente serão obrigatoriamente comunica
dos ao Conselho Tutelar da respectiva loca
lidade. 

Art. 14. O serviço. único e descentralizado 
de saúde promoverá programas de assistência 
médica e odontológica para a prevenção das 
enfermldades que ordin~riªmente afetam a 
população infantil, aSSim- como campã:hhas 
de educação sanitária para pais, mestres e 
alunos. _ _ · 

Parágrafo único. É obrigatória a vacipação 
das crianças contra as enfermidades endê-

- micas nos casos recomendados pelas autori
dades sanitárias. 

CAPITULO n 
Do Direito à Uberdade, ao Respeito 

à Dignidade 

Arl 15. A criança e o adolescente têm _di
reito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de de
senvolvimento físico, psíquico e social, e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 16. O direito à liberdade compreen
de, dentre outros, os seguintes aspectos: 

l-liberdade de ir, vir e estar nos logra
douras públicos ~ espaços comunitários, res-
salvadas as restriÇões legais; 

n -liberdade de opinião e de expressão; 
lU -liberdade de crença e culto religiosos; 
IV -liberdade de brincar, praticar esportes 

e divertir-se sadiamente, segUndo as necessi
aades e características de sua idade; 
V- liberdade de participar da vida familiar 

e comunitária, sem discrimiriações; 
VI -liberdade de participar da vida politica, 

na forma da lei; 
VII-liberdade de buscar refúgio, auxt1io e 

orientação quando vitimizado; 
VIII -liberdade de recorrer à autoridade 

competente e·m caso ~ colidência de interes
ses_ com os pais ou responsável. 

Art. _ 17. - O _direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica 
e moral da criança e do adolescente, abran
gendo a preservação __ da im~gem, da identi
dade, da autonomia, dos valores, idéias e cren
ças, dos espaços e_ objetos pessoais. 

Arl 18. J:: _dever de todos velar pela digni
dade da _criança ou adolescente, pondo-os a 
salvo de qualquer tratamento desumano, via

- lento, aterrorizant~. vexatório ou constrange
dor. 

caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente pata a solução da diver
gência.· 

Art 23. Aos pais incumbe o dever de sus-
tento, guarda e educação do& filhos menores, 
cabendo-lhes, ainda, a obrigação de-Cumprir 
e fazer cumprir as determinaÇões judiciais im~ 
postas no interesse dos mesmos. 

Ait. 24. A falta ou a carência de recursos 
materiais não constitui motivo suficiente para 
a perda ou a suspensão do pátrio poder.lnexis
tindo outro motivo_, que por si só autorize a 
decretação da medida, a criança ou adoles
cente será mantido em sua família de origem, 
a qual deverá obrigatoriamente ser incluída 
em programas oficiais de auxtlio. -

Art. 25. A perda e a suspensão do pátrio 
poder serão decr~tadas judicfalmente, em pro
cedirilentO contraditório, rios -casos-preVIstos 
na legislação civil, bem como na hipótese de 
descwnprimento injustificado dos deveres e 
obrigações a que aJude o art. 23. 

SEÇAOII 
Da Família Natural 

Art. 26. Entende-se por família natural a 
comunidade formada pelos pais, ou qualquer 

--(fEdes, e SeUs descendentes. - . -
Art. 27. Os filhos havidos fora do casa

mento poderão -ser reconh-eCidoS pelos pais, 
coõjuntã ou separadamente, no próprio termo· -
de nascimento, por testamento, mediante es
critura ou Outro dOCumeTito Público, quãkiuer 
que seja a origem da filiação. 

Parágrafo único. o reconhecimento pode 
preceder o nascimento dó filho ou suceder-lhe 
aO falecimento, se deixar descendentes. 

Art 28. O reconhecimento do estado de 
flliação é direitO personalíssimo, indisponível 
e imprescritível, podendo ser exercitado contra 
os pais, ou seus herdeiros, em qualquer tem
po, observado o segredo de Justiça: -

CAPITULO lll SEÇÃO m 
Do Direito à Família Da Família Substituta 

e à Convivência SUBSEÇA-o 1 
Coniunitárla 

Disposições Gerais 
SEÇÃOI G Art 29. A colocação em lar substituto far~ 

Dis~s~ções erals se-á mediante guarda, tutela ou adoção, inde-
ArL 19. Toda ctlança ou adolescente tem pendentemente da situação juridica da criança 

Q,i[gito a ser criado .e educado no selo da_famí- . ,. ou_ adoje_scente, nos termos desta lei. 
_Ua natural e, excepcionalmente, em família § 19 S~mpre que possível a criança ou 
substituta, assegurada a convivência com os adolescente d.ev~rá ser previamente ouvido, 
membros de sua famflia e com as pessoas e a sua opinião 9evidamente considerada. 
de sua comunidade, como fqrma de partlci- § 2> Na apreciação do pedido Ievar-se-á 
pação na SoCiedade. _em conta Q_grau de parentesco, a relação de 
~ 20. ___ Os filho&._bavidos ou não da rela~ afio_i_dade__ou de afetividade, a fim de evitar 

ção do casamento, ou por adoção, _terão oS ou minorar as conseqüências emocionais e 
mesmos dire_itos_ e qualificações, proibidas psicológicas decorreqtes da medida. 
quaisquer_ designações discriminatórias relati- Art. 30. Não se deferirá colocação em lar 
vas à filiaç-ão. . substituto a pessoa que reYele, por qualquer 

Art. 21. .t: expressamente vedada qual- modo, incompabbilidade com a natureza-da 
quer distinção entre filiação legítima e ilegíti- medida, ou não ofereça ambiente familiar.ade-
ma, natural e civil, para efeito de reconhe- quado. 
cimento de direito ou privilégio legal. Art 31. A colocação em lar substituto não 

.Art. 22.- O pátrio poder será exercido em admitirá transferência da criança ou açj:oles- . 
jgualda;de de condições, pel9 pai e pela mãe, cente a tercefros ou a entidades govemamen- _ 
na forma do que dispuser a legislação civil, ta'is ou não goverriamentais, sem autorização 
.~sseguradO a qualqer d~les o direito de, em judicial. 
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Art. 32. A colocação em lar substituto es- Art. 41. O adotando "deve contar com no 
trangeiro constitui medida excepcional, so- - 1-náX:imo 18 (d~Oito) -anos à data do pedido~ 
mente admissível na modalidade de adoção, salvo se já estivesse sob a guarda ou tutela 
sempre precedida por tutela, pelo prazo míni- dos adotantes anteriormente àquela idade. ' 
mo de 1 (um) ano, para efeito de estágio .de Art__ 42. A adoção atribui a condlção de 
convivência, e desde que esgotadas as possi- ftlho ao adotado, com os mesmos direitos e 
bilidades de manutenção da criança na pró- deveres, inclusive sucessórias, desligando-o 
pria família ou em novo lar no País. de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo __ 

Art. 33._ Ao __ assumir a guarda ou a tutela, os impedimentos matrimoniais. 
o responsável prestará compromisso de bem § j 9 Se um dos cônjuges ou concubinas 
e fielmente desempenhar o encargo, mediante adota filho do outro, mantêm~se os vínculos 
termo nos autos.. de filiação entre o adotado e Q çônjuge ou 

SUBSEÇÃO II concubino do adotante e os respectivos pa~ 
Da .Guarda rentes. -

§ 2~> É recíproco o direito sucessório entre 
Art. 34. A guarda obriga à prestação de o adotado, seus descedentes, o adotante, seus 

assistência material. moral e educaci9nal à ascedentes, descedentes e colaterais até o 4 9 

Cn'anra ou adolescente, con'en'ndo a seu de-
~ 1

' grão, ob-Servada a ordem de vocação here-
tentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive ditária. 

- d 21 § 19 A guarda destina-se a regularizar a Art. 43. Po em adotar os maiores de 
detenção de fato, podendo ser deferida liminar (Vinte e um) anos, independentemente do es-
ou incidentalmeote nos procedimentos de tu- tado civil. 
tela e adoção, exceto adoção internacional. § 1 ~ Não podem "adotar os ascedentes ~ 

§ 2? ExCePC:iorialmente, deferir-se-á os irmãos do adotando. 
guarda, fora dos casos de tutela e adoção, § 29 A adoção por ambos os cônjuges ou 
para atender a situações peculiares, ou suprtr concubinas poderá. ser formalizada desde que 
a falta eventual do_s pais ou responsável, po- um deles tenha completado 21 (vinte e um_) 
dendo ser deferido o direito de repreSentação, anos de idade, comprovada a estabilidade 
para a prática de atos -determinados, conjugai ou conc1.1binária. 

§ 39 A guarda confere à criança ou ado- _ _§ 39 O adotante há d~ ser, pelo menos, 
lescente a condição de dependente para todos 16 (dezesseis) ano,s mais velho que o adotado. _ 
os fins e efeitos de direito. .- ----. .§ 4~ Osdivorciadoseosjudicialmentese-

Art. 35. O poder público estimulará, atra- Parados Poderão ad6fu:r conjuTitamente, con-
vés de assistênc;ia jurídica, incentivos_fiscais tando que acordem sobre a guarda e o regime 
e subsídios, o acolhimento sob a forma de de visitas, desde que- iniciado o estágio de 
guarda de criança ou adolescent~ _órfão ou convivência na constância da sociedade con-
abandonado. jugal. _ --- .-_ -

Art. 36. A guarda poderá ser revogada a § 5~ A adoÇão pÔde rã ser deferida ao ado-
qualquer tempo, medianteato'judic:ial funda~ -tante_que, após inequívoca rnanifestação de 
mentado, havendo motivo razoável, ouvid.o o vontade, vier a_faleC~r rio c.~:JJSO do procedi-
Ministério Público. menta, antes de prolatada a sentença. 

Art. 44. A adoção apenas será deferida 
SUBSEÇÂO m quando apresente reais vantagens para o ado-

Da Tutela tando, se funde em motivos legítimos e seja 
Art. 37. A tutela será deferida nos termo.s ___ r~®vel supor que entre o adotante e o ado-

.da lei civil, à criança e ao adolescente até 21 tado se estabelecem um vínculo semelhante 
(vinte e um) anos incompletos. ao da filiação. 

Parágrafo único. O deferimento da tutela Art. 45. Enquanto não der conta de sua 
pressupõe a prévia decretação da perda ou adminístração, e saldar o seu alcance, não 
suspensão do pátrio poder. pode _o tutor ou curador, adotar o pupilo ou 

Art 38. Será dispensada a especialização curatelado. 
de hipoteca legal sempre ,que o _tutelado não Art. 46. A adoção depende do consenti-
possuir bens ou rendimentos, ou por qualquer menta dos pais, ou do representante legal do 
outro motivo relevante. _ _ a_o,taQ..o: __ _ 

Parágrafo úniCo. A especialização de hipo- § 1 ~ O consehtiri1ento será- dispensado 
teca legal será também dispensada se os bens, em relação à criança ou adolescente cujos 
porventura existente§: em nem~ do tutelado, pais sejam desconhecidos ou tenham sido 
constarem de instrumento público, devida~ destituídos do pátrio poder. 
mente registado no Registro de Imóveis, e se § 29 Em se tratando de adotando maior 
os rendimentos forern sufic:ientes apenas para de 12 (doze) ãnos de idade, será também ne-
a mantença do tutelado, não havendo sobra cessário o seu consentimento pessoal. 
significativa ou provável. Art. 47. A adoç:ão será precedida de está-

Art. 39. Aplica-se à destituição da tutela glo de convivência com a criança ou adoles-
o disposto no art. 25._ cente. pelo prazo que a autoridade judiciárta 

fixar,~observadas as peculiaridades do caso. _ 
SOBSEÇÃO N § 1 ~ O estágio de convivência poderá ser 
Da Adoção dispensado se o adotando não tiver mais de 

Art 40. A adoção reger-se-á segundo o um ano de idade, ou se, qualquer que seja 
disposto nesta lei. a sua idade, já estiver na companhia do ado~ 

tante durante tempo suficiente para se poder 
avaliar da conv~niência da constituição d.o vín
culo. 

___ § .2? Cumprindo~se o estágio de convi
vência no exterior, a sindicância_ será _§.ul;>sti
tuída por informação prestada pela autoridade 

---judiCTària do domicilio dos adotantes, que po
derá_ valer-se da cofabOra~;:ão de-~gência es_rje
cialliãda. 

Art. 48. O vinculo da adoção constitui-se 
por sentença judiciai, que será inscrita no Re
gistro Civil mediante mãndado, do qual não 
se fornecerá cef1idão. . 

§ 19 A inscrição consignará o nonie dos 
adotantes cOmo' pais, befu como o nome de 
seus ascendentes. . .. -·-- .. __ _ 

§ 29 O reQistro -orfglnal do adotado será 
cancelado por r:nanqado, o qtJal será arqui
vado. 

§ 39 Nas certidões do regi_stro nenhuma 
observação poderá constar sobre a origem 
do ato. 
. _ § _ _A.~> ~A critério da autoridade judiciária, po
çl.er_á ser fornecida certidão para a salvaguarda 
de direitos. . -_ 

§ 59 A sentença_ conferi!-( ao adotado o 
nome do adotante e, a pedido deste, poderá 
determinar a modifica_ção dO prenome. 

§ 6~' A adoção produz seus efeitos a partir 
do trânsito._em Julgado da sentença, exceto 
~ hipótese prevista no artigo 43, § 59 , caso 
ero que terá força retroativa à data do- óbito. 
. 1\rt._ 49. A ad_oç;~6 _é irrogá~l. _ 

.. Arl 50. A ri10rte dos adotantes não resta
b_elece o pátrio poder dos pais naturais. 

Art 51. A autoridade judiciária manterá~ 
em Cada comarCa o~JorO -regional_, l,lffi regis
tro de crianças e adolescentes, e c;iytro de inte
ressados considerados aptos à adoção, deven
do, sempre que possível e conveniente aos 
interesses da crtança ou adolescente! ser obe
decida a ordem de inscrição. 

§ 19 O deferimento da-inscrição dar-se-á 
após prévia consu1ta aos órgãos tê.cnicos do 
Juizado, ouvido o Ministério Públíco. 

§ 29 Não será d~ferida -a inscrição s_e o 
interessado não satisfizer os requisitos legais, 
ou em qualquer_ das hipóteses previstas no 
artigo 30. . _ . 

Art. 52. Cuidando-se de pedido de ado
ção formulado por estrangeiro residente ou 
domiliciado fora do País observar-se-á o dis~ 
posto no artigo 32. 

§ }9 O candidato deverá comprovar, me-
diante docw:nen_t._o __ ewedido pela autoridade 
competente do respectivo dOmicilfo, estar de
_vidamen.te habilitado à adoção, as leis do seu 
país, bem como apresentar estudo psicosso
cial elaborado por agência espedaJizada, de 
idoneidade reconhecida por organismo inter
nacional e credenciada no país de ortgem. 

§ 29 A autoridade judiciária, de oficio ou 
a requeriemnto do Ministérto Público, detenni· 
nará a_ apresentação do texto pertinente à le-
gislação estrangeira, acompanhada de prova 
da respectiva vigência. 

§ 3~ OS documentos em língua estrangei
ra serão juntados aos autos, devidamente au
tenticados pela autoridade consular, observa· 
dos os tratados e canven_ç:ões; iQternÇ~;cionais, 
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e acompanhados da respectiva tradução, por 
tradutor público juramentado. 

§ 49 O estágio de convivência, em qual
quer hipótese, será de, no mínimo, um ano, 
observado o disposto no artigO 47 ~seu pará
grafo 29. Se o adotando possuir 2 (dois) ou 
mais anos de idade, os 15 (quinze) primeiras 
dias do estágio deverão _ser cumpridos em 
território nacional. 

§ 5? Somente se admitirá o infcio do está
gio de convivência no exterior quando os pais 
do adotando, se conhecidos e vivos, estiverem 
destitui-dos do pátrio poder, com sentença 
transitada _em julgado. 

CAPIT(JLO IV 
Do Direito à Educação, à Cu1tura 

e ao Lazer 

Art. _53. A criança e o adolescente têm di-_ 
reito à educação, visando ao pleno desenvol
vimento de s.ua pessoa, preparo para o exer
dcio da cidadania e quaJificação para o traba
lho, assegurando-se-lhes: 
I- igu~dade de condições_ para o acesso 

e permanência na escola; 
O-direito de ser respeitado por seus me_s

tres e piofessores; 
m-direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instânCias escolares su
periores; 

IV-direito de organização e participação 
em entidades estudantis; 

V- acesso a programas de bolsas de estu- _ 
do; 

VI -opção pela escola mais próxima à sua 
moradia. . 

Parágrafo único. É direito do educando e 
de seus pais ou responsável ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar 
da definição das propostas educacionais. 

Art. 54. É çlever do Estado a.ssegurar _à 
criança e ao adolescente: 

1-ensino fundaffiental, obrigatório e gra
tuito, inclusive para os que a ele não_ tiveram 
acesso na idade própria; 
ll-progressiva extensão da obrigatoried_a

de e gratuidade ao ensino méclio; 
lll- atendimento educacional especializa

do aos portadores de deficiência, preferencial
mente na ~de regular de ensino; 

IV-atendimento em creche e pré-escola 
às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos de 
idade; 
V- acesso aos níveis mais elevados do en

sino,-da pesquisa e da cOação artística, segun
do a capacidade de cada um; 

'v1-oferta de e_nsinq notumo regular, ade
quado às .condlçõ_e_s_ do adolesçe_ntes traba
lhador; 

W-atendimento ao educando, no ensino 
fundamental, através .de programas suple
mentares de material didático-escolar, trans
porte, alimen!ilção e assistência à saúde. 

§ 1"' O acesso ao ensino obrigatório e gra
tuito é direito público subjetivo. 

§ 2~' O não-oferecimento do ensino obri
gatório pelo poder público, ou sua oferta irre
gular, importa responsabilidade da autoridade 
·competente. 

§ 3~ Compete ao poder público recensear 
os edw;anctos___no ensino fundametal, fazer
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou res
ponsáveis, pela freqüênda à escola 

§ 4~ &lo responsáveis solidários pela cria
ção e manutenção das creches e pré-escolas 
o poder público e os empregadores em rela
ção aos filhos e dependentes de seus empre
gados. 

Art. !)5. Os pais ou reSponsável têm a 
obrigação de matricular seu~ fi:hos ou pupilos 
nas escolas públicas ou privadas. -

Art. 56._ Os dirigentes de estabelecimen
tos etc ensina fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutela!= os casos de: 
1-maus-tratos envolvendo seus ,:~,!unos; 
n- reiteração de faltas injustificaaas e de 

evasão_ escolar, esgotados os recursos esco
lares; 

m- elevados níveis de repetência. -
Art. 57. Os direitos e d~veres individuais 

e coletivos, a educação sexual, o planejamento 
familiar, a ecologia e a preseJVação do meio 
ambiente deverão obrigatoriamente_ constar 
dos ensinamentos a serem ministrados nas 
escolas de primeiro e segundo graus. 

Art. 58. O poder público estimulará pes
quisas, experiências e novas propostas relati
vas a calendário, seriação, currículo, metodo
logia, didática e avaliação, com vistas à inser
ção de crianças e adolescentes excluídos do 
ensino fundamental obrigatório. 

Art 59._ -No processo educacional respei., 
tar-se-ão os valores culturais, artísticos e histó
ricos próprios .do contexto social da criançn 
e do adolescente, garcmtindo-se o acesso à"$ 
fontes d,e cl,lltul:'a_e a liberdade de çriação. 

Art. 60. - Os municípios, com apoiO dos 
estados e da União, estimularão e facmtar.ão 
a destinação de reçursos e espaços para pro
gramações culturais, esportivas e de lazer vol
tadas à infância e à juventude._ 

CAPITQLO V 
--- Do Direito à Profissionalização e 

à Proteção no Trabalho 

AJ:t 6'1. _A proteç_ão ao trabalho do adoies
cente_é regulada por legislação especial, sem 
prejuízo do disposto nesta ILeL 

~:________ f3?_. __ É pr~ibi_99 __ _q~~lg~er trabalho a 
menores de 14 (quatorze) anos de idade. 

Parágrafo único. Na condição de aprendiz 
sonlente poderão ser admitidOs adolescentf;s 
a partir de 12 (doze) anos de idade. 

Art. 63. Na condição de trabalhador o_u 
de amprendiz, ê conferido ao adolescente: 
r- garantia de direitos previdenclár!os e 

trabalhistas; 
n- !;larantia de acesso e freqüência à esco

la e:n turnos e épocas compatfveis com seus 
interesses, atendidas as peculiaridades locais; 

Ill- horário especial de trab.::Jho; 
w.=- pa:rucipaçãoSinarc-al; 
V- garantia de trabalho protegido ao ado

lescente portador de deficiêÓcia, de acordo 
com a Convenção n9 168 da Organização In
ternacional do Trabalho. 

§ 19 Considera~se aprendizagem a forma
ção profissional metód!C~ que é:orfesponda 
a um prOcesso educacional com deSdobra~ 
mentó_de oficio em operações orderiaâãs em 
conforrnidâde corri urh programa, ·sob Orien
tação de um responsável e em ambiente ade
quado. 

§ 29 Os limites máximos de tempo neces
sário à aprendizagem metódica serão foredos 
per atos do Ministério do Trabalho, ouvida a 
categoria proflssional a qr.1e Corresponda o off
cio. 

Art. 64. Ao adolescente empregado, 
apn;ndiz, em regime familiar de trabalho, alu
no âe escola técnica~ ""ssistido em entidade 
governamental ou não ·governamental, é veda-
de o trabalho: -

"1- notumo, realizado entre as 22 (vinte e 
duas) horas de um dia e as 5 (cinco)" horas 
do di'-' s~te; -
II- perigoso, insalubre e pe'nosó; 
DI- reaJ.jzado em locais. prejudiciais_ à sua 

formação. e ?:C seu desenvolvimento ftslco, psí-
quico, moral e soda!; . . 

lV -p~alizado em horários e ~oca~ _que não 
permitam, a freqüênda à escola 

-Art. 65. Os programas sociais- qüe te
nham por base' o trabalho educativo, sobres
Ponsabilidade de entidade governamental ou 
não governamental sem fins lucrativos, deve
rão _assegt,rrar aos adolescentes_ que _dele parti
cipem-córidições de capa citação para o exer
cido de atMdade- regplar e remunerada. 

§ 1 ç. Éntende-se Por trãbaiho educ.ativo a 
atividadê labdral em _que as exigêndás peda
gógicas _relativas ao desenvolvimento, pessoal 
e social do educando prevalecem sobre o as~ 
peçto produtivo. - · 

§ 29 A remuneração que o adolescente 
receba pelo trabalho efetuado, ou a partici
pação na venda dos produtos de seu trabalho 
nã_o desflgura O. caráter educativo. · 

Art. 66. ' O adoJe:Scente tem direito à pro- -
fissionaliútÇão e à proteção no trabalho, 
abrangendo, entre outros, os seguintes aspec
tos: 

1- respeito à condição pecuHar de pessoa 
em desenvolvimento; 
n- capacitação- proflssional adequada ao 

mercado de trabalho. 

TfrULOJII 
Da Pre~nçã.o 

CAPITQLO I 
Disposições Gerais 

Art. 6_7. ~ dever d~ ~odos prevenir a ocor
rência de situação de risco pessoal ou social 
à criançã e ao adolescente. -

Art. 68: A criança e o adolescente têm di: 
reito à informação, cuhura, lazer, esportes, di
versões, espetáculos, produtos _e serviços que 
respeitem sua condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento. 

Art. 69._ As obrigações previstas nesta lei 
não excluem da prevenção especial outras_de
correntes dos pilh.cíplos por ela adotados. 

Art. 70. A inobservând!:! às normas de 
prevenção importará em reSponsabilidade da 

, pessoa ffsici:i ·ou juridica, rros termos ctesta lei. 
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CAPITULOU 
Da Prevenção Especial 

SEÇÂOI 
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes 

Diversões e Espetáculos 

Art 71. Opoderpúblico,atravésdoórgão 
competente, regulará as diversões e espetá~ 
culos públicos, informando sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomen
dem, tocais e horários em que sua apresen
tação se mostre inªóe_quada. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas di
versões e espetáculos públicos deverão afiXar, 
em lugar visível e de fácil acesso~ à entrada 
do local de exibição, informação destacada 
sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária 
especificada no certificado de classificação. 

Art 72. Toda criança ou adolescente terá 
acesso às diversões e espetáculos públicos 
classificados como adequados para sua faixa 
etária. 

Parágrafo únicO. As c_rianças menores de 
10 (dez) anos somente poderão ingressar e 
permanecer nos locais d~ apresentação ou 
exibição quando acompanhados dos pais ou 
responsável. 

Art 73. As emissoras de rádio e televisão 
deverão levar em conta ~$ peculiaridades do 
público infante-juvenil, preferindo programa
ções com finalidades educativa_s, artístic;as, 
culturais e informativas adequadas à faixa etá
ria recomendada pelo orgão competente. 

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será 
apresentado ou anundado sem aviso de sua 
classificação, antes de sua transmissão, apre
sentação ou exibição. 

Art. 74. Os proprietários, diretores, geren
tes e funcionários de empresas que explorem 
a venda ou aluguel de frt:as de programação 
em vídeo cuidarão para que não haja venda 
ou locação em desacordo com a classificação 
atribuída pelo órgão competente. -

Parágrafo (mico. As fitas ~- que_ alude este 
artigO deverão conter informação sobre a n.:J-
tureza da obra e a faixa etária a que se desti
nam. 

Art. 75. As revistas e publicações conten
do material impróprio ou Inadequado a crian
ças e adolescentes deverão ser comercializa
das em embalagem lacrada, com a advertên
cia de seu conteúdo. 

Parágrafo único. As editoras_cuidarâo para 
que as capas que contenham mensagenspor
nográfk-as ou obscenas sejam protegidas com 
embalagem opaca. 

Art. 76. As revistas e publicações destina
das ao público infante-juvenil não poderão 
conter ilustrações, fotografias, legendas, cróni
cas ou anúncios de bebidas a1cóoli_cas, tabaco, 
armas e munições. 

Art 77. Os responsáveiS por estabeleci
mentos que explorem comercialmente bilhar, 
sinuca ou congénere. e casas de jogos, assim 
entendidas as que realizem apostas, ainda que 
eventualmente, cuJdarão para que não seja 
permitida a entrada e a permanência de crian
ças e adolescentes no local, aflXando aviso 
para orientação do público. 

SEÇÂOII 
Dos Produtos e Serviços 

Art. 78. É proibida a venda, à criança ou 
adolescente, de: 

1-armas, munições e explosivos; 
n - bebidas alcóolicas; ' 
nr-produtos cujos component~s possam 

causar dependência tisica ou psíquica, ainda 
que por utilização indevida; 

w-:....:.::.. foQos de estampido e de artificio~ exce
to aqueles que Pelo ·seU reduzido Potencial 
sejam 'incapazes de provocar qualquer dano 
fiSico em caso de utiíiiação indevida. 

Art. 79. t. proibida a hospedagem de 
crl;:mç_a ou adolescente, em hotel, niotcl,_ pen
são ou estabelecimento congênere, salvo se 
autoriiado ou acompanhado pelos pais ou 
reSponsável. 

SEÇÂOlll 
- Da Autorização para Viajar 

Art. 80. Nenhuma criança poderá Viajar 
para fbta da comarca onde reside, desacom
panhada dos pais ou responsável, sem expres
pa autorização jUdicial. 

r 1 ~ A autorização não será exigida quan
do: 
I-- tratàt-se de comarca contígua à de 

sua residência, se na mesma unidade da fede
ração,- ou incluída na _mesma regiãO metro
põlitana; 

11 - acompanhada de ascendente ou co
lateral maior, até _o terceiro grau, comprovado 
documentalmente o parentesco; 

m - acompanhada de pessoa maior, ex
pressamente autorizada pelo pai, mãe ou res
pbnsável, mediante declaração escrita, dis
pensado o reconhecimento· de finna. 

§ 2~ A autoridade judiciária poderá, a pe
didO dos pais Ou responsáVel, conceder autori
zação válida por 2 (dois) anos. 

Art. 8L Quando se tratar de viagem· ao 
exterior, a autQrªªç__ã.P é dispensável, se a 
criança ou adolescente: 

I - estiver acompanhado de ambos os 
pais ou responsável; 

n - viajar na companhia de _um dos pais, 
autorizado expressamente pelo outro através 
de documento com firma reconhecida. 

Art. 82.- Nenhuma criança ou adolescen
te, nascido em território nacional, poderá sair 
do País eni Companhia de estrangeiro resi
dente ou domiciliado no exterior, sem prévia 
~expressa: autorização judicial. 

UVROD 
PARTE ESPECIAL 

TfrULOI 
- Da Polítlca de Atendimento 

CAPITULO! 
Disposições Gerais 

Art. 83. A política de atendimento dos di
reitos da criança e do adolescente far~se~á 
através de_ um conjunto de medidas governa
mentais e não governamentais, a nível da 
União_, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Art. 84. As nec:essidades. da cri_ança e do 
adolescente deverão ser asseguradas através 
de: 

I - políticas sociais básicas; 
U - políticas e programas ·de assistência 

social, em caráter supletivo, para aqueles que 
deles necessitem; 

I1I - serviços espectais de prevenção _e 
atendimento médi<::o e psicossocial às vítimas 
de negligência, maus-tratos, exploração, abu~ 
so, crueldade e opressão, bem como de identi
ficação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos; -

IV - proteção jurídico-social por entida
des da sociedade dvil de defesa dos direitos 
das crianÇas e adolescentes. 

Parágrafo único- Entende-se por políticas 
sociais básicas educação, saúde e oUtras que
são direitos de todos e dever do Estado. 

Art. 85. São diretrizes da politica de aten
dimento~ 

I - criação de conselhos municipais, es
taduais e nacional de defesa da criança e do 
adolescente, órgãos deliberativos e controla
dores_ das ações em _todos _os ntveis, assegu
rada a participação popular paritária por meio 
de organizações representativas; 

II - manutenção de fundos municipais, 
estadUais e nacional vinculados aos respec
tivos ConselhoS de defesa da criança e do ado
lescente; 

m - criação e manutenção de prOgra
mas específicos, obs_ervada a descentra1ização 
pOfítico-adminislrativa; -

IV - -municipalização da atendimento; 
V - integração de órgãos do judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Pú
blic_a e Assistênc_ia Social, em uin mesmo lo
cal, para efeito de agilização do atendimento 
inicial de adolescentes a quem se atribua auto
ria de ato infracional; 

VI - produção_ e apoio a estudos, pesqui
sas e estatísticas; 

VII - elaboração de material para edUca-
dores; . _ _ _ 

VIII - formação, treinamento e aperfei
çoamento de pessoal dirigente, técnico e auxi
liar dos prográmas de atendimento; 

IX - identificação, registro e difusão de 
programas bem sucedid_os de atendimento;. 

X - conscientiz_a_ção e m_qbilii;ªÇ!_o _d~ 
opinião pública no sentido da indispensável 
participação dos diversos segmentos da socie
dade. 

CAPITULO li 
Das Entidades de Atendimento 

SEÇÃOI 
-Disposições Gerais 

Art. 86. As entidades de atendimento são 
respÕnsáveiS pela manutenção de unidades, 
estruturação e execução de programas prote~ 
tivos e sócio-educativos destinados a crianças 
e adolescentes, em regime de: 

I - orientação e apoio _sócio-familiar; 
II - apoio sócio-educativo em meio 

aberto; 
nr - colocação familiar; 
IV - acolhimento; 
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V - liberdade assistida; 
VI - semiliberdade; 
VII - internação. 
Parágrafo único. -As entídades governa

mentais e não governamentais deverão proce
der a inscrição de seus programas, especifi
cando os regimes de atendimento, na forma 
definida neste artigo, junto ao Conselho Muni
cipal de Defesa_ da Criança e do Adolescente, 
o qual manterá registro das inscrições e de 
suas alterações, comunicando ao_ Conselho 
Tutelar e à autoridade judiciária. 

Art. 87. Asentidadesnãogovemamentais 
somente poderão fundonar depois de regis
tradas no Conselho Municipal de Def~sa: da _ 
Criança e do Adolescente, o qual comunlcará 
o registro ao Conselho Tu_te!a_r__e à ay_toridade 
judiciária da respectiva localidade. 

Parágrafo único. Serã negadO registro à 
entidade que: 

I - não -ofereça instalações fislcas em 
condições adequadas de habilidade, higiene, 
salubridade e segurança; 

II - não apresente plano de trabalho 
compatível com os princípios deste estatuto; 

m - esteja irregularrherite Coristituida; 
IV - tenha em seus quadros pessoas ini

dôneas. 
Art. 88. As entidade:s que desenvolvam 

programa de acolhimento deverão incorporar 
os seguintes princípios: 

I - -- preservação do's vínclJloS fc;IJ'Tliliare.S; 
II - integração em família substituta, 

quando esgotados os recursos de manuten
ção na própria família de origem; 

III - atendimento personalizado e em pe
quenos grupos; 

IV - desenvolvimento de atividades em 
regime de co-educação; 

V - não desmembranmento de grupos 
de irmãos; 

VI - evitar, sempre que possível, a trans
ferência para outras entidades de cri~nç~s. e 
adolescentes acolhidos: 

VII - participação na vida .. da comwüda
de local; 

VIII - preparação gradativa para o desli
gamento; 

IX - participação de pessoas da comu
nidade no processo e_du_c;;ttjvo; 

X - consideraçàp dos educandçs como 
sujeitos e agentes de seu próprio processo . 
educativo. 

Parágrafo único. O dirigente de e~!idade 
de acolhimento ê equiparado ao guardiao, pa
ra todos os efeitos de direlto. 

Art. 89. As entidades que mantenham 
programas de acolhimento poderão, em <:ará
ter excepcional e de urgência, abrigar crianças 
e adolescentes sem prévia determinação da 
autoridade competente, fazendo corounic;a
ção do fato no prazo improrrogável de 24 (vin
te e quatro) horª_s, 

Art. 90. ·As entidades que desenvolvam 
programa de internação têm as seguintes obri
gações, entre outras: 

I - observar os direitos e garantias de 
que são titulares as crianças e adolescentes; 

II - não restringir nenhum direito que 
não tenha gjdo objeto de restrição na decisão 
de internação; _ _ 

III - providenciar os documentos neces
sários ao exercício çla cidadania àqueles que 
não os tiverem~ 

N - preservar a identidade e oferecer 
ambiente de respeJto-e diQ:nidade ao adoles- . 
c ente; 

V.- dili9encíár n~ S~ntido do restabele
cimento e da preservação dos vínculos fami-
liar-es; - -

VI - ComuniCai _à "autoridade judiciária, 
periodican1ente; os Casõs em-que se mostre 
inviável ou impossível o reatamento dos víncu
los familiares; 

_VIl .....:.. oferecer instalãções tisicas em con
dições adequadas de habitabilida<;le, higiene, 
-salubridade e segurança; 

vm - oferecer vestuário e alimentação 
sufiCie:riteS- e adequados à faixa etária das 
triãnças e adolescentes atendidos; 

IX - fornecer os objetos necessários à 
higiene e asseio pessoal; 

X - oferecer_ cuidados mêdicos, psicoló
gicos, odontológicos e farmacêuticoS; 

XI - propiciar escolarização e profLSsio-
nalizaç:ão; _ 

XII - propiciar atividades culturais, es
portivas e de lazer; 

XIII - propiciar <!SSistêncla religiosa 
àqueles que desejarem e de acordo com suas 
crenças; 

XIV - proceder a estudo social e pessoal 
- âo caso; 

XY - rea_valiar peri-odicamente o cas_?, 
corn fõ.terValo máximo de 6 (seis) meses, infor
mandO prontamente à autoridad.e çompeten- -
te; 

XVI - -informar periodicamente o adoles
cehte Tnternado de sua sit1,1acão orocessual: 

XVII - comunicai às aUtOridades com
petentes todos os casos· de crianças ou adoles

. centés portadores de moléstias infecto~con
tagiosas; 

XVII[ -- manter arquivo de anotações on~ 
de conste data e circunstâncias do atendimen
to, nome do adolesc:~nte, de seus pais ou res
po"nsável, parentes, endereços, sexo, idade, 
acompanhamento de sua formação, relaçã? 
de seus pertences e demais dados que posSI
bilitem -Sua identificaçãO ·e a individualizaçã_o 
do ate.ndiinentO; · · · · 

XIX ...:... forn~cer~cotTIP~~vante de depósito 
dos pertences dos adoleS!centes; 

XX- manter programas_ destinados ao 
apoio e acompanhamento de egressos. 
_--_§- -l<:>Apllcam-se, no que couber, as obriga
ções constantes deste aJ:ligo às entidades que 
mantenham programa de acolhimento. 

§ 29 No cumprimento das obrigações a que 
alude este artigo as entidades utilizarão prefe.
rencialmente os re~ursos da comunidade. 

Art. 91.AO peSsoal técnico, de apoio e ad· 
ministrativo das entidades governamentais e 
não governamentaiS deverão ser proporcio
nadas oportunidades de aperfeiçoamento e 
especialização. 

_ SEÇÃOII 
Da Fi_scallzação das Entidades . 

Art. 92. As entidades governamentais e 
não governamentais serão fLScal~adas pelo 
Judiciário, Legislativo, Ministério Públl_cos, 
Conselho Tutelares, e por associações comu
nitárias legalmente constituídas há mais de 
2 (dois) anos e que tenham como objetivo 
institucional promover a defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. 

§ 19 As associações a que se refere este 
artigo deverão iegistrar-se perante o juízo do 
local onde_se encontre situada a_~ntidade qbje

- to de fisçali,zação, comprovando atender _os 
requisitos legais e indicando seus represen
tantes. 

§ 2? Os representantes das assodaçõe~ ço
munitárias, observados o limite de 2 (dois) 
por associação, rece_berão autorização judicial 
escrita, nominal e intransferfvel, válida pelo pe
ríodo de 1 (um) ano. _ .. _ _ 

§ 3<:> A autorização a que alude o parágrafo 
anterior poderá ser suspensa ou revogada em 
caso de abuso. 

§ 4? Os Conselhos Esfaduais e Municipais 
de Defesa da Criança e do Adolescente,_ no 
que se refere_às cm,tidacle não .9-ãvelnam.eltta_is, 
exercerão poder de polícia administrativo. 

Art. 93. Os órgãos legitimados a exercer 
fiscalizaçã.o, bem como os representantes au
torizados das associações comunitárias, no 

-exercício de suas funções, terão _livre ~~so 
a toda e qualquer entidade de aterldiiTiento 
a crianças e adolescentes, em qualqu~r dia 
e horário, _respondendo por abuso de poder. 

SEÇÃOin 
" Das Medidas Aplicáveis 

Art. 94.- São medidªs aplicáveis às eÍttidaw · 
des de atendimento q_ue _desCumprirem obri
gação constante do arugo 90, sem pfeztiízO- . 
da responsabilidade civil e criminal de se_us 
dirigentes: 

I -advertências; 
n-multa de até 50 ( cinqüenta) valores-de 

referência; 
III- afastamento provisório de seus diri

gentes; 
IV-afastamento definitivo de seus dirigen~ 

tes; 
V- fechamento da unidade ou interdição 

do programa; 
VI- suspensão das atividades ou dissolu

ção da soc;iedade. 

TITULO II 
Da Situação de Risco e das .Medidas 

de Proteção 

CAPfrULOI 
Da Situação de Risco 

Art. 95. Considera-se em situação de ris~ 
co pessoal e sociaJ a crinça ou o adolescente: 

1-que não tenha habitação certa nem 
meios de subsistência, cm virtude de falta, 
ação ou omissãO dois pais ou responsável 
n-quando não receba ou se lhe_ impaça 

receber o ensino fundamental obrigatório cor~ 
respondente à sua idade, por ação ou omissão 
dos pais ou responsável; 
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m -envolvido direta ou indiretamente com 
a prostituição ou utilizado em espetácu1os obs
censo; 

IV -que freqüente habitualmente ou resida 
em ambiente prejudicial à sua formação mo-
ral; • 
V -vitima de maus-tratos, o'pressão, explo
ração ou abuso sexua1 impostos pelos pais 
ou responsável; 

VI- dependente de bebidas alc6olicas, 
substâncias entorpecentes, medicamentosas, 
tóxicas, ou outras potencialmente prejudiciais 
à saúde, sem atendimento adequado pelos 
pais ou responsável; 

vn- com grave inadaptação familiar ou co
munitária:, em virtude de ação ou omisão dos 
pais ou responsável. 

CAPITULO li 
Das Medidas de Proteçiio 

Art 96. As medidiS previstas neste capí~ 
tulo poderão ser aplicadas isolada ou cumula
tivamente, bem como substituídas a qualquer 
tempo. 

Art. 97. J':ia aplicação das medidas terão 
preferência as de caráter pedagógico, e aque" 
las que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

Arl 98. Verificada qualquer das hipóteses 
previstas no artigo 95, a autoridade compe" 
tente poderá determinar, dentre outras, as se
guintes medidas: 
I- entrega aos pais ou responsável, me

diante termo de responsabilidade; 
II-encaminhamento a programa comu

nitário ou oficial de auxílio à famflia, à criança 
e ao adolescente: 

m-matrícula e freqüencia obrigatória em 
estabelecimento oficial de ensino fundamen
tal; 

IV-orientaçâ.o, apoio e acompanhamento 
temporários; 

V- ehcaminhamento a tratamento médi
co, psicológico ou psiquiátriCO, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; · 

VI- proibição de praticar determinados 
atos ou freqüentar locais perigosos ou prejudi
ciais à vida, à saúde ou à formação moral; 

Vll- encaminhamento a programa oficial 
ou comunitário _de ai..IXÍiio, orientação e trata
mento a alcóolotras e toxicómanos; 

Vlll- acolhimento em entidade assisten
cial; 

IX-colocação em lar substituto. 
Parágrafo único. O acolhimento é medida 

destinada exclusivamente a crianças e adoles
centes em situação de risco, de caráter provi
sório e expecional, somente utilizável em ca
sos extremos ou como forma de transição, 
• colocação em lar substituto ou outra medida 
adequada. 

Art. 99. As medidas de proteção de que 
trata este capítulo serão acompanhadas da 
regularização do registro civil. 

§ ~ 19 Verificada a inexistência de registro 
anterior, o assento de nascimento da criança 
ou adolescente será feito à vista dos elementos 
disponíveis, mediante requisição da autorida~ 
de judiciária. 

§ 2~ Os registras e certidões necessários à 
regularização de que trata este artigo são Isen
tos de multas, custas e emolumentos, gozan
do de absoluta prioridade. 

TfrULOfil 
Da Prática de Ato lnfraclonal 

il1temação Ou colocação em casa de serii:ili
berdade; 

IV -assistência judiciária gratuita e integral 
aos necessitados, na forma de !e~ 

V- direito de ser ouvido pessoalmente pela 
autoridade _competente; 

VI- direito_ de soU citar a presença de seus 
CAPITULO! 

Disposições Gerais 
/ pais ou responsável em qu8lquer fase do pro-

9edimento; ~ ~~ 

Art. 100 ..... Considera-se ato infracional la 
prática de crime ou_contravenção penal, assim 
definidos em lei. 

Art. 101. São penalmente inimputáveis 
os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos às 
-medidas previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 
dev_e ser considerada a idade do adolescente 
à data do fato. _ 

Art. 102. A prática de ato infracional por 
criança será tratada como situação de risco.) 

CAPITULO li 
Dos Direitos Individuais 

Art. 103. Nenhum adolescente será priva
-do de sua liberdade senão em flagrante de 
ato infracionaf ou por ordem escrita e funda
mentada da autoridade judiciária competente. 

Parágrafo único. · O adolescente tem direi· 
to à identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão, devendo ser informado acerca de 
SêUS direitos. 

Art. 104. A apreensão de qualquer ado" 
lescente e o local onde se encontra recolhido 
serão incontinentemente comunicados à au
toridade judlciáriia cõmpetente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada. 
- Parágrafo único. Examinar-se-á, desde lo" 

go e sob pena de responsabilidade, a possibi
lidade de liberação imediata. 

Art. 105. AintemaçãoprovisóriasOmente 
poderá ser determinada naqueles casos em 
que for admitida a internação, corno último 

- recurso e pelo menor prazo possível, não po
dendo exceder a 45 (quarenta e cinco) dias. 

Parágrafo único. A decisão deverá ser fun
damentada e basear-se em indícios suficientes 
de autoria e materialidade, dernostrada a ne
cessidade imperiosa da medida. 

Art. 106. O adolescente civilimente iden
tificado não será submetido a identificação 
compulsória pelos órgãos policias, de prote
ção e judiciais. salvo para efeito de confron
tação, havendo dúvida fundada. 

CAPITULO'm 
Das Garantias Processuais 

Arl 107. Nenhumadolescenteseráprlva
do _de sua liberdade sem o devido processo 
legal. 

Art 108. ___ São asseguradas ao adolescen-
te a gue se atribua autoria de ato lnfradonal, 
entre outras, as seguintes garantias: _ 
I-pleno e formal conhecimento da atribui

ÇãO de ato infradonal, mediante citação ou 
meio equivalente; 
II- igualdade na ralação processual, po

dendo confrontar-se com vítimas e testemu
nrtas e produzir todas as provas necessárias 
à sua defesa; 

DI- defesa técnica por advogado, sempre 
que possa resultar a aplicação de rn~dida de 

· VII- presunção de inocência, até a decisão 
final; 

VIU- direito de recursa a Superior Instân
cia. 

CAPITULON 
Das Medidas S6clo--Educativas 

SEÇÃOI 

Disposições Gerais 

Art. 109. Verificada a prática de ato infra
ctonal, a autoridade competente poderá apli
car ao adolescente, as seguintes medidas: 
1-advertência: · 
II-multa; 
DI-obrigação de reparar o dano; 
IV-prestação de serviços à comunidade; 
V -liberdade assistida; 
VI- inserção_ em ~gim e _q~_.s~iliberdade; 

VII-internação em estabelecimento educa
cional; 

. VIII- qualquer das medidas previstas no 
art 98, incisos I a. VIL 

§ 19 A medida aplicada ao adolescente será 
sempre proporcional às suas necessidades, 
às drcustâncias e à gravidade da infração. 

§ 211 Em hipótese alguma e sob nenhum 
pretexto será admitida a prestação de serviços 
forçados. 

§ 3~ Os adO:le.$centes portadores de doença 
de deficiência mental receberão tratamento 
individual e especializado, em local adequado 
às suas condições. 

Art. 110. Aplica-se a este capítulo o dis-
posto nos artigos 96 e.97. · 

Art. 111. _ A imposição das medidas pre
vistas nos Incisos n a W, do artigo 109, pressu
põe a existência de provas suficientes"cla auto
rta e da materialidade da infração, ressalvada 
a hipótese de remissão, nos termos do art. 
126. 

Parágrafo único. Ã advertência poderá ser 
aplicada sempre que holNer prova da materia
lidade e indícios suficientes da autoria. 

SEÇÃOII 
Da Advertência 

Art. 1 "f2. A âdverlênCia consistirá de ad
moestação verbal, que será reduzida a termo 
e assinada. 

SEÇÃO DI 
Da Multa 

Art. 113. "O valor--clã- nluita será fixado até 
o máximo de dez (10) salários de referência. 

§ 1 ~Na fixação do va1or da multa, a autori
dade levará em conta a situação financeira 
do_ adolescente e de sua familia, bem como 
a natureza e a gr~dade da infração. 

§ 29 A multa será recolhida ao fundo gerido 
pelo ConSelho de Defesa da Criança e do Ado
Iescente_do_respeétivo Município. 
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§ 3"' Enquanto o fundo não for regulamen
tado, o dinheiro ficará depositado em estabele
cimetlto oficial de crédito, em conta com cor
reção monetária. 

. SEÇÃOW 
Da Obrigação de Repara[' o Dano 

Art 114. Em se tratando de ato infracio
naJ com reflexos patrimoniais, a autoridade 
poderá determinar, conforme o caso, que o 
adolescente restitua a coisa, promova o ressar
cimento do dano, indenize ou por outra forma 
compense o prejuízo- da Vitima 

§ 19 Havendo manifesta impossibilidade, 
a medida poderá ser substituída por multa, 
ou outra medida adequada. 

§ 29 Não será admitida a prestação de 
serviços à vítima, exceto em se tiatando de 
entidade estatal ou concessionária de serviço 
público; caso em que observar-se-á o disposto 
nos artigos 115 e 116. 

SEÇÃOV 
Da Prestação de Serviços à Comunidade 

Art. 115. A prestação de serviços comuni
tários consiste na realização de tarefas gratui
tas de interesse geral, por período não exce
dente a seis (6J meses, junto a_entidades assis
tenc:iais, hospitais, escolas e outros estabeleci- , 
mentes congêneres. bem ·como em progra
mas comunitários ou governamentais. 

Parágrafo único. As tarefas serao atribuí
das conforme as' aptidões do adolescente, de- -
vendo ser compridas durante jornada máxima 
de; oito (8) horas semanais, aos §ábados. do
mingos e feriados ou em dias úteis, de modo 
a não prejudicar a freqüêncía à escola ou a 
jornada normal de trabalho. 

Art 116. A aplicação da m_edlda depende 
de prévia e expressa anuência do adolescente 
e de seus pais ou responsável. 

Parágrafo úniCo. A falta dos pais ou respon
sável ou a impossibilidade de obter-lhes o con
sentimento não impede a ap~cação da me
dida. 

SEÇÃOVI 
Da Uberdade Assistlda 

Arl 117. A liberdade assistida será a do
tada sempre que se afigurar a medida mais 
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar 
e orientar o adolescente. 

§ 1? A autoddade designará pessOO. çapa
cftada para acompanhar o caso, a qual poderá 
ser recomendada por entidade ou .programa 
de atendimento. 

II- supervionar a freqüência e o aproveita
mento escolar do adolescente, promovendo, 
inclusive, sua matrícula; 

DI-diligenciar no sentido _da profissiona
lização e da inserção do adolescente no mer
cado de trabalho. 

IV-apresentar relatório do caso, escrito ou 
verbalmente. 

SEÇÃOVI! 
Do Regime de Semiliberd~~e 

Art. 119. O regime de- s"emiliberdade po
de ser determinado desde o lnic:io ·ou como 
forma de transição para o meio aberto, deven
do a medida ser cumprida em estabelecimen
to apropriado, possibilitada a realização de ati
vidades_ externas, independentemente de au
torização judicial.' 

§ 1 ~ E obrigatória a escolarizaçãq e a pro
fissionalização, devendo, sempre que possível, 
serem utilizados os recursos exístentes na co
munidade. 

§ 2~ A medida lião cOmporta prazo deter
ri1inaào aplicando·se, no que couber, as dis
posições relativªs à internação. 

SEÇÃO VIII 
Da Internação 

Art. 120. A internação constitui medida 
privativa da liberdade, sujeita aos princípios 
de brevidade, excepdonalidade e respeito à 
.condição peculiar de pessoa em desenvolvi-
mento. . 

§ 1 ~ Será permitida a realização de ativi
dades_ externas, a critério da equipe técnica 
da entidade, salvo expressa" determinação judi
cial em contrário. 

§ 29 A niedida não comporta prazo deter
minado, devendo sua manutenção ser reava
liada no máximo a cada 6 (seis) meses. 

§ 3 9 Em nenhuma hipótese o período 
máximo de i9ternação excederá a 3 (três) 
anos. 

§ 49 Atingido o limite estab~lecido no pa
rágrafo anterior, o adolescente deverá ser libe-
rado, colocado em casa de semiliberdade ou 
em regime de liberdade assistida 

§ 59 A liberação será compulsória aos 21 
(vinte e um) a_nos de idade cumpridos. 

§ 6~ Em qualquer hipótese a desintema
ção será precedida de autorização judicial, ou
vido o Ministério PUblico. 

Art. 12.1. Não poderá ser aplicada a me
dida de internação, exceto quando: 
1-tratar-se de crime cometido mediante 

grave ameaça ou Yiolê_ncia a pessoa; 
II- por reiteração no- cometimento de ou

tras infrações_ graves; 
m- por descumprimento injustificável à 

medida anteriormente imposta. 

§ 29 A liberdade assistida será fJ.xada pelo 
prazo rrúnimo de um (1) ano, podendo a qual
quer tempo ser prorrogada, revogada ou subs
titui da por outra medida, ouvido o orientador, 
o Ministério Público e o Defensor. 

Art 11& Incumbe ao orientador da-medi
da.' com o apoio e a supervisão da autoridade 
competente, a realização dos seguintes encar-· 
gos, entre outros: 

§ 1 ~ O prazo de internação na hipótese 
___ do ioç:iso_ m deste artigo não _poderá ser supe

rior a 3(três) meses. 

I- promover socialmente o adolescente e 
sua família, fornecendo-lhes od_e_ntação e inse
rindo-os, se ne<:essário, em programa oficial 
~comunitário de auxflio e assitência social; 

§ 29 Er:n nenhuma hipótse será aplicada 
a internação, havendo outra medida adequa
da. 

Art. 122. A internação deverá ser cumpri
da em entidade exclusiva para adolescentes, 
em Joçal distinto daquele destinado à medida 
de acolhimento, obedecida rigorosa sel?ara-

ç:ão por critérios de idade, compleição ftsica 
e gravidade da infração. 

Parágrafo Único. Durante o período de in
tema_ção, inclusive provisória, serão obrigató-
rias é!tiyidades pedagógicas. . 

Art. 123. São direitos do __ adolescente pri
vado de liberdade, entre outros, os seguintes: 
1-entrevistar-se pessoalmente com o Cu

rador e o Juiz da Infância ~ da Juventude; 
n-peticionar diretamente a qualquer auto

ridade; 
III- avistar-se reservadamente com seu 

Defensor; 
IV- ser informado de sua situação proces

sual, sempre que solicitada; 
V- ser tratado com respeito e dignidade; 
VI- permanecer internado na mesma lo

calidade ou naquela mais próxima ao domi
cilio de_ seus pais ou responsável; 

VII- receber visitas, ao menos semanal-
mente; -

VIII- corresponder-se com seus familiares 
e amigos; 

!X- ter acesso aos objetos necessários à 
higiene e asseio pessoal; 

X- habitar alojamento em condfçOés ãde~ 
quadas de higiene e salubridade; 

XI- receber escolarizar;:ão _e profissionali
zação adeqUadas e compatíveis às suas neces
sidades; 
-XII- realizar atividades culturais, espOrtivas 

e de lazer; 
XIII-ter acesso aos -meios de éorhunfca-

çãO social; - · · - · 
XIV-- receber assistência religiosa, segun~ 

do a sua crença, e desde que assim o deseje; 
XY- manter a posse de seus objetivos pes~ 

soais e dispor de local seguro para guardá-los, 
recebendo_ cgmprovante daqueles porventura 
depositados em poder da entidade; 

XVI- receber, quando de sua desinterna
ção,_ os_ documentos pessoais_ indispensáveis_ 
à vida em sociedade. 

§ 19 Em nenhum caso haverá incomuni
cabilidade. 

§ 2~ A autoridade jJ.Jdidária poderá sus
pender temporariamente a visita dos pais ou 
responsável, se existirem motivos sérios e ft.m~ 
dados de sua prejudicialidade ao~ interesses 
do adolescente. _ _ 

Art. 124. I:: dever do Estado ~elar pela in
tegridade tisica e mental dos internos, caben .. 
do-Jh~ adotar as medidas adequadas de con~ 
tenção e aegurança. 

CAPITULO V 
Da Remissão 

Art. 125 .. Antes de iniciado o procedimen~ 
to judicial para ~puração de ato_ infracional, 
o representante do_Ministério Público poderá 
conceder a remissãá,_cori1o forma de exclusão 
do processo, atendendo às circunstâncias e 
C'Oriseqüências dO fato, ao· contexto social~ 
bem como à personal_idade do adolescente 
e sua maior ou menor participação no ato 
infracional. -

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, 
a concessão da remissão, peta autoridade jud.i
dária, importará na suspensão ou extinção do 
processo. 
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Art. 126. A remlssão não implica neces~ 
sariamente no reconhecimento ou compro
w.ção da responsabilidade, e nem prevalece 
parn efeito de antecedentes, podendo incluir 
eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação 
em casa de semiliberdade e a internação. 

Art. 127. A medida aplicada por força da 
remissão poderá ser revista judicialmente, a 
qualquer tempo, mediante pedido expresso 
do adolescente ou de seu representante legal. 

TirULON 
Das Medidas Pertinentes aos Pais · 

ou R~ponsável 

Art 128. São medidas aplicáveis aos pais 
ou responsâvel: 

I- encaminhamento a programa oficia] ou 
comunitário de promoção à família; 
n- inclusão em programa oficial ou comu

nitário de auxílio. orientação e tratamento a 
alcóolatras e toxicómanos; 

m-obrigação de submeter-se a tratamen
to pskológico ou psiquiátrico,; 

(V- obrigação de freqüentar cursos ou . 
programas de orientação; 

V- obrigação de matricular e acompanhar 
e freqüência e o --aprOVeltamento escolar do 
filho ou pupilo; 

VI -obrigação-de encaminhar a criança ou 
adolescente a tratamento especializado; 

vn- advertência; 
Vil[- multa, obedecido o critério estabele-

cido no§ 1~ do artigo 113; · 
IX- perda da guarda; 
X- destituição da tutela; 
XI- suspensão ou destituição do pátrio po

der. 
Parágrafo úníco~ Na aplicaç:ão das medi

das previstas nos incisos X e XI, deste artigo, 
observar-se-á o disposto nos artigos 24 e 25. 

Art. 129. Verificada a hipótese do artigo 
95, inciso V, desta Lei, a autoridade judidária 
poderá determinar, como medida cautelar, li
minar ou incídentãlfnente, o afastamento do 
agressor da moradia comum, fiXando desde 
Jogo o valor da pensão alimentícia 

TITULO V 
Do Conselho Tutelar 

CAPITULO! 
Disposições ~erais 

Art. 130. O Cóhsell10Tutelar é órgão ad
ministrativo, permanente e_ autónomo, tendo 
por flllalidade o atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, 

Art. 131. Em cada Comarca, Foro Regio
nal ou Distrital, haverá no mínimo I (um) COn
selho Tutelar, composto de 5 (cinco) mem
bros, escolhidos e nomeados pelo Conselho 
Municipal de Defesa da Criança e do Adoles
cente, para mandato de 2 (dois) anos, admi
tida a recondução, obedecidos os seguintes 
critérios: 

1-3 (três) membros escolhidos prioritaria..::
mente dentre pessoas com formação univer
sitária nas áreas de educação, saúde, psico
logia e serviço sedai; 

n- 1 (um) membro inc!icado pelas entida
des não governamentais de defesa dos direitos 

_e_interesses de que cuida esta Lei; 
ITI- 1 (um) membro indicado pelas entida

des de atendimento a crianças e adolescentes. 
§ 19 Na falta de pessoal qualificado, nos 

termos deste artigo, a escolha poderá recair 
em educadores da rede pública ou particular 
de ensino, cnm experiência mínima de 2 (dois) 
anos.· 

§ 29 As entidades a que se referem os inci~ 
sos li e Jll deverão estar em funcionamento 
há m-ats de 1 (um) ano~ - ' 

§ 3o Haverá um suplente para cada con~ 
selheiro. 

Arl 132. Para o exercido da função de 
conselheiro são exigidos os seguintes requi
sitos: 
I- ter reconhecida idoneidade moral; 

-11-contar com mais de 21 (vinte e um} 
de idade; 

DI -contar mais de 2 (dois) anos de efetlvq 
exercíCio na profLSsão ou atividade; 

IV -residir no munlcipio-da respectiva lota~ 
ção. 

Art 133. O local, dia e horário de funcio
nàffiénfu -do Conselho Tutelar serão estabe
lecidos pelo Conselho Municipal de Defesa 
da Críança ·e do Adolescente, comunicadas 
as autoridades locais. 

§ J9 Os Conselhos poderão funcionar em 
unidades educacionais ou__ em outros estabele
cimentos adequad<!>s,_preferencialmente nos 
bairros e_ centros de_ rn~.ior concentração po
pulacional. 

§ 2~ J:: obrigatória a realização de plantão 
em comarca, Foro Regional ou Distrital com 
mais de 200.000 (duzentos) mil habitantes. 

Art 134, O exercício efetivo çta função de 
conselheiro constituirá serviço público rele- _ 
vaõte, estabelec"erá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso 
de crime cOmum, até o julgamento definitivo, 

CAPITULO O 
Das Atribuições do Conselho 

Art. 135. São atribuições do Conselho · 
Tutelar: 
- I- atender as crianças e adolescentes em 
sJtuaç-ão de risco, apltcando as medidas pre
vistas no artigo 98, incisos I a VIIT; 

fi- atender e aconselhar os pais ou respon
·sável, aplicando as medidas previstas no artigo 
128, incisos I a VIU; 
m-promover a execução de suas decisões 

e resolver os respectivos incidentes, podendo 
para tanto: 

a) requisitar os serviços públicos respon
sáveis naS áreas de saúde, educação, serviço 
sOcial, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar à autoridade judiciália os ca~ 
sos de descumprimento injustificado de suas 
deliherações; · 
N- inspecionar delegacias de polícia, pre

-sídlos. entidades de internação e acolhimento, 
_e demais estabelecimentos públicos ou priva~ 
dos em que possam se encOntra-r crianças 
e adolescentes; 

V- encaminhar ao Ministério Público notí~ 
da de fato que constitua infração adminis~ 

trativa ou perial contra os direitos da criança 
ou adolescente; 

VI- encaminhar à autoridade judiciária os 
casos de sua competência; · 

VII- providendar a medida de proteção 
ciue entender adequada, dentre as previstas 
no artigo 98, incisos I a Vil, aos adolescentes 
autores de ato infracional encaminhados pela 
autoridade judiciáría o_u pelo Ministério Públi
co: 

VIII-substituir a medida origiiialiTlelite 
aplicada por outra que julgar mais adequada; 

IX- expedir notificações; 
X- requisitar certidões de nascimento e de 

óbito de criança ou· adolescente _em situação 
de risco. ' 

Art. 136. -QUalquer pessoa poderá e as 
autoridades administratiVas deverão encami
nhar ao Conselho Tutelar local a criança ou 
o adolescente que se encontre_ em situação 
de risco, 

§. 19 Serâó ·também encaminhados ao 
COnselho Tutelar os caSos de ato infradonal 
praticado por criança. 

§ 2? Os casos que envolverem colocação 
em lar substituto, perda da guarda, destituição 
da tutela, suspensão ou destituição do pátrio 
poder serão desde logo encaminhados à auto~ 

- t1daâe judiciária C~f!lpete_nte, 

CAPITULO III 
Da Competência 

Art. 137. Aplica-se ao Conselho Tutelar a 
reg'ra -de competência constante do artigo 159: -

CAPITULON 
Da Escolha dos Conselh~os 

Art 138. O Conselho Mlinkipal de Defe
sa da Criança e do Adolescente deteriniTtará 
a- abertura de inscrições para a comPosição 
do Conselho-íUfelcii', publicando edital com 
o prazo de 30 (trinta) dias, por duas Vezes, 
na imprensa local, sem prejuízo da expedição 
de_pfícios às entidades a que aludem os ind
sos II e III do artigo 131, 

§ 1 ~ É obrigatória a abertura de inscrição 
3 (três) meses antes d6 térinino do mandato, 
e sempre que ocorrer a vacância do cargo. 

§ 29 O edital deverá esPecificar as atribui
ções e _a forma de _composição do Conselho 
Tutelar, eventuaJ remuneração ou gratificação 
de seus membros, os requisitos gerais e espe
cíficos, bem como· o prazo de inscrição. 

Art, 139. Findo o prazo para iriScrlções, 
será designada audiência para entrevista pes
soal, apresentação dos documentos _compro
batórios dos requisitos objetivos e--análise dos 
currículos. 

Parágra"fo único. Inexistindo candidatos 
em número suficiente, será publicado novo 
editaJ, com Observância do§ 1~ do artiQO 131, 

ArL 140, Corlduída a fase de seieÇão, -o 
Conselho Municipal de Defesa dã Criança e 
do Adolescente fará a nomeação dos candi
datos escolhidos e respectivos suplentes, dan
do publicidade do ato pelo imprensa local. 

Art. 141. Entre o término do prazo para 
inscrições e a nomeação dos conselheiros não 
poderá medear temp-o superior a _30 (trinta) 
dias, 
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Art._ 142, Se a nomeação rl!!cair em fun
cionário público o presidente do Conselho Mu
nicipal de Defesa da Criança e do Adolescente 
fará requisição, que será obrigatoriamente 
atendida. 

CAPfrULOV 
Dos Impedimentos 

Art. 143. São impedidos de servir no 
mesmo Conselho marido e mulher, ascen
dentes e descendentes, sogro e genro ·ou nora, 
irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e 
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágrafo único. Estende-se o impedi
mento do conselheiro, na forma deste artigo, 
em relação à autoridade judiciária e ao repre
sentante do Ministério Público com atuação 
na Justiça da Infância e da Juventude, em 
exercício na Comarca, Foro Regional ou Dis
trital. 

Art. 144. No exercício da função de con
selheiro observar-se-á o -disposto no Código 
de Processo Civil quanto aos motivos de Impe
dimento e de suspeição pertinentes ao juiz. 

CAPITULO VI 
Dos Vencimentos 

Art. 145. O_Conselho Estadual de Defesa 
da Criança e do Adolescente poderá fiXar re
mWleração ou-gratificação aos membros do 
Conselho Tutelar, atefldidos os critérios de 
conveniência e oportutiida.de e tendo por base 
o tempo dedicado à função e as peculiarie
dades locais. 

§ 19 Recaindo a nomeação em fUncioná
rio público, poderá este optar pelos vencimen
tos e vantagens de seu cargo. 

§ 29 Os suplentes, quando _em efetivo 
exercício da função de conselheiro, poderão 
perceber remuneração ou gratificação, pro
porcional aos dias trabalhados. 

§ 39 O Conselho Estadual repassará aos 
Conselhos Municlpaís de Defesa da Criança 
e do Adolescente da sede: da Comarca. ForO 
Regional ou Distrital, mensalmente, até o pri
meiro dia útil do mês seguinte ao vencido, 
as verbas necessárias à remuneração ou grati
ficação dos membros do Conselho Tutela_r. 

CAPITULO VII 
Do Funcionamento do Conselho 

Art. 146. O presidente do Conselho Tute
lar ·será ~colhido pelos seus pares, na pri
meira sessão anua~ cabendo-lhe a presidência· 
das sessões. -

Parágrafo único. Na falta ou impedime"nto 
do presidente assumirá a presidência, súcessi
vamente, o conselheiro mais antigo.óu o mais 
idoso. • 

Art. 14 7. As sessões serão instaladas com 
o mínimo de 3 (três) conselheiros. 

Art. 148. Havendo impossibilidade de 
comparecimento a qualquer das sessões o 
conselheiro fará prévia-e oportuna comuni-
cação ao resp~vo suplente. . 

Art 149. Será destit~:tídO de suas funções 
o conselheiro que se ausentar injustificada
mente a 3 (três} sessões consecutivas ou a _ 
5 (cinc_o) alternadas, no mesmo mandato. 

Art. 150. O Conselho atenderá informal
mente as partes, mantendo r.egistro dos casos 

_ e das providê_ndas adotadas, consignando em 
ata apenas o essencial. 

Parágrafo único. As decisões serão toma
das por maJoria de votos, cabendo ao presi
dente o voto de desempate. 

Art. 151. As decisõesado Conselho Tute
lar poderão ser revi:stas_ pela autoridade judi
ciária, a pedido de quem tenha legítimo inte
resse. 

TITULO VI 
Do Acesso à Justiça 

CAPÍTULO! 
DisPosições Gerais 

Art. 152. É garantido o acesso de toda 
criança ou adolescente ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus 
órgãos. 

§ 1"'- As- ações judici2itS da competência 
da Justiça da lnfânc;:ia e da Juventude são isen
tas de custas e ernolwnentos, ressalvada a 
hipótese de litigândà ae· má-fé. 

§ 29 Será devida assistência judiciária gra
tuita e integral, através de Defensor Público 
ou Advogado nomeado, aos que dela neces
sitarem. 

Art. 153. Os rnenor_es de 16 (dezesseis) 
anos serão representados e os maiores_ de 16 
(dezessels) e menores d~ 21 (vinte e_um) anos 
assistidos por seus pais, tutores ou curadores, 
na forma da legislação civil ou processual. 

Parágrafo único. A autoridade judiciária 
dará curador especial à criança ou adoles
cente sempre que os interesses deste colidi
rem com os de seus pais ou responsável, ou 
quando carecer_ de representação ou assis
tência legal, ainda que eventual. 

Art. 154. É vedada a divulgação de atas 
judiciais. policiais e administrÇ~.tívos que digam 
respeito a crianças e adolescentes a que se 

. atribua autoria de ato infracional. 
Parágrafo único. A noticia que se publique 

a respeito, não poderá identificar a criança 
ou adoles_cente_, __ vedando-se fotografia, refe
rência a nome~ apelido, filiação, parentesco 
e residência. 

Art. 155. _A expedição de cópia ou certi
dão de atas a que se refere o artigo anterior 
somente será deferida pela autoridade judiciá
ria competente se demonstrado o interesse 
e justificada a finalidade. 

CAPITULOU 
Da Justiça da Infância e da Juventude 

SEçAOI 
Disposições Gerais 

- Art. 156. Os Estados e o Distrito Federal 
criarão Varas Especializadas e Exclusivas da 
Infância e da Juventude, em proporção nunca 
inferbr a uma Va.ra para cada 300.000 (trezen
tos ffiil) habitantes, cabendo ao Poder Judi
ciário dotá-los de toda a infra-estrutura neces
sária e, inclusive, dos serviços auxiliares de 
que trata este Capítu1o. 

- - § 1? As Varas a que se retere este artigo 
deverão ser instaJa_d_as no prazo máximo de 
1 (um) ano, contado de sua criação. 

§ 21 É obrigatória a realização d_e Plantão 
judicia] nos dias em que não houvef ·expe
diente forense. 

SEçAOII 
Do Juiz 

Art. 157. A autoridade judiciária a que se 
refere esta lei será o Juíz -da Infância e da 
Juventude, ou o Juiz que exerça essa função, 
na forma das Leis de Organização Judiciária, 
cabendo o exercício da jurisdição, em segun
do grau, a Câmara Especializada do Tribunal 
de Justiça. -

§ 19 É obri-gatória a especialização em co
marcâs cujo número de h~bitantes for igual 
ou superior ao estipulado no art 156. 

.§ 29 Somente poderá concorrer a Vaga 
em êargo de titular em Vara Especializada juiz 
que comprove freqüência e aproveitamento 
em cursos de especialização, oficiais ou reco-
nhecidoS. · 

Art. 158. O Poder Judiciário promoverá 
cursos de especialização para juíieS e servido
res, versando, dentre outras rnatérias, sobre 
direito, criminologia, sociolOgia, psicologia, 
pedagogia, bem como sobre a estrutura e fUn
cionamento das polítiCas sociais relatiVas à 
cri~nça e ao adolesCente. 

SEçAOIII 
Da_ Competência 

Art. 159. A competêrida será determina-
da: 

1-pelo dom[cílio dos pais ou responsável; 
ll- pelo lugar onde_ s_e encontre_ a crianç., 

ou adolescente, à falta dos pais ou respon
sável; 

§ 19 Nos casos de ato _infracional_ s_er:á_ 
competente a autoridade do lugar da ação 
ou omissão, observadas as regras de conexão, 
continência e prevenção. 

§ 29 A execuÇão das medidas poderá ser 
delegada à autoridade competente da residên
cia dos pais ou responsável, ou do local onde 
sediar-se a entidade que abrigar a criança_ ou 
adolescente. , _ 

Art 160. -AJustiça da Infância e da Ju
ventude é competente para: 

1- conhecer de representações promovi
das pelo_Ministérió "Público, para apuração de 
ato infracional atribuído a adolescente, apli-
cando as medidas cabíveis; -

[(- conceder a remissão, como forma de 
suspensão ou extinção do processo; 

UI- conhecer de pedidos de adoção e seus 
incidentes; 

IV- conhecer de ações civis fundadas em 
interesses indtviduais, dífusos ou coletivos are
tos à criança e ao adolescente, observado o 
dispostO O o art 223; --- . 

V- conhecer de_ ações decorrentes de ire
gularidádes em entidades de atendimento, 
aplicando as medidas cabiveis; 

VI- aplicar penalidadeS- administrativ?ls 
nos casos de infr~_ç:ões contra nórma de prote-
ção a criança ou adolescente; -

VIl- conhecer de casos de situação de ris· 
co encaminhados pelo Conselho Tutelar, apfi
cando as medidas cabíveis; 
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VIU-rever as dedsões do Conselho Tute
lar, quando provocado por quem tenha legíti
mo interesse. 

Parágrafo único. Quando se tratar de 
criança ou adolescente em situação de risco, 
é também competente a Justiça da Infância 
e da Juventude para o fim de: 

I- conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
n-conhecer de ações de destituição do 

pátrio poder, perda ou modificação da tutela 
ou guarda; 

lll-suprir a capacidade ou o consentimen
to para o casamento,; 

IV- conhecer de pedidos baseados em 
discordância, paterna ou materna, em relação 
ao exercício do pátrio poder; 

V- conceder a emancipação, nos termos 
da Lei Civil, quando faltarem os paisi 

VI- designar curador especial em casos 
de apresentação de queixa ou representação, 
ou de outros procedimentos judiciais ou extra
judiciais em que haja interesses de criança 
ou adolescente; · 

VII- conhecer de ações de alimentos; 
vm- determinar o cancelamento, a retifi

cação e o suprimento dos registres de nasci-
mento e óbito. 

Art 161 Compete à autoridade judiciária 
disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará: 
1-a entrada e a permanência de criança 

ou adolescente desacompanhado dos pais ou 
responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 
b) bailes ou promoções dançantes; 
c) Boate, salão de bUhar, sinuca, boliche. 

bocha, ou congêneres; 
d) casa que explore comercialmente di

versões eletrônicas; 
!} estúdios cinematográficos, de teatro, rá

dio e televisão. 
n-a participação de criança e adolescente 

em' 
a) espetáculos públicos e seus ensaios; 
b) certames de beleza; 
c) jogos e competições esportivas; 
d) festividades públicas. 
§ 1 ~ Para os fins do disposto neste artigo, 

a autoridade judiciária levará em conta. dentre 
outros fitares _ 

a) Os princípios desta lei; 
b) as peculiaridades locais; 
c) •100 a existência de instalações ade

quadas; 
d) o tipo de freqüência habitual ao local; 

e) a localização em lugar apropriado, ob
servando-se quanto às diversões, distância 
nunca inferior a 500 (quinhentos metros de 
estabelecimentos de ensino; 

f) a adequação do ambiente a eventual 
participà:ção ou freqüência de crianças e ado
lescentes; 

g) a natureza do espetáculo. 
§ 2'~ As medidas adotadas na conformi· 

dade deste artigO deVerão ser fundamentadas, 
caso 'a caso, vedadas as determinaç6es de 

.. ca:rãtet g~ral. · 

SEÇÃOIV 
Dos Serviços Auxiliares 

SUBSEÇÃOI 
Da Equipe lnterproflsslonal 

Art. 162. -A equipe fnterprofissional será 
composta basicamente por assistente social 
e psicólogo, podendo, sempre que possível, 
ser integrada por profiSsionais das áreas de 
psiquiatria e pedagogia, entre outros. 

M 163.- Compete à equipe interproft.S-
sionai, dentre õutras atribUições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecer sub
sídios por escrito, mediante laudos, ou verbal· 
mente, na audiência, e bem assim desenvolver 
trabalhos de aconselhamento, orientação, en
caminhamento, prevenção e outros, tudo sob 
a imediata subordinação à autoridade judiciá
ria, assegurada a liwe manifestação do ponto 
de vista técnico. 

SUEISEÇÃDIT 
Dos Agentes de Proteção da lnfânda 

e da Juventude 

Art. 164. Aos agentes de proteção da- in
fância e da juVentude incumbirá exercer as 
atividades que lhes forem atnbufdas pela auto
ridade judiciária, podendo compor quadro 
próprio da Administração ou corpo de volun
tários nomeados pela autoridade judiciária, a 
título gratuito, dentre pessoas idóneas, de iliba
da conduta moral e social, ouvido o Ministério 
Público, nos termos do que dispuser a legisla
ção local. 

§ 19 A escolha dos agentes recairá prefe
rendaiinente em edUcadores, trabalhadores 
sociais e pessoas ligadas a entidades de prote
ção e_ defesa dos direitos da criança e do ado
lescente. 

§ 2~ É vedado ao agente de proteção: 
!_-portar arma no exercício de suas fun

ções, ainda que detentor de porte individual; 
II--usar brasões ou insígnias. 

CAPÍTULOlll 
Dos Procedimentos 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art.16_5. Aos procedimentos regulados 
nesta lei aplicam-se subsidiarimente as nor
mas gerais previstas na legislação processual 
pertinente. 

Art. 166. Se a medida judicial a ser ado
tada nao CO['!:___esponder a procedimento pre
visto nesta ou em outra lei, a autoridade judi
ciária poderá investigar livremente os fatos e 
ordenar, de oficio, as providências necessá
rias, OuVido o Ministério Público. 

Art. 167. Aplica-se às mUltas o disposto 
no ãrt. 228. - -

SEÇÃOII 
Da Perda e da Suspensão do Pábio Poder 

Art. 168. ü procedimentO Para a perda 
ou a suspensão do pátrio poder terá inicio 
por provocação do Ministério Público ou de 
quem tenha legítimo interesse. 

Art. 169. ' A petiçãO _iniC:iãl indicará: 
1-a autoridade judiciária, a que for dirigida; 

11-o 6orrie, o estado civil, a profissão e 
a residência do requerente e do requerido, 
dispensada a qualificação em se tratando de 
pedido formulado por representante do Minis
tério Público; 

m-a exposição sumária do fato e o pedido; 
N-as parvas que serão produzidas, ofere

cendo desde logo o rol de testemunhas e do
cumentos. 

Art. 170. Havendo motivo grave, poderá 
a autoridade judiciária, o_uvido _o Ministério Pú
blico, decretar a suspensão do pátrio poder, 
liminar ou incidentalmente, até o julgamento 
definitivo da causa, ficando a criança ou ado
lescente confi_ado a pessoa idônea, mediante 
termo de reponsabilidade. 

Ar:t 171. O requeddo será citado para, no 
prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escri
ta, indicando as provas a serem produzidas 
e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 
e documentos. 

Parágrafo únJco. Deverão ser esgotados to· 
dos os meios para a citação pessoal, com 
consulta obrigatória ao serviço a que alude 
o art. 84, inciso m, parte final. 

Art. 172. se-o requerido não tiver possibi
lidade de constituir advogado, sem prejuizo 
do próprio sustento e de sua família, poderá 
requerer, em cartório, que lhe seja nomeado 
dativo, ao qual incumbirá a apresentação de 
resposta, contando-se o prazo a partir da inti
mação do despacho de nomeação. 

Art. 173. Sef!dO necessário, a autoridade 
judiciária requisitará de qualquer repartição ou 
órgão público a apresentação de doi:tunento 
qtie interesse à CaUsa, de oficio ou a requeri
mento das partes ou do Ministério Público. 

Art 174. Nãosendocontestadoopedldo, 
a autoridade judtciária da~;.á vista do:i autos 
ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, Salvo 
quando este for o requerente, decidindo em 
igual prazo. 

§ 19 Heyendo necessidade, a autoridade 
judicíária poderá determinar a realização de 
estudo social ou perícia por equipe interpro
fissional, bem como a oitiva de testemunhas. 

§ ~ Se «> pedido importar em modifica
ção de guarda será obrigatória, desde que pos
sível e razoável, a oitiva da criança ou adoles
cente. 

Art. 175. Apresentada a resposta, a auto
ridade judiciária dará vista dos autos ao Minis
tério-Público, por 5 (cinco) dias, salvo quando 
este for o requerente, designando desde logo 
audiência de instrução e julgamento. 

§ 1? A requerimento de qualquer das par
tes, do Ministério Público, ou de oficio, a autori
dade judiciária Poderá determinar a realização 
de estudo social_ ou, se possível, perfcia por 
equipe interprofissional. 

§ 2'~ Na audiência, presentes as partes e 
o Ministério PúblicO, Serão ouvidas as testemu
nhas, colhendO-se oralmente o parecer_ técni
co, salvo quaridci ãpfeSeniadO pOr eScntO, rriã
rurestaodo-se sucessivamente o requerente, o 
requerido e o Minstérlo Público, pelo tempo 
de 20 (vinte) minutos cada um, prorrogável 
por maiS 10 (dez), a decisão será Pr61effda 
na audiência, Podendo a aut6ridade judiciária, 
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excepcionalmente, designar data para sua lei
tura no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

Art. 176. A sentença que decretar a perda 
ou a suspensão do pátrio poder será averbada 
à margem do registro de nascimento da crian
ça ou adolescente. 

SEÇÃO DI 
Da Destituição da Tutela 

Art. 177. Na destituição da tuteJa, obser
var-se-á o procedimento para a remoção de 
tutor previsto na lei processual civil e, no que 
couber, o disposto na seção anterior. 

Seção IV 
Da Colocação em Lar SubstJtuto 

Art 178. São requisitos para a concessão 
de qualquer das formas de colocação em lar 
substituto: 

1-qualificação completa do requerente e 
do seu eventual c:6njuge, ou concubino, com 
expressa anuência deste; 
n- indicação de evêntual parentesco do re

querente e de seu_ cônjuge, ou concubino, 
com a criança ou adolescente, especificando 
se tem ou não parente vivo; 
m-quaJificação completa da criança ou 

adolescente e de seus pais, se conheddos; 
N- indicação do catório onde foi inscrito 

o nascimento, anexffildo, se possível, uma có-
pia da respectiva certidão; · 

V-declaração sobre a existência de bens, 
direitos ou rendimentos relativos à criança ou 
adolescente. . 

Parágrafo único. Em s_e tratando de ado~ 
ção, observar~se-ão também os requisitos es
pecíficos. 

Art 179. Se os pais forem fale<::idos, tive
rem sido destituídos ou suspensos do pátrio 
poder, ou howerem aderido expressamente 
ao pedido, este poderá ser formulado direta
mente em cartório, em petição assinada pelos 
próprios requerentes. 

Parágrafo único. Na hipótese de concordân
cia dos pais, os mesmos serão oUVidos pe
rante a autoridade judiciária e o representante 
do Ministério Público, tomando-se por termo 
as declarações. 

Art 180 .. A autoridade judiciária, de oficio_ 
ou a requerimento da_s partes ou do Ministério 
Público, determinará a realização de estudo 
social ou, se possível, perícia por equipe inter
profisslonal, decidindo sobre a concessão de 
guarda provisória, bem como, no caso de ado
ção, sobre o estágio de convivência. 

Art. 181. Apresentado o relatório soclal 
ou o laudo pericial, e ouvido, sempre que pos
sível, a criança ou adolescente, far-se-á vista 
dos autos ao Minist~rio Público, pelo prazo 
de 5 (çinco) dias, decidindo a autoridade judi
ciária em igual prazo. 

Art. 182. Nas hipóteses em que a desti
tuição da tutela, a perda ou a suspensão do 
pátrio poder constituir pressuposto lógico da 
medida principal de colocação em lar substi
tuto, será observado o procedimento contra
ditório previsto nas seções n e m. deste Ca
pitulo. 

Parágrafo único. A perda ou a modificação 
da guarda poderá ser decretada nos mesmos 

autos do procedimento, observado o disposto . 
no art. 36. 

Art. 183. Concedida a guarda ou a tutela 
observar-se-á o disposto no art 33, e quanto 
à adoção o contido no arl 48. 

SEÇÃOV 
Da Apuração de Ato lnfraclonal 

Atrilnúdo a Adolescente 

Art. 184. O adolescente apreendido por 
força de ordem judicial, será incontinentemen
te encaminhado à autoridade judiciária. 

Art. 185. O adolescente apreendido em 
flagrante de ato infracional será, desde logo, 
encaminhado à autoridade policial de repar
tição especializada. 

Parágrafo único. Em se tratando de ato in
fradohal praticadO erri cc-autoria com maior 
prevalecerá a atribuição da especializada, que, 
ãpós ãs providências necessárias e, conforme 
o caso, ·encaminhará o adl!lto à repartição poli
cial própria. 

Art. 186. Em caso -de flagrante de ato in
fraciorial cometido mediante violência ou gra
ve ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem 
prejuízo do disposto no art. 103, parágrafo 
único; e·r04, deverá! 

l-lavrar auto de apreensão, ouvindo as 
tesfeinúflllas e o adolescente; 

D :--=apreender o Produto e os instrumentos 
da inúação; 

m-proceder ou requisitar os exames ou 
peridas necessáriOs à comprovação da mate
rialidade e autoria da infração. 

Parágrafo único. Nãs demais hipóteses de 
flagrante, a lavratura do auto poderá ser substi
tuída por boletim de ocorrência circunstan·
ciado. 

Art. 187. Comparecendo qualquer dos 
pais ou responsáVel; O adOlescente será pron
tamente liberado pela autoridade policial, sob 
termo de cOmpromisso e responsabilidade de 
sua apresentaç"ãci. aO'i'épreSeTilãnte do Minis
tério Público, no mesmo dia qu, sendo impos
sível, no primeiro dia útil imediato, exceto 
quando, pela gravidade do ato infraclonal e 
sua repercussão social, deva o adolescente 
preman-ecer sob iii.temação provisória, Para 
garantia de sUa segurança pessoal e manu
tenção da ordem pública. 

Aft.-188. Em caso de não liberação, a __ au
toridade policial encaminhará, desde logo, o 
adolescente ao representante _do Ministério 
Público, juntamente com cópia do auto _de 
apreensão ou boletim de ocorrência. 

§ 19 Sendo impossível a apresentação 
imediata, a autoridade policial _encaminhará 
o adolescente a entidade de atendimento, que 
fará a apresentação ao representante do Minis
tério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

§ 2'1 Nas localidades onde não houver en
tidade de atendimento, a apresentação far-se
á pela autoridade pollclal. A falta de repartição 
policial especializada, o adolescente aguarda
rá a apresentaçao em dependência separada 
da destinada a maiores, não podendo, em 
qualquer hipóteSe, exceder o prazo referido 
no parágrafo anterior. 

Art 189. Sendo o adolecente liberado, a 
autoridade policial encaminhará. imediata
mente ao representante do Ministério Público 
cópia do auto de apreensão ou boletim de 
ocorrência. 

Art. 1_ 90. _Se, afastada a hipótese de fla
grante, houver indícios de participação de ado~ 
lescente na prática áe ato i"nfraC:ional, a autori
dade policial encaminhará ao representante 
do Ministério Público relatório das investiga
ções e demais documentos. 

Art 191. O adolescente. a quem se atri
bua autoria de:. ato infracionãl não poderá ser 
conduzido ou transportado em compartimen
to fechado de veículo policial, em condições 
atentatórias à sua dignidade ou que impli
quem em risco à int~;:gridªde física ou mental, 
sob pena de reponsabilidade. 

Art. 192. Apresentado o adolescente, o 
representante do Ministério Público, no mes
mo dia e à vista do auto de apreensão, boletim 
de ocon:ência ou relatório policial, devidamen
te autuados pelo cartório judicial e com infor
mação sobre os antecedentes do adolescente, 
procederá imediata e informalmente à sua oiti
va e, em sendo posSível, de Seus pais ou·res
ponsável, vitima e teStemunhas. 

Parágrafo único. Em caso de nâP apre· 
sentação, o representante do Ministério Públi· 
co notificará os pais ou responsáVeis para 
apres-entação do adolescente, podendo requi
sitar o concurso das Polícias Civil e Militar. 

M 193. Adotadas as providências a que 
alude o artigo anterior, o representante do Mi-
nistério Público poderá: • 

I- determinar o arquivamento rlos _autos; 
D -conceder a remissão; 
III- representar à autoridade judiciária pa

ra aplicação de medida sócio-educativa. 
Art. 194. Determinado o arquivamento 

dos autos ou concedida a remisSão pelo repre
sentante do Min_istério Público~ mediante ter
mo fundamentado, que conterá _o resumo 
dos fatos, os autos serão condusos à autori
dade judiciária para homologação. 

§ 19 Homolog{ldo o arquivamentQ ou a 
remissão. a autoridade judiciária determinará, . 
conforme o caso, o cumPrimento da medida. 

§ 2'1 Discordando, a autoridade judiciária 
fará remessa dos autos ao Procurador-Gei-a! 
da Justiça, mediante despacho fundamenta
do, e este oferecerá representação, designará 
outro membro do Ministério Público para 
apresenta-lá, ou retificará o arquivamento ou 
remissão, o qual só então estará a autoridade 
judiciária obrigada a homologar. 

Art. 195. Se, por qualquer razão, o repre
sentante do Ministério Público não determi!lar 
o arquivamento ou conceder_ a remissão._ of~ 
recerá representação à autoridade judiciária, . 
propondo a instauraçáo de procedimento para 
aplicaçáo da medida sódo_·educativa que se 

afigura a mais adequada. _ 
§ 19 A representação será_ _of~recida por 

petição, que conterá o breve resumo dos fatos 
e a classificação do ato infracional e, quando 
necéssário, o rol de testemunhas, podendo 
ser deduzida oralmente em sessão diária insta
lada pela autoddade judiciária. 
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§ 29 A representação independe de prova 
prê-constitufda da autoria e materialidade. 

Art 196. O prazo máximo e improrrogá
vel para a conclusão do procedimento~ estan
do o adolescente internado provisoriamente, 
será de 45 (qua-renta e ciriOOfdiás. 

Art. 197. Oferecida a represêntação, a 
autoridade judiciária designará audiência de 
apresentação do adolescente, decidindo, des
de logo, sobre a decretação ou manutenção 
da internação provisória, observado o disposto 
no artigo 105 e parágrafo. 

§ ]9 O adolescente e seus pais ou respon
sável serão cientificados do teor da represen
tação, e notificados a comparecer à audiência, 
acompanhados de advogado. 

§ 29 Se os pais ou responsável não forem 
localizados, a autoridade judiciária dará cura
dor especial ao adolescente. 

§ 39 Não sendo localizado o adolescente 
, a autoridade judiciária expedirá mandado 
de busca e apreensão, determinando o so
brestamento do feito, até a efetiva apresen
tação. 

§ 49 Estando o adolescente internado 
provisoriamente, será requisitada a sua apre
sentação, sem prejuízo da cientificação e noti
ficação dos pais ou responsável. 

Art. 198. A internação provisória, decre
tada ou mantida pela autoridade judiciária, não 
poderá ser cumprida em estabelecimento pri
sional. 

§ 19 lnexistindo na C6mar-Ca entidade 
com as caracteristicas definidas no artigo 122, 
o adolescente deverá ser imediatamente trans
ferido para a localidade mais próxima. 

§ 29 Sendo impossível a pronta transfe~ 
rência, o adolescente aguardará sua remoção 
em repartição policial, desde que em seção 
isolada dos adultos e com instalações apro
priadÇJs, não podendo ultrapassar o prazo má· 
ximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsa· 
bilidade.· 

Art. 199. Comparecendo o adolescente, 
seus pais ou responsável, a autoridadejudfciá
ria procederá à oitiva dos mesmos, podendo 
solicitar opinião de assistente social ou psicó
logo. 

§ 19 Se a autoridade judiciária vislumbrar 
a possibilidade de remissão, ouvirá o repre
sentante do Ministério Público, proferindo de
cisão. 

§ 29 Sendo a· fato grave, passível de apli
cação de medida de internação ou colocação 
em casa de semiliberdade, a autoridade judi
ciária, verificando que o adolescente não pos
sui advogado constituido, nomeará defensor, 
designado, desde logo, audiência em conti
nuação, podendo determinar a realfzação de 
diligências e estudo do caso por equipe multi
disciplinar. 

§ 39 O advogado constituído ou o defen~ 
sor nomeado, no prazo de 3 (três) dias con~ 
tado da audiência de apresentação, oferecerá 
defesa prévia e rol de testemunhas. 

§ 49 Na audiência em continuação, ouvi
das as testemunhas arroladas na represen
tação e na defesa prévia, cumpridas as diligên
cias e juntando o relatório da equipe multidis-

-.-· 

ciplinar, será dada a palavra ao representante 
do Ministério Público e ao defensor, susseciva
mente, pelo tempo de 20 (vinte) minutos para 
cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a 
critério da autoridade judiciárta, que em se
guida proferirá decisão. 

Art. 200. Se o adolescente, devidamente 
cientificado e notificadO, não comparecer in
justificadamente à audiência de apresentação, 
a autoridade--judiciária designará nova data, 
determinando sua condução coercitiva. 

Art- 201. A remissão, como forma de ex
tinção ou suspensão do processo, poderá ser 
aplicada em qualquer fase do procedimento. 

Art 202. A autoridade judiciária não apli
cará __ qualquer med_ida, desde que reconheça 
em sua decisão: 
I- estar provada a inexistência do fato; 
n-não haver prova de existência do fato; 
III-não constituir o fato ato infraclonal; 
IV-não existir prova de ter o adolescente 

concorrido para o ato infracional 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, 

estando o adolescent~ internado provisoria
mente, será imediatamente colocado em liber
dade. 
__ Aft. 203. Airitimação-áa decisão que apli
car medida de internação ou regime de semili
berdade será feita: 
I-ao adolescente, pessoalmente, e, sem

pre que põSSivei, aos seus pais ou responsável; 
D-ao defensor constituído, quando não 

forem enc_Ontrãdos o adÕlescente e seus pais 
ou responsável. 

§ 19 Nas demais hipóteses. a intimação 
da decisão far-se-á na pessoa do defensor. 

§ 29 Recaindo a intimação na mesma 
pessoa do adolescente deverá este manifestar 

_ ~~ d~~eja '?ll não recorrer da decisão. 

SEÇÃOVI 

Da Apuração de IJTegularidades em 
Entidade de Atendimento 

Art. 204. O procedimento de apuração de 
irregularidades em entidade governamental 
e.não governamental terá início mediante por
taria âa autoddadejudkiária ou representaçêo 

- -dos demais legitimados a exercer fiscalização, 
onde conste, necessariamente, resumo das 
irregularidades verificadas. 
_ Parágrafo ú:Jjlco. Havendo motivo grave, 

pOderá a autoridade judiciária, ouvido o Minis
tério PUblicO, decretar liminarmente o afasta
m.ento provisório do dirig-ente da entidade, 
mediante decisão fundamentada. 

Art 205. O dirigente da entidade será ci
tado para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 
resposta escrita, podendo juntar documentos 
e indicar as provas a produzir. 

Art. 206. Apresentada ou não a resposta, 
e sendo necessário, a autoridade judiciária de· 
signará audiência de instrução e julgamento 
, intimando as partes. 

§ 19 Salvo manifestação em audiência, as 
péf,Ites e o Ministério Público terão 5 (Cinco) 
dias para oferecer alegações finais, decidindo 
a autoridade judiciária em igual prazo. 

§ 2~ Em se tratando de afastamento pro
visório ou definitivo de dldgente de_ entidade 

govenlamental, a autoridade judiciária Ofidafá 
à autoridade administrativa imediatamente su
perior ao do ã.fastado, marcando prazo para 
a substituição. 

§ 39 Em Se tratando de afastamento pro
visório de dirig~nte de entidade não governa
mental, a autoridade judiciária designará pes
soa de sua confiança para responder pela enti
dade durante o prazo de intervenção. Sendo 
definitivo o afastamento, a autoridade judfciá
ria notificará os associados para que proce
dam à eleição de novo dlrigente. 

§ 49 Antes de aplicar qualquer das medi
das,. a autoridade judiciária poderá fixar prazo 
para a remoção das irregularidades verifica~ 
das. Satisfeitas as exigências, o processo será 
extinto, sem julgamento de mérito. 

§ 59 A multa e a advertência serão impos
tas ao dirigente das entidades ou programa 
de atendimento. 

SEÇÃO VII 
Da Apuração de Infração Admlnistratlva 

as normas de Proteçáo à Criança 
e ao Adolescente 

Art. 207. ô procedimento_ p-ara imposi· 
ção de penalidade administrativa por infração 
às normas de proteção à criança e ao adoles
cente terá início por representação do Minis
tério Público, ou auto de infração elaborado 
por servidor efetivo ou voluntário credenciado, 
e assinado por duaS testemunhas, se possfvel. 

§ }9 No procedimento iniciado com o au
to de infração poderão ser usadas fórmulas 
impressas, especificando-se a natureza e as 
circunstâncias da infração, 

§ 29 SernP:re que possível, à verificação 
da infração seguir-se-á a lavratura do auto, 
certificando-se, em caso contrário, os motivos 
do retardamento. 

Art. 208. O requerido terá prazo de 1 O 
(dez) dias para apresentação de defesa, con
tado da data da intimação, que será feita: 
I- pelo autuante, no próprio auto, quando 

e;;te for lavrado na presença do requerido; 
II-por Oficial de Justiça ou funcionário 

legaJmente habilitado, que entregará cópia do 
auto ou da representação ao requerido, ou 
a seu representante legal, lavrando certidão; 

IIT- por via postal, com aviso de recebi
mento, se não for encontrado o requerido ou 
seu representante legal; 

IV-por edital, com prazo de 30 (dias) dias, 
se incerto ou não sabido o paradeiro do reque
rido ou de seu representante legal. 

Art. 209. Nãosendoapresentadaadefesa 
no prazo legal, a autoridade judiciária dará vis
ta dos autos ao Ministério Público, por 5 ( cin
co) dias, decidindo em igual prazo. 

M 210. ApreSentada a defesa, a autori
dade judiciária procederá na conformidade do 
artigo anterior, ou, sendo necessário, desig
nará audiência de iristrução e julgamento. 

§ 19 Colhida a prova oral, manifestar-se
ão sucessivamente o Ministério Público e o 
procurador do requerido, pelo tempo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por 
mais 10 (deZ), a critério da autoridade Judiciá
ria, que em seguida proferirá decisão. 
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§ 2~ Em nenhuma hipótese será deferida 
a oitiva de testemunha mediante carta preca~ 
t6ria. _ 

Art. 211. Em caso de infraç!o cometida 
através de transmlssão simultânea de rá_dio 
ou televisão, que atinja maiS de uma oomãrca, 
será competente, para aplicação da penali
dade, a autoridade judidária do local da sede 
estadual da emissora ou rede. tendo a senten
ça eficácia para todas as transmíssoras ou re
transmissoras do respectivo Estado. 

CAPITULO IV 
Dos Recursos 

Art. 212. N.os procedimentos afetos à 
Justiça da Infância e da Juventude fica ado
tado o sistema recursal do Código de Processo 
Cíve1, aprovado pela Lei n9 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, e suas alterações posteriores, 
com as seguintes adaptações: 
I-os recursos serão interpostos indepen

dentemente de preparo; 
n-em todos os recursos, salvo o de agravo 

de instrumento e o de embargos de declara
ção, para interpor e para responder, será sem
pre de 1 O (dez) dias; 

m-os recursos terão preferência de julga-
mento e dispensarão revisor; _ 

IV -o agravado será intimado para, no pra
zo de 5 (cinco) dias, oferecer resposta e indicar 
as peças a serem trasladadas; 

V- será de 48 (quarenta e oito) horas o 
prazo para a extràção, a conferência e o con
serto do traslado; 

Vl-a apelação será recebida em seu efeito 
devolutivo. Será, entretanto, Conferido efeito 
~spensivo quando interposta contra a seten
ça -que deferir a adoção internacional e, ajuízo 
da autoridade judiciária sempre qpe houver 
perigo de dano irreparável ou de diffcil repa
ração; 

VII-antes de determinar a remessa_ dos 
autos à Superior lnstãflcia-, Oo caso de apela
ção, ou do instrumento, no caso de agravo, 
a autoridade judiciária proferirá despacho fun
damentado, mantendo ou reformando a deci
são, no prazo de 5 (cinco) dias; 

VIII- mantida a dedsão apelada ou agra
vada, o escrivão remeterá os autos ou o instru
mento à Supeíior Instância dentro de 24 (vinte 
e quatro) horas, independentemente de novo 
pedido do recorrente. Se a reformar, a remes
sa dos autos dependerá de pedido expresso 
da parte interessada ou do Ministério Público, 
no prazo de 5 (cirlco) dias, contando da intima
ção. 

Art 213. Contra __ aJos_ e decisões proferi
dos com base no artigo 161 caberá recurso 
de apelação. 

CAPITULO V 
Do Minlstérlo PúbHco 

Art. 214. As funções do Mi[)istérlo Públi
co, previsl:as nesta lei, serão exercidas nos ter
mos da respectiva lei orgânica. 

Parágrafo (mko. Aplicam-se ao Ministério 
Público, no que couber, as disposições cons
tantes da Seção II, do Capítulo II, deste Titulo. 

Art. 215. São atribuições do Ministério 
Público: 

(-conceder a remissão como forma de 
exclusão do pro-cesso; 
li-promover e acompanhar os procedi

mentos relativos às infrações atnbuídas a ado
)esçe:ntes; 

Ill-promover e encaminhar as ações de 
alimentoS e os procecfimentos de suspensão 
e destituição do pátrio poder, nomeação e re
moção de tutores, curadores e guardiões, bem 
coma· oficiar em todos os demais procedi
mentos da competência da Justiça da Infância 
e da Juventude. 

IV- promover, de oficio ou por solicitação 
dos interessados, a especialização e a inscri
ção de hipoteca legal e a prestação de contas 
dos tutores, curadores e quaisquer adminis
tradores de bEms. de crianças e adolecentes 
em situação de riSco; 
V- promover o inquérito civil e a ação civil 

pública para a proteção dos interesses indivi
duais, difusos e coletivos relativos à infância 
e à adolescência; 

VI- instaurar procedimentos administrati
vos e, para instruí-los: 

11.) expedir notifiCações para colher depoi
mentos ou esclare_cimentos_.e, ~;:m caso de não 
comparecimento injustificado, requisitar con
_dução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou 
MHítar; 

b} requisitar informações, exames, pericias 
e documentos de autoridad~;:s municipais e 
federais_da administração direta, ou a indtreta 
bem como promover ínspeçOeS e diligências 
investigatórias; 
_ c) requisitar informações e documentos a 

particulares e instituições priVadas: 
VII- instaurar sindicâncias, requisitar dili

gências investigatórias e determinar a instau~ 
ração de inquérito policial, para apuração de 
lícitos ot,a infrações às normas de proteção 
à infância e à juventude;_ 

VIII- zelar pelo efetivo respeito aos direitos 
e garantias legais assegurados às crianças e 
adolescentes, promovendo as medidas judi
ciais e eXtrajudiciais cabíveis; 

IX- impetrar mandado de segurança, de 
injunção e habeas corpus, em qualquer ju~, 
[nstància ou Tnbunal, na defesa dos interes$es 
sociais e individuais indisponíveis afetos à 
cdaru;a e ao adolescente; . 

X-representar ·ao Juízo visando à aplica
ção de penalidade por infrações cometidas 
conlra a_s _normas de proteção à infância e 
à juventude, sem prejuízo da promoção da 
responsabilidade civil e penal do infrator, 
quando cabível; 

XI- inspecionar as entidades públicas e 
_particulares e os programas de atendimento 

de que trata esta lei, adotando de pronto as 
medidas administrativas ou judiciais necessá
rias à remoção de irregularidades porventura 
verificadas; 

Xll- requisitar força policial, bem como a 
colaboração dos serviços médicos, hospita
lares, eduçaçionals ~de assistência social,_ pú
blicos ou privados, para o desempenho de 
suas atribWções. 

§ 1 ~' A legitimação dO Ministério Público 
para as ações civis preVistas neste artigo rião 

impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, 
segundo dispuserem a Constituição e esta Lei. 

§ 29 Aenumeraçãoconstantedesteartigo 
não exclui a atribuição de outras funções, 
desde que compatíveis com a finalidade do 
Ministério Público. 

§ 3~' O representante do· Ministéiià PUbli
co, no exercício de suas funções, terá livre 
acesso a todo local onde se encontre criança 
ou adolesCente. 

§ 49 O representante do Ministérlõ Públi
co será responsável pelo uso indevido elas in
formações e documentos que requisitar, nas 
hipóteses legais de sigilo. --

§ 59 Para o exercício da atribuição de que 
trata o inciso VIII, deste artigo, poderá o repre
sentante do Minsitério Público: 
I- reduzir a termo as declarações do recla

mante, instaurado o competente procedimen
to,_ sob sua presidência; 
D- entender-se diretamente com ;;1-pessoa 

ou autoridade reclamada, em dia, local e horá
rio previamente notificados ou acertados; 

Ill-efetuar recomendações visando à me
lhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública afetos à criança e ao adolescente, fi
xando prazo razoável para sua perfeita adu
cação. 

Ar( 216.- Nos processos e procedimentos 
em que não for parte, atuará obrigatoriamente 
o Ministério Público na defesa dos direitos e 
interesses de que cuida esta Lei, hipótese em 
que terá vista dos autos depois das 'partes, 
podendo juntar documentos e requerer dili
gências, usando dos recursos cabíveis. 

Art. 217. A intimação do Ministério Públi
co, em qualquer caso1 será feita pessoalmente, 

Art. 218. A falta de intervenção do Minis
tério Público acarreta a nulidade do feito, que 
será declarada de ofício pelo juiz ou a requeri-
mento de qualquer interessado. . 

Art. 219. As manifestações procéosuais 
do representante do Ministério_ ~li_co deve-
rão ser fundamentadas. - -

CAPITULO Y1 
Do Advogado 

Art. 220. A criilnça ou o adolescente, seus 
pais ou responsável, e quelquer pessoa que 
tenha legítimo interesse na solução da lide, 
poderão intervir nos procedimentos de que 
trata esta Lei, através de advogado,-o qual 
será intimado para todos os atas, pessoalmen
te ou por publicação oficial, respeitado o se
gredo de justiça. 

Parágrafo único. Será prestada assistência 
judiciária integral e gratuita àqueles que dela 
necessitarem. 

Arl 221. Nenhumadolescente_aquemse 
atribua a prática de ato infracional, ainda que 
ausente ou foragido, será processado sem de
fensor, observado o disposto no artigo 108. 
inciso m. 

§ 19 Se o adolescente não o tiver, ser-lhe· 
à nomeado defensor pefo juiz, ressalvado o 
direito de, a todo tempo, constituir outro de 
sua confiança. 

§ ~- A ausência do defensor não detenni
nará O adiamento de nenhum_ato do processo, 
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devendo o juiz nomear substituto, ainda que 
provisoriamente ou para o só efeito do ato. 

§ 39 Será dispensada a autorga de man
dato quando se tratar de defensor nomeado 
ou; sendo constituído, tiver sido indicado por 
ocasião de ato formal com a presença da auto
ridade judiciária. 

CAPfrULO VII 
Da Proteção JudicaJ dos Interesses 

Individuais Difusos e Coletlvos 

Art. 222. Regem-se peJas disposições 
desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensas aos direitos assegur.ados à crianÇa e 
ao adolescente, referymtes ao não oferec:imen
to ou sua oferta irregular: 
I-do ensino obrigatório; 

, II- de atendimento educacional especia
lizado aos portadores de deficiência; 

m -de atendimento em creche e pré--es
colar às crianças de zero a seis ano~ de idade; 

IV -de ensino notumo regular, adequado 
às condições do educando; 

V- de programas suplementares de mate
rial didático-escolar, transporte e assistência 
à saúde do educando do ensíno fundamental; 

VI- de servtço de assistência social visan~ -
do a proteção à fami1ia, à maternidade, à infân~ 
da e à adolescência, bem como o amparo 
às crianças e adolescentes que dele necessita; 

vn- de aceSso às ações e serviços de saú~ 
de; 

VIII- de escolarização e profissionalização 
adequadas e cornpatfveis às necessidades dos 
adolescentes privados de llberdade. 

Parágrafo único. AS hipóteses previstas 
neste artigo não excluem da proteção judicial 
outros interesses individuais, difusos e coleti~ 
vos próprios da infância e da adolescência, 
protegidos na ConstitUição e ~s leis. 

Art 223. As açõeS prevístas-neste_ Cfpt~-
tulo serão propostas no foro do local onde 
ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, 
cujo ju1zo terá competência absoluta para pro~ 
cessar a causa resalvadas a competência da 
Justiça Federal e a competência originária dos 
Tribunais Superiores. -- -

Art 224. Para as ações civisJundadas em 
interesses coletivos ou difusos, consideram~ se 
legitimados concorrentemente; 
I- o Ministério Póbtlco; 
n-a União, os Estados, os Municípios, o 

Distrito Federal e os Territórios; 
m-as associações legalmente constituí~ 

das há pelo menos 1 (um) ano e que incluam 
entre seus fins institudonais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por esta Lei, dis~ 
pensada a autorização assemblear, se houver 
prévia autorização estatutária. 

§ 1 ~ Admitir-se--à litiscons6rcio facuhativo 
entre os Ministérios Públicos da UniS.o e dos 
Estados na defesa dos interesses _e direitos 
de que cuida esta Lei. 

§ 29 Em caso de desistência o_y_ abando: 
no da ação por associação legitimad.,, o Minis~ 
tério Público ou outro legitimado poderá ass
sumir a titularidade ativa. 

Art. 225. Os órgãos públicos legitimados 
poderão tomar dos interessados compromis
so de ajustamento de suc1 ·conduta às ex(gên-

das legais, mediante cominações que terão 
eficticia de titulo executi.VÓ extrajudicial. 

Art 226. Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por esta Lei são admissfvfes 
todas as espécies de ações pertinentes. 

§ 19 Aplica-se às ações previstas neste 
Capítulo as nonnas do Código de Processo 
Civil. 

:29 Contra Atas ilegais ou abusivas de au~ 
· toridade pública ou agente de pessoa jurfdica 
no ·exercfcfo de atribuições do Poder PúbUco, 
que lesem direito líquido e certo previsto nesta 
Lei, caberá ação mandamental. que reger~se-á 
pelas nonna$ Pa lei do mandado de segu-
rança.·· . 

Arl 227. Na ação que tenha por objeto 
o curil]iríniento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz concederá a tutela expecífica da 
obri_QaÇãCl" Ou--detenninará providências que 
assegurem ·a resultado prático equivalente ao 
do adimplernento. 

§ 19 Sendo relevante o fundamento da 
demanda e, havendo justificado receio de ine
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz con
ceder a tutela Jiminarme_nte ou após justifi~ 
cação prévia, cintando o réu. 
. § ~ .-0 juiz poderá, na hipótese do _pará~_ 

grafo- anterior ou na sentença, impor multa 
diária ao réu, independentemente de pedido 
do autor, se for suficienj:e ou compatível com 
a obfigª_ção,_ foomdo prazo razoável para o 
cumprimento do preceito. 

§ 39 A·multa só será exigível do réu após 
a trânsito em julgado da decisão favor~] ao 
autor, mas será devi_da desde _o di!1 em que 
houver configurado o descumprimento. 

Art. 228. O valor_e!i_das mintas reverterão 
ao fundo girido peJo Conselho de Defesa da 
Criança e do Adolescente do respectivo muhi~ 
cfpio; 

§ ]9 As multas não recolhidas até 30 (trin~ 
ta) dias após o trânsito em julgado da decisão, 
serão ~gidas através de ex_e<:uçãQ promovida 
pelo Ministério Público, nos me~smos autos, 
facultada igual iniciativa aos demafs legitima~ 
dos. 

§ 29 Enquanto 6 fundo não for regula~ 
meritado, o dinheiro ficará depositado em es~ 
tabefe!cimento ofici;il de crédito, em conta 
c:;o~_correção monetária. 

Art 229. O jUiz poderá conferir efeito sus~ 
pellSivo aos reCursos, para evitar dano irrepa
rável à parte. 

Art 23o. Transitada em julgado a senten~ 
ça que impuser condenação ao Poder Público, 
o juiz determinará remessa çle peças à autori
dade competente, para apuração da responsa
bilidade ciV11 e administrativa do agente a que 
se- atnbua a ação ou omiss_áo._ 

Art. 231. ·necorridos 60 (seSsenta) dias 
de tli\nsito em julgado da sentença condena~ 
tóriã._ ~m que a:ass9ciação autora lhe promó
va a exectlçê:o, devgrá f~ê-IQ _o Ministério Pú~ 
blico, faCulmda lgual!niciativa aos demais legi
timados. 

Art. 232.-.. .. O juiz concederá a associação 
autora a pagar ao réu os honorários advoca~ 
tldós ru:bitrados rnl conformidade do § 49 do 

artigo 20 da Lei n9 5.869,- de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Crvil, quando 

·reconhecer que a pretensão é manifestamente 
infundada. 

. Parágrafo úntco. Em ·caso de lltigância de 
má~fé, a associação· autora e os diretores res~ 
pensáveis pela prOpositura da ação serão soli~ 
dariamente condenados ao décuplo das cus
tas, sem prejuízo de responsabiUdade por per~ 
das e danos. 

Art 233. Nas ações de que trata êste Ca~ 
pítulo não haverá adianta_mento de custas, 
emolumentoS, honorários periciais e quais~ 
quer outras despesas. 

Art. 234. Qualquer pessoa poderá e o ser~ 
vidor público deverá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, ministrando~the infonna~ 
ções sobre fato_s que continuam objeto da . 
ação civil e Lndicando~lhe os eler'!lentos de 
convicção. 

Art -235. Se, no eXei'cfcio de suas fun~ 
ções, os juizes e tribunais tiverem cónhect~ 
menta de fatos que possam ensejar a propo
situra de ação civil, remeterão peças ao Minis~ 
tério Póbllco para as providências cabíveis . 

Art 236~ __ Para instruir a iniciaL o interes~ 
sado poderá requerer, às autoridades compe
tentes as_ certidões e informações que julgar 
necessárias, a serem fornecidas no prazo de 
15 ( <EJÍnze) dias. -

Art. 237. O Ministério Público poderá iris
taurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou 
requisitar, de qualquer pessoa, organismo pú~ 
blico ou particular, certidões, informações, 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
o qual nãp poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
úteis. 

§ 19 Se o órgão do Ministério Público, es
gotadas todas as diligências, se convencer da 
inexfstênci~ de fundamento para a propositura 
da ação civil, promoverá o arquiv~ento dos 
autos do inquérito civil ou das peças informa~ 
tivi:is, rãzendo-o fundamentadamente. 

§ 2? Os autos, do inquérito civil ou das · 
peças de informação arquivados serão reme~ 
tidos, sob pena de se incorrer em falta grave, 

__ n~ prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior 
do Ministério Público. 

§ 39 Até que,' em sessão do Conselho Su~ 
perlor do Ministério Público, seja homologada 
ou reJeitada a promoção de arquivamento, po~ 
derão as associações legitimadas_ apresentar 
razões e&:ritãs ou documentos, que serãojun= 
tados ao. autos do inquérito ou anexada àS 
peças de.informação. 

§ 4~- A promOção de arquivam~nto será 
submetida a exame e deliberação do Conselho 
Superior do Ministério Público, confonne dis-
pUser o seu -Regimento. 

§ 59 DeixaÍÍdO ci CoriSelho Superior de 
homologar_ a promoção-de 8rquivamento, de
signará, desde _Jogo; outro órgão do Ministério 
Público para o ajuizamento da ação. 

Art 238. APlica~se subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei n~ 7 .347, 
de 24 de julho de 1985. 
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TITULO vn Art. 247. Submeter criança ou ad.Qles-
Dos Crimes e das Infrações cente sob sua autoridad~, guarda ou vi_giláncia 

Administrativas a tratamento cruel: · 
Pena-reclusão,- de 1 (um) a 5 (cinco) 

CAPITULO I anos. . 
Dos Crimes § 1"' Se resulta lesão corporal grave: 
SESSÃO I Pena-reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. 

Disposições Cierals § 2~ Se resulta lesão•corporal gravíssima: 
Art. 239~ sem prejuízo dos crimes e con- a:O~~-reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 

travenções previstas na legislação correspon- §, 3~ Se resulta morte: _ 
dente, díspõe esta Lei sobre crimes cometidos 
contra a proteção à criança e ao adolescente. an~=~a- reclusão, de 15 (quiitzel a 30-(trinta) 

Art. 240. Aplica-se aos crimes definidos 
nesta lei as normas da parte Geral do Código Art 248~ De~r a al,ltorid_a_de competen-

penal anto rti
. t te, sem justa causa, de ordenar a imediata 

e, qu ao processo, as pe nen es 
ao Código de Processo Penal. liberação de criança ou adolescente, tão-logo 

Art. 241. Os crimes definidos_ nesta Lei tenha conhecimento da ilegalidade da apreen-
são de ação pública incond!clonada. são: Pena- deten_ç_ão, de 6 (s_eis) -meSes• a 2 

SEÇÁO II (dois) anos. 
Dos Crimes em Espécie Art. 249. Descumprir, injustificadamente, 

Art 242. Deixar 0 enc;__arregado do serviço prazo ftxado nesta lei em benefício de adoles-
ou o dirigente de estabelecimento de atenção cente privado de liberdade: 
à saúde de gestante de manter registro das Pena-detenção, de 6 (seis) rneses a 2 
atividades desenvolvidas~ na forma e prazo re- (dois) anos. 
feridos no artigo 10, desta Lei, bem como .A.rl 250. Impedirouembaraçaraaçãode 
de fenecer à parturiente ou seu responsável, autoridade _judidária, membro do Cqnselho 
por ocasião da alta médica_, declaração de nas- Tutelar ou representante do Ministério Público 
cimento, onde constem a,s intercorrências do no exercício de-Junção prevista. nesta lei: 
parto e_ do desenvolvimento do neonato;_ Pena- de_tenç_ão, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos. 
Pena- detenção, de 6 (sefs) meses a 2 Art. 251. Sul:>t_rair criança ou adolescente 

(dois) anos. ao poder de quem o tem sob sua guarda em 
Parágrafo úni\X). Se O -<;:Iirrie é-êulposo: virtude de lei ou on:iem judicial, com o f1m 
Pena-detenção, de2 (dois) a 6 (sels) me- de colocação em lar substituto:· 

ses, ou multa. Pena- redusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
Art 243. Deixar o médico, enfermeiro ou e mulia. 

dirigente de estabelecimento de atenção à Parágrafo único. Se o crime é praticado 
saúde de gestante de identificar corretamente por motivo de reconhecida nobreza, o juiz po-
o neonato e a parturiente, por ocasião do par- derá deixar de aplicar a pena. 
to, bem como deixar de proceder os exames Arl 252. Prometer ou efetivar a entrega 
referidos no artigo ·1 O, desta lei: d ft]h , · 

Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 2 e o_ou pup110 a terceiro, mediante paga 
(dois) anos. ou recompensa: 

Pena--:reclusão, de. 1 (um) a 4 (quatro)' 
Parágrafo úni-::o. Se o crime é culposo: anos, e- multa. - --
Pena- detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) me- p · arâgrafo único. Incide nas ·· ~smas pe-

ses, ou multa. nas quem oferece ou efetiva;: .: recom· 
Art 244. Privar a criança ou o adolescen- • 

te de sua liberdade, procedendo à sua apreen- pensa. 
são sem estar_ em flagrante de ato infracional Art. 253: Promover ou at ;Iiar .a-efetiva
ou inexistindo ordem escrita da autoridade ju- ção de ato destinado ao t .'io de criança ou 
dkiária competente: adolescente para o exterior com inobServância 

Pena-detenção, de 6 (seis) meses a 2 dasformalldãdesTegais-oucom-ofitodeobter 
(dóis) anes. lucro: 

Parágrafo único. Incide na mesma pena Pena-redusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
aquele que procede a apreensão sem obser- e multa. 
vância das formalidades legais. · Art. 254~· PiOd.Uzir ou dirigir repreSenta-

M 245. Deixar a autoridade policial res- ção teatral, televisiva ou película ctnernatográ
ponsável pela apreensão de criança oll adoles- fica utilizando-se de criança ou adolescente 
cente de fazer imediata comunicação à autori- em cenã de sexo explícito o_u pOrnográfica: 
dade judiciária compétehte e à famOia do Pena_-_re~lusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
apreendido ou à pessoa por ele indicada: anos, e_ multa, __ 

Pena-detenção, de 6 (seis) meses a 2 Parágrafo único. Tncõrre_ na mesma pena 
(dois) anos. quem, nas ~Ofldições referidas neste artigo, 

Art. 246. ·Submeter_ criança ou Çidoles- contracena com criança ou adol~scente. 
cente sob sua <1fJtoridade, g!Jarda ou vigilância . Att. 255. Foto-gi'àúir- ou publiCai- Cena de_ 
a vexame ou a constra_rtgimento não autori- s_exo explícito ou pornográfica envolvendo 
zado em lei: criança o_u adolescente_: 

Pena-detenção, de 6 (seis) meses a 2 Pena-:-reclusão, de 1 (um). a 4 "(quatfo) 
(dois) anos. anos. 

Art. 256. Vender, fornecer ainda que gra
tuitamente Õu-entregar, de qualquer fOrma,
a criança_ ou adolescente, aima, munição ou 
explosivo~ -

Pena-detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa,. _, 

Art. 257. Vendei, fornecer_alnda que gra
tuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer 
forma, a criança ou adolescente, sem justa 
causa, produtos cujos componentes possam 
causar dependência fislca ou psíquica, ainda 
que por utilização indevida: 
f~F?~-detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. 
Art: 258. Vender, fornecer ainda Qüe graw 

tuitamente ou entregar, de qualquer forma, 
a criançª _ou adolescente, fogos de estampido 
ou de artificio, exceto aqueles que pelo seu 
reduzido potencial sejam incapazes de provo
car qualquer dano fisk:o em caso de utilização 

·indevida: _ 
Pena- detenção, de 6 (seis) m-eseS-a 2 

(dois) anos, e multa. 

CAPITULO II 
Das Jnfraç6es Adnúnistratlvas 

Art. 259. Deixar, o médico, professor ou 
responsável por. estabelecimento de atensão 
à ·saúde e de ensino fundamental, pré-escola 
ou creche, de comunicar à autorid.ade comPe-_ 
tente os <:a.sos de que tenha conhecimento, 
envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra <:rtança õll adolescente: 

Pena-muha de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, aplicando-se o dobro na 
reincidência. 

Art. 260. Impedir, o responsável ou fun
cionário de entidade de atendimento, o exer
cídd dos direitos constantes nos incisos H, 111, 
VII, V[J( e XI, do artigo 123, desta lei: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 _(vinte) salá
rios de referência, aplicando-se o dobro na 
reincidência. · 

Art. 261. DivUlgar, total ou parcialmente, 
sem autorização devida, por qualquer meio 
de comunicação, nome, ato ou documento 
de procedimento policial, administrativo ouju~ 
dlc:ial relativo a criança ou. adolescente a_ que 
se atribua ato infradonal: 

Pena- multa de 3 (três) ª 2o (vinte) salá
rios de referência, aplicando-se_ o _dobro na 
teinddêncta. · 

. § 19 rrlcorre-na mesma pena quem exibe, 
tOtal ou parclalmente, fotografia de criança ou 
adolescente envolvido em ato in(racibnal, ou 
qualquer ilustraçãp que lhe diga respeito ou 
se refirá a atos que lhe sejam atribuídos, de 
forma a permitir sua identificação, direta ou 
indiretamente. 

_ § 29 Se o fato for pratic-ado por órgão de 
imj:)fensa ou emissora de radio ou televisão, 
além 4a pena· prevista neste artigo, a autori
dade JUdiciária poderá determinar a apreensão 
da publicação ou _a suspenSão da programa
ção âa emissora até por 2 (dois) dias, bem 
como da publi,eação do periódico até por 2 
(dois) números. -

Art. 262. Deixar de apresentar à aUtorida
de judiciária de sua -residêndª-_, no prazo de 
5 (cinco) dias, com o firri -de regularizar aguar-
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da, adolescente trazido de outra comarca para 
a prestação de serviço doméstico, mesmo que 
autorizado pelos pais ou responsável: 

Pena-multa de 3 (três) a 20 (vinte) sa1á~ 
rios de referência, aplicando-se o dobro na 
reincidêncta, independentemente das despe
sas de retomo do adolescente, se for o caso. 

Art 263~ Descumprir, dolosa ou culposa
mente, os deveres inerentes ao pátrio poder 
ou decorrentes de tutela ou guarda, bem as~
sim determinação da autoridade jJ,.ldidária ou 
Conselho Tutelar. -

Pena- multa de 3 (três) a 2D (vínte) salá
rios de referência, aplk:ando-se o _dobro na 
reincidência. -

Art. 264. Hospedar criança ou adolescen
te, desacompanhado dos pars ou responsável 
ou sem autorização escrita destes, ou da auto· 
ridade judiciária, em hotel, penSão, motel ou 
congênere: 

Pena- multa de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) 
salários de referência; na reincidência a autori
dade judiciária poderá determinar o fecha
mento do estabelecimento até por 15 (quinze) 
dias. 

Art. 265. Transportar crianÇa ou 8doles
c:_ente, por qualquer meio, com inobservância 
do disposto nos artigos 80, 81 e 82, desta 
lei. 

Pena-multa de .3 (três) a 20 (vinte)" Salá
rios de referência, aplicando-se o dobro na 
reincidência. 

Art 266. Deixar o responsável por diver
são ou espetácu1o público de afiXar, em lugar 
visível e de fácil acesso, à entrada do local 
de exibição, informação destacada sobre a na
tureza da diversão ou espetáculo e a faixa etá
ria especificada no certificado de classificação: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, aplicando-se o dobro na 
reincidência. 

Art. 267. Anunciar, por meio de comuni
Cação, peças teatrais, ftlmes ou quaisquer re
presentações ou espetác:ulos, sem indicar os 
limites de idade a que não se recomend_em: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência, dobrada na reincidência, 
aplicável, separadamente, à casa de espetá
cuJo e aos órgãos de divulgação ou publi
cidade. 

Art 268. Transmitir, através de rádio ou 
televisão, espetáculo em faixa de horário diver
sa da autorizada ou sem aviso de sua classi
ficação: 

Pena-multa de 20 (vinte) e tOO (cem) 
salários de referência; na reincidência a autori;. 
dade judiciária poderá aeterm1nar a süspen
são da programação da emissora até por 2 
(dois~ dias. 

Art 269. Transmitir, no "todo ou em parte, 
através de rádio ou televisão, espetá cu! o consi
derado inadequado pelo órgão competente:_ 

Pena- multa de 50 ( c:in4üenta.) a "'2_0-o (du
zentos) salários de referência; na reincidência 
a autoridade judiciária poderá determinar a 
suspensão da programação da emissora até 
por 5 (cincO) dias. 

Art 270. ExibJr fllme, traUer, peça, amos
tra ou congênere dassificado pelo órgão com-

petente como inadequado às crianças ou ado
lescentes admitidos ao espetáculo: 

Pena-multa de 20 (vinte) a 100 (cem) 
salários de referência; na reincidência a autori
dade judiciária poderá determinar a suspen
são do espetác:ulo ou o fechamento do estabe
lecimento até por'15 (quinze) dias. 

Art. 271. Vender ou locar a criança ou 
adolescente fita de programaçâo em vídeo, 
em desacordo com a classificação atribuída 
pelo _órgão competente. 

_Rena-muita de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência; na reinddêncía ·a autoridade 
judiciária poderá determinar o fechamento do 
estabelecimento até por 15 (quinze) dias. 

Art. 272. Descumprir obrigação constan
te dos artigos 75 e 76, desta lei: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte)_ salá
rios de referência, aplicando-se o dobro na 

--reincidência, seril prejuízO da apreensão da 
revista ou publicação. 

Art. 273. Deixar o responsável pelo esta
belecimento ou o empresário do espetáculo 
de observar o que dispõe esta lei sobre o aces
so d_é_ cria~a ou adolescente a espetácuios 

• e diversões, ou sobre sua permanência e parti
cípação -nestes: 

Pena- multa de 3 (três) a 20 (vinte) salá
rios de referência; na reincidência a autoridade 
judiciária poderá determinar o fechamento do 
estabelecimento até por 15 (quinze) dias. 

DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS 

Art. 274. AUnião,osEstadoseosMunid
pios, no prazo de 90 (noventa) dias contado 
da publicação deste e~tuto, elaborarão pro
jeto de lei dispondo sobre a criação ou adapta
ção de seus órgãos às diretrizes da política 
de atendimento fiXadas. no artigo 85. 

Art. 275. Os contribuintes do Imposto de 
Renda poderão abater da renda bruta 100% 
(cem por cento) do valor das doações feitas 
aos fuhdos controlados pelos Conselhos Mu

- hicipa1s, Estaduais e Nacional de Defesa da 
Criança e do Adolescente, observado o se
guinte: 

I-limite de 10% (dez por cento) da renda 
bruta para pessoa física; 

__ U":"":':Iimite de 5% (cinco porcento) da renda 
bruta para pessoa juridica. 

§ 1 '? As deduções a que se refere este arti
go não estão sujeitas a outros limites estabe

-leçidos na legislação do Imposto de Renda, 
nem excluem ou reduzem outros benefícios 
ou abatimentos e deduções em vigor, de ma
neira especial as doações a entidades de utili
dade pública. 

§ 29 Os fundos donatários fixarão critérios 
de utilização das dqações subsidiadas, apli
cando necessariamente percentual para in
centivo ao acolhimento, sob a forma de guar
d.:i, -de criança ou adolescente órfão ou aban
donado, na forma do disposto no art. 227, 
§ 3~, inciso VI, da Constitúição Federal. 

Art. 276. _- A falta dos Conselhos Munici
pais de Defesf1 da Criança e do Adolescente, 
os registres, inscrições e alterações a que se 
referem os artigos 86, parágrafo único, e 87, 

desta lei, serão efetuados perante a autoridade 
judiciária_ da comarca_ a que pertencer a enti-
dade. -

Art. 277. Enquanto não instalados os 
Conselhos Tutelares, as atribuições a eles con
feridas serão exercidas pela- autoridade judi
ciária. 

Art. 278. 6 Decreto-Lei n-ç. 2.848, de 7 de 
dezembro d~ 1940, Códig9 Pef_!al, passa a vi
gorar com as seguintes alterações: 

"!) Art. 121. ................ : ........ : ............ ·-··· 
§ 4-? No homicídio culposo;- a pena 

é aumeritada de um terço, se o crime 
resulta de inobservância de regra técnica 
de profissão, arte ou ofíCio, ou se o agente 
deixa de prestar imediato socorro à viti
ma, não procura diminuir as conseqUên
cias do seu ato, ou foge para evitar prisão 
em flagrante. Sendo dolosO o hõmicídio; 
a pena é aumentada de um terço, se o 
crime é praticado contra pessoa menor 
de catorze anos. 

2) Art. 129. ·············~························ .... 
§ 79 A!.J!Tlenta-se a pena de um terço, 

se_ ocorrer qualquer das hipóteses do arti-
go 121,.§ 4• . 

§ 8'-' Aplica-se à lesão culposa o dis
posto no§ 5o do artigo 121. 

3) Art. !36 ............. _. ______ _ 
§ 39 Aumenta-se a pena de um terço, 

se o c.rime é praticado contra pessoa me
nor de catOrze anos. 

4) Art. 213. ................. : ........................ . 
Parágrafo único. Se a ofendida é me· 

nor de catorze anos: 
Pena_- reclusão, de quatro a dez anos. 
5) Art. 214. . ................ --·~-·-··--· 
Parágrafo único. Se o ofendido é me

nor de catorze anos: 
Pena- reclusão, de três a nove anos." 
Art. 279. O artigo 102 da Lei n~ 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica 
acrescido do seguinte item: 

Art. I 02. . ....................... = ...... -................ . 
6) a perda e a suspensão do pátrio 

poder. · 

Art. 280.- A Imprensa Nacional- e demais 
~ráficas da União, da administração direta ou 
indireta, indus1ve fundações instituídas e man
tidas pelo Poder Público Federal, promoverão 
edição popular do texto integrÇI.l deste estatuto, 
que será posto à disposição das escolas e · 
das entidades de atendimento e de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. -

Art. 281. Esta lei entrará em vigOr 90 (no
venta) di~s. após sua public_~s:ª-o, 

Art 282. Revogam-se a Lei n9 6.697, de 
10 de outubro de 1979 (~ódigo de Menores), 
e as demais disJ;>Oslções em contrário. 

Justlficação 

"A criança é a nosSa mais rica matéria
prima. Abandoná-Ia à sua própria sorte 
ou desassisti-la em suas necessidades de 
proteção e amparo é crime de lesa-pá
tria." 
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Tancriido Neves-
Essas Palavras de Tancredo Neves, escritas 

quando governava Minas Gerais, prefiguraram 
o espírito que viria a animar o maior movi
mento de massas e a maior mobilização ·de 
esperança da nossa História - a campanha 
das "diretas-já", que galvanizou a- ·cidadania 
após mais de duas décadas de _eclipse das 
liberdades públicas e das instituições demo
cráticas em nosso País. 

Com a partida do grande estadista, seguida 
do agravamento das crises em praticamente 
todos os setores da vida nacional, um dos 
mais graves "deficits" que passamos a.conta
bilizar é o chamado "defidt de esperança" que 
hoje depaupera nossa energia cívica e desmo
biliza e dispersa o nosso povo. 

ContudO, a chama da esperança nunca se 
apagou de todo em nossa terra. Um dos mais 
eloqüentes exemplo disso é o ocorrido na área 
dos que vêm lutando pela promoção e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente, eis 
que temos hoje um avançado capítulo sobre 
esses direitos na nova ConstL'tuição. Ele resul~ 
tou da fusão de duas emendas populares que 
trouxeram ao Congresso as assinatUras de 
quase duzentos mil eleitores de todo o País, 
e de mais de um milhão e duzentos mil cida
dãos-criança e cidadãos-adolescentes, numa 
mobilização inédita da sociedade, envolvendo 
milhares e milhares de crianças e jovens, no 
Congresso e em várias capitais. Essa verda
deira "revoada cívica" tomou pOSSfVel a cria
ção de uma vontade nacional coletiva em tor
no da questão, expressada pelos Constituintes 
na significativa votação final de 435 votos cOn
tra 8 que consagrou o novo direito da criança 
e do adolescente. Essa votação caracterizou 
um dos mais amplos e profundos compro
missos do nosso povo-Nação com o seu fu
turo. 

O texto que ora temos a honra de apresentar 
assenta a raiz do seu sentido e o suporte de 
sua significação em três vertentes que raras 
vezes se entrelaçaram com tanta felicidade em 
nossa história legislativa. Ele emerge do en
contro sinérgico de pessoas e de instituições 
governamentais e não-governamentais repre
sentativas da prática social mais compromis
sada com a nossa infância e juventude, do 
mais sólido conhecimento cientificO na área 
e fmalmente da luz da melhor e mais consis
tente doutrina jurídica. 

Na elaboração desta proposta legislativa tra
balharam, diretamente, a partir de outubro 
passado: um competente e dedicado grupo 
de juristas; abnegados representantes de enti
dades não-governamentais de defesa dos di
reitos da criança e do adolescente, articulados 
no Fórum DO\; assessoria jurídica da Pfesl
dênda da Funabem. Foram importantes ainda 
as contribuições de pessoas das mais diversas 
competências e instituições em todo o País. 

Sem negar a generosidade e a vontade de 
acertar de todos os esforços que redundaram 
no arcabouço legal pré--Constituição de 1988 
- o antigo Código Melo Matos, outras leis 
e decretos-le!s, o atual Código de Menores, 
Lei n9 6.697 n9, e a Lei n9 4.513/64-, (jue definiu 

-a --.'politica nacional de bem-estar do merror" 
- é forçoso reconhecer que sua conjunção, 
condicionada pelo contexto político-institucio
nal do último quarto de século, redundou no 
agravamento e na generalização da degrada
ção pessoal e social de milhões de crianças 
e jovens brasileiros. Isso se deveu a uma legis
lação e uma política cuja essência reveloU ser 
o controle social e a criminalização da pobreza, 
materializados no "círculo perverso" da institu
cionalização compulsória: apreensão o_u aban
dono-triagem-rotulação-deportação
confmamento em instituições totais desperso
nalizadorãs e embrUtecedOras. 

é. triste admitir ter sido esse indesejado re
su_ltª_do a negação completa dos elevados 
ideais- htlrrianistas de brasileiros do porte de 
Milton Campos, Prado Keliy, ~ria Celeste Ro
res da Cunha, Odilo Costa filho, Eduardo Bar
tlett James e tantos outros, e de juristas da 
estatura do pioneiro Melo Matos e daqueles 
que renovaram a legislação em 1979 (alte
rando aliás projeto original do preclaro Sena
dor Nelson Carneiro, hoje Presidente destaCa
sa, o qual foi mutilado em sua caracterlstica 
essencial que era, desde o primeiro artigo, tor
nar a criança e o adolescente sujeitoS de direi
tos), entre os quaís cumpre destacar as figuras 
de Cavalcanti de GuSmão, Alyrio Cavalieri e 
outros da mesma_ envergadura no campo da 
dênda jurídica. 

O novo paradigmajurldico e_de atendimen
to de direitOs rePfesentado pelo presente pro
jeto de Estatuto não nasceu exclusNamente 
da vontade -e-da CQmpetênciã, -ainda que bern
intencion~d~ de um seleto grupo de meno
ristas. Ao contrário, ele tem suas fontes em 
longínquos, sucessivos e pennanentes esfor
ços de mudanças em favor da criança e do 
jovem, Sistematicamente sufocados pelas 
concepções e_ práticas sustentadoras de um 
panOfãffiã legal e de um ordenamento institu
cional que transformaram os Seus destinatá
rios _em obj'etos de medidas }Udicii:liS - e não 
em sujeitos de direitos - rotulando-os por 
uma conitualização estigmatizante que em lu~ 
gar de propiciar o 'bem-estar" dos margina
lizados perseguia de fato e, sistematicamente, 
·~a- segurança e o desenvolvimento" das estru
turas marginalizadoras. 

Este Projeto de "Estatuto da Criança e do 
Adolescente", qu~ reguJamenta o novo direito 
constitucional de mais da metade da popu
lação brasileira, significa uma verdadeira revo
lução copemicana: ao contrário da legislação 
ainda vigente, porém, já inconstitucional, ele 
se sustenta sobre dois pilares básicos - a 
concepção da criança e do adolescente como 
Sujeitos de Direitos e a afirmação de sua Con
diçao Peculiar de Pessoa em Desenvolvimen-
to. · -

Ficarão portanto revog'adoS os conceitos 
ideológicos e anti-científicos de "situação Irre
gular" e o termo estigmatizador de "mencir" 
como condição substantiva caracterizadora da 
maiOr parte da "nossa mais rica matéria-pri
m~"4 Resgataremos com isso para a cidadania 
e para a realidade da plenitude humana as 
diversas condições de existência-escarflotea

, das por ·aqueles doiS conceitos: o nasCituro, 

a primeira e a segunda infâncias, a pré-adeJes~ 
cência, a adolescência e o jovem adulto, reco
nhecendo-se portanto as exigências e peculia
ridades de cada uma dessas fases da vida 
humana. 

Assim, ao contráriO do qUadro legal anterior, 
a normativa proposta se dtrige ao conjunto 
da população infantil e juvenil, e não apenas 
para aqueles hoje condenados à subcldada
nia. De fato, as críanças e joi.rerls das famílias 
de baixa renda nas periferias urbanas e nas 
áreas rurais pauperizadas são verdadeiras 
"ilhas cercadas de omissão por todos os la
dos". Sua condição de silbcidadãos se espe
lha no subsalário, no desemprego ou no su
bemprego, na submoradia, na subnutrição, 
configurando assim o total desatendimento 
dos seus direitos individuais à vida, à liberdade, 
ao respeito e à dignidade, bem como dos seus 
direitos coletivos- econômicos, sociais e cul
turais - cuja garantia, com absoluta priori
dade, é agora, por mandato constitucional, 
"dever da família, da sociedade e do Estado". 
- O presente Estatuto se divide em dots liVros. 
No Livro Primeiro elencam-se os direitos fun
damentais da nossa infânda e adolescência, 
sem exclusão de qualquer natureza, garantin
do-se o acesSo e regulamentando-se o exer
cício do conjunto de conquistas expressos no 
"caput" do_ artigo 227 da Coristit~ição: 

"Art 227. É dever da familia, da so
ciedade e do Estado assegurar à criança_ 
e ao adolescente, com absoluta priori
dade, o direito à vida, à saúde, à alimen
tação, à educação, ao lazer, à prpfissiona
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e co
munitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de_ negligência, discrimina
ção, exploração, crueldade e opressão." 

Trata ~mbém _o i,..ivro Primeiro dos meca
nismos e Instrumentos à disposição da cida
dania para a salvaguarda_ da integridade física, 
mental e moral de todas as nossas crianças 
e jovens expostos aos mais diversos meios 
e formas de informação, cultura, lazer, espor
tes, diversões e espetáculos. Finalmente, ainda 
nessa parte se regulamentam os instrumentos 
da guarda, da tutela e da adoção para aqueles 
que necessitem da proteção de uma familia 
substituta 

Em seu Uvro Segundo, o Projeto de Esta
tuto define as diretrizes e bases da política 
de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente em situação de risco social_e pes
soal, dispondo sobre as entidades e as formaS 
de atendimento, as orientações, estrutura e 
funcionamento das entidades, as instâncias 
colegiadas de" participação das comunidade_s, 
as medidas de proteção esj>edal, as garã"ntias 
pi"àcessuais rios CasOs de âtos in(rãdonais, 
o acesso à Justiça, as atribuições da Justiça 
da Infância e da Juventude, da Magistratura, 
dos s_erviços al,JXiliares, do Ministério Público; 
do Advogado, dos Conselhos Tutelares. 

Neste elenco de inovações, merece especial 
destaqu.e a proteção judicial dos interesses in
dividuais, difusos e coletivos, regulamentando 
ações 4e responsabilidãde por ofensa aos di~ 
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reitos assegurados à crianç_a e ao adolescente, 
referentes ao não oferecimento, ou à oJerta 
irregular, de serviços públicos nas áreas d?l 
educação, saúde, assistência social, proteção 
especial, profissionali~ção, proteção no tra
balho e atendimento humano.e verdadeira
mente sócio-ed~;cati.vo aos adOlescentes pri
vados de liberdade por autoria de atos infrado
nais graves. Definem-se ainda as ações dyeis 
cabíveís na defesa desses e de outros interes
ses e direitos individuais, difusos e coletivos. 

Sem prejuízO -dos crimes e contravenções 
previstos na legislação civil e penal em vigor, 
o Estatuto dispõe sobre os crimes e infrações 
cometidos contra os direitos da criança e do 
adolescente, criando os instrumentos penais 
destinados a garantir a vigência do preceito 
constitucional de colocar a criança e .o adeJes~ 
cente "a salvo de toda formª-_d_g negligên_cia, 
discriminaçã&, exploração, crueldade e opres~ 
são". 

As Disposições Finais eTfaiJSftórias norma
tizam a aplicação do futuro diploma legal, defi
nindo a estrutura da nova política de atendi
mento, seus mecanismos de financiamento 
e as suas interfaces com outros aspectos da 
legislação vig~nte. -

Um dos aspectos fundamentais do novo or-
9enamento proposto é a clara definição e hie
rarquização dos mecanismos e estratégias de 
solução da chamada "questão da criança" em 
nosso País, prevendo-se um conjunto de me~ 
didas governamentais e não~govemamentais, 
ao nível da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, que assegurem o 
atendimento às necessidades da criança e do 
adolescente att"a\'_é_s_d~--

1-políticas social$ básicas ( edu<:;ação, saú
de e outras, que são direitos de todos e dever 
do Estado); 
n- políticas e programas de assis_tência so

cial, em caráter supletivo, para aqueles que 
deles neCessitem; 

m- serviços especiais de prevenção e aten
dimento médico e pslcos-social às vítimas de 
negligência, maus-tratos, abuso, crueldade e 
opressão, bem como identificação e locali
zação de pais, responsáveis _e de crianças e 
adolescentes desaparecidos; 

IV- proteção jurídico--social por entidades 
da sociedade civil de defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. 

Outro aspecto fundamental é a regulamen~ 
tação dos princípios básicos da municipaD
zação do atendimento -e_ da partfdpação da 
ddadanía (arts. 227,203 e 204, CF), por meio 
de suas entidades represetativas. tanto m~ for~ 
mulação como no controle das ações em to
dos os níveis. Para isso são_ previstos Conse
lhos Municipais, Estaduais e Nacional, paritá
rios e com funções_ deliberativas, bem como 
fundos específicos e mecanismos de captação 
de recursos para o cumprimento das respec~ 
tivas políticas e programas de atendimento. 

Cabe destacar também, no perfil geral deste 
ProjE:to de Estatu.to. o esfqr_ÇÇ> __ çle desjurisdí~ 
cizllção da grande maioria dos casos hoje obM 
jeto de decisão dos magistrados. Alegarão al
guns que o novo Estatuto "retira atribuições" 

dos senhores Juíze~ 'de Menores, hoje sobre
carregados de trabalho e desviados das verda~ 
deiras fmalidãdes da função juéficante uma vez 
que forÇaaos a controlar e administrar a poM 
breza e as mazelas sociãis dela resultante. 
ContraditandÇ> frontalmente essa alegação, o 
Estatuto ao contrário sobreleva, dignifica e res
gata a função precípuá do magistrado, que 
passará a ater-se nesta área ao exer<:fdo de 
uma das mai$-nobres e elevadas funções so
ciais, qual seja, sem dúvida algwna, a distri
buição de JuStiça. 

Ressalta que o traço definidor mais impor
tante do Estatuto aqui proposto consíSté no 
resgate que empreende do verdadeiro caráter 
tutelar do dkeiro da inffmcfil e da juventude. 

E tutela autêntica. completa, compartida enM 
tre a família, a sociedade e o Estado, como 
obriga a nova_ Carta Magna. _ 

Na constatação do Juiz de Menores e Pro~ 
fesso[_Tit:ular da Cadeirã de Direito do Menor 
da Universidade Regional de Blumenau, Dr. 
Antônio Fernando do Amaral e Silva (que re
presentou o Brasil, a coriVite das Nações Uni
das, nos encontros latino-americanos- Cara

- Ca5 e MOntevidéu- e_ da comunidade lusofô-
fl!ca _- l,isboa- como preparação da Con
VehÇãOiilterlãcional dos Direitos da Criança) 
em recenté trabalho intitu1ado "A Justiça da 
Infância e da Juventude": 

-"'Vejam, nenhum critério objetivo limita 
~o~~rbítrio da autoridade policiai e judiciá
ria. E s_uficiente a imputação, a acusação. 
j3a:sfa atribuír-s_e ao joveril a prática de 
fato t1pico descri,to na lei penal, uma sim
ples contravenç:ão por exemplo, para que 

-ele sofra restrições à-_Sua liberdade que, 
insisto, jamais seriam impostas a adultos. 
Isto sem aludir à ma1sinada prisão caute
lar. Por uma simples contravenção- e 
eu lembrariª_ que soltar fogos de artificio 
é ContravenÇão penal, soltar balões é Con
-travenção penal, perturbar -o sossego 
com barulho é contravenção penal- en
tão, por uma simples contravenção, wn 
·rurto de pequeno valor, um dano, um 
adulto, mesmO preso em flagrante, Seria 
imediaterDente posto em liberdade, en~ 
quanto o jovem poderá pernianecer con
tido, isto é, preso. Onde há tutela? Onde 
há proteção? On:de o cfitério.objetivo de 
direito capaz de conter o eventual arbítrio 
do delegado ou do juiz; _ 

Não há a menor dúvida. O sistema, 
na prática, não tutela, ao contrário, vio
lenta e oprinie."' 

Ao apresentar este projeto estamos cons
cientes, em primeiro lugar, que ele será aper
feiçoado durante sua tramitação, pois haverá 
de receber a contribuição de parlamentares 
de todos os partidos, de juristas, advogados, 
cientistas, técnicos, educadores, administra
dores, trabalhadores e agentes sociais, servi
dotes da área de segurança pública, religiosos, 
_dftrensores e promotores dos direitos da crian
ça e·!:Jo adolescente, tanto governamentais co
roo_não_~overnamentais. 

Em segundo lugar, estamos convictos que 
este Estatuto será o passo inaugural de um 

grande mutirão cívico que haverá de marcar 
profundamente este País, em etapas que en
volvem, além da m..Jdança dos panoramas le
gais nos estados e ·munlclpios, .um efetivo e 
amplo reordenamento das instituições envo!M 
vidas na área, culminando com a melhoria 
e_humariização das formas de atenção direta, 
o que atingirá cada um dos destinatários-dOs 
direitos aqui regulamentados. 

Elaborado por milhares de mãos, este pro
jeto recebeu subsídios de inumeráveis pes
soas ~ in$:tituições. Portanto, ele não tem do
nos. Pertence às crianças e aos adolesentes 
deste País: Ele haver~ de ser, estamos certos, 
unf instrumento fundamental de h<Wil_itação 
d_o Brasil para o cumprimento do ~u grande 
destino. 

Ne~te apo_ de 1989, sua aprovação pelo 
CongressO Nacional reveste-se de um extraor~ 
c:l!n~o significado histórico, poiS ele se ins<::re
ye na saga secu!ar da liberdade nos últimos 
duzento_s _ _aõo_s da História humana. 

Com efeito, óelebram.os simu1tanearpenie: 
este <mo _um trip6 bi-centenário: da lnconfi~ 
dência Mineira~ da Queda dã. Bastilha e da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cida~· 
dão. Cele_bran1os também, coinc::identemente, 
os 100 anos da Proctãrna_ção-da-~epública 
dos E;stados Unidos do Br~il. O$ 30 an~ da 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, 
da ONU e os 1 O anos do Ano Intemaci9nal 
da Criança. 

Este é também 9 ano em que _a Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, após um 
decênio de estudos e debates, ,será transfor
mada pelas Nações Unidas numa Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança. Este se
rá wn instrumento jurídico muito mais forte 
e efetivo do que ·a atua1 Declaração, pois gera 
obrigações e deveres concretos e específicos 
para os países signatários, que se compro
meterão a adaptar os seus ordenamentos jurí
dicos aos termos d.él Convenção. 

Coin justificado orgulho o~ ConStituintes de 
1988 podemos dizer que O: Brasil começou 
a liberar-se antecipadamente dessa tarefQ com 
b aprovação do novo direito constitucional da 
criança e do adolescente,. pois a nossa Consti
tuição prefigura, e em a!Q-uns casos inclusive 
u1trapassa, dispositivos inclusos no Projeto de 
Convenção. 

Em Usbo·a, Caracas, Helsinque, nos Emcon
tros preparatórios para a aprovação do Projeto 
de ConvençãO, o texto constitucional brasileiro 
sUScifõUJUStificadamente não somente o inte
resse cOmo pifucij>almente o respeito e a ad-

- miração de representantes de dezenas de na
ções, em que pese o reconhecido hiato que 
ainda separa entre nós o país legal do pais 
real - hiato que é destinação deste: Estatuto 
contribuir decisivamente para eliminar. 

Num dos muitos eventos onde se debateu 
em todo o País o presente projeto em suas 
diversas fases de elaboração, alguém obser
vou ser ele "uma pequena Constituição", refe
rindo-se o fato de abarcar mais da metade 
da PoPulaÇão brasileira, e de cilii-ai1Qer uma 

-multiPlicidade de aspectos que vã-Cl desde a 
assistência matemo-infantil até õ acesso à jus
tiça, passando pelá família substituta, a educa-
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ção, a proteção especia1, a convivência familicir 
e comunitária, o lazer e a cultur_a, a profissio
nalização e a proteção no trabalho. 

FiJho primogên1to da Carta de 5 de outubro 
de 1988, este Projeto de "Estatuto da Criança 
e do Adolescente',', não temos a menor dúvida, 
será acolhido nas duas Cásá.s dei Congresso · 
Nacional com a absoluta prioridade que deter
mina o art. 227 da Carta Magna. 

Com base na votação praticamente unâ
nime (435 voto_s a 8) com que foi aprovado 
pela COnstituinte o capítulo relativo à criança 
e ao adolescente, antevemos a sua consagra
dora aprovação, ainda neste ano de 1989, 
após prioritária, porém fecunda, tramitação. 

É para esse esforço histódc:.o. e_ patriótico 
que temos a honra de convocar todos os se.
nhores congressistas e a opinião pública na
danai, certos de que, não obstante os diversos 
aspectos inovadores deste Estatuto, ele é con
tinuação e parte de uma rica e progressiva 
experiência_ legislativa, jurídica e social, fruto 
do crescente espaço que a criança e o adoles
cente vêm conquistando na consciência e na 
sensibilidade dos homens e mu1heres do nos
so tempo. 

Sala das Sessões, 30 -de junho de 1989. 
-Senador Ronan Tito. 

(À Comissão de Assuntos Soci'ais} 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- O projeto lido será publicado e enviado 
à co-missão competente. 

O Sr. Mauricio Corrêa-- Sr .Presidente, 
peço a palavra para uma questão d~ ordem. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a paJavra ao nobre Sehador Mau
ricio Correa. 

O SR. MAURICIO CO~(PDT-DF. 
Para questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, ontem V. Ex', ao encer
rar as ativfdades da sessão, fez uma convo-
cação para que estivéssemos no plenário da 
Câmara dos Deputados às 13 horas em ponto. 
Não sei, na verdade, se a sessão já se iniciou. 
De qualquer maneíra, são 13 horas e 48 minu
tos. Somos humanos, temos que almoçar, de
pois temos que voltar para a sessão. 

De modo que desejaria que V. Ex!' decidisse 
se vamos ter que votar todo o resto da Ordem 
do Dia ou se devemos estar no plenário da 
Câmara dos Deputados para a ab~ra dos 
trabalhos do Congresso Nacional, caso já te
nham sido abertos. 

O SR. PRESIDEI'ITE(Nelson Carneiro)-~ 
A sessão do Congresso Nacional foi convo
cada, realmente, para as 13 horas. Há nume
rosos Deputados intranqüilos, criticando a 
Presidênda do Congresso, que ainda não ini
ciou a sessão à hora marcada. Mas a sessão 
do Congresso Nacional s6 será iniciada quan~ 
do ali chegar o Presidente para a instalar. Daí 
por que, enquanto esta sessão perdurar, a ou
tra não se iniciará. 

Não estamos sendo gentis com os Srs. De
putados que nos esperam, mas, já estando 

i!liciada a Presente sessão, espero que S. ~ 
tenham um pouco mais de paciência e aguar
dem a conclusão dos trabalhos do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
-P3ssa-seà 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

. Discussão, em turno único,-do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Niicional sobre a Mensagem n9 
101, de 1989 (n' 208/89, na origem), de 
18 de maio de 1989, pela qual o Senhor 
Presidente da: República submete à deli
beração do Senado a escolha do Sr. Da
vid. Silveira da Motã--Júili6r, Ministro de 
Primeira Oasse. da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Oriental do Uru
guai. 

Item2: 

'Discussão, em turno único, do Parecer 
da COmissão de Relações EXteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
102, de 1989 (n~ 209/89, na origem), de 
18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Gilberto Coutinho Paranhos Vello
so, Mínistro de Primeira Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Estado 
do Vaticano. 

ltem3: 

Discussão_. em turno único, do Parecer 
da COmissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
103, de Hl89 (n•2J0/89, na~órl!lem), de 
18 de maio de 1989, pela qUal o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Sr. Mau
rício Carriefro Magnavita, Ministro de Se
gunda Classe, da carreira de Diplomata, 
para êxercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Líbano. 

, ltem4: 

DiscuSsão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
III. de I 989 (n' 225/89. na origem), de 
30 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor -Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Dario Moreira de Castro Alves, Mi
, nistro de Primeira O asse, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Po
pular da Polónia. 

ltem5: 

DisCussão, em turno único, do Parecer 
da Coinissão de Relações Exteriores e 
Defesé) Nélcic:mal sobre a Mensagem n9 
130, de_1989 (n' 288/89, na origem), de 

22 de junho do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Affonso Arinõs de Mello Franco, 
Ministro de Primeira Oasse, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino dos 
Países Baixos. 

ltem6: 
Discussão, em turno único, do Parecer 

da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 
131, de 1989 (n' 289/89, na orlgéitl), de 
22 de junho do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do_Sr. Marcos Cesar Meira Naslauski, Mi
nistro de Primeira Classe, da carreira de 
Diplomata, para: execer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Reino da BéJ.. 
glca. 

Item 7: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão do Distrito Federal, sobre 
a Mensagem n? 132, de 1989 (n9 287189, 
na origem), de 22 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente dl.l 
República submete à deliberação do Se-
nado a escolha do Dr. Wanderley Vallim 
da Silva, para exercer o cargo de Vice-Go
.vemador do Distrito Federal. 

A matéria constante_ da pauta da presente 
sessão, nos termos do parágrafo único do arl 
313 do Regimento Interno, deverá ser apre
ciada em sessão secreta. 

SoJicito aos Srs. Funcionários as providên
cias necessárias, a fim de que seja respeitado 
o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 
13 horas e 48 riiiriUtO$ e vOlta a ser púbfí.. 
ca às 14 horas e 12 minUtos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro). 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, convocando se.ssão ordiná
ria. a realizar-se no dia ]9 de agosto, às 14 
horas e 30 miitUlOs, com a seguinte -

ORDEM DO DIA 
-1~ 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJCIDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 138, de 1963-
(n~ 4.075/8Ó, na Casa de origem), que altera 
a redação dos incisos ll e III do art. 131 da 
ConSolidação das Leis do Trabalho, ãp"rovada 
pelo Decreto-Lei n9 5.452, de }9 de maio de 
1943, que trata das faltas ao serViços não con
sideradas para efeito de concessão de férias. 

-2-

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei dã Câmatan1144,-de 1983 
(n9 4.539/81, na Casa de origem), que dispõe 
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sobre o fornecimento de água e luz ao traba
lhador desempregado, pelo prazo que espe
cifica, e dá outras providências. 

-3-

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Cãrnara n~ 153, de 1983 
(n~ 4.702181, na Casa de origem), que altera 
o caput do art. 143 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 
5.452, de 1" de maio de 1943, para faCUltar, 
ao empregado, a conversã_o de um terço até 
a metade do período de _férias _em, abono pe-
cuniário. 

-4-
MATÉRIA A SER DEQARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n~_227,_de 1984 
-Complementar, de autoria do Senador Nel~ 
son Can1e.iro, que autoriza a movimentação 
das contas individuais do PISJPASEP, pelos 
participantes que especifica, durante tempo 
certo. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão, 

(Lew:nUJ-se a :sess&o às 14 horas e 15 minu
tos.) 

D/SCGRSOPRONGNCIADOPELOSR. 
JUTAHY MACJALHÃES NA SESSÃO DE 
I 6-6-89 E QOE, ENTI?EGGE À REWSÁO 
DO ORADOR, SEJI!A POBUCADO POS· 
TERIORMENTE. 

OSR.JCITAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pronuncia o seguinte at.scürso.)- Sr. Pte-
sidente e Srs. Senadores, não me (:abe o direi
to de determinar o que deve merecer ou não 

Vemos hoje na Imprensa, Sr. Presidente, 
responsável segundo os noticiários. segundo 
as in_forr:nações das autoridades ligadas a este 
setor da Bolsa de Valores, o responsável por 
tudo que vem ocorrendo de errado naqUele 
_órgão, hoje os jornais dão notícia de que ele 
esfá. se saindo multo bem, com um lucro de 
200 milhões de dólares nas suas atividades, 

--aproveitando essãs "'distorç6es económicas". 
Então, Sr. Presidente, hoje as nossas leis 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite_~me V. 
EX~' um aparte? -

O SR. JCITAHY MAGALHÃES - Com 
todo o prazer. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Jutahy 
Magalhães, eSte-- é um país de faz~de~conta, 
onde unr cíd_<;l:_dão, para não dizer como o tez 
há pouco o Senador Jutahy Magalhães, apren
di com o Professor Pompeu de Sousa, vou 
ser um pouco mais educado, quando se faz 
falcatrua este País. a Imprensa vem e c:tiz que 
é Um homem esperto, e o Governei, que deve
ria colocar esse homem na ca_deia, porque 
está lesando outras pessoas, ainda vem com 
explicações- como disse V. EX' uma "distOr
ção econômica". nome muito bonito. A socie
dade brasileirajá está saturada. t preciso agir 
urgentemente. V. ~tem toda razão, e parabe
nizo-o quando diz que é' preciso tomar provi
dênciaS, já. FalcatrUa, roubo, não podem ser 
tratados com benévolência, com sinónimos 
muito cordiais; têm que ser tratados como 
devem ser tratados aqueles que praticam esse 
ilícito. É por Isso -que esta Nação estf sendo 
desacreditada. É preciso que se tomem provi~ 
dências e que os culpados sejam punidos com 
a cadeia. Agradeço a V. EX' a concessão do 
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães. · 

a atenção da imprensa. cada um sabe o que o SR. JcrrAHY MAGALHÃES _ Eu ~ 
deve ser public_ado ou não. Lamento, entre~ 
tanto, Sr. Presidente, porque ontem tivemos que agradeço- a V. Ex', tive oportunidade de 

dizer, na reunião de ontem, que eu via na im
uma reunião da Comissão de Constituição, prensa_ sou unlleftor constante dos jornais 

~~~~~~ ~i;~~:~~~s~~~a ac~;:=~~ç~~~é~ - que se ameaçava aquele cidadão ernbria-
pela imprensa, para estabelecer a veracidade, gado que tinha invadido o Palácio do Planalto 

ou não, de noticia a respeito de um parla- ~: ~~ ~~~:Po~~~~~J~~~J'~~~·ei~~ 
menta r que se teria dirigi~ o a S. S' propondo do, com a prisão por 10 a 17 anos. Entretanto, 
que ele recebesse 100 mtl_dólares para ade- .~..... · 1 "'dlst - no· · 
mitir uma exportação de café. Como a li.Otfaif -OS :_esponsa~eis pe a~ orçoe:" eco rru
f · d s tid 1 t d tid - cas , Sr. Presidente, nao têm cade1a. Para eles 
01 e men a, c aramen ~ esmen a, nao a lei é benevolente para eles os buracos nas 

mer:_ceu da pa~e da i~prensa ~ualquer infor- leis brasl1eiras são bem apro~itados, para po~ 
maçao a respeito no d1a de hoje. No entanto d 1 1 tar d dinh -
mais uma vez falo sobre esse assunto, para erem ocup e -se 0 eJro. 
que conste nos nossos Anáis. Sr. Presidente_, Sr. Presidente, se alguém na Bolsa ganhou 
ontem aprendi também nesta reunJão uma 200 milhões de dólares com_transações não 
expressão nova -o Senador Pon1peu de Sou- muito puras, alguém perdeu ou muitos perde-
sa gosta muito dessas expressões, desses si~ rarn esses 200 milhões. Temos assistido, nes--
nônimos -, aprendi que um sinônimo de fal- tes últimos anos, a Bolsa vem sendo manipu-
catrua é "distorção económica". Jacta por alguns pouquíssimos investidores, 

Então, quando se falou nos problemas do chaniados megainvestldores, que man[pulam 
IPC, em certas expoitaçõéS-ilegals, foi dito que o preço das ações. Com isso, -os pequenos 
eram "dlstorções económicas". Pergunto aos investidores, os indefesos investidores vêm 
SrS. Senadores aqul preserites, Principalmente acumvlando prejufzos durante estes anos, e 
à opjniào pública, se também será uma "dis~ continuam ess~s Investidores indefesos, inves-
torçãc econômica" o que está ocorrendo _na ti dores que na o estão n~ Bolsa para fazer jogo; 
Bolsa de Valores. estão ~li apenas aplicando um pouco das suas 

econoniias, para _que,_ ao longo prazo, te<mam 
recuros· e as vafitaQens neceSsáriaS que a Boi· 
sa pode dar _ou não. 

O Sr. Chagas Rodrigues._ Permlta~me 
V. EX' um aparte? --

0 SR. JCITAHY MAGALHÃES -Ouço 
V. Ex' 

O Sr. Chagas Rodri,Sues- Nobre Senã
dor Jutahy Magalhães, este foi rnajs !Jm esd!;n
dalo, 'e-ste a. que v .. ~ se refere, ocorrido na 
{?~JSa r-ecent~f!1~J:i!i?.:.9 J.t?.'!!a!._ _if~J~rasif de 
hoje traz uma notída sobre o assun.to e diz 
em tí4tlo: ''Prisão Prevéntiva de NabaS é Pedida 
por Procurador de São Paulo", além de noti~ 
ctar que o Sr. Nahas já requereu concordé;ta 
preveli.tiva da hofding do Seu grupo, a Selecta 
SIA. Indústria e Comê_icio. Mas· não é_ só isso. 
O hiesm6 jorrial, hoje,· noticiáni Priffieira--pá
gina: "Presidente _do_ Banco -Central negocia 
dM4a do filho". E:v:ou-me perfuifir, se V. Ex
tolerar-me mais um pouco com a sUa boa 
vontade e fidalguia ... 

OSR.JCITAHYMAGALHÃES-Ésem· 
pre um prazer e útil· ouvir V. ~ 

O Sr •. Chagas R9drlgu~_-:-:_Veja V. Ex' 
o que diz o Jornal do.Bràsil_:'" ·v · ~ 

"'PRESIDENTE DO BC NEGOCIA 
DÍVIDA DO FILHO 

O presidente do BanGo Central, Elmo 
tairlõés, recém-Chegado de uma viagéli -
ao exterior, d~cidiu _que não reassurrúrá 

- a presidência da instituição- deixando-a 
com a interíno Wadico Bucchi -, en
quant9_ _não estiver resolvida a situação 
da Distribuidóra Capitânéa, _de proprie
dade de seu_ filho. Elmo Cam~s- Filho, 
o Elminho.O preSidente_ do BC negocia 
peSSOalmente ·a dívida de Elminho, que, 

-:_aSSim como o espea~Iador Naji Nahas, 
_não pôde saldar um débito de mais de 
NCz$lOO rrúlhões, em operações de bol
sa. Na quarl?-feira, Camões conseguiu 
reduzir esse total para NCz$ 10 milhões. 

_O prOcurador da República em São 
Paulo,_Paul_o EdtLartio Su~mo, pediu a pri

-Qip preventiva de Nahas, considerando 
suficientes as provas já levantadas. (Pág. 
16)"" 

Não sei se esse procurador_ d_a República 
vai também pedir a prisão do filho do Presi
dente do Barico Central, bem como a do pró
prio Presidente dO Banco Central. O Presiden
te da República precisa tomar providências. 
O Sr, Elmo Camões não -pOderia ter sido no
meã.dOPresiden~ do Banco Central tendo um 
ffiho à frente de uina distribuiclor<:l. Se é Presi
dente do Banco Central é para defender os 
interesses do Banc_o Central, "as finanças do 
País, e não os interesses de uma dlstribuidora 
que não paga o que é de.vido, como diz a 
notícia, que: "não pôde saldar um débito de 
maíS de cem milh9-es, em operações de Bol
sa". Isso tudo é estarrecedor, principalmente 
numa h9ra em que os trabalhadores conti
nuam com o mesmo salário mínimo_ que en-
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trou ell'l: vigor em 1'~ de maio, de 81 cruzados 
novos e 40 centavos. Houve a inflação desse 
mês de maio, que os jornais aflfmam ter sido, 
pelo IPC, de 9,94% e, pelo INPC, de 16,67%. 
São indices oficiais. Até hoje o Presidente da 
República não sancionou a nov:a Lei do Salário 
Mínimo, porque acha que o salário mínimo 
não pode ser de 120 cruzados novos. Enquan
to isso, prevê-se para junho uma inflação de 
22%. Em que país estamos? Se o Presidente 
da República não tem condições de governar 
o País, que renuncie! Que faça como o Presi
dente da Argentina, que vai entregar o poder 
ao eleito, no corrente mês. Não é possível que 
o País continue nessa situação! Esse Presi
dente do Banco Central e essas autoridades 
todas da Bolsa de Valores 4everiarn ser afasta
das, e a lei deveria ser rigorosamente cum
prida, porque, numa hora em que o povo pas
sa fome, não é possível que urna meia dúzia 
de aproveitadores enriqueça, aumente os seus 
ganhos ilegalmente e mande esse dinheiro 
para o exterior! Aqui fica a minha solidariedade 
ao discurso de V. E>r, nobre Senador Jutahy 
Magalhães, e o meu protesto diante desta si-
tuação. _ 

O Pats estaria bem se houvesse ausênc;ia 
de Governo. Porque quando não há Governo, 
o Governo não atrapalha! O Pior é que temos 
um antigovemo que está deservindo à Nação 
e é o maior responsável pela situação a que: 
o Pats chegou! 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Nobre 
Senador Chagas Rodrigues, V. E>r manifesta 
a sua indignação com os fatos quê se estãO 
repetindo a cada instante._Apenas tecerei algu
mas considerações a respeito dessa notícia 
do Jornal do Brasíl, porque existem ocasiões 
e existem fatos em que certas distribuidoras 
são, também, vítimas da ação nefasta de al
guns. Não sei se o_caso específico se enquadra 
nesta situação. Não conheço o episódio. Tam
bém li, hoje, no Jornal do Brasil. essa informa
ç~O. e vi a preocupação do Presidente do Ban
co Central, cerno pai, em ajudar a que o seu 
filho tivesse condições de saldar o seu débito. 
Não conheço o episódio na sua profundidade, 
mas também sei que, algumas vezes, essas 
distribuidoras são vítimas daqueles especula
dores, corno existem várias distribuidoras quê 
estão aí com certa inadimplência, devido à 
ação desse megaespeculador. 

:remos que buscar as vítimas e os frauda~ 
dores.. vamos fazer uma separação desses ca
sos. Pelo noticiário da imprensa ternos visto 
que existe um fraudador, um fraudador talvez 
até aproveitando as brechas da lei. O que te
mos lido, o que temos acompanhado nesse 
episódio? A pessoa compra um título, tem cin
co ·dias para pagar, depois vende o titulo a 
si próprio, recebe o dinheiro vivo. Este dinheiro 
serve para financiar outras especulações. Des
se moviment9, nesse intercâmbio de papel 
com dinheiro vivo que não sabemos explicar 
direito, que não sei acompanhar bem essas 
transações, qtfa.J é o resultado? É este que 
estamoS vendo aí. É alguém perdendo, al
guém ganhando. O ganho é legitimo? O gã
nho é lícito? Se nào for, qual a punição? · 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex~ permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES -Ouço 
V. EX'I', _nobre-Senador MaurO Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, V. ~ tem absoluta 
consciência da responsa~ilidade do Congres~ 
so no cumprimento de atribuições que a ele 
foram deferidas pela Carta Magna, não apenas 
a de 1988, como a própria Carta de 1967, · 
no que diz respeito à fiscalização e controle 
dos atas do Executivo e dos órgãos da admi
nistração indireta. Exercitando essa prerroga· 
tiva e dentro dª nova concepção constitucio
nal, trouxe V. Ex' a esta Casa, anteontem, um 
dos diretores do Instituto Brasileiro' do Café, 
que alardeara, numa notícia da grande im
prensa brasileira, que um parlamentar nordes~ 
tino- um deputado nordestino- preteridera 
subornar servidores do IBC. Em relação a esse 
caso da Bolsa de Valores, alcanÇarido o me
gainvestidor Naji Na h as, a ~omissão de Fisca
lização e Controle do Senado ........ pela reper
cussão do caso, pela sua resso11ânda na vida 
financeira, pelos espaços imensos em todos 
os vefculos de comunicação, .....; não poderia 
omitir-se, deveria buscar, ela própria, o acom~ 
panhamento desse caso, até mesmo para que, 
nos conscientizemos daqullo que se insere en
tre as nossas atribuições como representantes 
do povo brasileiro. E o exercício do poder de 
ftScalização e controle, para salvaguarda do 
interesse público. Neste instante, gostaríamos 
que o Plenário estivesse na composição inte
gral de todas as bancadas, com os seus 75 
senadores, e gostaríamos que o discurso de 
V. Ex" representasse um toque de reunir, para 
que qualquer das nossas comissões, mais es
pecificamente a Comissão de Fiscalização e 
Controle, buscasse também uma participação 
vigilante no acompanhamento, desse runo
roso caso, a fim de que se faça luz em torno 
dele, e, muito mais do que isto, os respon
sáveis sejam exemplarmen~e punidos. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- V. Ex•. 
Senador Mauro Benevides, como sempre, 
contnbui, e muito, para a complementação 
dos pronunciamentos aqui feitos, e também 
com sugestão que merecem a atenção da Ca
sa. 

V. Ex' tern toda. razáo quando fala que a 
Comissão de Fiscalgasão e Controle deveria, 
de imediato, acompanhar esta questão, con
vocando as pessoas necessárias, para dar as 
explicações devidas a esta Casa, em relação 
ao que estãc;co-rrendo na Bolsa de Valores. 

Tem os obrigação, também, de defender 
aqueles que são os pequenos investidores. Es
ses pequenos investidores têm sofrido, duran
te muito tempo, as conseqüências das espe
culaç .5es de uns poucos, porque vemos aí que 
são pouquíssimos os megaespeculadores, 
mas estes são os beneficiárlos das brechas 
existentes na nossa legislação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria 
_apenas fazer um comentário l~geiro sobre este 
problema. Fico satisfeito de vér que essa ques~ 
tão mereceu a atenção dos nobres colegas, 

e faço votos para que os culpados sejam res
ponsabilizados, poi'que -chega, chega de ver
mos que apenas os pequenos ladrões, os pe
quenos criminosos é que são reSponsabíiiz::t· 
d6s penalmente e são aqueles que chegam 
até à cadeia. OS grandes criminosos, aquel~s 
{Jue trazem grandes prejuízos à população, ao 
Governo, aos contribuintes, a tanta gente, es
ses se saem bem, esses se saem mantendo-se 
nas boates, nas festas, sendo saudados pela 
sodedade. E aí _estão. a cad.a__dia, nos env:ergo
nhando, nos envergonhando ao vermos que 
estamos indefesos, ao vermos que a socie
dade não tem condições de colocar na cadeia 
esse-% elementos que a maculam. 

Sr. Presidente, faço votos que essa stt.ua..ção 
acabe no Brasil, e esta é a oportunidade que 
temos com as próximas eleições. Temos a 
opÕrtunidade de escolher bem, de buscar al
guém que se vá preocupar com essas coisas. 
Esta é a eSPerança de um povo, de um povo 

-descrente Q.e· tudo_que "aí eStá, descrente daS 
autoridades~ descrente das Instituições, des
crente das_ pessoas, descrente de praticamen
te tudo, e se hoje procura buscar uma espe
rança para o_ futuro, temos que ter a cons
ciência e não permitir que essa pequena credi· 
bilidade que ainda existe hoje neste País seja 
perdida por uma ação errada de uma popula
ção. Vamos punir os culpados. V:amos respon
sabilizar essa gente, porque não é passivei que, 
através de atas errados, alguém luc;_re 200 mi~ 
lhões de dólares e fique impune. Não é pos
sível. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo, ainda, 
nesta o-casião, abordar outro assunto. Cons
titui uma obviedade - digna, entretanto, de 
nota - afirmar-se que o atual momento polí
tico brasileiro rege-se pelo processo da suces
são presidencial, na sua crucial fase de defini· 
ção dos candidatos que concorrerão ao pleito. 
Essencial toma-;5e, também, acrescentar que 
a atual conjuntura econômico-Social do Pais 
é marcada, s-obretudo, por uma incontrolável 
inflação, pelas insustentáveis -dividas inteina 
e externa, pelo insuportável arrocho salarial. 

Com efeito, a realidade social, política, eco
nômica e cultural em que vivemos, hoje no 
Brasil, traz o estigma da crise generalizada, 
acentuada pela ocorrência de intoleráveis dis
torções oriundas, em sua 1'11aioria, do longo 
e sufocante período autoritário por que passou 
o País. 

Para acenturar tais contradições, a r~demo· 
cratização recente padece de crucial deforma
ção: ao invés de romper com o passado autori

. tárlo,_ nele fincou raízes, dele absorveu práticas, 
instituições e, além de tudo, pessoas. 

É a respeito de tais_ temas, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, que desejo fazer algumas 
reflexões, motivado, sobretudo, pelo conscien
te dever de, corno parlamentar, além decida- _ 
dão, alertar o povo, o País, a Nação para os 
rumos que nós, adultos, responsáveis, esta
mos traçando para serem trilhados pelos jo· 
vens, pelo futuro, pela modernidade. 

A eleição presidencial de 15 de novembro 
próximo- 29_.anos depois da última escolha 
di reta para a Presidência da República- coin- _ 
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cide com os 25 anos _de ocorrência do movi
mento de 1964, cuja decisiva importância nO 
estabelecimento dos rumos da vida do País 
não pode nem deve ser contestada. 

Durante esse período, ocorreram duas novi
dade importantes na complexidade da estru
tura sodal brasileira: a rilodemização da socie
dade e a generalização da luta pela demo
cracia. 

Somos hoje unia sociedade eminentemen
te urbana e industrial, com uma população 
de 145 mühões de habitantes; a colocação 
de nossa economia no ranklng mundial é con
siderável; avançamoS extraordinariamente em 
vários campos como energia, telecomunica
ções, siderurgia, etc.; nossa etapa de econo~ 
mia primário-exportadora ficou no passado; 
implantamos um parque manufatureiro de 
economia industrial _emergente; desenvolve
mos a produção agrícola a níveis que nos tor
na auto-sufldentes em matérias-primas agrí
colas. Enfrentamos, em contrapartida, muitas 
dificuldades, especialmente o grande cresci
mento da dívida externa, alimentada pelos au
mentos nos preços do petróleo e nas taxas 
de juros internacionais dos ãnos 70. 

Paralelamente, como ocorre em toda mo- . 
demização·conservadora, acentuaram-se bru
talmente as desigualdades económicas e so
ciais. Não foram inseridos nos benefícios do 
progresso e da riqueza milhões de_ cidadães 
simples, traba1hadores devotados, anônimos. 
marginalizados, esquecidos nas periferias das 
grandes cidades. Fomos impotentes para fa
zer da justiça social o fundamento do pro
gresso material. 

C!ma rápida análise dos indicadores estatís
ticos coloca-nos diante de wna estarrecedora 
realidade: mais de um terço da força de tra~
lho ganha menos de wn salário mírUmo. Os 
50 por cento mais pobres do_ País têm ac.esso 
a apenas 13,6 por cento da renda, participação 
praticamente igual à daquela parcela mais ri
ca, de apenas um por cento. Ou seja, a metade 
mais rica tem 50 vezes a rendaper capfta da 
metade mais pobre. A miséria e a pobreza 
afetam especíalmente as crianças de até 14 
anos de idade. Isso, além do escândalo moral 
que representa, indica a medida em que já 
estão inseridas no presente as condições de 
agravamento futuro da situação sedai do País. 

A essa pobreza corresponde um baixfssimo 
grau de instrução. O analfabetismo afe_ta cerca 
de vinte por cento da população: metade dos 
jovens de 15 anos têm menos de quatro anos 
de escolaridade. Do restante, menos de dez 
por cento concluem o segundo grau. 

Tais indicadores de pobreza, ignorância e 
má qualidade de vida se distribuem muito de
sigualmente pelas regiões do País, sendo sem
pre piores no Nordeste, que contém 49 por 
cento da pobreza total e, na zona rural da re
gião, onde se localilam mais_ de dois terços 
da miséria rural brasileira. Desse sombrio-qua
dro de contraste resulta uma sociedade com 
pés de barro: o atraso social limita a conquista 
de níveis superiores de bem-estar e de pro
gresso. E, o que é mais grave, gera insatisfação 
crescente no povo, que percebe o escândalo 
moral da desigualdade. 

Em contrapartida, desse quadro emergiu 
urna sociedade civil mais forte, mais organi
zada e mais autónoma, cujo principal resul
tado é a generalização da aspiração demo
crática, o desejo de uma sociedade mais justa, 
mais equânime e mais participante. A chama
da "abertura", a reconquista da democracia 
e da liberdade não representa uma dádiva, 
mas sim o resultado da luta e da conquista 
do pqvo. Com a carripanha· das "diretas-já" 
disso a prova mais evidente - restaurou-se 
o-sentimento da soberania popular e o exer
cício da cidadania, tão impiedosamente esma
g~dos no peóodo mais obscuro do autorita
rismo. 

Aqui, justamente, é que se iniciam as dificul
dades. Frustradas a ânsia e a aspiração popu
lares _4e escolher, em eleições diretas e livres, 
o presidente que efetivaria a transição do auto
ritarismo para a democracia, evidenciou-se a 
defasagem entre os anseios da sociedade e 
o exercício da atividade poiítica. Tal elemento 
conduz à consideração de que o irreversível 
fracasso dos anos seguintes a 1964 encon-

. tra-se no campo político-partidário. Moderrú
zamos a economia e a sociedade, mas preser
va_mos __ o arcaísmo das instituições políticas: 
o clientelismo, a corrupção, o favoritismo, o 
compãdrio, o nepotismo estão aí. O públíco, 
mesi'Do nas mãos do Estado, ainda é um obje
to privado. 

Com ef~_i!o! o_ Brasll conseguiu, a partif da 
década de 40, montar um Estado eficiente 
como aglente do crescimento econômico. Es
se Estado, no entanto, entrou em declint.o em 
fins da. década de 70, em p[eno regime auto
r!tárto: 

Às elites mergulhadas nas benesses do Es
tado, privilegiadas pelo consumismo, esque
ceram:'se de criãr novos patamares de bem
estar social que beneficiassem a esmagadora 
maioria marginalizada e, o que é -piOr, não 
atinaram para a relevância de gerar agentes 
partidários capazes de presel'Var o modelo de 
comportamento adotado. 

Aliando-se _a esseS fatores, e em seqüência 
às frustrações das "diretas-já" e ào falecimen
to ®_.Presidente Tancredo Neves à véspera 
da posse, reSulte-se a frustração maior deVida 
ao fracasso d_a chamada_ "Nova República". 
Muitq.s daqueles qUe participaram de Cargos 
exeCl,ltivos no passado recente. comemora
ram, hoje, 25-anos no poder. Pior que isso, 
os pouCos ares_ de renovação que assomaram 
timidamente foram de imediato contamina~ 
dos pelas velhas mazelas do mau exercício 
do poder: o_ oportunismo, a irripunidade, o 

_ impatriotismo, a má utilização -dos recwsos 
públicos, as mordomias, os_ desperdícios, a 
ineficiência, a desidia. É prática corrente no 
Pafs: coletivizam-se ·os prejuízos de poucos, 
por meio de um vasto aparato de protecio
rUsmo permeável, ao extremo, às pressões poM 
líticas~ a favoredmentos de toda espécie. TuM 
do nos leva a uma "crise moral", em que a 
permissividade na administração acaba pro
vando uma reação em cadeia na sociedade, 
levando ao cfescirnento do individualismo, do 
_oportunismo, do propósito de levar vantagem 
em tudo. Premia-se a especulação estéril em 

detrimento do traba1ho produtivo. Todo esse 
deprimente painel resulta numa ameaça: criti
cam-se as instituições, esfacelam~se os pode.
res da República, ataca-se a Constituição. Par~ 
justificar Q desgoverno, alega-se a ingoverna
bilidade. Para_ corroborar a incompetência, re
fere-se as instituições. . . . 

Todo esse quadro produz urna- indicaçãO 
sllenciosa no corpo social, que tantO pode apa
rentar resignação, como ac.eitaçãQ de t@_is fa
tos e atos, mas nunca a Indiferença. Aos pou
cos, eviden_cia-se na sociedade_ o surgimento 
de sentimentos e ab'tudes de Protesto, cujos 
recentes exemplos chegam-às raias da pres
são e de~·convulsão sociais. O recrudescimen
to da eclosão de movimentos grevistas, afetan
do âtlVJdaaes essenciais dã. vída riacional, con
figUra o ·exemplo niais significativo do senti
mento de revolta em face do aguçamento dOs 
escandalosos desníveis s-ociais, do avlltamen
to dos __ salários, do injusto descaso que são 
relegados o trabalho, a dedicação, o esforço, 
a responsabilidade do ahônimO cidadão que 
é, eni- última análise, a mola propulsora da 
sociedade. 

Cresce na consciência do cidadão a cel'tgza 
de- que não ni.ãis serãO-tõreradas~-Por têrem 
afírlgido seu ápice, aS injustTçã e'desiguaida
desa que é sUbmetida toda~ sociedade por 
lmc~mpe_tênda e inopi::r"ância dos sonhos do 
poder. NãO inais serão_ toler~das as discre
pâncias injustificadas dos níveis sal<)riais_. Não 
mais será_toleradB. a impunidade dos que, abu
sando do poder político e _económico, agem 
em beneficio pr6prio, locupletando~se nas be
nesses do poder. Não mais serão tolerados 
os elefantes brancos, as obras faraônicas, que 
satisfazem tão-somente ao ego mega.lomaniap 
co de seus indealiZadores. Não._mªis Serão 
toleradas as munipWações de dados estatís
ticos grandiosos, conffitantes, entretanto, com 
a fõffie, a subnutrição, a miséria do povo. Não 
mais serão tol~rados. os crlminOSC)S e irr~pon
sáveis projetas. que; em nome dó desenvol
vimento e do progresso, depredam a natureza, 
destróem o~ recursos naturais, numa ânsia 
desenfreada de lucro que desrespeita a própria 
vida. 

Com efeito, habituados às benesses de um 
capitalismo· tão_ selvagem quanto retrógrado, 
as elites econômicas do Pafs grandes empre
sáriOs, industriais e latifundiários -precisam 
ser alertados _para o fato ~e que1 até como 
fórina-deoutro-sustentação, o capitalismo exi• 
ge mudanças que levem à redist!ibulção da 
riqueza. A existência_ de grandes fosSos sociais 
constitui o campo mais fértil à propagação 
da revolta e do protesto. Parece. óbvio. Mas 
como essa constatação exige a contrapartida 
da redução àa ganância, da diminuição do 
lucro, é sempre obliterada, relegada a um pe~ 
riodo plano secundário. 

Tacto esse cOmplexo social que se nos apre
senta compõe o cenário em que se desen
volverá o processo eleitoral sucessório da Pre
sid_ênda da República. E aqui, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, coloca..ge. o ponto central 
de rtossa reflexão. 

Com efeito, essa eleição configura-se como 
último episódio da transição e, como tal, o 
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resultado das umas, qualquer que seja, colo
cará o país diante de sua verdade. Da escolha 
que for feita pelo povo dependerá o caminho 
a ser tn1hado pelo País para chegar à única 
e possível solução dos complexos e angus
tiantes problemas nacionais- a efetiva reali
zação da Democracia, único regime que ga
rante a dignidade da pessoa humana. 

A eleição significa, inegavelmente, um exe
celente e eficaz remédio para a crise, sobre
tudo nas situações em que os problemas eco
nômico-sociais vêm acompanhados na falta 
de credibilidade, legftimtdade e comp.etência 
dos governantes. A corrida às umas, ao restau
rar a essência do exercício da cidadania, pro
voca, quase sempre, uma espécie de catarse, 
desanuviando um pouco a sensação de ódio 
e frustração. Proporciona, também uma visão 
menos messiânica da crise, em condições de 
abrir um pequeno espaço para o surgimento 
de uma dose de otimismo em relação ao fu~ 
turo. 

Além c:Usso, é essencial _a conscientização 
de que, em face da desagregação do quadro 
econõmico do País a rúvel brutais e alarman
tes, medidas duras, amargas, e de alto teor 
de conflitividade terão de ser adotadas, sob 
pena do -ocorrer uma completa desarticulação 
do sistema produtivG do Pafs. Estas medidas, 
entretanto, não podem ser efetivadas por um 
governo em fim de mandato, desacreditado, 
sem respaldo popular ou político. 

Está, pois, nas mãos do povo, do cidadão, 
da sociedade, através do consciente respon
sável exercício do voto, a implantação defini
tiva do regime democrático, único caminho 
para que o crescimento económico e ajustiça 
social erijam-se em dimensões im~eparâveis 
da nova sociedade. 

De fato, o resgate da dívida social significa 
o maior desafio a ser enfrentado pelo Pais. 
O crescimento económico deve ser encarado 
como instrumento para obter-se uma melhor 
e mais justa distribuição de renda, a começar 
pela recuperação dos salários, e de atendi
mento das necessidades básicas da popula
ção. A luta contra as desigualdades sociais 
e regionais não se fará jndependentemente 
das políticas de desenvolviemnto. Sem cresci
mento da produção, ficam comprometidos os 
investimentos, comprimem-se os empregos, 
reduzem-se os salários e os programas sociais 
são prejudicados. Daí resulta wn nefasto cír
culo vicioso_ que perpetua a estagnação, acirra 
os conflitos e_ a inquietação social. O creci
mento económico, por si só, nãO melhora o 
padrão de vida da população mais carente, 
mas é, sem dúvida, tlma condição para que 
esse beneficio seja possível e sustentado. Além 
disso, para justificar-se moral e politicamente, 
não pode ser qualquer crescimento econô
mico. Se a acumulação de capitais e riquezas 
não resulta em efetiva possibilidade de melho
ria das condições de vida do povo, trata~se 
de mero processo de modernização perversa: 
cresce a economia, enquanto a _sociedade 
continua mergulhada no atraso. 

Como se vê, as tarefas de efetiva redemo
cratização do País, de administração da crise 

e de resgate da dívida social são desafiOs sé
rios e não dependem de soluções fáceis, de 
fórmulas mágicas. Os projetas mais compli
cados, embora mais consistentes são, eviden
temente, de dfícil digestão eleitoral, em espeM 

· dal nos palanques. E mais fácil prom~ter a 
a salvação do que expor dificuldades e limita
ções. O fenômeno eleitoral do populismo, no 
palanque, promete dobrar o sa1ário dos em
pregados e triplicar o lucro dos patrões. No 
catálogo de promessas eleitorais populistas, 
os meios e-iilodoS de-produçãO são ilimitados. 

As politicas populistas desconsideram que 
o aumento das despesas públicas deve ter, 
como c6ntrapãrtfda, receitas extraídas da so~ 
dedade. Desconhecem uma rigorosa ordem 
de prioridade e praticam um distrlbutivismo 
ingénuo que, mesmo sob a aparência de pro
piciar um aumento real de salários, tornaMo 
nominal, pois não cuida dos investimentos e 
do aumento da produtividade, que são condi
ções necessárias para aumentar a oferta de 
bens e serviços, especialmente os consumi
dores pelas classes populares, sem que os 
preços subam e corroam de novo os salários. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a condução 
do processo e da C'!ffipanha eleitorais reve
la-se Um campo fértil para a análise e cons
cientização dos cruciais problemas que atin
gem a sociedade, como também da busca 
de soluções reais, efetivas, defmitivas e, por 
isso mesmo, dificies e penosas. O exercício 
da cfdadania inicia-se com a participação so
cial, com a discussão coletiva dos problemas 
e a busca das soluções. 

A democracia de fato não é uma doação, 
concedida pelos políticos, pelo Estado. Ela é, 
ao contrário, conquistada, através da partici
pação popular. O político consciente, verda
deiro, moderno, não estabelece regras para 
a sociedade. Ao contrário, vai até o corpo so
cial, capta _seus desejos, anseios e necessi
da~es. ~ão faz política para o povo, e sim, 
com o povo. 
Aqu~ vale ressaltar a importância do partidp 

politico, dotado de ideologia. de ideias, de um 
programa de ação que corresponda às reais 
necessidades do País e que, se executado, re
presente o caminho do progresso, do desen
volvimento, do bem-estar. Num país demo
crático e pluralista, os partidos políticos procu
ram divu1gar seus programas e chegar ao po
der para, então, colocá-los em prática. 

A História do País contém signifciativos 
exemplos das nefastas conseqüências que 
afetaram o corpo social todas_ as vezes em 
que taiS princípiOs do regime democrático fo
ram preteridos, todas as vezes em que líderes 
carismáticos e messiânicos apresentaram-se 
como paladinos das soluções milagrosas e 
mágicas. A manipulação da crise social, além 
de profundamente antidemocrática e nociva 
ao exercido da cidadania, revelaMse como a 
negação da efetlva solus;ão da crise. Assum\r 
compromissos programáticos representa a 
essência de qualquer_ sociedade democrática. 
Os graves problemas nacionais - questões 
agrária, agrfc_ola, urbana, educacional -não 
podem-ser vls.tOs pela casca, sem criÚ~rio, rigor 
e profundidade. Toma-se_imensam_ente preju-

didal ao amadurecimento da consciência de
mocrática a atitude de, personalisticamente, 
algum cidadão afirmar ser a panacéía nado-
nal, pois é impossível uma só pessoa carregar 
um partido, as aspirações çie 140 milhões de 
habitantes e de mais de 70 milhões de eleito
res seria o mesmo que algum atleta querer 
jogar nas onze posições do time ao mesmo 
tempo. 

Causa-nos, pOis, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, profunda apreensão assistir ao estilha
çamento dos partidOs políticos brasileiros exa
tamente no instante em que se preparam para 
o principal momento de suas vidas - a pri
meira eleição presidencial direta dos últimos 
29"""iiriOS. Fica evidente o descompasso entre 
uma sociedade que se moderniza e o apego 
a manobras escusas, a personalismos desca
bidos e a ambições pessoais. O combustível 
dessa eleição não se deve reduzir ao carisma 
dos candidatos e à eventual vontade de dizer 
não ao statu quo, à-expressão dÓ desconforto 
causado pela crise. -

Se não quisermos ficar na contramão da 
História, se não desejarmos perder o trem da 
modernidade, temos ~que nos convencer de 
que o futuro é novo. Menos que um conceito 
baseado na cronologia, o novo repreSenta os 
anseios do corpo sedai: a construção de um 
país política, económica e socialmente me> 
derno e justo, que se coloque ao lado das 
nãçõeS desenVolvidas pelo nível de bem-estar 
e pela cultura a e "Seu povo. É a saída da crise 
moraL É transformar os anos 90 na década 
da esperança, da mudança dos coStumes, da 
oporttmidade para: os jovens e do orgulho de 
ser brasileiro. Obrigado. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
EDISON LOBÃO NA SESSÃO DE 
19-M!!! E Q(lt;, E:NI8J;:OGE A REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO PQS, 
TER/ORMJ;NTE. 

O SR. EDISON·LOBÃO (PFL-MA ['re
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, _ 
Srs. SenadoreS, a Constituição, que votamos 
em 1988 é e>QJberante_ nos benefícios que atri
bui e reconhece a das_se trabalhadora deste 
País .. 

O CapítUlo Das· Direitos Sociais consagra, 
no seu art. 7°, a participaÇão dos trabalhadores 
nos lucros das empresas em que trabalham. 
_ Esse principio, Sr. Presidente, não é novo, 
e1e vem de Constituições anteriores: há mais 
de 40 anos figura nos textos constitucionais 
brasileiros. Todavia, jamaiS se consegulu votar 
a regulamentação desse dispositivo constitu~ 
cfonal. -

O art. 9' do Capítulo dos Direitos Sociais 
prevê o direito ilimitado de greve, competindo 
aos trabalhado_res decidirem sobre a oportu_~ 
nidade de exercê-lo e sobre_ o_s_jnteresses que
devem por meio dele, defender. Em razão dis
to, Sr. Presidente, o que temos visto é, mais 
ou menos, a pr_~tlça do_ grevismo em no~so 
País. Eu entendo que o direito de. greve; que_ 
votei e o fiz até com entu::;.iasmo~ porque_ supo-
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nho tratar-se de um instrumento válido para cm um capitalismo selvagem, em que o tra.ba-
a defesa dos legítimos interessses do traba- lhªdor não d.ispõe dos mecanismos e dos ins
lhador brasileiro - não pode ser levado ao trumentos necessários para que ele possa, em 
~roxismo, porque, a partir daí, em lugar âe igualdade de condições., disputar um lugar 
se tomar um direito para defesa de ~is interes- digno na s0ciedade brasiletra. Conseqüente-
ses, transforma-se num mecanismo demonía- mente, a greve vem sepdo_l,I,SJ~da _exacerbada-
co -de_ desttuiçªo d-ª _eçonomiª nacional. mente, e eu estou com V. ~ nes_sa parte. 

Acredito que a participação do trabalhador Ela é o único instrumento de que dispõe hoje 
nos lucros d.a empresa, este, sim, é um prin- o trabalhador brasileiro para poder fazer valer 
dpio salutar, válido e permanente, porque, de a sua voz_num contexto capitalista, ainda selva-
algum modo, toma o trabalhador um aclonlsta geim, que marginaliza o trabalho, a mão~ de
da empresa em que trabalha, sem que, para obra, o trabalhador, proibindo-o de alcançar 
isso, tenha de investir capital. O capital por aqueles patamares de mais dignidade e me-
ele ivestido é o seu trabalho. Sou dos _que lhores condições de vida, objetivo primordial 
imaginam que não se constrói uma nação, de qualquer so<::iedade democrática. V. ~ 
nem uma empresa, sem trabalhar duramente. aborda ltmé'.l. questão muito importante nesta 

A greve é a negação do trabalho, à qual tarde, no Senado Federal, a da necessidade 
só se deve recorrer em casos extremos. de regulamentarmoS, imediatamente, a nova 

Participando dos lucros, penso eu, o traba- Constituição, partindo exatamente dessas 
lhador se dedicará com afinco ~_empresa a questões de grande cunho social. V. fr está 
que serve, porque, quanto mais ela possa pro- - de parabéns por abordar essa questão. No 
duzir, mais o lucro será efetrvo e a s_y_a partici.: - entanto, eu -déSéjava advertir o Congresso de 
pação mais generosa. que, no momento em que formos chamados 

Por isso, Sr. Presidente, é que, durante os paraefetivaressaregulamentação, deveremos 
trabalhos da Assembléia Nacional Constituin- _ também- em outras partes, em outros títulos 
te, apresentei projeto de sugestão que se trans- e çapítulos da nova Constituição, inclusive na
formou no art. 79 , aquele que estabelece a quele relativo à Ordem Econômica -, devere
participação do trabalhador nos lucros da em- mos procurar eliminar as distorções existentes 
presa. Eu não fui o único idealizador desse no capitalismo brasileiro, que, lamenta-
princípio ou da manutenção dele; outros velmente, se realiza hoje em detrimento da 
Constituintes lutaram pela mesma matéria, ma$sa e da classe trabalhadoras. 
mas fui um dos autores, e, com alegria, vi-o 
consagrado, realmente, no texto constitucio
nal. 

O Sr~ Odacir Soares - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO -Ouço o aparte 
do nobre Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares -·V. Ex' faz refe
rência a· esse dispositivo que está inserido da 
ConStituição vigente, que criou ou recriou.; Va
mos diz:er assim, a figura da participação do 
trabalhador bras_ll_eiro não apenas nos lucros 
da empresa como u,_mbém na própria empre
sa como seu a<::ionista: Esse dispositivo, como 
V. Ex" bem diz, vem de Constituições anterio.;
res, a Constituição de 46, salvo engano, e das 
posteriores. V. Ex- lembra m1.1ito bem, e enten
do que ai está o ponto fundamental do discur
so de V. Ex•, a necessidade de regulamen
tarmos ess.e.dispositivo da Constituição:Pare
ce--m_e _que V. EX" fez esta colocação. Sob este 
aspecto, é uma oportunidade que tem o Poder 
Legislativo de eliminar uma série de distorções 
existentes nesse campo, relativamente às rela~ 
çôes de trabalho no Brasil. É indiscutível que 
há hoje, no Brasil, quase unanimamente, uma 
discordância <:om o mJmero exagerado de 
greves que vêm ocorrendo no País. Por outro 
lado, temos que considerar que, não tendo 
sido ainda regulamentado esse capítulo da no
va ConstituiÇão, temos que admitir que o tra
ba1hador brasileiro ainda Vive à margem do 
processo económico brasileiro~ oão dispQ!]dç _ 
de_instrumentos.efetivos de valorização do seu 
trabalho que lhe permita exerdtar plenamente 
a sua cidadania. Vwemos, lamentavelmente, 

O SR. EDISON LOBÃO~ Agradeço, no
bre Senador Odacir Soares, a participação que 
engrandece o meu discurso. Devo, porém, di
zer a V. Ex" que penso, de algum modo, dife
rentemente de algumas das suas colocações. 
A greve, repito, é um instrumento válido, ne
cessário e indispensável, todas as vezes em 
que as partes não chegarem a um entendi
mento: 

Mas a greve, antes-da conversa, da negocia
ção eritre as partes, é um mal e não um bem. 

-Já a participação-do trabalhador nos lucros 
da empresa, esta sim, é uma atitude positiva, 
porque significa melhorar definitivamente os 
venciineritos do trabalhador através dos divi
dendos anferidos nos lucros. 
·-E, para o próprio. empresário, isto é um be
nefício, uina vez que ele passa a programar 
a sua empresa já Sabendo que terá de_res_ervar 
um "X" dos seus resultados para que o traba
lhãdOi p"ãrtidpe--solidãrlame"nte com ele. 

E o que estou fazendo boje é exatamente 
apresentar um projeto de lei, _cOmplementan
dO o dispositivo constituctonal, que faz com 
que o trabalhador brasileiro participe dos lu
crõs d~f empresa em que trabalha. 

O P.rOJetO, sr; Pre51dente, está redigido nos 
seguintes termos-: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- -- -N• , DE 1989 

(SenadOr Edison Lobão) 
Dispõe sObre a participaçáo dos traba

lhadores nos lucros, ou resultados das 
empresas, e dá outras providências. 

-~.Q_Congresso Na_cton'1l d~c_reta: . 
Art. l9 Os empregadores, ab~angjdos pe

IC? art. 2~ da Cqnsolidação das Leis do Traba-

lho, ficam obrig?-ck-.s a dar a seus_emprega~os, 
em caráter geral e 1nclusive aos empregados 
avulsos ou temporários, uma Participação nos 
lucros ou resultado_s de_sua atiV\Q.~de e__conô7 
mica. 

Parágrafo únicO. Não se compreendem na 
d.fsPõsfção deste a-rtigo _os empregados de 
pessoas físicas ou jurídicas dedicadas a ªtivi
dades de natureza não econômica. 

Art. 2~ A participação a que se refere o 
art. 19 efetiva~se pela adoção de plano de parti
cipação contido em acordo coletivo eSçiécf
fico, celebrado livreiriente entre o empregador 
e seus empregados. · 

§ }9 Da parte dos empregados. o acordo 
. coletivo poderá ser negociado por represen
tantes por eles escolhidos para ess_a_finalidade 
ou pelo respectivo sindicato representativo, se 
eles assim o decidirem em assembléia-coriVo
cada para este fim. 

§ .29 Os acordos coletivos, llvremenh~: ne
gOciados, são os instrumentos próprios de fi
xação não- só dos díreitos substantivos da par
ticipação, como também das normas adjetivas 
de regência, inclusive as de vigência e revisão 
deles. 

§ 39 Cada acordo conterá cláusula asse
curatórfa dos- -meios de inJOrmação propicia
dos aos empregados, aptos a permitir a fiscali
zação do_ cumprimento dele. 

§ 49 _ Uma vez: a,ssinado, o acordo coletivo 
será levado a registro no órgão local da Justiça 
do Trabalho ou no Juízo local investido dã 
jurisdição trabalhista, que orgaliizará o serviço 
respectivo. 

§ 59 Os empregados p-oderão ajuizar dis
sídio coletivo destinado ao estabelecimento 
de um Plano de participação, por intermédio 
do sindicato da categoria profissional, quanckx 

a) ficar comprovado o Impasse na negO
ciação; 

b) o empregador nêgar-se a negociar. 
Art 39 A Justiça do Trabalho, ajuizado o 

dissídio coletivo referido no parágrafo 59 do 
artigo anterior, promoverá a tentativa de acor
do e, no caso de julgamento, além dos parâ
metros fixados no § 29 do art. 114 da Consti
tuição Federal, estabelecerá um plano de par
ticipação que atenda à natureza e à conjuntura 
da empresa e _equivalente aos celebrados por 
empresas assemelhadas. 

Art. 4~ Para efeito do Imposto sobre a 
Renda, exclui-se dç lucro tributável do empre
gador, o montante que for por ele atribuído 
aõS einpregãdos a título de participação nos 
lucros ou resultados, em decorrência de plano 
de participação registrado na forma do § 49 
do att. 29 ou estabelecido por decisão da Jus
tiça do Trabalho. 

Art. 59 O qUinhão individual de participa
ção nos lucros ou resultados, atribuído a cada 
empregado, não tem _caráter r_emune~:_a_tórlo 
e nem pode servir de base à incidência de 
qualquer obrigação trabalhista ou previden-
ciária. - ' 

Art. 69 Os empregadores, proporcio
rialmente TQranCJ.eza-âi:>s plani:>s de partici
pação adotados, gozarão das se!}uintes vanta
gens: 
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a) favor creditício junto aos estabelecimen
tos ofiCiais de crédito, que, a partir da publica
ção da presente lei, adotarão normas próprias 
para isso, condizentes com as respectivas pçs
sibilldades; 

b} preferência. em igualdade de condições, 
na classificação das propostas oferecidas em 
concorrências públicas; 

c) dásulas de maior vantagem nos contra
tos com entidades públicas, a critério destas. 

Arl 79 Esta lei entra em vfgor na data de 
sua publicação. 

Art. a~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O Sr. Dlvaldo Suruag;y - Senador Edi
son Lobão, permite V. Ex" um aparte? 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - Com muito 
prazer Ex!'. 

O Sr. Dlvaldo Swuagy- Traz V. EX' ao 
debate desta Casa um prOjeto "de lei da maior 
profundidade, da maior amplitude, no que diz 
respeito a um dos ternas mais polêmlcos da 
História Contemporânea e da História Moder
na da Humanidade, que é o reladonamento 
entre empregados e empregadores. Os países 
desenvolvidos já conseguiram estabelecer um 
modus vivendi que se aproxima da configu
ração ideal; quase todos os países da Europa 
e, porque não dizer, toda a Europa Ocidental 
-incluindo mesmo aqueles de menor densj
dade econômica, como Portugal e Luxembur
go-, esses países hoje conseguiram um rela
cionamento que oscila de um para dez no 
máximo; e, na sua maioria, de um para cinco, 
d~ um para seis salários, que permite a criação 
de uma sociedade com grande poder aquisi
tivo e sem essas grandes distorçõe~ que en
contramos nos países subdesenvolvidos, onde 
um grande volume de riquezas concentra-se 
nas mãos de poucos e a imensa maioria de 
pessoas fica marginalizada desse processo de 
desenvolvimento. O projeto de V. Ex' é de urna 
agudeza muito grande, quando V. Ex' tenta 
minimizar, tenta diminuir esse esforço, permi
tindo maior equilíbrio, maior eqüidade, maior 
justiça social. Daí eu me contratular com V. 
Ex' por trazer ao debate, na Câmara Alta do 
País, um projeto de lei de tanto coriteúdo e 
de tanta magnitude. Congratulo-n1e com V. 
EX!' por integrar este Colegiada, que V. EX" 
exa1ta com a sua cultura e com o seu espírito 
público: 

O SR. EDISON LOBÃO - Ag\adeço a 
V. Ex", meu estimado colega e amigo, Senador 
,Divaldo Suruagy, a participação neste_ debate, 
que julgo de fundamental importância. 

Na verdade, na Europa o princípio vem sen
do adotado com muito êxito, nos Estados Uni
dos também, e no Brasil as tentativas se fazem 
desde 1946. O princípio está inscrito na COns
tituição desde 1946. Todavia, nunca se logrou 
votar a lei complementar respectiva, nem mes
mo quando o Presidente CasteDo Branco en
viou ao Congresso Nacional mensagem neste 
sentido. Nem mesmo essa mensagem presi~ 
dencial triunfou no Congresso Nacional Acre
dito que agora, com a tentativa que se faz, 

neste momento, e com a participação de to· 
dos os Srs. Senadores e, postéiormente, dos 
Srs. Deputados, possamos chegar a esse re
sultado final, de tal sorte que os trabalhadores 
brasileiros possam ter os mesmos beneficias 
que os trabalhadores da Europa, Estados Uni
dos e Japão já obtêm. 

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

_O Sr. Hu_go Napoleão- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - Ouvirei, pri· 
meiramente, o nobre Senador Jarbas Passa· 
rínho, e, em seguida, com muito prazer, o meu 
Presidente, Senador Hugo Napoleão. 

O Sf-. Jarbas Passarinho - A questão 
da participação nos lucros da empresa por 

- parte dos trabalhadores. realmente, como V. 
EX' salienta, entrou na Constituição- brasileira 
em 1946, e, até então, não foi regulamentada 
Quando fui Ministro do Trabalho do Presidente 
Costa e Silva estava muito entusiasmado. E 
sempre me entusiasmei muito com essa hipó
tese, porque trabalhei na Petrobrás e verifiquei 
ó efeito, da participação nos lucros sobre os 
~mpregados. Havia ocasião de o empregado 
sair andando, encontrar um clipe no chão, 
apanhava-o, colocava-o na mesa e dizia: "Olha 
a PU" PL não era Partido Ubertador, nem Par
tido überal, era participação nos lucros. (Ri
sos) Quer dizer, todos começavam a ter a 
preocupação em que a empresa tivesse maior 
rendimento, porque o maior rendimento viria 
em_retomo como maior participação nos lu
cros. Estudei a proposta a que V. Ex" se refere, 
dó tempo do Presidente Castello Branco, e 
que era baseada num projeto do General Jua
rez Távora,-e- cheguei à conclusão, Senador 
Edison Lobão, de que ela era praticamente 
inexeqüível, ou melhor, se não era inexeqúível, 
não era vantajosa, porque o país que, àquela 
altura- refiro-me ao ano de 67-na América 
Latina, dava participação nos lucros era o Mé· 
Jdco, e. estudando o caso do México, verifiquei 
que a participação correspondia praticamente 
a um salário. Nós já tínhamos o 13~>, famas 
caminhar, como caminhamos, depois, para 
o 149• Algumas estatais pagam dezessete salá
rios. A Petrobrás;, inclusive, Çl que me· referi, 
quando participei da -sua administração, paga· 
va dois salários, em média, como participação 
nos lucros. A partir do momento em que o 
empregado tem participação nos lucros e a 
empresa começa a ter um carâter comuni
tário, desaparece o gran~ perigo do conflito 
entre patrões e empregados. Por isso sempre 
defendi essa tese, porque, de um modo geral, 
o padrão quer maior lucro; de modo geral, 
o emptegado quer maior salário, e ficou uma 
dispUta entre ambos. Ora, a partir do momen
to em que há uma participação nos lucros; 
em vez de haver colisão, vai haver paralelismo 
de atividades, ambos trabalham para o mes
mo fim. A questão estaria em como realizar. 
Ainda não conheço o projeto de V. Ex!'. Natu· 
ralmente, vindo de V. Ex", é wn projeto judicio
so. A questão estaria em como realizar. Pensei 
numa forma de participação adonária, mas 

é preciso um grande cuidado como isso, por· 
que senão, dentro"de algum tempo, o controle 
acionário passa dos patrões para os empre
gados. Então, é difícil também fazê·lo. OUtra 
coisa, que seria s1mplista, é rese!Var um deter
minado valor dos lucros obtidos para repartir 

-entre os empregados. É praticamente o que 
a Petrobrâs fazia e acho que faz até hoje. Estra
nhei, nobre Senador, que, quando colocamos 
no programa do meu partido, que já foi o 
de V. Ex', a participação nos lucros, houve 
um grande jornal brasileiro que (!finnou ser 
isto marxismo. Isso prova que o jornalista nun
Marx. Seria verdadeiramente wna incoerência 
brutal, porque teoria de Karl Marx admite_ que 
não há salário justo, e nós queremos, exata- . 
mente, o contrário. Queremos dar a justiça 
e a justeza do salário correspondente. Louvo 
V. EX'. Vou ter o privilégio de ler o projeto 
de V. EXr, dentro daquilo que me couber. Natu
ralmente, esta solidariedade vale pouco, mas 
eu a ofereço desde já: 

O SR. EDISON LOBÃO - Vale muito. 

O Sr. Mauro Benevldes -Permite V. fr 
um aparte, nobre Senador? -

O SR. EDISON LOBÃO -Ouvirei o no
bre Senador Hugo Napoleão, em seguida o 
Senador Ronan Tito, que me havia pedido, 
e, logo após, a V. Ex", Senador Mauro Bene
vides. 

Agradeço ao nobre Senador Jarbas Passa
rinho, sobretudo sabendo da sua experiência 
no exame desta matéria. No inicio do meu 
discurso, Senador Jarbas Passarinho, eu dizia 
préclsamente isto: que, na medida em que 
formos capazes de_ votar uma lei competente 
sobre esta matéria, haveremos de elidir as gre
ves neste Pais. Exatamente pelo principio da 
PL, da participação nos lucros. 

Ora, nenhum trabalhador, sendo sódo da 
empresa, como de fato passará a sê-lo, que
rerá que a sua empresa siga pelos descami
nhos. Ele, ao contrário, trabalhará com afinco 
para que os lucros sejam cada vez maiores, 
uma vez que quanto maior for o lucro tanto 
maior será a sua participação. 

O meu projeto não tem a pretensão de ser 
um trabalho pronto e acabado. Ele pretende 
ser uma tentativa, um infdo de debate desta 
matéria para que seja aperfeiçoado nas comis
sões técnicas e também aqui no Plenário. 

Ouço o presidente do meu_ partido, nobre 
Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador 
Edison Lobão; V. Ex" traz à baila, através do 
projeto de te{ que elaborou e está apresen
tando à Mesa do Senado Federal, uma das 
medidas mais importantes sob o ponto de 
vista social, não somente na parte relativa aos 
lucros dos traba1hadores nas empresas, mas 
também para o sistema de cc-gestão, uma 
vez que são correlatas. V. Ex" esclarece que 
todo o processo passará,, necessariamente, 
pelos acordos coletivos entre empregadores 
e empregados, e que os traballladores terão 
interesse em que os lucros das empresas se
jam crescentes. Daí porque a questão de me-
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lhadores todos falam~ "a nossa empresa"_ Por- pação, até hoje todas as tentativas se frustra-
tanto,- cadã-um se sente dono daquela empre- ram, e V. Ex', com base na Carta promulgada 
sa com a particijJ21ção nos lucros. A idéia é ~ 5 de outubro de 1988, traz a_o. Parlamento 
extraordinária. E como disse muito bem V. brasileiro essa inestimável e valiosa c_olabo-
Ex', ela é antig8: Estamos mesmo na hora ração. Espero que o seu-projeto tenha a trami-
de quebrar tabus. Houve um momento, na tação célere nesta ~sa, ultrapasse os embar
ro que se debatia que tipo de regime econô- gos naturais de cada ComissãO Técnica para 
ffilco queriam os brasileiros e, sem dúvida, a qual for distnbufdo e, _no âmbito da_ outra 
por mais de 90% dos Constituintes que repre- Casa, na -câmara dos Deputados, tenha idên-
sentam bem ou mal o povo brasileiro, opta- tic::a acolhida, permitindo, assim, que -se revista 
mOs Pelo regime de livr~ mercado. Entretanto, de condições de aplicabilidade a norma cons-
tai regime precisa de uma série de regras e titucional agora referenciada. 
de-leiS p<:lra que o forte não esmague o fraco, 0 SR. EDISON LOBÃO _ Agradeço a 
e o forte é o patrão e o fraco, o empregado. v. Ex' a contribuição, nobre Senadof_ Mauro 

lhoria dos sa1ários talvez não se subor.djne 
mais ao sentimento do grevismo, mas sim 
ao trabalho continuo, acelerado, participativo, 
coletivo. Tenho a impressão de que, como 
berri diz V. Ex", esse dispositivo que, desde 
1946, existe na Constituição brasileira e na 
História do Direito Constitucional, estará sert~ 
do atendido, pela primeira vez, de forma prátl- -
ca, de forma oQjetiva, de forma coerente, de 
forma democrática e vem ao encontro, tam
bém, dos princípios do nosso partido, dos EsM 
tatutos do Partido da Frente Uberal. De modo 
que V. Ex' traz, através desse passo decisivo, 
urna contribuição inestimável para que ostra
balhadores tenham um direito crescente de 
participação nos lucrôs. Isto, sim, é justiça soM 
cial; isto é estar dando tratamento equânime, 
justo e verdadeiro. Minhas congratulações a 

No momento em que Cciriseg_uirmõs- e I ou- Benevides. Estou seguro de'-que com a palavra 
--vo a iniciativa de V. ~ -- Um estatuto que de tantos eminentes Senadores e a solidarie~ 

dê condição ao trabalhador de participar nos dade que aqui prestam a essa iniciativa que 

V. Ex' 
lucros da empresa, vamos parar de ter a dlspu- vem em benefido dos trabalhadores brasilei-
ta interna, a disputa da empresa só será exter- ros e; por que não dizer, tambêm das empre
na. Será, sem dúvida, salutar, serão todos por sas, haveremos de chegar a uma solução vito--
um, como nos contos de capa e espada. Vejo rl.osa, em beneficio do nosso País, o Brasil. 
com simpatia o projeto de V. Ex" e me predis-
ponhoaexaminã-lo,claro,noespíritodacoisa, O Sr. Afonso Sancho- Pennite V. EX' 
que é a participação dos trabalhadores nos um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO -Multo obriga
do, nobre Senador Hugo_ Napoleão. Na Euro-
pa há vários mecanismos adotados para a so
lução desse problema. Os Estados Unidos 
adotaram um procedimento parecido comes
te que eu agora proponho, que é o entendi
mento entre empresas e empregados. Pen$0 
que por aí se encontrará uma solução melhor 
para esta questão fundamental que haverá de. 
beneficiar o trabalhador brasileiro. Mas este 

- lucros da, empresa .. Conte comigo e, tenho o SR. EDISON f:.OBÃO - Pois não. 
certeza, de que com a maioria da_ minha Ban-
cada. Agradeço a V. fr pela oportunidade O Sr. Afonso Sancho- Congratulo-me 

é um projeto tentativo e haveremos de aperfei
çoá-lo e de encontrar uma melhor solução 
para o nosso trabalhador e para a empresa. 

Ouço, agora, o aparte do eminente Uder 
do PMDB, nobre Senador Ronan Tito, <.jue tem 
uma larga experiência neste assunto, tendo 
sido Secretário do Trabalho em seu Estado 
e, agora, Relator da Comissão Especial que 
examina o direito de greve. S. Ex• eStudou 
profundamente esta matéria, como sempre 
fez ao longo de sua vida. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senad_or Edi
son Lobão, temos uma experiência no Brasil 
que é interessante. Inclusive, houve um perío
do em que os boletins da FIESP publicavam 
a experiência do grande empresário brasileiro 

· Salvador Arena. Os seus empregados têm não 
s6 cc-gestão, como também participação nos 
lucros, e quando há uma disputa interna ou 
greve nas metalúrgicas, o ramo dele é este; 
ele, então, antes que os empregados sejam 
conclta.dos pelo respectivo sindicato, os con
vida para wna discussão e abre os livros da 
empresa, mostra para eles os balanços e per
gunta: "O que vocês acham que deve ser au
mentado? Nós temos disputa no mercado ... " 
E coloca o trabalhador na maioridade empre
sarial para q1.1e ele discuta entre eles. Eles tém 
participação na empresa, têm alimentação etc, 
Tudo isto ê discutido entre eles. Ele conta 
uma estória muito interessante: dada essa par
ticipação, às vezes, ele tem que determinar 
aos empregados: "Não, hoje vocês vão parar 
mais cedo. Vocês têm que parar de trabalhar, 
senão vo~ês chegam à exaustão," E os empre- -
9ados, então, relutam, inclusive, em parar de 
trabalhar, dado o amor que passaram a ter 
pelo: traba1ho, porque todos eles se sentem 
'donos da empresa. Ele diz <jue, em nenhwn 
momento, serri que. ele incentivasse, os _traba-

de aparteá-lo. C:om V. Ex'- pela apresentaÇão desse projeto, 
porqUe, há longa data, como empresárlo, sou 

--~ O SR. ÊDISON LOBA O - SoU eU que defensor da participação dos empregados nos 
estou grato a V. Ex!', não só pela sua contri- lucros das empresas. Uma e;:mpresa nossa até 
buição como Senador, c:omo Parlamentar dos já recebeu uma chamada da Bolsa de Valores, 
mais presentes, dos rnms capazes, e também porque propocionou substancial participação 
como Líder do PMDB, maior Partido nesta de~-· seus funcionários no lucro da empresa. 

--Casà. Creio que todos juntos haveremos de -~" Uma empresa obter lucro é algo mais justo 
. chegar a um texto comum que seja capaz que existe, porque tem o colaborador mais 

de seJYir tanto aos trabalhadores brasileiros ~onsciente, aquele que dela participa. Nessa 
quanto às oossas empresas, que são, por as- empresa, devo dizer de passagem, às vezes 
sim .diz.er, a galinha dos ovos de ouro_. Precisa- brinco com o funcionário, quando vejo wn 
mos fazer com que as empresas cresçam cada material de expediente jogado no chão, e digo: 
vez mais,_ para que mais beneficias elas pos- "olha, você está diminuindo a sua, participa-
saro distribuir aos seus colaboradores. ção, porque issq vai para o lixo e é. prejUÍZo 

Ouço o eminente Senador Mauro Benevi- para a empresa". Entendo que, sendo feita 
des. l.,!O'la lei _com cautela, para que não venha a 

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Sena
dor Edison Lobão, há cerca de dez dias ocupei 
a tribuna do Senado Federal para solicitar às 
licferanças partidárias, de forma particular ao 
Presidente Nelson Carneiro, maior celeridade 
possível na colaboração do_Senado, naquilo 
que diz respeito à elaboração de Jeis comple
mentares e ordinárias que o(ereceria.m ou que 
oferecerão, a eficácia e a ap]icabllidade às nor
mas constantes da Carta .Magna em vigor. 
Cheguei mesmo a sugerir a S. EX', o Sr. Presi
dente fossem mobilizados todos os integran
tes_ da Assessoria da Casa, objetivando asse
gurar, no menor espaço de tempo possível, 
a formulação dos projetas, quer de lei ordiná
ria, quer de lei complementar, sem os quals 
a letra da nossa Constituição realmente seria 
uma letra morta, sem produzir os seus devido~ 
e legais efeitos. Regozijo-me com V. Ex' por 
ingressar nessa linha de atuaç:ão e de trabalho, 
-oferecendo hoje ao Congresso Nacional wn 
projeto de lei dlsciplinando a participação dos 
empregados no lucro das empresas. Se o 
Constityinte que elaborou a Carta de 18 de 
setembro de 1946 já. teve, naquela época, a 
extraordinária visão de assegurar essa partici-

causar abusos futuros. é muito justo. Portanto, 
congratulo-me com o companheiro pela apre
sentação desse projeto. 

O SR. EDISON LOBAO- V. EX' agora 
nos traz um exemplo digno de como deve 
proceder um empresário do seu porte. En
quanto discutíamos, aqui, a teoria da partici
pação dos trabalhadores no lucro das_empre
$85_,_ V. Ex' nos mostra o seu próprio exemplo 
prático de dlstribuição de lucros aos s~us em
pregados, e acrescenta que está satisfeito com 
is_so porque não apenas atende socialmente 

-aos que q.olaboram com a sua empresa, como 
a sua empresa cresce, em virtude desse meca
nismo de atuação interna, ou seja, o traba
lhador estimulado pelo lucro do qual ele parti
cipa, produz cada vez mais. É um exemplo 
que nos dá a garantia de que esse projeto 
está no bom c:aminho e que haverá de obter 
êxito, uma vez praticado_ neste_ Pafs. 

O Si. Humberto Lucena- Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ou,a o eroi· 
nente Senador Humberto Lucena. 
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O Sr. Humberto Lucena - Congratulo- dade daquela empresa, naquele momento e 
me com V. Ext pela sua iniciativa. Devo dizer daquele seta r, às -condições efetivas de regula-
que fui autor, também, de um projeto de lei rilentação do trabalho. Por isso, nobre Sena-
apresentado ao CongresSo Nacional há uns dor, nesta hora em que V. ~ traz a debate 
dois anos -Inclusive o estou desarquivando tema tão importante e, sobretudo, tem propos-
-, dispõe sobre a participação dos empre- tassobreamatéria,querocumprimentá-lopor 
gados nos lucros das empresas, que é urna esta temática, que é prioritária e que é a ma-
norma constitucional eStabelecida desde neira mais adequada de fa\er com que o capi-
1946, que, infelizmente, cifé lioje não foi devi- tal e o tfabalho, que são normalmente co-par-
damente regulamentada por uma let, como -- 1icipes na vida produtiva e são eventualmente 
estamos querendo fazer neste instante. Sem · contrapattes; põssam ter ã sua convivência 
dúvida, é um instituto pertinente no Ststema aprimorada. E que a lei seja mats do que uma 
capltaUsta, e é uma forma de levarmos ao traw regradora, seja um estímulo para o entendi-
balhador um pouco mais de rendimento, além mento negocial. 
do seu salário, nesta hora em que ele tanto 
sofre, diante dos crescentes fndices intlacio
nários, CJ:Ue; infelizmente, apesar de todo o es
forço do Governo, não se tem conseguido bai
xar. V. Ext contará, portanto, com o meu apoio 
e com a minha solfdaried.ade. Vamos votar 
um projeto como esse, se possível com urgên
cia, para que, de imediato, a Câmara dos De
putados possa também sobre ele se pronun
ciar e a matéria seguir à sanção presidencial. 

O SR. EDISON LOBAO - O prestigio 
de V. Ex' nesta Casa e no CongreSso Nacional 
e a sua eXperiência, já como autor de um 
projeto assemelhado, creio que serão de gran
de valia para o andamento e a votação final 
desse projeto aqui, no Sénado da República. 
Acolho, inclusive, a sugestão de V. Ext para 
que se procure _obter o regime de urgência 
para a votação desse projeto, a fim de que 
mais rapidamente possa a Câmara sobre _ele 
se manifestar também. 

Muito obrigado a V. EX' 

O Sr. Carlos Chiarelll - Perrru1e V. Ex" 
um aparte? -

O SR. EDISON LOBÃO- Pois nâo, no
bre Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Carlos Chlarelli- Nobre Senador 
Edison Lobão, com relação à matéria perti
nente à participação nos lucros das empresas, 
gostaria de fazer uma discreta incursão sobre 
o tema, lembrando, apenas e tão-somente, 
que onde a participação nos lucros tem conse
guido algum êxito, e ela é extremamente perti
nente, vem dos princípios, sobretudo, do Acor~ 
do de Mannheim, da teoria de Maritain, é parti
cularmente·onde ela tem menos regulamen
taÇão, q~m a fez mais exitosa e _quem menos 
legislou sobre ela. A participação dos trabalha
dores nos lucros é absolutamente vacinada 
contra norrnas que venham a extratificá-la ou 
a angustiá-la nos limites de obrigações legisla
tivas. Quem a elaborou e a fez mais significati
vamente produtiva foi a negociação coletiva, 
a ação sindical e a capacidade alteradora do 
dia-a-dia das relações setoriais.lnclusive o me
lhor modelo na atualidade, segundo se pensa 
na Organizaça"t> fnternadonai do Trabalho, ho
je, é o sistema Italiano, os Chamados contratos 
asiandale, quetsão os pequenos contratos fei
tos a nível de terceiro grau de negociação cole
tiva, dentro da empresa, com a participação 
dos sindicatos e das organizações de comls
sões da própria empresa, para ajustar a reali-

O SR. EDISON LOBAO - Nobre Sena
dor Carlos Chiarem, tive esta preocupação 
quando elaborei o projeto que ora apresento 
ao exame -do Senado Federal. Está dito. no 
art. 29: 

"A participação à que se refere o art. 
J9 efetiva-se pela adoção de plano de par

ticipação contido em acordo coletivo es
pecífico, celebrado Hvremente entre o 
empregador e o empregado." 

É exatamente_ com este sentido, porque, na 
medida em que se faz uma regra imperativa, 
ela, em muitos casos, não se adapta. 

Veja-se_ pelo caso trazido pelo ilustre Sena
dor Afonso Sancho, que é um empresário. 
S. Ex' já pratica hoje, na sua empresa, a distri
buição de lucros, sem que haja lei alguma 
·que o determine, e o faz de maneira generosa. 
Resultado: na sua empresa não há greve. É 
tui1 ·exemplo prático que temos entre nós. 

Sr. Presidente, concluo, dizendo que neste 
projeto e_stão as minhas esperanças e sei que, 
também, as esperanças do Senado Federal, 
que possamos chegar a uma conclusão verda
deiramEmte benéfica aos trabalhadores brasi
leiros e às empresas de nosso País. 

Muito _obrigado a V. Ext, Sr. Presidente. (Mui
to bem! Palmas.) 

·DJsCGRSOPRON(Jf'{C/ADO PELO SR. 
. NEY MARANHÃO NA SESSÃO D_E 

23-6-89 E Q(JE, ENTREGUE A REVISA O 
DO ORADO!< SERIA PilBUCADO POS
TERIORMEIYTE-

O SR. NEY MARANHAO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs.-Senadores. trago ao conhecimento 
do Senado Federal um noticiário de hoje, em 
todos·os jornais do País, inclusive em jornais 
internacionais. 

ComO sabemos, o problema da Ecologia 
está chamando a atenção de todo o Mundo. 
E, nesses termos, o nosso Páís está sendo 
taxado como o pals que mais está poluindo 
o planeta._ Estamos sendo, Sr. Presidente e 
Srs. Serladores, o réu do mundo, no que con
cerne à _ecologia mundial. 

Então, baseado nessas propostas dos gran
des ecologistas internacionais, eu quero con
gratular-me, e, ao mesmo tempo, vou ler um 
trecho de noticias de jómais_dâ França, com 
o candidato do PRN à Presidência da Repú~ 
blica, Fernando Collor de Mello. 

O Jornal do Brasil diz o seguinte: 

PARIS -O candidato do PRN à Presi
dência da República, Collor de Mello, no 
encontro de hoje com o primeiro ministro 
francês, Michel Rocard, no Palácio Matig
non, proporá a criação de um fundo inter~ 
nacional a ser gerido pelas Nações Uni
das e com contnbuições procedentes da 
aplicação de um imposto intemac:iona1 
sobre: a_51 indústrias poluentes. "Quem po
lui mais, paga mais", afirma Collor. 

A proposta do candidato servirá tam~ 
bém-para arrefecer a possível insistência 
das autoridades francesas em favor da 
cfiaç"ãO de -Urrla: entidade supranacional 
para. atuar como fiscaiizãdora do meio 
ambiente. "Com o imposto gerido peJas 
Nações Unidas nenhum país precimuá 
abrir mão da soberania sobre o seu terri
tório e, ao mesmo tempo, estaremos fOf'o
talecendo urna instituição reconheci&J 
por· sua missão intemaciona1", observou. 
Collor fez questão de f~t que esta pro
posta chegou a ele através de um depu
tado do PT. 

Collor anunciou que em seu encontro 
com Rodard procurará i'eduzir às suas 
devidas proporções a questão do desma
tamento_da Amazônia e suas implicações 
no ffieio ambiente do planeta. "Não é 
possível que um grupo de ecologistas 
permaneça divulgando-ser da Amazônia 
a única responsabilidade pelos danos_ 
_ambientais", obse_rvo.u~ O candidato dirá 
ao primeiro ministro francês que, caso 
eleito, _lançará esta proposta na Assem
bléia Geral .das Nações Unidas, aprovei~ 
tan_do a drcunstânda de que, por tradi
ção, ao Brasil cabe o discurso inaugural. 
Collor pedirá que o governo francês apóie 
a iniciativ~. 

O Sr. Olavo Pires - Permite V. Ext um 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÁO- Com muito 
prazer, nobre Senador Ola~ p-íres . 

O Sr. O lavo Pires ...:... Na condição- de Re~ 
presentante do Estãdo de Rondôrü~, ufn ESta:. 
do qUe vive no seu cotidíano o problema da 
Ecologia, e como-sem nétthuma modéstia 
- conhecedor do assunto, congratulo.-me 
com V. Ext pelo oportuno pronlllldmnento; 
inclusiVe congratulo-me também com o dda
dão brasileiro Fernando Collor de MeUo, que 
está na Europa; levando aos estrangeiros, va
mos assim, dizer, urna posição clara e definida 
brasileira. Náo podemos continuar aqui, acei
tando imposições internacionais sobre proble
mas intestinos nossos, problemas que conhe
cemos, que vivemos e que nos afetam no nos
so dia~a-dia; não podemos continuar aceitan
do essa agressão à nossa soberanta. Sobre
tudo, temos que entender e fazer com que 
nos entendam, pelo menos que respeitem esta 
nossa posição, de que os Estados da Ama
zônia não podem ser condenados a se trans
formar em reservas ecológicas. Sou contra. 
obviamente, o desmatamento predatório, o 
desmatamento irresponsável e sem controle. 
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mas a Amazônia precisa deserivolver-se, pre
cisa crescer, e não é s6 a Am~Pnia que polui 
o Mundo, não; o Brasil está levando uma pe
cha sem merecer. É multo oportuna a coloca
ção do ex-Governador Fernando Collor de Me
lia, e muito oportuno também o pronuncia
mento de V. Ex" Apresento a V. Ex' a minha 
solidariedade, como um Senador que tem co
nhecimento de causa, porque, como disse no 
início do meu aparte, na condição de Repre
sentante de Rondônia, vivo a· Amazônia, e 
aquela região precisa desenvolver-se, o Brasil 
precisa desenvolver-se e crescer. Se os paíseS 
desenvolvidos têm todo o interesse em que 
a Amazônia seja preservada, e esse interesse 
é nosso igualmente, que eles venh&m investir · 
também na Amazônia. Essa proposta de Fer
nando Collor de Mello, para que os países 
poluentes paguem a poluição que estão cau~ 
sande, é o tipo ·de proposta de que o Brasil 
já precisava há muito tempo._ Predsamos de 
propostas como es_sÇis, objetivas, gue venham 
realmente atacar Q problema _no seu âmago. 
Concluindo o aparte, externo_ a V. EJc!' ci meu 
apreço, o meu respeito e a minha solidarie
dade às s~s_GQlocações. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena· 
dor Qlavo Pires, em primeiro lugar, agradeço 
a V. Ex' por seu depoimento, muito impor~ 
tante. V. Ex!' é um Senador da Amazônia, co
nhece mais do que n6s, nord,eStinos, os pro
blemas da Amazônia. SabemOs que a riqueza 
do Brasil, a alavanca propulsora do comple~ 
menta do desenvolvimento de!:!te País está na 
Amazônia. Esse Plano - querem apresentar· 
o Brasil como sendo o poluidor do Mundo, 
colocando-o no banco dos réus, como V. Ex' 
acaba de citar:::--- envolve interesses muito 
afins, interesses que estão por detrás de inte
resses econômicos desses países industria
lizados. 

Sabemos qué os países que mais poluem 
o planeta são os mªis _ihdustrlá1ii:ados, tais co- -
mo: os Esi:àdos Unidos, o Can'adá e a Ingla~ 
terra, enfim, são esses paíSes· que jogam o 
monóxido de carbono na atmosfera. Com--re
lação ao Brasil temos uma á,réa muito peque
na, a queimada da Amazônia. 

Senador Oiavo Pires, relativamente à pro~ 
posta, concreta e séria, do c.andidato à Presi
dência da República Femanco-Collor de Mello, 
no que diz respeito a esses países, penso que 
eles irão pensar duas vezes em acefth-la, por
que, enquanto o Brasil polui - dando um 
exemplo- 10, 12 ou 15%, eles poluem o 
resto. Então, eles irão pagar dez vezes mais 
daquilo que queriam tirar de_ nós. Tenho a 
minha desconfiança de que eles, agora, vão-se 
descobrir. 

Portanto, congratulo-me com V. Ex' por es
se aparte muito importante no contexto desta 
denúncia que estou faztmdQ. agora, no Sena~ 
do Federal. M~ito obrigado a V. Ex•, Senador 
Olavo Pires. _ _ -

Continuando, sr. Presidente, estaniOS .!Em-" 
do, na entrevista de O Globo, a proposta do 
candidato cto PRN à sucessão presidencial: 

PARIS- O candidato do PRN à suces
são presidencial, Fem~ndo Collor de Me-

llo, passa às mãos do Primeiro-Ministro 
da França, Michel Rocard, em audiêi1cia 
hoje de manhã, um documento resumin
do a sua posição sobre os problemas am
bientais. Rocard é defensor intransigente 
de um programa mundial para deter a 
degradação_ ambient~l. Há dois meses, 
numa reunião en1 Haia com represen~ 
tantes de 27 nações, ele e o Presidente 
François Mitterrand chegaram a proPor 
que os países onde a degradação esti
vesse, acentuada abrissem mão de sua 
soberania em nome da qualidade de vida 
mwidial. 

O doCUmento de Collor de Metlo tem 
comà Ponto central a propOsta de criação 
de um imposto internacional~ a ser calcu
lado com base na emissão anual de gases 
tóxicos e outros efluentes. A verba reco-

Jhida cOnstituiria -um fundo, gerido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
para o desenVOlVimento de projetas de 
preServação eCológica. A aferição da par
cela de cada pá!S na degradação ampien~ 
tal teria como uilidade a tonelagem/ano 
em- emissão-de pOluentes. Por tonelada 
seiíam cObrados cem dólares. O candi~ 
dato dirá a R0Card que; se eleito, !media
tamente encaminhará à ONU proposta 
nesses termos. 

Na ~rdade, CoJlor de Mello acha que 
esta é uma mane-ira de os países desen~ 
volvidos assumirem a responsabilidade 
que lhes coube no combate à degradação 
ambiental. Caso aceitem os termos da 
proposta, esses Países passariam a pagar 

- o ónus da poluição :que provocam, espe
cialmente çpm a emissão de gases_ como 
o cloro-fluor-carboreto, responsável pela 
redução da camada de ozónio de;~ a~os
fera. 

Sr. Presidente, acredito que um dos Sena~ 
dores -a começar" pelo Senador Olavo Pires 
-um dos Senadores que ficarão_ muito_ satis
feitos com essa proposta é o nosso brilhante_ 
Colega Jarbas Passarinho. TIVe ocasião de as
sistir, na Comissão do Meio Ambiente, a uma 
exposiçãO de S. EX' a respeito desse problema, 
e, nessa semana S. Ex" ocupou a tribuna do 
Senado e falou sobre o assunto. 

Assim sendo, Sr. Presidente, solicito à Mesa 
do Senado Federal a transcrição da matéria 

-pablicada no Jornal do Brasil, em O Globo, 
em O Estado de S. Paulo e A Folha de S. 
Paulo, inclusive o Le Monde, de Paris, noti
ciando a proposta apresentada à ComurUdade 
lntemacion~. pelo candidato a Presidente da 
República, Fernando Collor de MeDo, propon~ 
do um imposto internacional sobre a poluição 
ambiental. 

Atk a ida de Fernando Cotlor de Mello à 
Europa, o Brasil se encontrava no banco dos 
réus como se fosse o único responsável pela 
dé:graâação do meio ambiente pela destruição 
da "camada de ozónio". 

O maior agente poluente da atmosfera é 
o monóxidb de carbono derivado da queima 
de combustíveis fósseis. E são, exatamente, 
como eu dizia em aparte ao Senador Olavo 

Pires, os chamados países do Prinieiro Mundo 
- Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão 
-que mais jogam na atmosfera o monóxido 
de carbono e pretendem, injustamente, cruci
ficar o Brasil por queimadas na Amazônia que 
ocorrem apenas em dois meses do ano. 

Chamo a atenção para a proposta de Fer
nando Collor de Mello, que coloca o problema 
da defesa do -meio ambiente nos seus termos 
reais e dá ao Brasil uma posição de prestígio 
e de vanguarda na comunidade i!ltemacional. 

Apr~posta do candic;latq do PRN é a_.col;>ran~ 
ça de um imposto universal sObre -a polUição 
ambiental a ser arrecadado pelas Nações Uni
das e t:alculado a partir das toneladas de po
luentes jogados na atmosfera. 

Era-oquetinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÁO MENEZES, NA SESSÁO DE 
26-6-89 E QUE, ENTREO<JEÀ REVISÃO 
DO O/?ADOR, SERIA PUBUCI!DO POS
TERIORMENTE. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-'-- PA Co
mo Uder, pronuncia o seguinte díscurso.)
Sr. Presidente _e Srs. Senadores, há vários me
ses, tenho, deste plenário e at,ravés da impren
sa, alertado a Nação e as lideranças nacionais 
para o risco iminente da desagregação sedai 
no País, com conseqüências desastrosaS para 
a nossa normalidade democrática, objetivo 
maior de todos nós, políticos ou nãQ, mas 
comprometidos com a convivência pacífica 
do noss_o povo. Não posso negar a atenção 
recebida de parte do reduzido segmento da 
imprensa e de uns poucos brasileiros preocu
pados com o agravamento das nossas múlti
plas crises, económica, financ::eira, adminis
trativa, social e ~já, agora, se ac-entuando 
tambérn -política. -

Em meio à balbúrdia de candidatos sem 
programa, sem propostas e em átguns càsos 
at_é sem hom:onte político que não seja o de 
conseguir manter-se como parte do noticiário, 
emerge a personagem mais controvertida de 
nossa História contemporânea, o ex-Presiden~ 
te Jânio Quadros. 

-JãriíO-Quadros publicou, quarta-feira, no 
Jornal O 0/obq e em outros jamais, sob o 
titulo "Antes que seja tarde", artigo, ou que 
nome tenha, do qual extraio a seguinte frase 
para fazer parte do nosso pronunciamento: 

"A Nação não se acha em pânico, mas 
perplexa. O que acontecerá em junho, 
em agosto? 

É a afirmativa do ex-Presidente Jãnio- da 
Silva Quadros. 

Realmente, a população brasileira não se 
encontra em P,ânico, mas está deveras perple
xa com o que vem acontecen~o, perplexa em 
todos os sentidos, 

Vemos, por exemplo, o Sr. Jânio Quadros, 
homem que já deixou o PSD, anunciando a 
sua flliação ao PFL. depois de notidar 6 seu 
afastamento da vida pública. Então, o povo 
fica realmente perplexo com o que está acon
tecendo. 
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O amdidato à Presidência Aureliano ChaVes 
apresenta ou indica, pelo menos é o que os 
jornais diz.em e não sáo desmentidos, apre
senta como candidato a vice o Sr. Oáudio 
Lembo, indicado pelo Sr. Jânlo Quadros. Mais 
adiante, outros jornais vêm noticiando que ele, 
Dr. Jânio, já pediu o cartão_ de filiação do PFL 
Então, a população brasileira está, realmente. 
perplexa com tudo o que está acontecendo. 

E o Sr. Jânio Quadros, sobretudo, que foi 
Presidente da República, tomou obrigatório o 
uso de bata no Palácio, proibiu a briga de 
galo, e quando quis proibir o uso dos biquínis 
teve que sair do Governo e, até hoje, uão .deu 
wna explicação serena, justa e igual por que 
foi forçado a deixar a Presidência da República. 

Ttido isso deixa, realmente, a população 
brasileira perplexa com o que está aconte
cendo. 

Vemos, por exemplo, que o candidato do 
PMDB, meu amigo Dr. Ulysses Guimarães e 
grande amigo do Senador Mauro_ Benevides, 
já ilão se COntenta nenl. com o5_J11andame_ntos 
da Bíblia: S. Ex' tem; ágoi'a, Vinte rrlandâmen~ 
tos em lugar de dez. Então, o pOvo fica çierple~ 
xo com tudo isso, vai ficando perplexo! 

O candidato Lula era o homein das -greves, 
organizou tudO" O qUe é greve; agora, as greves 
já derrubam o Deputado Lula nas pesquisas. 

A pessoa fic"a 'pe~lexa, não sabe realmente 
o que acontece. O Sr. Jâriio QuadrOs tein ra~ 
~o quando diz que a Nação está perplexa. 

O Sr. Mauro Benevides- Pennite V. Ex',· 
nobre Senador? 

O SR. JOÃO MENEZES - Já darei o 
aparte a V. Ex' 

Por exemplo, o meu candidato Aureliano 
Chaves, chega a Minas, o seu Estado, e não 
conta càm o apoio da Vice-Govemadora, qUe 
pertence ao PMDB, não encontra apoio do 
Prefeito, não encontra apoio do Governador 
do PMDB, não encontra apoio das lideranças 
de Minas Gerais, como a do Deputado Ború
fácio de Andarade, que é do PDS. Então, fica 
todo mundo pe1plexo: que negócio é esse? 
O que está acontecendo? Por que está aconte
cendo isto? 

O meu amigo Paulo Salim Maluf, candidato 
à Presidência da República, é um candidato 
tio forte que. o Presjdente do seu Partido, o 
PDS, o nosso _cómpanheiro Senador Jarbas 
Passarinho deixou a Presidência do Partido. 
Fica todo mundo perplexo com o que está 
acontecendo. Realmente, o caso é dificil. Ve
mos, por exemplo, o Deputado Roberto Freire, 
Candidato dos comunistas, que está nas ruas ... 

O Sr. Ronan Tito - Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Já conce
derei o aparte a V. Ex' Vemos, por exemplo, 
que o Sr. Luís Carlos Prestes não apóia o De
putado Roberto Freire, está apoiando outro 
candidato. Então, está todo mundo preplexo 
com essa balbúrdia que, realmente, está acon
tecendo aí. 

E isto vai-se dando em todos os caminhos. 
Nós, por exemplo, vemos o nobre líder do 

meu Partido, o PFL Senador Marcondes Ga~ 
deJha, que aqui já proferiu discurso dizendo 
que será o segundo na assinatura de tun pro
jeto de lei para o parlamentarismo. Nós acaba
mos de votar a matéria na Constituinte - se 
o sistema seria parlamentarista ou_ presiden
cialista. Então, com essas atitudes todo mun
do fica perplexo! 

Vemos o o _Ifder do Governo da Câmara, o 
nÓbre Deputãdo Luís Roberto Ponte, dizer que 
o Presidente deixa o Go~emo antes do teffipo. 
E nós lutamos tanto para dnco anos em nome 
do Presidente. 

Então, a população está perplexa com tanta 
falta de bom senso que existe. por aí. Todos 
falam e ninguém se entende. Vemos, por 
exemplo, a lei salarial, que ninguém entende 
o que é, porque se tem que atender a tantas 
exigências novas todo mês, que ninguém vai 
poder cumprir. _ _ , 

Então, o povo está perplexo. O País não 
e;;tá ~m crise, não! O País ~$tá é corn perplexo 
o que vem ãcontecendo.·Essa~ a grãhde realiw 
dade, e essã tem_ sicj.o a nqs~a luta, c:testa tribu
na. Eu ta,nibém fic,:o perplexo, porque, rea}w 
mente, é difícil encontrar urn caminho. Nin
guém quer nada, e surgem todos esses candi
datos que estão ai. 

vemos, por exemplo, o paCto apresentado 
pelos .empresários. Que pado' é esse? Que 
pacto é esse a1ja responsabilidade é do Exe
cutivo e do Legislafívo? E'oS êrilpresáriOs, que 
responsabilidade têm? FiC:am de fará?" Quem 
é .que vende. as. mercadorias caras? Somos 
nós _ou .são ~~§ que fazem encarecer as mer
cadorias? E11tão, todo mundo está perplexo. 

No Senado, já se- apresentou um pacto, do 
qual um dos eminentes defensores é o nosso 
líder, Ronan Ttto. Dizem os jornais que S. EJc' 
já quer que mude o Ministro da Fazenda como 
sol~ção. Ora, o PMDB já afundou o País e 
o Partido, com os seus· Ministros· da Fazenda, 
já levou a N:;tçãO -ao fundo do "buraco". O 
povo fica perplexo/ 

O Sr.: Rgnan Tito - Permite-me V. Ex' 
tun aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Vou, primei
ro, ouvir o eminente Senador Mauro Bene
vides; depois,_· terei imenso prazer em ouvir 
v. Ex' . 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor João Menezes, serei bem rápido, a fim 
de que esta Casa tenha oportunidade de ouvir 
o .aparte sempre oportuno e brilhante do emi
nente líder Ronan Tito. Mas V. Ex' me trouxe, 

-há poucosTnstarifes,-à-COlação, a6 desenvolver 
o seu raciocínio de que todo o País está domiw 
nado pelo sentimento de perplexidade - eu 
não sei qual vai ser a condusão do pronuncia
mento de V. Ext, e até estou perplexo com 
tanta perplexidade a que V. ~ se refere -
mas eu apenas quero dizer o seguinte: no que 
tange ao Presidente Ulysses Guimarães, que 
V. Ex' mencionou dentre outros presidenciá
veis, o que S. Ex' fez foi, ã.nteCipandO-Se à 
proposta de Governo que está sendo elabo~ 
rada por ele próprio, com a colaboração de 

Waldir Pin!!s e de outros eminentes <:ompa
nheiros, promover um enunciado de_diretrizes, 
de Jinhas mestras e de pontos básicos que 
~_alizarão a sua_ atuação 110 caso de chegar 
à Presidêndã da República. Nada mais natural 
do que wn candidato _ao voto majoritário apre
sentar o seu pensamento de forma clara, níti
da, de form_a transparente ao conhedmento 
da Nação brasileira. Daí que, no que se rela cio-

- na ao Presidente CUysses Guimarães, não há 
por que V. E)c!i, nem qualquer outro brasileiro, 
demonstrar sentimento de perplexidade. O 
que S. Ex' fez foi guardar sintonia com o que 
tem feito e pre'gado ao longo da tantos élfl.OS 

de brilhante trajetória na vida pública nacional. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato 
pelo aparte, meu eminente amigo Mauro Be
nevides. Mas meu discurso não deve causar 
perplexidade. Será que, por dizer a verdade, 
causamos perplexidade? Perplexidade é o que 
está acontecendo. Quero saber quais são os 
vinte mandamentoS da Bíblta, porque eram 
dez e agora são vínte! E está aqui em todos 
os· jornais "Cllysses anuncia os seus vintes 
mandamentos". Está aqui: vinte mandamen~ 
tos! Já vi críticas políticas, com a maior tristeza, 
comentando esses vinte mandamentos, que 
S. Exl' anunciou na TV contrito, como se estiw 
vesse rezando. 

Nós ficamos perplexos com tudo isso, por
que o Dr. Ulysses é um homem realmente 
de responsabilidade e está sendo vaiado no 
Rio de Janeiro - 'Vaias afastam Ulysses do 
Rio"-, não consegue Ir adiante, segundo jor
nais. Por quê? o que está acontecendo é qUe 
a população está perplexa com a falta de orien
tação, com a falta de segurança que há no 
meio político. _ 

Vemos nesta Casa, que se pretende um tal 
pacto que não sai da conversa. E o coorde
nandor do pacto é o nosso eminete Presidente_ 
Senador Nelson Carneiro. coitado! O que S. 
Ext vai fazer rie-sse pacto? S. EX' está aqui 
e não canses!-~~ ~justar linhas para trazer uma 
diretrlz. Todo o povo brasileiro está e_sperando 
um homem que diga o que pode fazer, e faça, 
dizendo o porquê·e assumindo a responsa
bilidade. Mas ninguém quer assumir, estão to
dos só na conversa, esperando melhor oportu
nidade. 

O Sr. Ronan 11to - Permite-me V. Ex' 
tun aparte? · · - · 

O SR. JOÃO MENEZES - Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex' 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador João 
Menezes, dado o complexo momento politico 
em que vivemo.s, no qual há senadores que 
se confesam perplexos, o Presidente Ulysses 
Çiuimarães apresentou tun duplex do Decá~ 
Jogo. Vamos _ver o reflexo que vai dar. De resto, 
fica também o nosso amplexo. Agora, sena
dor, quem sabe se invei'ltássemos, por exem
plo, um General para Presidente resolveria to
dos esses problemas? Fica, agora, uma per
gunta, uma vez (j:ue V. Ex' itã9 acredita em 
pacto, não acredita em acordo, não acredita 
em nenhuma concertação comandada pelo 
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Presidente do Congtesso Nacional, com todos O Sr. Mário Mala - Nobre Senador João 
os Partidos, e, dado que a situação se encontra Menezes, um Colega ao lado estaVa me infor-
bastante complexa, quem sabe wn General mando sobre a história dos Mcin4ameri.tos. O 
ficaria bem, inclusive com o casufsmo de ai- Dr. Ulysses chegou numa lojinha e perguntou: 
guns senadores apresen~do projetas já su- -'"Tem tá,buas de Moisés ái?" - "Tem." 
perados, isso veria a clarear o'=horizonte? Que - ... Quaritçl C:Qsta?"-:- "Custa dez."_: "Então, 
tal, senador? me dê duas." Daí nas~u a idéia d~ ampliação. 

O SR. JOÃO MENEZES_ Muito obriga- -~s. brincadeira à parte, nobre senador_ João 
do. Sr. Seôªd.Qf, porque v. Ex" está-se traindo Menezes, V. ~ está perplexo, a Nação está 
em seu pensamento. falou em decâlogo. -perplexa, nés todos estamos_ perplexos, por-
Quem tinha decálogo na campanha era 0 Ge- que, realmente, H. 
neral Lott. E, agora, V. EX' está falando em OSR.JOÃOMENEZES-Ericohireium" 
militar com a ]embr~nça do decálogo do Ge-- seguidor. 
neraJ Lott. V. Ex' está traindo~ sua consciênciã 
e achando também que, talvez, nós precise- O Sr. Mário Maia- ... depois de tantos 
mos é pôr um gene[!3.1 mesmo para isto funcio- anos voltar Jânio. Quadros a s~r p. fulcro, ser 
nar porque, como está, não funciona; como o centro das discussões e se ·.discutir, com 
está, não dá. v. EX', que é Uder do PMDB, seriedade, as propostas de Jânio Quadros, 
às vezes chega aqui e faJa em nome do Gover- neste momento, é- para ficarmos nós todos 
no. Não entendo mais nada, não entendo mais e a Nação perplexos. Agora, nobre Senador 
coisa alguma. Então, fico perplexo quando is- João Menezes, não respondo pelos outros 
so acontece. can~datos de que V. Ex' falou aí, n!Jm aglome-

0 eminente Uder Ronan Tito está confes- rado de candidatos, numa balbúrdia de candi-
sando que s. Ex' está nci decálogo, que é datas que não têm programas, que não sabem 
0 que fazem os militares, como fez 0 General o que fazer, não sabem o que irão [e;,._~_er. Não 
L.ott, e s. Ex' quer de nOvo.-·Quem· sabe se respondo pelos outros, mas falo pelo- candí-
S. EX' não está traindo 0 coração e dizendo: dato do meu Partido, que acabamos_d_e esco-

Entretanto, _o Engenheiro, o Engenheiro e 
ex-Governador do_Rto c;le Jéllleiro, meu amigo, 
Leonel de Moura Brizola, também está fazendo 
-com· que fiquem~ perplexos: proc-ura con-

- versar com o Sr._ Senador Affonso Camargo, 
_ex-Ministro ~os Tré!ilsportes do.atual Presiden
te José Samey. Então ficamos perplexos. Se 
S. St procurasse aglutinar o PTB, _tudo bem, 
mas ·procurara= Senador"Affonso Cama.rgo e 
outras pessoas do mesmo jaez,então, S. S• 
realmente nos deixa perplexos nobre Senador 
Mário Maia Tudo ISso-está acontendo ;:ti, Q).ler 
queira ou não, essa é a. realidade .. 

-o Sr. Mário Mala- Senador João Mene
zes, não está proibido o diálogo corh todos! 

O SR. JOÃO MENEZES - Vê-se que 
·. é uma brincãdei-ral Po.r .exemplo, o exMPresi
dente Jânio da sava Quadros o que prop6e? 
Que se faça um plebiscito para saber, na próxi
ma eleição do dia 15 de novembro, se será 
presidencialismo -ou parlamentarismo. 

Ora, isso--é brincadeira! Acabamos de votar 
a Constituição, onde ficou estabelecido o regi
m~_ de governo. 

O Sr. Mário Maia -.AS., concordo com 
v. Ex' "Vem cá, Leo, chega Leônidas". É issO que lher, ontem, em memorável convenção. Te-

. S. Ex' está querendo que aconteça, que é o mos programas para 0 Brasil. 0 nosso candf- -O SR. JOÃO MENEZES - No entanto, 
que o povo está começando a querer, porque, dato, nossO Uder, tem se expressadO através já aconteceu. Muitos Srs. senadores opina-
quando vai à mercearia, quando vai à loja, dos órgãos de comunicação: televisão, rádio, ram, aizeil.do: "Não, vamos implantar o parla-
quando vai ao Shoppfng e vê que os preços imprensa escrita, o que pretende fazer. Já tem meiitariS"ftlõ".-- -
subiram 30; 40; 50% e o salário dele não subiu as diretrizes básicas do que fazer com a d_ívtda Quér dizer, tudO isso é um obstáculo. Nin-
nada, começa a querer outra coisa, começã___ externa; como fazer a reforma agrária, como guém quer-nada! Tudo isso está errado! Esta-
a achar que está nJim. Está todo o mundo tratar a Educação e a Saúde ri.o País. Todos- mos caminhando para o caos! 
reclamando, os problemas fundamentaís que nQs aflígem O Senador Marconde.s. Gadelha, meu ami-

E, p-ãra mim; talvez para a perplexidade dos - atualmente 0 noS:so candidato tem tido opor- go, Uder do PFL, disse: "Não, o caminho está 
Senhores, o fato pior que existe é este relativo tunidade de declarar como f~er, ~rbajmente, aberto para ·a . .paramentarlsmo porque falei 
ao estômago, éestequeseestátomandown etêmsidotranscritasassuasi_déiaseoprogra- com o Presidente!" Que negócio é e5sel O 
fato de perplexidade, que ninguém está to- ma do nosso PartidO. Agora, nã9_temos abri- Presidente não disse nada disso. O Presidente 
mando ern c:onta. A situação está-se torna_nc:io _ gação de fazer tudo classicamen~, bonitinho, fel geStões no sentido da permanência do pre~- · 
~da vez. mais clific:il, porquê os orçamentos ~a--programa ir para a Convenção, depois da sidencialismo, não vai querer, agora, mudar 
familiares -estão todos ultrapassados. Nós ain- Convenção puxar do bolso um papelório com o regime de governo para o parlamenta"rismo. 
da podemos aumentar esse orçamento por dez, Vinte, trinta ou quarenta mandamentos Não pode ser! 
semana, por quinze dias, mas a malon·a do e ler_aquele programa todo de GOverno, que É 

é dá · f · ' á O Sr. Mário Mala- verdadel Dar aten-povo brasileiro não pode fazê~lo. E isso nos o_ SSlCo,quesetem e1toa1,masnapr tica 
nao- se 'az nad rão aoSr.Jânio da Silva Oua. . dros •. a esta altura levará a que situação? A que ponto nos carre- 1

' a. 7 

dos acontecimentos, é mesmo uma piáda. 
gará isso? A que ponto nos levará? Enquanto O SR. JOÃO MENEZES - Muito abri-
isso, nós estamos, aqui, a fazer reuniões de gado. O SR. JOÃO MENEZES -Então, tudo 
pactos que nãÓ saem conversas, reuníões de isso -é uma_ piada. 
coisas como essas, que não adiantam coisa O ~r. Mário .M_aía· _:_:Agora, 0 !)osso ·candi- · Vemos, por exemplo, com relação à política 
nenhuma e que não refletem nada. dato, Senador, tem um passado de adminis- ec:onômica, no que sé tefere ao pacto social, 

Nenhum desses candidatos que estão aqui tração, Com experiênéia como PrefeitO e Go- dos empresários, o que é que propõem de 
fez qualquer coisa. vernador do Rio Grande do Sul, c9mo Gover- - -novidade? Nenhuma! Vender as empresas es--

Teni.õS um~exemplo agora- já que s. EX' - -nador do Rio de Janeiro, e, portanto, ele tem tatais! Grande novidade! Garantia da dívida 
!·~• :-~· · ,...,., d"ff il d interna! É bnn" cadeiral. e~~ou em multar-, a s1tua:r<o 1 a os milita- um passado de lutas e tr_abalho, ·a sua vida 
res, porque eles não têm condições de fazer _ é tr?Jnsparente, é cristalina, -para que-0 povo Então, alguém assume a Presidência daRe-
greve, uma vez que a Constituição cidadã não brasileiro, através do seu trabalho fecundo do pública sem assumir a gararitia dit dívida inter-
permite, a Coristituição não permite que fa- seu _passado, possa ter esperança no fuÍ:uro na? Terrcque- assumir! Tem que ser assim!~ 
çam greve. O que acontece? Então defasados como qm dos candidatos que não ~rtence É brincadeira de cri~ça! É o que se está fazen-
nos seus vencimentos, estão defesados no seu ao ~o! daqueles que_ v. EX disse ser uiria bal- do com a eleição_ de Presidente d;:;~._República! 
dinheiro. E somos o-s responsáveis pelo que búrdia de candidatos, Acho que todos são dlg- Não pode ser assimt 
está acontecendo. Esta é a granÇ.e realidade nos~ _t~f!l_ seus programas, são respeitáveis. É 0 pactol 
da qual nenhum de nós pode fugir. Não ~erá. majs wn candidato, colocado dentro Os homens do comércio vieram também 

d I, 1 trazer um documento. O Sr. Mário Mala _ Permite v. Ex' um a mesma po 1tica, que vai reso ver _os proble-
Rnl'lrte? mas caóticos a que v. Ext e tantos outros têm O que eles trouxeram? Um documento di-
-r- feito referência. - -- zendo que a despesa com os serventuártos -

não pode passar de 65%. Está aqui escrito. 
OSR.JOÃO.MENEZES--:-Muitoobriga- Como, tat'nbém,:já está escrito na Constitui-

. do, eminente Senador Mário Maia. . c;:~o. 
O SR. JOÃO MENEZES -Tem V. EX' 

o aparte. 
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to. que tinha que colocar o orçamento dentro 
do que recebe, e as primeiras medidas que 
Sua Excelência manda para cá o que o Con
gresso faz? Derruba. Ainda aqui, um represen
tante do PDT, meu eminente amigo e grande 
inteligência, que é o Senador Mauricio Correa, 
apresentou projetas para acabar com tudo 
que o Presidente da República tinha feito, para 
diminuir as despesas, para fazer com que a 
despesa e a receita ficasse de acordo com 
o. orçamento. Então, vemos que essa é a razão 
pela qual a população está perplexa, e é só 
no que o Sr. Jânio Quadros tem razão: é quan
do díz que a população está perplexa. Está 
realmente perplexa com o que está aconte
cendo. V. EX' permite qt.ie eu dê um aparte 
ao nobre Senador? 

O SR. ~IDE!'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre senador, o tempo de V. EX' já se 
esgotou há_ cincO rriinutos. Há numerosos ora
dores inscritos, e eu riãO "gostaria de prejudicar 

O Presidente da Fiesp, Sr. Mário Amato, que 
todos nós conhecemos, cada dia diz uma coi
sa. Deveria assegurar que não vão aumentar 
os preços das utilidades, que cabe a ele deter
minar. Ah! [sso ele nao vem dizer. E o que 
é que eles propõem? Temem que' aconteça 
no Pais o que aconteceu na_Argentina. Mas 
meu DeuS! Isso é novidade? Alguêm está pen
sando que isso não pode acontecer? Pode 
acontecer! Isso não é novidade alguma. O que 
eles deviam era se juntar e dizer: -"Não! Nós 
vamos cooperar. Nós não vamos aumentar 
os preços durante seis meses. NóS vamos sus
tentar isso. Nós vamos diminutr nossos lu
cros". Aí, sún, era cooperação! Mas vir propor 
medidas dizendo que o culpado é o Congres
so, o culpado é o Poder Executivo, ahl não! 
Isso é brincadeira e não pode continuar de 
maneira nenhuma assim. Verificamos, então, 
a essa altura dos acontedmentos, que a gran~ 
de novidade será a volta para o Parlamen
tarismo: - os outros inscritos. 

O nosso Presidente, Senador POmpeu de 
Sousa, muito amigo do Sr. Jânlo Quadros, 
escreveu sobre ele dois livros, um deles "Bilhe
tinhosaJânio". Conta várias histórias. EXIstem -
no livro coisas muito interesantes. Agora, vem 
o Sr. Jânío Quadros e dii:: - "A solução para 
o País é fazer wn plebiscito no dia 15 de no
vembro para verificar a se é parlamentarismo 
ou se é presidencialismo." 

Meu Deus do céu! Onde estamos? Iss_o está 
em todos os jornais, como se fosse um dog
ma, como se fosse uma coisa que todo mundo 
iria aceitar, que ele estivesse dizendo uma no
vidade. 

Diz que é predso acabar com a corrupção, 
que precisa seriedade e punir. Mas isso _tudo 
estamos falando todos os dias e a todos os 
dias está acontecendo isso, não é preciso di
zer. 

É verdade que a gente fica perplexo quando 
acontece um caso como-da Bolsa de Valores. 
Devia colocar-se todo o mundo na cadeia por 
se estar negociando com papel sem dinheiro. 
Então, estamos perplexos. A Nc1ção está per
plexa. Nós, políticos, sorriOs reSponsáveis e 
temos que assumir essa responsabilidade, to
mando uma providência, um caminho. Por
que se não assumirmos a responsabilidade 
e ficarmos nessa conversinha de sala, cada 
um querendo ser mais inteligente do que o 
outro, não propondo nada de novo, vamos 
acabar com essa democracia que está aí, que 
implantamos. - . 

Somos os_ únicos respOnsáveis por esse es: 
tado caótico em que está a democracia brasl-_ 
!eira! Não criamos nenhum _mE!io para ajudar· 
a melhoria isso. 

O Senhor Presidente da República, José 
Samey, tem feito tudo para atender aos recla
mos deste Congresso, mas ficamos pérplexos: 
quando O Presidente atende o que o Con
gresso quer, o Congresso rejeitai 

O SR. JOÃO MENEZES - Então, ei!á 
tudo fora do ar. A população não entende na
da. Aqui passamos o tempo dízendo que o 
Presidente da República tinha que reduzir as 
despesas, que tinha que reduzir seu orçamen-

QSR.JOÁOMENEZES.-MasetJteoho __ _ 
vinte minutos, Sr. Presidente. 

OSR. PRESIDEN1E-(Pompeu de Sousa) 
- Eu gOstaria que V. EX' deixâsse a perple_:
xidade para depois. 

O SR. JOÃO MENEZES- Eu tenho vin· 
te minutoS. Ainda estou derítfo dos Vint~ mi
nutos. 

O SR. PRES~ (Pompeu de Sousa) 
- _O tempo de V. EK" já se. esgotou há cinco 
minutos. . , . y-- • • • • • 

O SR. JOÃO MENEZES- Ainda estou 
dentro dos vinte minutos, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.,.... O horário de V. Ext está aqui anotado pela 
Assess_oria da M_~sa. 

O SR. JOÃO MENEZES - É engano, 
estou perplexo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não Senhor, a Assessoria da Mesa anotou_ 
o tempo e o relógio- é inflexível. O Senador 
leite ChaVes será o-o"i'adõr Seguinte e terá-_ 
a palavra em seguida. 

O SR. JOÃO MENEZES - Estou gos· 
tando de ver a energia de V. Ex" 

O SR. PRESIDENTjl (Pompeu de Sousa) 
- EStou aqui parà defender os outros orado-

-res -que-e5tã6 insCritoS e 'que têm direito de 
usar ã palavra. 

O SR. JOÃO MENEZES - Eu sei. V. 
Ex tem sempre deferidido !sso, V. fr é um 
grande defensor, sdbretudo daqueles que V. 
Ex'- quér -que fale muito. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Não Senhor. Defendo o seu direito, como 
deferi.dó o-difeifo -de-todOS. Não cometa injus
tiças corri ~ Mesa. N~o é Verdade. 

O SR. JOÃO MENEZES·- Não estou 
discutindo com V. Ext, estou apenas assina
lando o fato. 

O eminente Senador Leite Chaves até já 
resolveu não dar o aparte diante da energia 
de V. El<' 

Mas vejam, Sr. Pregjdente, Srs. Senadores, 
realmente, ficamos perplexos até com a ener
gia do in,eu PreSidente, meu ·amigo qlle já 
está zangado. Sabemos que a hora passa. Pelo 
meu relógio não passarê:Un_ ainda os vinte mi
nutos. Mas S. Ex' disSeqUe tem, então vamos 
terminar. Fazemos maiS uma vez, um 3pelo 
aos Srs. Políticos, sobretudo aos homens do 

_ Senado e da Câmara, para que tomem uma: 
posição no sentido de realmente acabar com 
esses interesf"'S pessoais, individuais, e esco
lham um cidacão que tenha o respaldo popu
lar e possa, sobretudo, atender ao que o Pals 
precísa, que por Ja trazer o equilíbrio-e a or
dem. Não_ podemos atender candidatos que 
não dízem nada, que não têm programas, não 
têm meta. 

Tem os que ter uma pessoa séria. Os brasi
leiros têm que se convencer de que precisam, 
na realidade, fazer algurria coisa. E esta algu

-ma coisa será despir-se dos interesses pes
soais e procurar um caminho, para sairmos 
desta situação económico-financeira difícil e, 
sobretudo, da crise sociãl Que nos _está afogan
do, a cada dia, a cada hora e a cada momento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. pela bon
dade e simpatia de V. Ext 

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

DlSCilRSO PRON{[f'jOADO PELO SR. 
LEITECHAVES!'ftiSESSÃODE26'6·B9~ ~ 
E QUE, ENTREGUE A RE'v1SÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE· 
R!ORMENTE. ~ 

O SR. LEITE CfiA VES (PMDB- PR. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em artigo de ontem, na Folha 
de S. Paulo, o cineasta Arnaldo Jabor, respon
de às críticas violehtas de Paulo Francis acerca 
do cinema nacional. E disse, então, a cineasta 
Ama1do Jabor que é muito difícil fazer cinema 
no Brasil, sem verbas, e que seja ajustável 

-à realidade externa, onde as formas intendo
nalmente são outras. E disse que seria tão 
dificil, que o próprio Paulo Francis, viveri.do 
nos Estados (Jnidos há muito tempo, jamais 
seria capaz de escrever um artigo no The New 
York Times. Isso eu fiz como intróito." 

Mas, Sr. Presidente, há um trecho da matéria 
que serve para esta realidade que estamos 
vivendo no Brasil: é essa descrença, inclusive, 
em candidatos. 

Recentemente, escrevi um artigo, publicado 
no Jornal de BmsDia e no O Estado de S. 
Paulo~ dizendo. o seguinte: "O Collor de Mello 
tomou~se um SimbOIO de contrariedade dessa 
realidade. E dizia que o Menem, na Argentina, 
também se tomou um símbolo contrário à 
realidade Argentina, s6 que lá os argentinos 
pretendiam escapar daquela realidade social 
para refugiar-se num passado peronista, de 
saudosa memória, em que eles foram fortes 
economicamente, dispuseram de melhor con
dição de vida e, imatlJramente, embora sendo 
um povo mais Cu1to do que o nosso~ procuram 
sonhar com a volta do passado que não se 
repetirá. , 
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Então, aqui o Cãllor se tomou - bem ou 
mal- o símbolo de violentação dessa realida
de. E ele passou a ser 8 expressão maior da 
preferência nacional. E o que leio exatamente 
reflete este sentimento nacional 

O que diz o Jabor a certa altura do artigo? 
Diz o seguinte: 

Odiamos a própria face. Narcisos ao 
contrário, atacamos qualquer imagem. 
Não queremos mais imagens nossas; só 
do que não somos. Desejamos a hiperin
flação como os sacrificados astecas dese
javam o punhal. Desejamos o caos como 
bálsamo, queremos a morte nacional co
mo um alívio, que venha, que venha, com 
as queimeldas, as motosserras, os miHta
res, os índices 'de 1.000% ... Quetetnos 
a verdade_ da morte, _como baleias se sui
cidando ... Releia, PF, o "Mais além do 
Princípio do Prazer" e você verá o porquê 
deste louco desejo de auto-aniquilamen
to. Sabe por que nós os cineastas ficamos 
arcaicos, incômodos? Porque fazemos fil
mes. Pura e simplesmente, sejam bons 
ou ruins. O "fazer" já é angustiante, já 
irrita, porque o fazer vem com todos os 
defeitos do país que não queremos mais 
ver ... 

Na realidade, o que se quer hoje, Sr. Presi
dente, é tudo o que possa mudar isso, Quando 
se escolheu Collor- e essa tendência poderá 
prevalecer- é porque embora um moço que 
não oferecesse novidade alguma, já que foi 
resu1tado da geração dessas lideranças com
prometidas, ele soube se impor, soube se tor
nar um símbolo dessa mudança, ainda que 
indefinida. E eu dizia que como símbolo ele 
passou a ser objeto de atração; como ídolo 
da televisão, assumiu as preferências, e se_ ele 
se tomar mito, inexoravelmente ganhará a elei
ção_ 

O pessoa1 não acredita que ele possa me
lhorar, porque o que ele pode fazer? Instituirá 
o ministério plúrimo, sem identidade ideoló
gica, demitirá alguns marajás e nada ma!s po
derá fazer. Mas o pessoal está jogando no que 
ele poderá ensejar com a mudança desse qua
dro nacional. Há uns cinco anos, a um Prêmio 
Nobel em trânsito pelo Paraná, se perguntou 
o que iria ocorrer no Pais efn razão da crise 
econômica e social emergente. Respondeu 
que nada de anormal. "Aqui não haverá revo
lução". E o que ocorrerá? Indagaram? Ele res
pondeu: "O brasileiro não é i:! e fazer revolução, 
ele rouba quando está sob pressão".lsso dito 
por um Prêmio Nobel. Então o funcionário 
rouba o banqueiro, o banqueiro rouba o clien
te, o cliente rouba o fisco, rouba-se na cidade, 
rouba-se na repartição, rouba-se na BoJsa e 
agora até no Con·gresso, como ocorreU com 
o IPC. Essa a respOsta do Prêmio Nobel. E, 
se notarmos, é uma roubalheira generalizada. 
Não creio que o nosso povo tenha essa ten
dência, mas é ao que se está asistindo. Há 
Uflla roubaJheira generalizada que se tomou 
uma arte permanente. Não esqueçamos que 
no Brasil o Pe. Vieira escreveu a obra. se não 
me_ falha a memória, a "Arte de Roubar". 

Então, superada essa fase, a certeza de que 
nem o roubo resolve as situações particulares, 
leva o pessoal a votar em qualquer candidato, 
que crie -o 1rhpãcto para que isso tudo seja 
mudado, destruído, ainda que sobrevenha o 
pior. Na sua concepção e ansiedade, nada 
é pior. 

Os nossos candidat9s nem representam 
novidades e tampouco se esforçam para ex
pressar algo novo. E começo_ pelo meu pró
priO candidato, homem honrado, o Presidente 
Ulysses Guimarães. Alguem é mais honrado 
e_dignO-do que S.~ Esta Casa ou o País 
poderiaJevantar uma dúvida sobre S. Ex', com 
tão longa carreira? Mas. depois de muito esfor
ço, vem o Presidente Ulysses Guimarães e 
apresenta a Lei das XII Tábuas, que me parece 
mài"s -antiga do que a de Moisés. 

Não há um esforço de mudança, mesmo 
qüe o momento a recomende. Ao próprio Na
poleão, quando estava em Santa Helena, aos 
47 anos, escrevendo _suas memórias, pergun
taram se o seu filho o haveria de substituir 
no trono da França. Ele respondeu que nem 
e1e teria mais condíções de substituir a si mes
mo àquela altura, "porque todos nós somos 
produtos das circunstâncias", 

Sr. Presidente, há situações em que_ os ho
mens são capazes de interpretar as ctrcunsw 
tâncias e mudar os fatos. Vejo com muita tris
teza o candidato à Presidência da República 
pelo nosso Partido- um grande Partido, que
rendo se engajar, mas que pode se desapontar 
a qualq'uer momento- cercando-se das mes
m<!S pessoas que não trazem novidade nenhu
ma. Assim, nem o próprio Partido pode empol
gar-se. 

É a velha questão do "Clube da paire". 
Quando S. EX' vai a Foz do lguaçu fazer uma 
palestra para prefeitos, são as mesmas pesw 
soas, os mesmos nomes que o acompanham. 
As informações que recebo dos meus compa
nheiros sãO de que eles não vão, porque não 
há novidade a ser vista. O pior é que ele coloca 
entre os convidados inimigos nossos, inimigos 
de um passado ainda não esquecido, o do 
regime militar, da opressão. 

Aquele ex-Ministro da Saúde e ex-Gover
nador da Bahia é uma figura constante. Lem
browme de que, quando era ele Governador, 
o Deputado Ulysses Guimarães foi fazer um 
comíciona Bahia; a Polícia colocou os cachorw 
ros em S. Ex' Cachorros enormes, bem nutri
dos; lembro-me dessa cena. E o Sr. Roberto 
Santos assumiu a responsabilidade pessoal 
pelo ato. No entanto, esse homem se tomou 
de amores pelo Deputado ülyss-es Guimarães. 
É o seu porta-voz constante, o seu "scort" 
de campanha. 

Vejo que, a esta altura, o Deputado Ulysses 
Cuimarães parece que não quer ganhar a elei
ção: S. fr quer""cafuné'', agradO de entarde
cer. Não é possível! Trata-se de um partido 
desejando uma fase nova, desejando uma fia
ma para se aquecer e fica amortecido, inclu
sive, nas suas bases, que permanecem firmes. 
E outros candidatos também não apresentam 
novidàdes. E o pior, Sr. Presidente, é que nin
guém tem obrigação de trazer novidades: por-

que ninguém cria tudo. Porque Deus nunca 
dá todas as virtUdes a um só homem. Mas 
tem-se que fazer um esforço, quando não há 
séquer esquema, 

_ _Então, o Sr. Collor de MeDo aparece como 
um expoente de novidade. E quem sab_e_ se 
ele não irá mudar isto? Não porque tenha con~ 
dição de imprimir mudanças, mas porque 
possa ensejá-las exatamente pela sua incapa
cidade de as fazer. 

O _ _ri_osso Partido, por outrCdadO - fui o 
primeiro Senador-do PMDB dePois da Revolu
ção de 1964-foi comprometidO pelas velhas 
táticas pessedistas. O PSD do passado. Então, 
OS homens_ ficam nos cargos-chaves, não os 
deixam, usam de toda artimanha para neles 
permaneçer e assim envelhecerem o Partido. 

Quando os nobres Senadores manifestam
se intranqüilos com esse quadro real, com 
uma apatia relativa em face da permanência 
da situação, ainda que outro Presidente venha 
a ser eleito, têm razão para isso. Há razão para 
isso~ um clima de relativa estagnação. 

Eli.tãO, -o-sr. Affiã.ido Jabor diz que há no 
País um desejo suicida, como baleias que se 
reúnen para morrer na praia. Descobri que 
quando_se prefere o Sr. Collor 4e Mello não 
porque ele possa fazer alguma ·coisa, é porque 
ele pode, inclusive, ensejar o sentimento de 
morte de tudo isso que estamos vivendo. 

O Sr. Mário Mala- Permite V. Ex_f um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES-:- Ouço com todo 
prazer V. Ex'. 

O Sr. Mário Maia- Em verdade, nobre 
-senador Leite Chaves, V. Ex" está fazendo uma 
análise serena da perplexidade nacional, para 
usar o tenno do nobre Senador João Menezes. 
No nosso pensamento, também isento, numa 
análise desta_ situação, _definimos este candi
dato que apareceu, que está sendo polêmico 

- e comentário de todas as rodas de todos os 
meios de comunicação; é obrigatório se falar 
nele, é assim uma espécie de um fenômeno 
inusitado do inconsciente co1etivo nacional. 
Depois de tanta frustração o povo passou real
mente órfão do uso da liberdade por uma 
período muito longo -duas décadas e alguns 
anos -_ com as liberdades subtraídas, sem 
poder se manifestar. Depois, veio a fase da 
transição e tivemos uma ansiedade - todos 
nós, V. Ex' os que estão aqui, Chagas Rodri
gues, Os que sãO candidatos, a maioria dos 
candidatos de hoje, Leonel Brizola, Ulysses 
Guimarães, Mário Covas, Lula- fomos todos 
nós juntos, às praças públicas para Ver Se o 
Cõhgresso se sensibilizava para se interrom~ 
per mais rapidamente o precesso autoritário 
e se passar para a normalidade democrática 
através das eleições "Diretas Já". Naquela 
época, em 1984-e n6s já estamos em í 9S9; 
são passados 5 anos - e até agora ainda 
não ocorreu; vamos ver se ocorre agora em 
novembro. Então, houve essa frustração, e o 
Congresso não aprovou a célebre Emenda 
Dante de Oliveira propondo eleições diretas. 
Em seguida, o povo ficou frustrado. Depois 
veio a esperança com Tancredo Neves. Todos 
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nós nos conv~mcenmos que o Colégio Elei
toral era uma situação espúria, mas nós devía
mos usar o próprio raciocínio do Dr. Tancredo 
Neves. S. EX e o nobre Deputado Ulysses Gui
marães me .convenceram, penosamente, por
que eu estava disposto a não ir ao Colégio 
Eleitoral porque o considerava impróprio e es
púrio. Entretanto, terminei indo a ele como 
uma nova esperança. Houve a frustração da 
morte de Tancredo Neves. Conhecemos a im
plantação da Nova República, com a posse 
do nosso ex-colega aqui do Senado, homem 
digno, um brasileiro ilustre _que, também, se 
esforça para dar conta do recado, Sua Exce
lência não conseguiu- dizem que não estava 
preparado para isto - mas não sei se a culpa 
é de Sua Excelência oy de todos nós- Con
gresso e os Partidos políticos que o abando
naram. Havia uma aliança dos grades Partidos 
para dar sustentação ao seu Governo. Fratu
rou a aliança e não se sabe hoje quem é o 
culpado. Mas vamos ser justos: eu sou adver
sário do Senhor José samey, partidariamente 
e não pessoalmente, mas procuro ser justo. 
Realmente, de todas essas coisas nasceu esse 
querer, essa preferência do povo pelo desco
nhecido, mesmo que esse desconhecido seja 
um desconhecido para um precipício para a 
morte coletiva das baleias ou uma_ catástrofe. 
Então, o povo está querendo isso. Vamos fazer 
wna aná1ise, nobre Senador. O escOlhido não 
é - se nós fizermos uma aná1ise mais pro
funda - a figura própria para isso, porque 
ele também é um político como nós;_ tem um 
passado político, foi deputado da ditadura; aju
dou a sustentar a ditadura;_ foi prefeito biônlco 
da sua cidade, foi governador e não corre
ponde, segundo os informes. Parece que essa 
esperança -aí é que está a coisa - a mídia 
nacional pintou a figura, po1iu, quer dizer, deu 
embalagem c_olortda, o envolveu com uma 
caixa bonita, com fitas ç_oloddas,__g_m_se preo
cupar com o conteúdo, com o que está dentro, 
lv:J passo que, se nós analisarmos a vida de 
outros candidatos, vemos que são vidas den
sas, de prestação de serviços._ como V. EX' 
tem como referência o próprio candidato do 
Partido de Y. Ex' nós esfafnos, também, aflitos 
e angustiados, porque a figura escolhida para 
corresponder a essa expectativa, a essa ansie
dade, a essa preferência pelo de_sça_nhecido 
ê uma figura que, se nós analisarmos mais~ 
é conhecida; ela é muito conhecida com todos 
os vicias, com todos os andrajos das ineficiên
ciaS politicas a ctUe nós, aqu~ fazemos críticas, 
no Congresso Nacional. De modo que, a ir 
para o desconhecido dessa maneira~ ÇQJD 
wna figura que não corresponde à bandeira 
verdadeira, eu prefiro ficar com ·a nosso-candi~ 
dato, o candidato, do nosso Partido, que pode 
ser um homem polêmico, mas tem 40 anos 
de vida pública crtstalina, transparente; e se 
ele não fez muito, na verdade, o que fez pode 
ser paradigma para, eliminando as dificulda
des, e com maior ~oder, oferecer ao Brasil 
-quem sabe-esses caminhos que estamos 
procurando. Muito obrigado a V. Ex" 
O SR. LEl"IE CHAVES- Então, o Pais está 
tomado de_ um sentimento de morte. Quer 
dizer, o J abor, nessa parte, parece que retratar 

o sentimento nacional, quando falava a res~ 
peito de cinema. Acho que a única coisa a 
fazerMse de imediato seria a solução da .dívida. _ 

O Brasil é um moribundo_ que está sangran
do, que está fornecendo sangue; qUando eu 
falo e~_m9ribundo, não me refrro ao País que 
é pujante, mas a esse tipo de regime, a essa 
situação que se criou em razão cfd dívida exter
na. Então, só temos uma coisa a fazer: sustar 
o pagamento da dívida Nós, nesses três dias, 
estamos pagando 2 bilhões de dólares, e este 
ano haveremos de pagar 17 bilhões de dóla
res. Se sustássemos seu pagamento durante 
dez anos seriam 170 bilhões de dólares; 170 
bilhões de dólares dariám p8ra refazer este 
País. Outros horizontes lhe seriam traçados. 

Mas tem algum candidato que tenha "peito" 
de dizer isso? 

Teffios um Projeto, que está em andamento 
nesta Casa, congelando a dívida pública exter
na por d~z _anos, e estabel_ecendo um prazo 
de mais de dez anos para o pagamento. Em
bora seja política a motivação, os fundamen
tos do meu projeto são juridicos. Não há Corte 
que_ não assegure ao Pa:ís a aceitação da sua 
tese. E eu já disse uma vez: em- que se funda 
esse meu projeto, juridicamente? 

Primeiro, na fOfça maior, porque ninguém 
~obrigado ao impossível. O Brasil não pode 
pagar essa divida a não ser com o sacrifício 
do seu povo, daS- suas classes mais pobres, 
das crianças brasileiras, e num detenninado 
instante Tancredo Neves disse isso. Es-se é 
um_ arguiT'!_en~o jul)dico inafastável. A força 
maior é excludente do compromisso de qual
que·r contrato. JuStifica, por conseguinte, a 
prorrogação. 

O segundo: as cláusulas que são osciláveis. 
Diú1-lei que toda a vez que se faz um contrato 
e uma das cláusulas contratuais ou todas clas 
ficam ao arbítrio de uma das partes, é nulo 
ou arlulável q ajuste. Então, esses _jl,lros se 
elevam na conveniência dos banqueiros. Bas
ta que eles retirem dinheiro _do mercado para 
que os prestanlístas procurem mais dinheiro, 
e então as taxas internacionais se elevam; ele
vam-sê-o prime rate e a libor, as taxas bancá~ 
rias da fnglaterra e dos Estados Unidos, res
pectivamente. Já_ houve caso_s em que, de um 
dia para o outro, pagamos duas vezes mais 
uma prestação pela elevação artificial. 

A terceira é exdudente, de ordem constitu
cional. A Constituição criou uma comissão, 
com pfaio de ·urrf ano, para estudar a forma
ção da dívida, dizendo de logo que a Comissão 
teria o direitO_ d_e_levar para os tribunais aqueles 
que foram responsáVeis pela sua formação, 
.desde que agindo com culpa ou dolo. 

Ora, -se a cüvida é, em prindplo, ilegítima, 
se sobre ela a Constituição-levanta suspeita, 
como continuamos a pagar os juros de uma 
dívida tão suspeitosa dessa natureza? Mas os 
candidatos não falam nisso, nem o próprio 
Fernando Collor. Não há homem neste País, 
hoje, que possa ter uma palavra que afronte 
um banqueiro ou que pos~a afronta{. os gran
des conglomerados econômicos, náilusão de 
que eles possam contar com-_esse apoio. Co-

mo eu já disse, há um conluio entre o sistema 
financeiro interno e o externo, porque o sisteR 
ma financeiro interno, hoje, é um mero repas-
sador do externo. · 

O Sr. Mário Maia - Permite mais um 
pequeno aparte pafa a citação de- V.. ~ 

O SR. LEITE CHAVES -Rapidamente, 
porque o Sr. Presidente me repreende. 

O Sr. Mário Maia - Serei bce_ve. V. EX 
disse que nenhum candidato propôs isso, mas 
devo dizer que o nosso candidato, _o Gover~ 
nadar Leonel Briz_ola, tem colocado insistente
mente que um dos pontos fundamentais do 
seu Govem~ será imediatamente a revisão da 
nossa dívida externa, e wn levantamento con
creto do que devemos, o que· é juro e o que 
é capital d.evedor. De modo que isso tem sido 
colocado insistentemente pelo candidato dõ 
nosso Partido. 

O SR. LEITE CHAVES- Talvez por isso 
não o estejam entendendo. A revísão tem uma 
conotação moral e jurldica completamente di~ 
ferente. A suspensão do pagamento é mora
tória, e quando por meio de lei, moratória legal, 
esse é o termo, Primeiro, o candidato que se 
comprometer no Pafs em fazer isso terá o meu 
apoio fmdediato, seja de qualqUer partlâo;-por
que antes de ser eu do PMDB, de ter compro
misso ·com o seu candidato, tenho o compro
misso com o País, e sei que o que está acaban
do com este País é a dívida externa, o paga
mento de seus juros. 

Um país que não tem condições de concluir 
uma ponte, que não tem condições de recons
truir um barraco, uma vila ou uma favela, pa
gar dezessete bilhões de dólares por ano, é 
muita coisa. · 

E esta Casa silencia Sobre tamanha calami
dade. Quando a decisão é legítima- os Esta
dos Unidos mesmo, na Guerra da lndepenR 
dênda, não pagaram ~ua dívida com a lhgla
terra. 

Então, o que existe [ealmente, no País, é 
esse receio, essa paparicação, esse compraR 
metimento, essa subaltemidade ao poder eco
nómico._ 

O Sr. Afonso Sancho- Nobre _Senador 
Leite Chaves, permite V. EX' um aparte?· 

O SR. LEITE CHAVES - CÔm todo o 
prazer ouço V. Ex'-

0 Sr. AfonsO Sancho- Nobre Senador, 
se a Salvação fosse a moratória, já devíamós 
ter sido salvos no te_rnpo do nosso ilustte e 
saudoso Ministro Dilson Funaro. O que ocor~ 
reú;-Senador? As nossas exportações caíram 
para apenas 1 O% do que estávamos expor
tando. Alguém vai diz.er: mas não tem proble
ma, pois encontraremos o comércio interno. 
Pergunto: e se não encontrarmos esse comér
cio interno? E a mão-de-obra} O que vamos 
razer da quantidade de trabalhador desocu
pado, porque a nossa exportação caiu? E co
mo a nossa exportação caiu? Caiu, porque 
um país que pede, dedarada,mente, a moraM 
tória, não passa a merecer m_ais confiança lá 
fora. Então, não tem mais aquele fmancia-
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comissão da dívida. aquilate de sua ilegitimi
dade. Então, só há um problema, no País, 
hoje, um problema grave, que é o pagamento 
da dívida, mais do que isso, o pagamento dos 
juros. Como disse, o Brasil é um agonizante 
e está sangrando. Mais do que perdendo san
gue, ele perde albumina, aquele soro, que é 
um dos componente sangüíneos. 

Esse ·o--meu apelo-nesta-casa: ao-invés de 
ficar condenando milhares de coisa infunda
mente, dizemos que há um caso. Concreto. 
O Senado tem o dever de, por lei, proteger 
as crianças brasileiras, os trabalhadores brasi
leiros, o País, e salvar a democracia, suspen
dendo por 1 O anos o pagamento desses jUros. 
O perdão é meta posterior. 

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

Enttetafttô, amanhã, haverá não só uma 
seSsão, ina!fVárias sessões do Senado Fede
raJ, durante a tarde, de modo a possibilitar 
a apredaçã.o de várlos pedidos de urgência. 

DISCl.IRSO PRO!YU!YCIADO PELO'SR. 
MARCO!YDES GADE/J{A NA SESSÁO 
DE 12-6-89 ECXIE_ ENTREGUE A REVI

. SÁ01l0 ORADOR, SERIA PUBLJCADO 
POSreRIORMENTE. 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL 
- PB- Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente do COngresSo Nacional, Sena
dor Nelson Cameiio é demais Membros da 
Mesa; Exmo. Sr. Vitali _I. Vorotnikov, Membro 
do Bureau Político do COniltê-Céritral do Par-
tido Comunista da União Soviética. Vlce-Pre

DISCURSO PRO!YU!YCIADO PELO SR. ~dente do Sov!etSupremo da União SoviéticO: 
AllREO PfELLO NA SESSÂO DE ePresidentedoPresldiumdoSovietSupremo 
27-6-89 E Q{]E, ENJREGllEÀ REVISÃO da República Socialista Federativa Soviética 
00 ORADOR, SERIA Pf.IBUCADO POS- Russã; Exm.,.. SrS. Parlamentares que inte
TER/0Rft1ENTE. grem a Delegação Soviética; Exm,9. Sr. Embai-

xador da União Soviética_; meus-caros Colegas, 
O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. meus Sehlióre"S, ·mihhas Senhoras, demais in-

Para encaminhar.) -Sf.Presidente, o pedido tegrantes da Comitiva SoVIética: 
firmado pelos nobres Líderes t~m. a seu rebo~ Quero que saibam cta Oonril qüe sentimos 
que, a promessa de que, amanhit, será matéria com a presença de V. ~-• e o quanto espera
de mérito devidamente analisada pelo Plená- mos que esta visita possa servir para o fortale
rio. - -- - -~ __ _ _ _ _ _ -- - cimento dos riossõs laços de amizade, para 

Sr. Presidente, nestas condiç_ões, airida den- o entendimento e a cooperas:ão entre os nos
tro do prazo de fundonam_ento desta Casa .sos países, e para a causa do progresso e 
do Congresso Nacional,,_ seríar_nos favor~ls da paz no Mundo. 
a que a apreciação desta proposição fosse __ Vem de longe, meus Senhores. a nossa ad-
adiada, porquanto esta_ matéria é de alta con_: miração pela União Soviética, por todo o apor
trovérsia, em que regiões_ bras_ileiras ~stão--s_~ te, por toda a contribuição que tem dado para 
embatendo com o propósito da sua aprova- o aprimoramento da convivêocia social entre 
çAo, sem que seja prejudicial a qualquer des-_ os homens, através da Oência, das Artes, da 
sas áreas~ - _ . . - Eilosofia, do Esporte· e da CuJtura em geral 

Sr. Presidente, tenho recebido manifesta- De toda esta imensa cqntnbuição _a Brasil foi 
ções da Assodação ComerCiaJ dO :Am~onas e é beneficiário d.ireto ou inç:lireto. 
e das chamadas classes produtoras do meu Com efeito, quantos de nós não se deixaram 
Estado, com o objetivo de .que o pronuncia- fascinar, ~e;sde os l;>ancos ~cç_lares. pelo rigor 
menta definitivo venha ªcontemplar a Região do método cientiftco Qe urn_Pavj_ov, por exem
Norte. Ao mesmo tempo, as áreas do Centro- pio, cuja reflexogia ainda hoje_ ganha novo 1m
Oeste e do Nordeste: nã_o querem, evide_n~-: pulso e responde pelo essencial em teoria do 
mente, ser prejudicadas; sem que esse fator comportamento._ . 
venha a causar desigualdade nessas grandes Quantos de nós aprenderam a conhecer 
áreas brasileiras. Razão pela qual, Sr. Presi- melhor a natureza humana através dos textos 
dente, se, de fato, há esse Comprólnetimento de Dostoiew:iski. 
da Mesa de que, amanhã, ou no máximo de- . Quantos, por primeiro, não despertaram a 
pois de amanhã, a matéria ~~ja submetida à sua sensibilidaçle ouvindo o Lago dos Cisnes_ 
apreciação do Plenário c;l.esta CãSa, somos de ou o Concerto n9 5 de Pio~r Tçhaiko~. 
acordo e favoráveis ao requerimento de ad.ia- Quantos não se deixaram tocar, na sua fan-
mento. tasia, pela saga de Khazai"es e cossacos cru-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. zando as estepes sem ftm, pelas lendas e can-
PRES/DE!YTE (!YELSO!Y CAR!YEIRO} ções dos barqueiros do Vql9a ou pelo som 
NA SESSÃO DE 27-6-89 E OOEENTRE- alegre de balalaicas oortando a noite gelada. 
GUE A REVISÁO 00 ORADQR, SERIA Hoje, a esta adm~ação, quase um afeto, 
PfJBUCADO POSTERIORMEirrE. · · se soma um outro sentimento mWto mais for· 

te, um sentimento de confiança, uma espe-
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) rança profunda num grande projeto de mu-. 

--A Mesa espera que seja colocado em vota- danças que está sendo conduzida pela União 
ção amanhã. Porque quinta-feíta, ao que tudo Soviética; um Qrande projeto capaz de pela 
indica dever,i haver, durante a tarde, sessão sua exemplaridade, alterar profundamente to-
do Congresso Nacional. das as relações internacionais e mesmo sem 

Deste modo, será de bom alvitre que esta pretender, influenciar os procedimentos adml~ 
matéria seja colocada em pauta, amanhã, para nistrativos internos de vários pafses. 
não surpreender os ilustres Senadores com 
a notícia de que, possivelmente, na quinta- Conforta-nos que este processo seja c:ondu-
f~ira, haverá sessão do Congresso, à tarde. zido pela UniAo Soviética, porque lhe sobra 

autoridade. Autoridade que advém, em pri
meira instância da sua própria magnitUde den
tro do concerto das nações - a magnitude 
de um país com 22 milhões de quilômetros 
quadrados, recursos naturais"abUn(lantes e re
cursos humanos altamente qualificados com 
grandes rea1lzações materiais. Mas, autoridade 
que advém, sobretudo~ das_ r~es morajs da 
sua História. Uma Histó~ onde quase sempre 
se mescla a generosidade com o espírito revo~ 
b.idonário, o compiomisso com a moderni
dade e a determinação de aplicar a alma inteira 
num grande projetó de mudança. 
· Foi assim com Alexander Nevsky, jâ no sé

culo Xlll, fundando em Novgorod a primeira 
república administrada por uma assembléia 
popular e com técnicas comerciais e diplomá
ticas altamente desenvolvidas, em uma am
biência ainda bárbara. 

Foi assim com Pedro, o Grande, rompendo 
com o paSsado e com todos os preconceitos 
de uma sociedade fechª-da e abrindo espaço 
para artesãos, té<::iliCos -e cientistas, fundando 
uma nova Capital, rasgando canais, criando 
faculdades, aQrindo, enfim, as portas do co
nhecimento, que flUía do Ocidente. 

Foi assim com -Catarina II, que prosseguiu 
o trabalho de Pedro, intensificando a educação 
e o processO de modérriização geral da União 
Soviética. 

Meus Setlhores. ~-época contemporânea 
também está cheia de grandes exemplos da 
coragem de mudar,-Pois, na hiício deste sécu
lo, na hora de rever os próprios fundámentos 
da sua organizaçãd socia1, política e do seu 
modo de produção, o povo russo não hesitou 
em adotar pioneiramente um -siStema, de cUjo 
funciOnamento s6 se conheciam as bases te6-

. ricas lançadas por Marx e Engels. 
No ent<~nto, consolidada a Revolução· de 

1917, serviu ela de luzeiro e de espelho para 
mais de metade da Humanidade e de meca
nismo de indução para uma busca de justiça 
socia1, mesmo em países que não adotaram 
os seus princípios. 

Da mesma forma, ria Segunda Guerra Mun
dial, quando a democracia, ameaçada pelas 
hordas nazi-facis~s 9 exigiu, o sangue gene
ros.o_ do povo russo jorrou copiosamente, en
charcando os campos calcinados da Europa. 
Foram 17 milhões de russos sacrificados para 
que a liberdade sobrevivesse; foram 17 mi
lhões de russos, silenciados para sempre, para 
que hoje pudéssemos falar livremente. 

Pois, meus Senhores, esse povo, disposto 
a grandes gestos, capazes de mudar, tempesti
vamente, o cursb da História. se encontra, ago
ra, no vértice de um novo e grande movi
mento, um novo prospecto para a Humani
dade, com o qual haveremos de entrar no 
terceito milên!o. Refiro-me àquela agenda ma
gistralmente estabelecida por Ml"khail Qorba
chev no seu discurso do dia 7 de dezembro 
perante a Organização das Nações Unidas -
seguramente o discurso mais importante a 
que a rilinha geração asslstiu, s6 comparável, 
em termos inspiracionais, aolnaugural Ad
dress de John Fitzgerald Kennedy, no início 
dos anos 60. 
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Uma agenda que parte do pressuposto de que 
hoje temos um Mundo mais tangível e visível 
e que é impossível manter sociedade fechadas 
diante do avanço dos meios de comunicação_ 
e transportes de massa, um~ agenda que parte 
do pressuposto da interdePendência dos po
vos e de que é impossível evoluir-se hoje isola
damente; uma agenda que aceita a idéia de 
qua a liberdade de escolha é um dogma que 
não admite exce.ções que propõe, enfim, a 
abstração da ideologia nas relações interna-
cionais. _ . _ . 

Esta-agenda contempla, pelo menos, oS se
guintes pontos: a cooperação igualitária e mu
tuamente benéfica entre países; o uso adequa
do da ciência e da Tecnologia e da inovação· 
que elas propiciam; um reordenamento da 
economia com proteção ao meio ambiente; 
o fim do subd_esenvolvimento, da pobreza, das 
doenças de massa. do analfabetismo e de ou~ 
tros flagelos; a desmilitarização efetiva em ter~ 
rnos de armas nuclerares e ~onvencionais. 

Todo esse elenco de proposições seria um 
arrazoado vazio, de retórica pobre, se não fos
se seguid~ de gestos efetivos, que comprovam 
a sua consistência. E temos assistido a gestos 
que corroboram as palavras como a iniciativa 
unilateral do desarmamento, independente
mente do que possam ser ou parecer as con
trapartidas de outros países envolvidos. 

Os compromissos, no campo do meio am
biente, por outro lado, envolvem tanto mais . 
responsabilidade, quando sabemos que a 
União Soviética tem _8 _milhões de quilómetros 
quadrados de florestas e mais de 100 mil rios, 
com bacia superior a 100 km2

, além de uma . 
fauna diversificada, estremamente dependen
te de ecossistemas variados e multo sensíveis, 
desde os pântanos até as estepes, passandO 
pelos desertos até às regiões polares. 

O uso adequado da Ciência e da Tecnologia 
envolve a determinação de transferi-las, inclu
sive," para países como o Brasil, que tem na 
carência desses_ elementos o calcanhar-de-a
quiles do seu des_envolvimento. __ 

Finalmente, Srs. Senadores, mais importan
te do que t~:~do para assegurar a consistência 
destas propostas, apontamos o apoio internO, 
o suporte doméstico que não têm faltado, e 
dos quais os avanços da Perestroika e Glas
nost são os elementos mais significativos. 

Sei que esta é uma tarefa hercúlea, sei" que 
nada disto é fácil, sei das extremas diflcu1dades 
que se levantam diante deste projeto. O pró
prio Gorbachev não tem ilusões quanto a isso 
e tem se referido a advertências que tem rece
bido internamente e dos seus parceiros oci
dentais, quanto ao excesso de idealismo da 
sua proposta, sobre se não estaria S. Ex' supe
restimando a c_apacidade de absorção de suas 
teses pelo público mundial; ou seja, uma for
ma eJegante e eufémica de um estadista falar 
em sonho. Episódios recentes, em terceiros 
países, reforçam essas advertências. 
- A este iespeito, qüeiO dizer do fündo da 

alma, Sr. Vice-Presidente Vorotnikov, que 
aprendemos da própria História russa que o 
impossível não existe. Aprendemos a procurar 
as coisas onde elas não estão e a encontrá-las 
Já. Não foi assim através das tábuas de Mende-

leiev, que percebemos que era possível encon
trar ou fabricar elementós químicos que não 
exf_stlam na natureza? Aprendemos também 
com Olga Korbutt e· com Nureyev que a lei 
da gravidade é apenas uma flcção.Apredemos 
com MUssorgski e Rimsky-Korsakov que a 
mú5ica pode ser mera especulação e que, de 
repente, um besouro pode ser um instrumento 
musical do mais mavioSo acorde.- Aprende
mos, erúlrri, com Gagarin, que o homem é 
do tamanho do inflllito. 

- Quero com !sso dizer, Sr. Vice-Presidente, 
que, entre a r{\lão, e o sonho, n6s ficamos 
com os-dois. Por iSso, apoiamos decididamen
te as propostas do Sr. Mikhail GorbacheV e 
colaboraremos com esse projeto e tudo fare
mos o que estej~ a nosso ~cance para que 
aquele grande homem cumpra-os seus desíg
nios. Nada lhes pedimos em troca desta con
fiança. Apenas desejamos que observem tam
bém a cena nacional brasileira e, dela, tirem 
ilações, que aqui tenham uma estada muito 
feliz, que venham a criar novas ami2;ades e 
que, afinal, levem gratas recordações para o 
seu pafs. Sejam bem viridos! Muito obrigado. 
(Muito b_em! Palmas.) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 150, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, itens 38 e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em confonnidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n"' 2~ de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n• 006.200189-3 resolve aposentar, 
voluntariamente, HELOfsA. GUIOMAR DOS 
SANTOS, Técnico Legislativo, Classe "ESpe~ 
dai", Referência NS-25, do Quadro Perma
nente do Senado Federa], nos temos do artigo 
40, inciso m, alinea "c", da Constituição da 
República Federativa do Brasü, combinado 
com os artigos 433 e 414, § 4•, da Resolução 
SF n"' 58, dé 1972; artigo 39 da Resolução. 
SF n• 13, de 1985; artigo 2' da Resolução 
SF n~ 182, de 1987, e artigo 5~ da Resolução 
SFil,~ 155, de 1988, com provehtos propor
cionais ao tempo de serviço, observado o dfs-

. posto no artigo 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 16 de maio de 1989.
Senãdot Nelson Carneiro, Presidente. 

Al:O QO PRESIDEI'ITE 
1'1• 174, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, itens 38 e 97, inciso IV, do Regimento 
lnteino, 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 n~ 008.883/89-0, resolve aposentar, 
voluntariamente, ARMANDP PERE!RAALVlM, 
Técnico Legislativo, Oasse "Especial", Refe-

(*) Republialdo per hAVer safdo com lncarreçio JlO DC/'1. 
Seção I~ de 18·5-1989ATO DO PltEIIDI!I'IIE 

rência NS-25, do Quadro permanente do Se
nado Federal, :xupante do cargo em comis
são de Diretor da Subsecretaria de Ata, C6digo 
SF-DAS-1 01.4, nos termos do artigo 40, inciso 
rn, alínea "a", da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os arti
gos 428, inciso II, 429, inciso I, 4)4, § 411, e 
416, incisos I e 11, da_ Resolução SF n9 58, 
de 1972; artigo 3~' é:la Resolução SF n9 13, 
de 1985; artigo 2• da Resolução SF n• 182, 
de 1987; 8!Ügo 59 _da ResqJução SF f19 155, 
dé 1988;-artigo 39 do Decreto-Lei n9 2204, 
de 1984, combinado com a Lei n9 7.338, de 
1985, e artigo 2', § 2', da Lei rt' 6.323, de 
14 de abril de 1976, alterada Pelos Decre
tos-Leis n• 2.270, de 1985, e 2.3.85, de 1987, 
aplicada no Senado Federal pela Resolução 
SF n~' 21, de 1980, e modificada pelas Resolu
çQes SF n~' 7 e 15, de 198.7, e 198, de 1988, 
com proventos integrais, correspondentes ao 
vencimento do cargo efetivo, observado o dis
posto no artigo 37, inciso XI, da COnStituição 
Federal. 

Senado Federal, 30 de jwlho de 1989 .. -
Senadpr Nelson OJmeiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1' 175, DE 1989 

O Presidente do Seriado Federal, no uso 
das atribuições ,que lhe conferem os artigos 
52, itens 38 ·e. -97, !ndso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade cOm a deleQ:ação 
de competência que lhe fol outorgada pelo 

· Ato da Comissão Diretora rt' 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que. consta do 
ProceSso .v' 009.187/89-8 resolve aposentar, 
voluntariamente, PRESBJ ELP[DJO DE ME
DEIROS, Jnspetór de SegUrança Legislativo, 
Oasse "Especial", Referência N5-19, do Qua
dro Permanente do Senado FéderaJ, nos ter .. 
mos_doartigo 40, inciso m, alínea "c", da Cçxls
tituição_ da República Federativa do Brasil,. 
combinado com os artigos 433 e 414, § 4'. 
da Resolução SF n• 58, de 1972; artigo 3' 
da Resolução SF n• 13, de 1985; artigo 2' 
da Resolução SF n• 182, de 1987, e artigo 
5• da Resolução SF n• 155, de 1988, com 
proventos prOporcionais ao tempo de. serviço, 
observado o disposto no artigo 37, lndso XI, 
da Constituição Federal. 

. Senado Federal, 30 de junho de 1989. -
Senador Nelson Cam~iro, Presidente. 

ATei DO PRESIDENTE 
1'1' 176, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que file c_onferem os artigàs 
52, itens 38 e_ 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foJ outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n<:> 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
PiOcesso n~'- OOS:216f89...8-resolve--apos~I'"I.Õi, 
voluntariamente, VITAL XAVIER DE UMA, Ad
junto Legislativo, Classe "Especial", Referên~ 
c:ia N$-.19, do ,Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos témos do artfgo'40, inciso m, alí:
neo "c", da Constituição da Repóblfca Fede-
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rativa do Brasil, combinado com os artigos 
433 e 414, § 4', da Resolução SF n' ~8, de 
1972; artigo 39 da. Resolução SF _n<~ 13, de 
1985; artigo 2' da Resolução SF 11' 182, de 
1987, e artigo 59 da .Resolução SF p.'~ 155, 
de 1988, com prove!ltóS proporcionais_ ao 
tempo de serviço, observado o .disposto no 
artigo 37, inciso XI, da Constituição Fed!=:ral. 

Senado F~;:deral, ~O de.junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1•177, DE 1989 

O PresJdente do Senado federal, no l!SO 
das atnbuiçÕes que lhe conferem os artigos 
52, itens 38 e 97, inç:iso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a d~le:gaç~o 
de ~ornpetência que lhe foi outorgada pelo 
.N.o da Comissão Diretora. n'~ 2, de 4 de _abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Proc::esso ~ 008.76_9/89-?, resolve apos~ntar, 
Voluntariamente, WALDIR CARNEIRO; Adjun
to Legislativo, Oasse "Especial", Referência 
NS-19, do Quadro Permanente do Senado Fe
derai, nos termos do artigo 40, índso rrr, alínea 
"a .. , da Constitulção da República Federativa 
do Brasil, combinados com os artigos 428, 
inciso H, 429, inciso I, 430, incisos N e V, e 
414, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972; 
artigo 39 da Resolução SF n"' 13, de 1985; 
artigo 2• da Resplução SF n• 182, de 1987, 
e artigo 5• da Resolução SF n• _155, de 1988, 
com proventos integrais, observado o. disposto 
nqartigo 37, ~ciso XI, da Constituição Federal. 

,Senado Federal, 30 de junho de.1989,
~afor Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•178, DE 1989 

O Presidente do .Senado Feder<;~l, no ~so 
das atribuições que lhe confertim o.s.··.;;uilgos 
52, ·item 38, e 97, indsó W. do Regimento 
Interno, em conformidade c:om·.a. delegação 
de competência ·que lhe foi outorga_~a pelo 
Ato da Comissão DiretOra h"' 2, de 4 de .abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta· do. 
Pr_ocesso n"' 008.773/89-0, reSolve aposentar, 
voluntariamente, ADEMAR MARTINS RESEN
DE, Agente de "Segurança Legi"slativa, Classe 
ESpeCial, Referência NM-35,_ do ·Quadro Per-:. · 
manete do Senado Federal, nos terrpos do 
artigo 40, incisO III, alínea "c::", da Con~tituição _ 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 433.e414, § 4~>., da Resolução 
SF n9 58, de 1972, a..rtigo 3\' da Resolução 
SF n9 13, de 1985; artigo 2~" da Resolução 
SF n9 182, de 1987, e artigo 5\' da Resolução 
SF n9 155, de 1988, coro_pi"Oventos-propor
cion~is ao tempo de serviço, observado o dis
posto no artigo.37, inciso XI, da Constituiç:ão 
Federal. 

Senado"Federal, 30 dejupho-de 1989.
senador Nelson Carneiro. Presidente .. 

ATO DO PRESIDENTE 
l'i' 179, DE 1989 

. q Presidente do .Senado Fe,deral, no us9 
das atribuições que lhe. conferem os arti.g'!s 
52, item 38, e 97, inciSQ IV,. do Regimento 

Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe· foi outorgàda pelo 
N.q n~" 2 de 1973, revigorada pelo Ato da C::o- _ 
missão Diretora rJ9 12, de 1983, ·de· acordo 
com o c;lisposto na Resolução n9 130, de, 1~80, · 
e tendo em vista o _que consta. do processo 
n9 008238/89--8, resolve manter a contrata
ção, sob o regime jurídico da Consolidaç:ão 
da {..eis do_ Trg~balho ~ do Fundo de Garantia 
por Tempo ·de Serviço, do Senhor OSVALDO 
ALVES DE ANDRADE no emprego de Asses
sor lecnjco, com o salário m.ensal equivalente 
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 
02 de junho de 1989, com lotação e exercido 
no Gabinete do Primeiro-Secretário, Senador
Mendes Canale. 

Senado Federal, 30 de junho de 1989.
Senador NelsC?Jl CarneirO. Presidente . 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 180, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso · 
das atribuições ·que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso· IV, do Regimento 
lnte.mo e d.e conformidade com a délegação 
de co~petência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comiss.ão Diretora n? 2; de 1973, resol
ve exoner~r. a. pedido, ARMANDO PEREIRA 
ALVIM, Técnico Legislativo, Oasse Especial, 
Referência NS-25, do Quadro Perin.anente, do 
cargo em comissão de Diretoi- da Subsecre
tatia Q.e_~ código SF-DAS.~ 1 01.4, do Quadro 
Permane·nte-do Senado Federal, por motivo · 
de aposentadoria voluntária, _ 

Senado Federal, .30 de.junl:m de 1989. -
SenadOr Nelson Carneiro~ Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 181, DE 1989 

O. Presidente .do Senado Fe(l~ral, no. usq 
da~ atribuições que. lhe _conferem os_ c;trtigos 
52. item 38, e.97, indso IV, do Regimento 
Interno e_de confo!TTlidade com a delegação 
de competência que lhe foi Qutorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n"' 2, de 1973, resol
ve nomear ROGÉRIO FREITAS PORTAL E 
SJLVA T.écnfco Legislativo, Oasse Especial, · 
Referência NS-25, do Quadro Permanente, 
pani exer<::er o cargo em <::omissão de Diretor 
da. Subsecretaria de .Ata, código SF
DAS-10 1.4, do Quadro Permanente do Sena-
do Federal. . · 

Senado Federal, 30 de ju~ho de 1989. -
Senador Nelson Came[ro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
.!'I' 182,DE 1989 

-o·preside"nte··-do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item ·38, e 97, ili.ciso IV, do Regimento 
Interno e de conformidade com a delegação 
dê·competêl1Ci3 ·que lhe fÕi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 1973: 

Resolve exonerar, a p~dido, PAULA CUNHA 
CANTO DE MlRANDA, Técnico Legislativo, 
CaSSe Especial, Referência NS-25, do Quadro 
permanente, do cargo-em comissão de Dire
tora da $ubsec::retaria de Administração de 
Pessoal, código SF,DÀS-101.4, d8 Qua4ro 

Permanente. do Sena4o Federal, a partir. de 
06 .de julho de 1989. 

.&enado Federal, 30 de junho de 1989. -
Seõador Nelson Carneiro. Presidente. 

A. TO DO PRESIDENTE 
N• 183, DE 1989 

O Presidente -do Senado Federal, ilo·.uso 
das atribuições que lhe conferem os artisos 
5?, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Inte_rriO e de c6nforiTiidade com a delegaçãO 
de competêncía que lhe foi outorgada pelo 
M.o. da Comissão Diretora n9 2,.de 1973, resol
ve. n,çmear NEY MADEIRA, Técnico Legisla
tivo, .Classe Especial, Referência NS-25, do 
Qu.adro Permanente, para exercer o cargo· em 
comissão de Diretcir da Subs~cretaria de Ad
ministraÇão de P~sso.al;.código SF
DA5-1 01.4, do ·Quadro Permanente do Sena
do Federal, a partir de 06 de julho de 1989. 

Senado Federal, 30 de junho de 1989. -
senaç:lor Jy(:lson Quneíio~ Presidente. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N' 184, DE 1989 

O Presidente elo Senado Federal, no uso 
de sua competência regímental e regulamen
tar, 

Resolve designar o Di reter da Secretária Ad
ministrativa para responder pelo expediente 
da Díretoría-Geral, durante o afastamento do 
seu titular, em gozo de férias, no período de 
3 de julho a 19 de agosto de 1989. __ 

-Senado Federal, 30 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro , Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 185, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuiÇões qUe ]fie confe~m os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
ln~emo· e consoante o disposto nos artigos 
65 e 67 do Ato da Comissão Dire.tQr~ n9 31, 
de 1987, resolve: 

Art. }9 Designar para integrarem a Co
missão Permanente de Ucitação, como mem
bros efetivos, os setvidore~_ CARLOS ALBER
TO DE LIMA, NICOLAU BONVAKIADES, 
SOEUO DE SOUSA e SILVA e, LUIZ FERNAN
DO L'IPAGESSE ALVES C0RRtA. 

Art. 29 A Comissão Permanente de licita
ção será presidida pelo servidor CARLOS AL
BERTO DE UMA e, nos s~us. e'{_entuats impe
dim.ento~ pelo servidor LUIZ FERNANDO LA-
PAGESSE ALVES CQRRt:A: . 

Art 3~ Este Ato· entrc:t em vigor. na data 
de sua publicação. 

Senado· Federal, 30 de junho de 1989~ -_ 
Senador Nelson Carneiro ; Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
NO 186, DE 1989 

O Presidente do Senado Fed.eral, no uso 
de suas atribuições reg!mentais e em cumpri
m~nto ao disposto no'artigo 297 do Regula
mento Administrativo, resolve:_. _ 

Art. 19 Con~e:d~r Progressão HorizoiltaJ _ 
. aos servidores do Q~adro de Pessoal do Sena- . 
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do Federal, Parte Permanente e Tabela Perma
nente - CL T, avaliados com os cohceitO.!n 
(merecimento) e 2 (antigüidade), relacionados 
nos Anexo f e II deste Ato, nos termos dos 
artigos 292, parágrafo único e 293 do Regula
mento Admin!strativo. 

Art. 2'1 Os efeitos decorrentes deste Aro 
vigorarão a partir das datas constantes dos 
Anexos I e D. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. _ . 

Senado Federal, 30 de junho de 1989_. ~--
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ANEXO! 
Progressão Horizontal 

QUADRO DE PESSOAL 
DO SENADO FEDERAL 

Parte Permanente - Estatutário 

1.1 -Grupo: Atividades de Apoio Legis
lativo 

I -Categoria Funcional -Técnico Legis-
lativo 

Concorrentes: 22 

Conceito 1 -1~-7-89 
Casse "EsPedal", Ref. NS-24 para NS-25 
001. Maria Leda Coe1ho 
002. Walter Falleiros Júnior 

Oasse "Especial", Ref. NS-23 para NS~24 
001. Oaytoh Zanlorenci 
002. Gilson Viana 
003. Maria VerônlcaAives Panisset_Santana 
004. Marcos Nogueira Magalhães 

Oasse "Especial", Ref. NS-22 para NS-23 . 
001. Maria Cristina B. de Sá Ponte 
002. José Marcos de Freitas 
003. Celson Antony Parente 
004. Ronald CaváJcãnte Gonçalves 

Oasse "C', Ref. NS~17 para NS-18 
001. Gi!Ka Aparecida Pinheiro Xavier 

Conceito 2- 1'~'-1-90 

Oasse "Especial", Ref. NS-24 parZI NS-25 
001. Fioravante Salemo Filho 

Oasse "EspedaJ", Ref. NS-23 pari~ NS-24 

001. Adhemar Cavalcante Mendes· 
002. Gasparina Gonçalves 
003. Vitória Régici Martins Melo 

Oasse "Especial", Ref. NS-22 para NS-23 
001. Teresa Emílf.ii Wall de CaJVaJho Viana 
002. Haroldo César Michilles 
003. Miriam Miranda Cruz Pereir.ã 
004. Angêla Ribeiro de Castro 
005. Cláudia Maria May de Castro 
006. Álvaro Leonardo D. S. Martins 
007. Angélica Passarinho Mesquita 

II - Categoria Funcional - Assistente 
Legislativo 

Concorrentes: 4 

Conceito 1 - 1 '~'-7 -89 

Oasse "Especial", Ref. NM-30 para NM-31 
00.1. Raimundo Matos da Cruz 

Oasse. "C", Ref. NM-28 para NM-29 
001. Hamilto Vieira Ramos 

Conceito 2 - 1'~-1-90 

Classe "Especial", Ref. NM-34 para NM-35 
001. Hilda: Rodrigues Soares 

Classe "C', Ref. NM-31 para NM-32 
001. Osmair Henrique da Silva 

-Di - Categ-oria Funcional - Assistente 
de Plenários 

Concorrentes: 49 

Conceito" 1 - 1°-7-89 

· Oasse "Especial" Ref. NM-29 para NM-30 
001 . .Milânia Reis de Carvalho Santos 
002 .. Oi:aide Vieira Barros 
003. Joaci Mendes de Souza 
004. Mauro Lócio Cardoso 
005. José Pires Neto 
006. Antônio Cortes da Rocha __ _ 
007. Antônio Vieira Tosta 
008. AntôniO EsteVam Liffia. 

_.oos_ Eduardo Ferreira Gomes 
010. Maria Cristina Moz 
O.lL Maria Gislene da Silva 
012. Elena da Cunha Rodrigues 

--· Oasse "D", Ref. NM-26 para NM-27 
00 L "MOysés Reis 
002 . .Manoel Alves de Araújo 

Oasse "o··, Rei. NM-25 para NM-26 
001. TereZinha Sainpaio Grangeiro 
002. Josefa Marcelino de Oliveira 
003. Iolanda de Souza Moura 
004. José Silva Ferreira 
005. Gileno OJive.lra Conceição 
006. Josê Ferreira tosta 
007. Luzia de Souza Godo! 
008. Aparecida Divina Pinto 
009. ·Maria Duarte do Amaral 
01 O. José Pedro de Almeida 
011. Waldemar Bezerra de Azevedo 

Conceito 2 -19-1~90 

Oasse "Especial", Ref. NM-29 para NM~30 
001~ Maria de Lourde~ Bodrigues 
002. João Batista Vieira 

~ 003. Vanilde Perreira de Oliveira 
004. Abenina Alves Sales 
005. Irene Ferreira da Silva 
006. A1berto da Cruz Gonçalves 
007. Dalmi Vieira Gonçalves 

Oas~e ."D", Ref. NM~25 para NM·26 
001. Carmelita da Silva Martins 
002. Olívio Alves dos Santos 
003. Geracina Maria de Jesus 
004. Rosalina-Alves Emiliano 
005. Luiz Carlos GerVázfo 

- 006~ Altamira Alves de Oliveira 
007. Raimundo Rafael Quedes 
008. Celestino Alves dos Santos 
009. Anália Rosa de J.esus 
O 1 O. Raimunda doS Santos Mendonça 

011. José Neves 
0012· Maria Romana Ribeiro -
013.- Raimundo Nonato de Uma 
014. José da Paz Julião 
015. Lt.~.iz Ferreira 
016. F1ancisc·o Catingueira Leite 
017. Francisco Soares Martins 

N - Categoria Funcional- Agente de 
Segurança Legislativa 

Cón.corrente: 1 

Conceito 1-1~>w7w89 

Classe "D", Ref. NM-29 para NM--30 
001. Eliel Carva1ho da Silva 

V - CategOria Funcionaf-Adjuil.i:o_ LeM. 
gislativo 

Concórrete: 1 

Conceito 1-1~>-7-89 

Classe "Única", Ref, NS-15 para NS-16 
001. Nancy Martins Cabral da Costa 

1.2 - Grupo ~Servidores .A_uxiliares 
I - Categoria Funcional - Datil6grafo 
Concorrentes: 190 ·· · 
Conceito 1 .:...._ 1~"-7-89 

Classe "C", Ref: NM-25 para NM-26 
_ 001. fermmdo Bassit Lameira Costa 
· 002: Nilton Rodrigues da Paixão Júnior 
003. Renato de Alencar Dantas 
004. Alexandre Basto de Melo 
005. Suélio de Souza Silva 
006. Jorge Antônio Alves da Silva 
007. Margareth Alves de Oliveira 
008. . Marlene de Gusmão 
009. Maria Angela Loureiro 
010. Maria do Socorro Araójo de Aguiar 

Bastos 

011. Inês de Sampaio Pacheco 
012. Carlos Henrique Matos Oáudio 
or~. Maria lrani Cam.eirOKaY - -----
014. ·TâOia Póvoã. Lustos.ã · 
015. Cleuton Mendes de Carvalho 
016. D.elvandro Xavier de Almeida 
017. Rodrigo tagiano Barbosa 
018. Juvenal Fernandes doS Santos 
019, Juliano Baiocchi ViDa Verde de Car· 

valho 
020. Edinaldo Marques de Oliveira 
021. José Antônio 4e;_Araújo 
022+ WaJton Alencar Rodrigues 
023. Orlange Maria Brito 
024. Márcia Caldas e Almeida Assad 
025 .. Silvia.Pradlnes Coelho Rib-eiro 
026. Roberto Sampaio Contreiras de Al-

meida 

027. José Mendonça de Araújo Filho 
028. Guilherme Zanina Scheld 
029. José Tadeu do Amorim 
030. Ulian Karla Ferreira do Amaral 
031. Geraldo Magela da Silva 
032. José SOOres.Silva 

· 033. Alípio Carlos da Silva 
034. Geiza Marli Soares Ribeiro 
035. Antônio Lopes Ribeiro 
036. Lócia Maria Medeiros de Souza 
037. Gilson Antônio de Barros 
038. Flávia Santinoni Vera Cavalcante 
039. Darleth Lousan do Nascimento Paixão 
040. Solange de Azeve_do Polia 
041. Aderson Pimentel de Alencar Filho 
042. João Carlos de Medeiros CairieirO 
043. João.Baptista Correia 
044. Delvany de Souza Uma. Júnior 
045. "LaLtdicene de Paula Cerqueira 

- 046 .. Ni!Í:eie.MendêS de Medeiros Freire 
-047. Gilberto Gil Santia~O 
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048. Wanderley Pereira çla Costa 
049. José Valdedr Vasco da Silva 
050. Ivanilde Pereira Dias 
051. Valéria Rodrigues Motta 
052. José Vkeri.te dos Santos 
053. Marcos Evandro Cardoso Santi 
054. Marta Mesquita Sabino de Freitas 
055. Beatriz Mendes Lacerda 
056. Dayse Cristina Resende 
057. José Franscico B. de CarvaJho 
058. Antônio Ramos de Oliveira 
059._ Adilson Gonçalves de Mace.na 
060. Francisco de Sales Ribeiro 
061. Maria Terezínha Nunes Neves 
062. Sandra Regina Fernandes Silva 
063. Celso José Alburquerque Costa -
064. Gél'ãldo Cézar de C. Barreto 
065. Valéria Rodri~es M. de Carvalho Gue-

des 

066. Maria da Paz da Silva Leocád.io 
067. Mellina Motta de Paula 
068. Ver!l_ Lúcia Lacerda Nunes 
069. Oscar Martins de Oliveira 
070. Maria Inez Araújo Ramos 
071. Maria Olímpia Jimenez de Almeida 
072. Beatriz de MendoçaJ. e Costa 
073. V anda Wolney Cavalcante Aires 
074. Deraldo Ruas Guimarães 
075. Marta Helena Pinto Ferreria Parente 
076. Rosana Silveira Job.fm 
077. Sylvia de Alburquerque Carvalho 
078. Alexandra Silvana Soares Veloso 
079. Janice de Carvalho 
080. Paulo de Tarso BrasiUense 
081. Sirley Almeida da Silva 
082. Carlos Henrique Nascimento 
083. Elidônio Alcântara Uma 
084. Miguel Silva de Carvalho . 
085. José_Rodrigues Chaves 
086. Célia_ Maria Rangel Moraes 
087. Ester Costa Fernandes 
088. Angelita Maria Cabral da Silva 
089. Gerson Martins de Rez~nde 
090. Altamiro José da Silva 
091. Christina Rodrigues Martins 
092. Otávio Ferreira Lima 
093. Maria Abadia Furtado de Oliveira 
094. Antônio Cladino de Uma 
095. Luno Aurélio de Uma Barbosa 

Conceito 2 -19-1_-90 
Oasse "_C', Ref. NM-25 para NM-26 
001. KJeber Robson de A. Fernandes 
002. Leonei Goines Olíveíi'a 
00~. Keridy Aparecida Osiro 
004. José Mariã de Amorim 
005. Ronaldo Rocha Melo 
006. lrinéia Português da Cunha 
007. Matias Barbosa Batista 
008. Maria de Fátima P. Carizzi 
009. Wellinton Pereira de Olíveira 
010. Daniel Delgado 
011. Sandra Masanori Tutlda 
012. Jo.sé Carlos de Matos 
013. Maria Abadia ALves Cardoso 
014. Maria Margarida do Amorim Rocha 
015. Guilherme Mü11er Neto 
016, !ris Cristina da~ Brazíl de Oliveira 
017. Lusanisia Silva Mota 
018. Maria Cecília de O. Sales 

019~ Marc_Qs José de Campos Uma 
020.-- Caf!QS Roberto Marcelino 
021. Francisca Vilma C. Mandetta 
022. João _Batista SOares de SouZa 
023. Eidi Eda Qtãgas da Costa_ 
024. Ve,ra Lúcia Batista Silva 
025. Marta !dê da SilVa 
026. Miquéas Dantas _de MoraiS 
027. Marlene de Moraes 
028. Saildfa Maria Rossi 
029. _José Roberto -Leite-de Matos 
030~ : Eooque Pereira de .So1,1sa· 
031. Roberto Luiz Meneses Silva. 
032.Ranilton Monteiro Nev!'!s 
033. Sônia Maria da Trindade Fátima 
034. Marilda Machado F. Rodrigues 
035.- José Paulo Botelho Cobucci 
036. -Arvando Ferreira de Resende 
037. Eugênia Mafia Pereira Vrtorino 
038. Flávio RodrigUes Mcitta 
039. Cas~nd~:_a Nóbregã Rosas 
040. Rita Novaes da Paixão 
041. Belchiolína dos Reis Mendes 
042. Raimundo Nonato Santos Castro 
043. Maria Edwiges C. E. da Silva 
044. Honorato da Silva Soares Neto 

· 045. Edna de Lourdes Machado Silva 
046. Eduardo Santana da Silva 
047. Baltazar de Oliveira Gomes 
048. Airton Dantas de Sousa 

-~9: Onofre Deco da Silva 
050.- Ait1ônio Reinaldo Silva 
051. Sínaíde NaSc_ímento da S11va Santos 
052. Wilson Pereira Ramos 
-os3. Scipião Salustiano Botelho 
054. Valdevino ·dos Passos Unhares 
055. Rute Ribeiro da Silva 
056. Silvio Ferreira das Virgens 
057. José Rodrigues de Oliveira 
058. Alexandre Machado Vasconcelos 
059. Gilberto HeliatTI-Lima 
060. JoãO Candido de Oliveira 
061.- José Ricardo Soares Viterbo 
062. Maria- de Fátima ROsa Ribeiro 
063. Raimundo Fárias Ribeiro 
064. Francisco Carlos Morais Casas Novas 

-o65. Paulo Sérgio Ramos Cassls- -
066. Josué Rocha Gomes Guerra 
067. Wany CarlOs da Silva Ca1deraro 
068. Olga Maria Ferreira Porto 
069._ Francisco. Antônio Cavalcanti Cam~ 

pos 
070. Altay Figueiredo Ramos_ Souza 
071. Meyre Malena Alves Rodrigues 
072. Lúcia Bicalho Domingos 
073. Tristão Salustiano Botelho 
074. MarCelo Azevedo Larroyed 
075. José Vilela Filho 
076. Luciorriar da- Costa Rodrigues 
On. Francisco das Chagas Bezerra 

_ 0?8. Otílio Rodrigues Santa Cruz · 
079. Andreya Vieirq_Aiencar 
080. Marcos Aurélio Corrêa 
082. Denisf' Maria Vasconcelos !unes Pe-

reira 
082. Glauceni Nunes- de Sousa Hoffmann 
083. Sandra Maria Leão de Matos 
084. Lúcía Marli de Oliveira Souza Corrêa 
085. Janete Messina Morale .. -
086. Maria Dulce Vieira de QUeiroz C~pos 

087. Paulo Lourenço Rodrigues 
088. João B"'-tista Marques 
089. Tânia Mariã.-Santos Monte 

__ Q9Q. Enideie Silva Souza 
· 091. Luci Heler1a Siqueira Melo 

092. Sônia Versíani Cintra 
093. José_ Afonso do Couto Souza 
094. -Afdercy f:reitas Ma~ii;::l 
~95. Oeu~es _BoaVe_ntura Fárias Nery 

D - Categoria Funcional - Agente Ad-
ministrativo 

Concorrente: 1 

ConCeito 1 - 19~ 7 ~89 · 
Oasse "C', Ref. ~-27 para NM-28 

001. Manoel da Paixão Pereira da Cn,g _ 
1.3 - Grupo-ServiçosdeTransporteOfi
cial e Portária 

l - Categoria Funcional - Agente de 
Transporte- Legislativo 

Concofreiltes: 3 
Conceito 1 _- 19-7-89 
'Classe "Especial", Ref. NM-34 para NM-35 
001. João Ribeiro_dos SantOs 
002._ Valdetá:rio Ferreira 

Conceito 2 - 1?-1-90 
Oasse "Especial", Ref. NM<34 para NM-35 
001. Áureo Sá Mirand~ 

1.4 - Grupo - OutraS Atividades de Nfvel 
Superior 

I - Categoria Funcional- Contador 
Concorrentes: 4 
Conceito 1-19-7~89 

Classe "Especial", Ref. NS-22 para NS-23 
001. Adilson Ferreira do Nascimento 

Classe "B", Ref. NS~14 para NS~15 
001. Maria das Graças Costa Coelho 

Conceito 2-1.1.90 
Oasse "Espedal", Ref. NS-22 para NS-23 

001. Fernando José Saltar- da Rocha 

Oasse "B'~ Ref. NS-14 para NS-15 
001. Nanci Peres Pereira 

ll- Categoria Funcional - Técnico em 
Comunicação Social 

Concórrentes: 001 

Conceito 1 ..:....1.7.89 
Oasse "El", Ref. NS-15 para NS-16 
001. Paulo César Pinheiro Xavier 

1.4-Grupo: Artesanato 
I- Categoria Funcional - Artífice de Me-

cânica 
Concorrentes: QD2 

conceito 1-_].7.89 
Oasse "Especial", Ref. NM-29 para NM-30 
001. Félix dos Santos Filho 

Conceito 2- 1.1.90 
aasse "b", Ref. NM-24 para NM-25 . 
OOL Hermano Mariano de Almeida 

8-Categoria Funcional -Artífice de EJe
tricidade e Cómunic;a_ção 

Concorrentes: 003 · 

Conceito 1 -1.7.89 
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Oasse "Especia1", Ref. NM-29 pãra NM-30 
001. Ced_Ferreira Cóelho 

Qasse "D", Ref. NM-26 para NM-27 
001. Sebastiana Vieira Inocêncio 

Conceito_2 -1._1:90 
Oasse "Especial", Ref. NM-29 para NM..30 
001. OsvaldO Ourique de Aguiar-

m -Categoria Fundonal-Artífice de Car-
pintaria e Marcenaria 

Concorrentes: 005 

Conceito 1 --1.7.89 
Oasse "Especial", Ref. NM-29 para NM-30 
001. Lucas dos Santos 
002. Jair Alves Oliveira Casqueiro 
003. Joaquim Ortega Filho 

Conceito 2- 1.1.90 
Oasse "Especial", Ref. NM-29 para NM-30 
001. Lúcio José da Silva 
002. José AntôniO áa Silva 

ANEXOU 

Progressão Horizontal 

QUADRO DE PESSOAL 
DO SENADO FEDERAL 

Tabela Permanente - CLT 

2.1-Grupo-Atividade de Apoio Legislativo 
Categoria Funcional- Adjunto Legislativo 
Concorrentes: 001 

Conceito I - 1.1.89 
Oasse "Ú:nk:a", Ref. NS-15 para NS-16 
001. Lillan Nardo Freire 

U-Categoria Funcional - Assistente Le-
gislativo 

Concorrentes: 00.1 

.Cof!;ceito 2- 1.7.89 
Oasse "C", Ref. NM-32 para NM-33 
001. Carinem Montoro Ventura 

m-Categoria Funcional- Taquígrafo Le-
gislativo 

Concorrentes: 001 

Conceito 1 - 1.1.89 
Oasse "Espe<:ial", Ref. NS-24 para NS-25 
001. Vicente Roberto Sgreccia 

IV-Categoria Funcional -Assistente de 
Plenáfios 

Concorrentes: 003 

Conceito 1 ~ 1.7.89 
Oa~e "C", Ref. NM-22 para NM-23 
001. Pedro AméricO dos Santos Costa 
002. Antonio Alves Neto 

Conceito 2-1.1.90 
Oasse "C", Ref. NM-22 para NM-23 
001. José de Ribamar OUveir~ 

V-Categoria Funcional- Agente de Se-
gurança Legislativa 

Concorrentes: 038 

Conceito I - 1.1.89 
Oasse "D", Ref. NM-29 para NM-30 
001. Aloisio João Paulo 

ClaSse "C', Ref. NM-26 para NM-27 
001. _Jiddu Hamilton Dias Pereira 
002. -Ricardo Sum_ar de Souza 
003. Érico Vieira Casseb 
004. Jerione Hugo Borges 
005. Hamilton COsta de Almejda 
006. Cláudio de Azevedo Silva 
007. DomingoS Fernando N. Salgueiro 
008. Breno Braz Faria Júnior 
009. Jadson Medeiros de Morãis 
010. Reinaldo Pereira da Silva 
01 I. Evaldo Gomes B. da Costa 
012~ Jardson Matos Menezes 
013 .. Derlópidas Comes Neves Júnior 
014. Marcos Santiago Naud 
015. Fraridsco Carlos Melo Farias 
016. Francisco das O!agas Timbó 
017. Odorico Ferreira 

- 018. Antonio de Squza Barros 

Con9e"ito'2 ::..__ 1."1.90 
Classe "C", Ref. NM-26 para NM-27 
001. Valdo Pereira dos Santos. 
002. Roque da Silva Soares 
003. -Gidel Gomes Araújo 
004. João Luiz Machado_ 
005. Francísco Quintiliano da Silva 
006. _ Manoel Lourenço Ramos 
007. Walmir de Castro Sántos 
008. Emani Jefferson Argollo de Lucena 
009. Zulmira Josê de Machado 
010. Pedro Romeiro de Menezes 
011. Antonio Mansur 
012, (iijberto_José de Souza 
013. _ L~cijgério_JoSé ~e Souza 
014. Antonio Machado França 
015. João Gomes de Olinda 
016. Alfredo Labes Neto 
017. Hir<iin Damasceno Alelaf 
018. Djal!lla da Silva Leite 
019. Delza Maria de Oliveira Lima 

2.2.- Grupo -Outras A1iVidades de Nível. Su
perior 

1-Categoria Funcional- Médico 
Concorrentes:_ DOI 
Conçelto 1 -1.7.89 . -
aasse "Especial", Ref. NS~24 para NS-25 
001. ~~chel Eliz~ Collins Campedelli 

Categoria Funcional- Odontólogo 
Concorrentes:_ 001 

Conc-eito 1 - 1.7.89 
~ Classe "Especial", Ref. NS-24 para NS-25 

001. Antonia Ednilda Soares Souza de 
SOuza -

·categoria Funcional- Técriico em Comu~ 
nicação Social 
-Concorrentes: 002 · 

ConceitO 1 - 1 :fa9 
aasse_ "EspeCial", Ref. NS-23 para NS-24 
001. Luiz Alencar Monteiro 

Conceito 2 ..,..- 1.1.90-
Ciasse "Especial", Ref. NS-23 para NS-24 
001. Márcia Wei~ert de Abr~u Torelly 

-Categoria FunCtonal _:__ TécnicO erlr Legis-
Iasão e Orçamento - - - -

Concorrentes: 002 

Conceito 1 -1.7.89 
ClaSse "EspeCial", Re[. Ns-.23 para NS-24 
001. Fausta de Fátima Leite do Églto 

O;?nceito 2 -1_.7.89 
O asse "Especial", Ref. NS-24 para NS-25 
001. Pedro Gomes Salvador 

23 ~Grupo.:....,;Artesanato 
I-Categoria Funcional-Artífice de Elebi-

cidade e Comunicação 
Concorrente! 001 

Conc.~ito1-l.7.89- _ 
aasse "0", Ref. NM~24 para- NM-25 
001. L.Orentina Caixeta dos Santos 

II-Categoria FunCional-Artífice de Car-
pintaria e Marcenaria 

Concorte;nte$: 005, 

Conceito 1 - 1.1.89 
Oasse "D" Ref. NM-26 para NM-27 -

-001. Francisco Carlos Enes Patrão 
002. Franciscó Pereira da Silva 
003. _ Geraldo Anselmo do Nascimento 

Conceito 2-1.7.89 
Classe "D", Ref. NM-26 para NM-27 
001. Arnaldo de Jesus Ribeiro 
002.. P.le_~re ~o.c~a 

ATO DO PRI!SIDEN.lE 
N• 187, DE 1989 

O Sr. Presidente do Seriado Federal,no uso 
de suas atribuições l-egimeritais e em cuffipri
mento ao disposto no artigo 319 do Régula
mento Administrativo, resolve: 

Art. 19 Conceder Progressão Vertical aos 
servidores do Quadro Pessoal-do Senado Fe
deral, Parte Permanente e Tab~la Pem1anente 
- C L T, conforme relação constante dos 
Anexos_Iell_desteAto.. .. . .. _ 

Arl 2~" Os- efeitos decorrenteS deste Ato 
vigorarão a partir de 19 de julho de 1989. 

Art. _ 39 Este Ato entra em vigor na data 
de ~Ua _pu!>licação. • _ _ · _ ~ 

-Senadõ Federal, em 30 de junho de 1989. 
- SenadQr: Nel$on Carneiro, Presidente. 

ANEXO I 

Progressão Vertlcat 

Q(JAJjRODE PESSOAL DO 
- ~ SENADOI'EDl:RAL 

Parte Permanente - Estatutário 

1.1-_~_Po: Atlvidades de Apoio Legislativo 

r=- C8teg_oria FUncioflal - Agente de Se-
gurança Legislativa · 
. Da classe "D" - Ref. NM-33, para classe 
~Especial" - Ref. NM-34 

001. Herval Vieira Sarros 
002. Nilson de Oliveira _ . 
~. Eurípides Rosa da <:onceiçãp 

-- ·· _ Da classe "C" - Ref. NM-27, ·Para Casse 
· "il" - Ref. NM-28 . 

001. FrancisCo Paulino de Araújo 
002. Cosníe Fonseca de Ofivéira 
003. Pedro Gü da Paixão 
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12-Grupo: Serviços de Transporte Oficial 
e Portaria 

I-Categoria Funcional - Agente de 
Transporte Legislativo 

Da Cla_sse "D" .- Ref. NM-33, para classe 
"Especial" ~ Ref. NM-34 

001. Antonio Dias Rosa 
002. Juberto VIeira dos Santos 
003. Djalma Nobre de Carvalho 

1.3-GrupO: Artesanato 

I-Categoria Funcional - Artífice de Me· 
canlca 

Da classe "D" - Ref. NM-27, para classe 
"Especial" - Ref. NM'-28 

001. Sebastião Carlos da Rocha 

Da classe "C" - Ref. NM-22,_ pare classe 
"D" - Ref. NM-23 -

001. Odécio Cmvalho da Silva 

D-Categoria Funcional- Artífice de Ele-
tricidade e Comuicação -

Da Classe "D" - Ref. NM-27, para classe 
"Especial"' - Ref. NM-28 

001. , Wilma. Borges de Santana 

1\l'jEXO II 

Progressão Vertical 

QUADRO DE PESSOAL DO 
SENADO FEDERAL 

Tabela Permanente -C L T 

2.1-Grupo Artesanato 

I-Categoria Funciona] -Artífice de Es-
trutura de Obras e Metalurgia _ 

Oasse "C"-- Ref. NM-22, pafa classe "D" 
- Ref. NM-23 -

001. Inácio Alves dos Santos 

PORTARIA I'!• 027, DE 1989 

O Primeiro--Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regulamentares 
e tendo em vista os fatos constantes dos Pro
cessos n•• 001829789-0, 002096/89-7 e 
002!07/89-9, resolve:· · 

Repreender o selvldor CARLOS A<JRELIO 
QQEIROZ MONT(JR]L, Agente de Transporte 
Legislativo, matricula n~> 2581, do Quadro Per

. manente, com base no disposto nos ar:tlgos 
463, item I, e 466, item ~ do Regulamento 

·Administrativo do Senado Federal, por falta 
de cumprimento dos deveres. 

Senado Federal, I i de julho de 1989. -
~ador Mendes CIJJ]IJle~ Primeiro-Secretárío. 

PORTARIA I'!• 01, DE 1989 

O Diretor da Representação do Senado Fe
deral no Rio de Janeiro, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 472, item VI, da Resolu
ção n' 58, de 1972, e tendo __ em vista os fatos 
apurados por esta Diretoria, rel!fQive suspender 
o selvldor JUUBERTO PINHEIRO DA Sll V A, 
Guarda Segurança CLT, nos dias 29-6:-89, 
3Q.6..S9 e 1'~-7-89~ com base no dispOsto õos 
arts. 464 e 467 da mesma ReSolução, por 
. desobediência grave. 

Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1989. 
- Deusdedít .Miranda, Diretor da Represen
taçao do Senado Federal no Rio de Janeiro. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas_ de 
1' 6 30 de junho de 1989- art. 269, 
O. do Regimento Interno.) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À SANÇÃO DO . 

PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Projeto de Lei_ da Câmara n>? 4, de 1989 
(n"'1.515/89, na Casa de_origem), que introduz 
alterações nos arts. 325 e 581 do Código de 
Processo Penal. 
Sessão: 8-6-89 

-ProjetO de Lei da Câmara n<~ 3: de 1989 
- Complementar (n• 55189, na <:asa âe ori-
gem), que estabele"ce c~os de inelegibilidade 
e os prazos de sua cessação. 

Sessão: 14-6-89 
-Projeto de Lei da Câmara n'~15, de 1989 

(n9 2.458189, na -c~ de origem), de inciativa 
do Tribunal dé ContaS da União, que dispõe 
sobre a revisão dos vencimentos básicos da 
Magistratura do Tribunal de Contas da União 
e dos membros do Ministério Público junto 
ao mesmo Tribunal, e dá outras providências. 
Sessão; 28-6~89 

-Projeto de Lei da Câmara n<~ 16, de 1989 
(n9 2.459/89, na- Casa de Origem), de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, que_ dispõe so~ 
bre a -:evisão dos vencimetnos básicos da 
Magistratura Federal e dá outras providências. 
Sessão: 28-6-89 

___ -Projeto de Lei da Câmara n"' 17, de 1989 
(tt9 2.491189, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público da União, que dispõe 
sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
membros do Ministério Público da União e 
dá outras providências. 
Sessão: 28-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9 22, de 1989 
(n9 2.727/89, na Câsa de origem), de inciativa 
do Presidente da R~pública, _que autoriza a 
a- Petrobrás QLÚmica - (Petroquisa) a partiM 
cipcu:do capital de sociedade do Pólo Petroquí~ 
mico do Rio de Janeiro. -- - - --
Sessão: 30"-6-89 

-Projeto_ de Lei da Câmara_ n"' 19, de 1989 
(n9 2.114/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera a reda
ção da Lei ·n9 4.771, de 15 de setembro de 
~965, _e revoga as Leis n95 6.535, de 15 de 
junhodel978,e7.511, de7 de julho de 1986. 
Sessão: 30-6-89 

-Projeto-de Lei da Câmara n9 20, de 1989 
(n9·2.008/89, n~ Casa de origem), de inciativa 
do Presidente. da República, que altera a Lei 
n• 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 
sobre 211 Polític.a Nacional do Melo Ambiente, 
seus fins e mecaniSmos de formulação e apli~ 
cação, 211 Lei _nQ 7 .735, de 22 de fevereiro de 
1989, a Lein• 6.8Q3, de 2 de junho de 1980, 
a Lei n• 6.902, de 21 de abril de 1981, e dá 
outras providências. 
Sessão: 30-6-89. (extraordinária) . 

-Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1989 
(n" 2.116/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria o fundo 
Nacional do Meio Ambiente e dá outras provi~ 
dências. 
SesSão: 30~-6~89 (eXtrãórdinária). 

-Projeto de Lei da Cãrriaia n<:> 14, de 1989 
(n" 1.923/89, na Casa de Origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria a Comis
são Coordenadora Regional de Pesquisas na 
Amazônia - (Carpam) e dá outras providên
cias. 
Sessão: 30-6-89 (extraordinária). 

...... Projeto de Lei da Câmara n'~ 18, de 1989 
-(n"' 1.924/89, na Casa de origein), de inciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre 
a pesquisa, a experimentação; a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o arma

_;zenamen:to, _a c·omerCiãlização, a propaganda 
_5=omercial, a utilização, a importação, a expor
tação, o destino final dos resíduos e embala
gens, o registro, a classificação, o controle, 
a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins e dá outras provi-
.dências. " 
Sessão: 30-6-89 (extraordinána). 

-Projeto de Lei da Câmara _nl' 6, de 1989 
(n9 1.709/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera o art 
8'~ da Lein" 5.809, de 10 de outubro de 1972, 
que dipõe sobre a retribuição e direitos do 
~pessoal civil e militar da União no exterior. 
Sessão: 30-6~89 (extraordinári~). • 

-Projeto de Lei da Câmara _n9 23, de 1989 
(n" 2277/fJ9, ria casa--de origem), -de indat.iva 
do Presidente da República, que cria o regiine 
de permissão de lavra garimpeira, extingue 
o --~ime de matrícula, e dá outras providên
cias. 
Sessão: 30-6-89 (extraordínárla). 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À SANÇÃO DO 

GOVERNADOR DO 
DISTRffO FEDERAL 

-Projeto de Lei do DF n9 4, de 1989, de 
iniciatiVa do Governador do Distrito Federal, 
que altera a estrutura das categorias funcio
nais de Assistente Social, Técnico em Comu
nicação Sodai;-Enfermeíro, Çiéógrafo, Sodo
lógo e Nutrlclonista, do Grupo Outras Ativida~ 
des de Nfvel Superior, do Plano de Oassifi· 
cação de Cargos instituído pela Lei n~ 5.920, 
de 19 de setembro de 1973, e dá outras provi
dências. 
Sessão: 19-6-89 

-Projeto de Lei do DF n~-22, de f989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede-
~. que reajusta os vencimentos: salários, sol
dos, proventos, pensões e demais remune
rações dos servidores civis e militares da Ad
miniStração Direta, das Autarquias e das Fun~ 
dações Públicas do Distrito Federal, e dá ou~ 
tras providências. 
Sessão: 1 <~~6~89 

-ProjetO de Lei do OF n9 5. de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que conta em dobro o tempo de serviço efeti
vamente prestado em Brasília, no período 
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compreendido entre 21 de abril de 1960 e 
20 de abril de 19Ç2, por funcionários 'civis 
do Governo do Distrito.F'ederal. 
Sessão: 2-6-89 

-Projeto de Lei do Senado n~ 280, de 1985 
-DF de iniciativa do Presidente da República, 
que concede pensão especial à Senhora Zilda 
Moraes Rêgo Cantanhede; viúva do Doutor 
Plínio Cantanhede, ex-Prefeito do Distrito Fe
deral e dá outras providências. · 
·sessão: 8-6-89 

-Projeto de L.ei do DF n9 8, de_ 1989, 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 ·provi-
dências. -
Sessão: 13-6-89 

-Projeto de Lei. do DF n' 13, de 1989, 
de lnidativa do Governc;~dor elo Distrito Fede
ral, que faculta o direito de opção pela apOSén
tadorta à conta do Distrito Federal a ex-servi
dores do Quadro Suplementar de Pess~ do 
Distritq Federal e dá outras_ providêridas. 
Sessão: 15-5-89 . 

-Projeto de Lei do D_Fn' 7; d~ 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que institui normas para atualizaçãO monetária 
de débitos com a Fazenda Pública do Distrito 
Federa]. altera o Decreto~Lei n>;l 82, de 26 de 
dezembro de 1966, e dá outras providêriciaS. 
Sessão: 16-6-89 

-Projeto de Lei do DF n' 14, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito-Fede
ral, que suspende a apllcação da Lei n9 8, 
de 29· de dezembro de 1988, no periodo que 
menciona.* 
Sessão: 16-6-89 

-__Projeto de Lei do DF n' 24, de 1989, 
de iniciativa do Tribunal de Contas do Distrito 
F:,ederal, que dispõe sobre a revisão dos venci
mentos básicos dos Conselheiros e Auditores 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
dos membros do Ministério Público junto ao 
mesmo Tribunal e dá outras providências. 
Sessão: 27-6-89 · 

-Projeto de -~i do DF n"' 10, de 1989, 
de iniciativa do Governador do D.iffi.trito Fede
ral, que cria e e>.tingue u~4ad~s. orSãniccis 
na Secretaria de Se_guraJ.ls:a Públtca do Distrito 
Federal, e dá outra~ providências. 
Sessão: 27-7-a9 -

-Projeto de Lei do DF n9 27, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrtto Fede
ral, que autoriza o Poder Execl,ltivo _a a-bO.r, 
ao orçamento do DF, créditos adicionais até 
o limite de NCz$ 330.000.000,00 (trezentos 
e trinta milhões de cruzados novos), e dá ou-
tras providências. · 
Sessão: 28-6-89 

-Projeto de Lei do DF n9 -1 i, de· i 989, 
de iniciativa do governador do Distrito Federal, 
que institui a Adídonal do Imposto de Renda 
e Proventos de qualquer natureza previsto no 
art. 155, inciso ll da Constituição Federal 
Sessão: 28-6-89 

-Projeto de Lei do DP n~ 2o, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que reestrutura o Grupo-Direção e Assis
tência Intermediárias, de que trata a Lei n9 

6.762~ile ~8 de dezembro de 1979, e dá outras 
prOvidências. 
Sessão: 29-6-89 

.:--ProjetO de Lei do DF n' 21, de 1989 
de in!clativa do .Governador do Disti:ito Fede~ 
ral, que estabelece a carga horária dos servi
dores civis da administração_ direta e autár
qufca'"'e das ftJndações públicas do Distrito 
FederaL 
Sessão: 29'6·89 

-Projeto de lei do DF n• 28, de 1989, 
de iniciativa do-OàVemador do Distrito Fede
ral, que cria a carreira Auditoria Tributária, fixa 
os valores de seus vencimentos e dá outras 
providências. 
Sessão: 30'6-89 (extraordinária) 
~Projeto de Lei do DF n• ~2. de 1989, 

de iniciativa do Govemaâor do Distrito Féde
ral, que aprova tabelas das fundâ.ções Públicas 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 
Sessão: 30"-6-89 (eXt:T"aordinária) 

PROJErOS APROVADOS E 
. · . ENViADOS À PROMULGAÇÃO 

~--=-- l7rOJ_~o de ResÕluçã.o n~ 26, de i~. q!Je 
autoriza o Govemó do Estado_ do Mato Grosso 
a~eãllzar operação de crédito externo no valor 

. de lJS$ _80,000,000.00 (oitenta milbões dé dó-
lares americanos). - - · 
Sessão: 19-6-89 

- Projefu de Resolução n9 29, de 1989, qUe 
autoriza o Governo _elo Estado. do Paraná a 
contratar operação de empréstirrlo externo no 
valor de QS$ 1.00,000,000.00 (cem milhões 
de dólares americanos). 
Sessão: 7-6-89 

-Projeto_ de Resolução n9 30, de 1989, que 
autõriza a CoiTl_l)ànhia de Gás de _São Paulo 
--~ONGÁ.S, a contratar operação de crédito 
externo no valor de (.IS$ 94,000,000.00 (no
venta e quatrO fnilhões de dólares america
nos). 
S.Ssão: 8-6:89 

-_,--Frojeto ~ Resolução n~ 183, de-1988, 
- de iniciativa da Ct>missão Diretor<;~., qtie revc:wa 
ó ftem VI do art. 406 e o art. 412 do Regula
men:tõ-J\dministrativo do Senad_o F:Eideral, 
30'ovado pela Resolução n"' 58, de 1972. 
sessão: 9"'6-89 

- ____:_Projeto de Resolução n~2o, de 1989, que 
aprova as c-ontas do Governador do Distrho 
Federa1, referentes ao eXerdcto de 1987, res
salvadas as responsabilidades imputáVeis a 
gestores por infrações legais e danos patrimo
J1ials de_ qualquer espécie. 
Sessão: 9-6-89 

-Projeto de Resolução n~ 28, _de 1989, que 
autoriza a República Federativa do Brasil, atra
Vés do_ Ministério da Aeronáutica, a realizar 
operação no valor de (JS$ 35,000,000.00 (trin
ta e cinco milhões de dólares americanos). 
Sessão: 15-6-89 , 

. -Projeto de Resolução n9 31, de 1989, que 
autoriza o Governo da União a celebrar contra
fos b:il_aterais no val"r d-e us$ 
1,765,085,095.00 (um bilhão, setecentos _e 
sessenta e cincO milhões, oitenta e cinco mil 
e noventa e cirn:o dólareS ámertcanos), junto 

aos governos d,e paises credores no _âmbito 
do chamado "Oube de Paris". 
Sessão: I 5-6-89 .. 

-Projeto de Resolução n~ 32, _de 1989,-qlie 
autOrizá o Governo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados novt>s, a 
1380.000,02 Obrigações do Tesouro Nacio
nai-OTN. 

Sessão 21-6-89 
-Projeto de ResoiUÇão n~ ·:ü, -de ·i 989, que 

-autoriza o-Governo do Estado da Bahia a emitir 
Letras financeiras do Tesouro do Estado da 
Bahia -:- LFTBA, em substituição a 
21.221.939,00 Obrigações do _ _Tesoui"q da
quele Estado da Bahia -~OTBA 

Sessão: 2 I -6-89-

-Projetod,eResoluçãon~34, de 1989,qUe 
autoriza o O_overno da-União, através do Minis
tério do Exér<::ito, a contratar operação de cré
ditO externo no valOr de Us$ 22,384,095.92 
(vínte e dois milhões, trezentos-~- oitenta e Oi~ 
·tenta e- 'Ciuatro miVnOventa. e cincõ dó1ãres 
.americanos e novehta ·e dois·centavos), junto 
a um consórcio de Dances franc.eses liderados 
pelo Banque Nationale de Paris. --

Sessão 27w6-B9.-
- Projeto de ~sqlução no 36,, de 1989, que 

autoriza o Góvemo da Cfníão a co-p.tratar opera
ção de crédito externo_ no valor de FF' 
240.000.000.00 (duzentos e qUarenta milhões 
de francos franceses) a sereJll repassados ao 
Estado de São Pau1o, atravéS do Banco do 
Brasil SIA 

Sessão: 27-6-89 

-Projeto de Resolução n~ 37, de 1989, que
autoriza o Governo do EStado do Tocantins 
a coritratar operação de crédito externo no 
valor de (Is$ 400.000.000.00: (quatre<ent9s 
milhões de dólares americanos), junto a um 
sindicato de bancos esl:raJ].geirQs. __ _ 

SesSãO: 28-6-89 - --
~Projeto de Resolução n~ 38, de 1989, que 

aUtoriza o Qovemo da Cinião a contratar opera
ção de crédito externo suplementar, no valor 
de três milhões e novecentos míl marcos ale
mães, junto ao Banco da Bavária~ 
-_ -SeSSã~:_30-6-8_9 (extraordinária) 

_..:._J?rojeto de Re~l~çã9n~-3g;-"de i989, que 
autOriza a Campanhia Vale do Rio Doce
CVRD! a__ contratar operação de crédito exter
no, COrri garantia de União, no valor de dojs 
rhilhões, setecentos e. vinte um mil e seiscen-
tos dQiares · 

sessão: 30-6~89 (eXtrci.ord\nária '). dering, 
juirto a VB- AHB Takraf Exp6rt import da 
República Alemã. 

-PrOjeto-dei ReSol!Jçâo n'40, de 1989, que 
autoriza o Qovemo do Estado do Ceará a con
tratar operação de_ crédtto no valor de DM 
15.000.000.00,(quinze milhõeS de marCos ale
mães), junto ao Kreditanstalt fur wiederaufbau 
-KFM . 
-Sess~o:_30-6-89 (extraordi[láFifl). 

-Projeto de R~solução n' 41,"de 1989, qlle 
autori;a -o GovemQ do ~s,tado dÕ"Rio_ de_Jai1.ei
r0 a·ernitir L_etras Financeiras dO TesOurQ dO 
Estado do Rio de Janeif0-LF1RJ em substi-

-~ 

--~ 
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tuiç:ões a 80.427.825 Letras Fmanceiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LF!RJ. 

Sessão: 30-6-89 (extiãordinária). 
-Projeto de Resolução n9 42, de 1989, que 

rerratifica a Resolução no 434, de 1987. 
Sessão: 30-6-89 (extraordináda). 
-Projeto de Resolução n" 44, de 1989, que 

autoriza o Governo do Estado de Alagoas a 
contratar operação de crédito externo no valor 
de (JS$ 200.000.000.00 (duzentos milhões de 
dólares americanos) 

Sessáo: 30-6-89 (extraordinária). 
-Projeto de Résolução n" 44, de 1989, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê, Estado 
da Bahia a contratar operação de crédito no 

valor correspondente, 168.00,00 (cento" e ses
senta e oito mil) Obrigações do Tesouro Na
donal)-OTN 

Sessão: 30-6-89 (exfrãordinária). 
-Projeto de Resolução n" 45, de 1989, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de ilhéus, Esta
do da Bahia a contratar operação de emprés
timo externo no valor de US$ 50.000.000.00 
(cinquenta milhões de dólares americanos) 

Sessão: 30.6.89 (eXtraordinário). 

PROJETOS !\PROVADOS E 
ENVIADOS À r::J..MAAA 

DOS DEPillADOS 

-Projeto de Lei do Senado n917, de 1989, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 

proibe a existência de celas para castigo de 
presos e dá outras providências. 

Sessão: 2-6-89 
....:... Projeto de Lei do Senado n9 38, de 1989, 

de autoria do Senador Louremberg Nunes Ro
cha, que suprime o item V do art. 176 e acres
centa wn item Vaoart. 177, renum~rando-se 
os dema1s na lei n9 4.737, de 15 de junho 
de 1965 (Código Eleitoral). 

Sessão: 2-6-89 
-Projeto de Lei do Senado n9 :;?:,3, de 1989, 

de autoria do Senador Jut.ahy Magalhães, que 
estabelece normas para a privatização das em
presas públicas e de economia mista, e dá 
outras providências. 

Sessão: 9-6-89 
-Projeto de Lei do Senãdo n9 24, de 

1989-Complementar, de autoria- do- senador 
Ruy Bacelar, que estabelece normas_ para o 
adequado tratamento tributário do ato coope
rativo. 

Sessão: 14-6-89 
-Projeto de Decreto Le_gislativo n9 3, de 

1989, de autoria da Comissão Diretóra, que 
acrescenta parágrafos ao art. 4°, do Decreto_ 
Legislativo n9 72, de 1988, que "dispõe sobre 
a remuneração dos membros do Congresso 
Nacional". 

Sessão: 14:6-89 
-Projeto de Lei do Senado n9 34, de 1989, 

de autoria do Senador Jorge Bomhauens, que 
dispõe sobre o exercido das atividade_s de pos
to revendedor de derivados do petróleo e ál
cool etílico combustível e dá outras providên
cias. 

Sssão: 19-6-89 (por competência termina
tiva de comissão}. 

-PrOjeto de Lei do Senado fl9 49, de 1989, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que dis
ciplina a venda das reservas de ouro do País 
no mercado internacional e dá outras provi
dências. 

Sessão: 26.:6-89 (por competência termi
nativa de comissão). 

-Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
·dá competência ao Senado Federal para apro
vação préVia à escolha dos titulares dos cargos 
que especifica. 

Sessão: 26-6-89 (por competência tenni~ 
nativa-de comissão). 

-Projeto de L_ei do Senado nç 7, de 1989, 
de autoria do Senadot Ruy Bacelar, que altera 
a Lei n9 6.015, de 31 dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os registres públkOs e dá outras 
providências. 
. Sessão: 29-6'89 

-Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 42, de 1989 (n• 243/87. na Casa de origem), 
que cria cargos de Especialista em politicas 
Públicas e Gestão Governamental, fJXa o valor 
de seu vencimento e dá outras providência. 

Sessão: 30-6-89 (extraordiriáda). 

-Substi4Jtivo ao Projeto de Lei da Cãnlara 
·nç 9, de 1989, (1.710/89, na Casa de origem), 
que- regulamenta o arl 159, inciso I, alínea 
c, da Constituição Federal, institui o Fundo 
Constltt.icional de Financiamento do Norte-F
Nb, O F'undo Constitucional de Financiamen
to do Nordeste-FNE e o Fundo Constitucional 
de Finandamento do Centro-Oeste e-dá ou
tras providências. 

Sessão: 30-6-89 (extrac:m:liilária)._ 

PROJETO APROVADO E 
ENVIADO À COMISSÁO 

DIRETORA PARA REDAÇÃO FINAL 

-Projeto de Lei do Senado n9 132, de 
I 989, de iniciativa da ComiSsão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que regulamenta 
o art 99 da Constituição FE"'~' 

Sessão: 21-6-89 

PROJETOS RE "'RAOOS E 
ENCAMINHADOS AO-ARQUIVO 

~Projeto de Lei do Senado n9 114, de-
1988, de autoria do Senador Gerson Camata, 
que mantém o atual sistema de ~butação pa
ra todas ãs exportações de produtos in_dustria
lizados semi-elaborados.'" 
Sessllo: 1-6·89 

-Projeto de Lei do DF n9 6, de 1989, de 
autoria do Senador Meira Filho, que autoriza 
o GovemQ do DisbifO Federara alienar os imó
veis que especifica, e dá outras providências. 
Sessão: 19~6-89 

-Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1988, 
de autoria do Senador Mauricio Corrêa~ que 
dispõe sobre a escolha e nomeação do Procu
rador-Geral de J.ustiça do Distrito Federal e 
T errltórios. 
Sessão: 21-6-89 

. PROJETO ARQ(]!VADO NOS 
TERMOS DO ARTIGO 278 
DO REGIMENTO IN1ERNO 

-Projeto de Lei do Senado n9 80, de 
1986-DF, de iniciativa da Comissão do Disbito 
Federal, que retifica sem ânus, a Lei n9 7.426, 
de 17 de dezembro de 1985,_ alterada pelo 
Decreto n9 9.320, de 14 de março de 1986, 
que "estima a receita e fixa a despesa do Dis~ 
trito Federal para o exercido financeiro de 
1986". 
Sessão: 12-6-89 

PROJETOS DECLARADOS 
PREJUDICADOS E 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

-Projeto de Lei do Senado n9 153, de 1978 
- Complementar, de autoria do Senador 
-Franco Montara, que permite aos assalariados 
a ub1ização do PIS-Pasep para o custeio de 
curso superior feito pelo próprio interessado 
ou por seus dependentes. 
Sessão: 2-6-89 

-Projeto de Lei doSenadon9159,de 1978 
-Complementar, de autoria-do Senador Nel~ 
son Carneiro, que dispõe sobre a obtenção 
de empréstimo simples pelos servidores públi
cos, dos recursos gerados pelo Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor PúbUCQ 
(Pasep). 
Sessão: 2·6-89 

-Projeto de Lei do Senado n9 252, de 1978 
-Complementar, de autoria do Senador Nel--
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n9 26, de 11 de setembro de 
1975, que dispõe sobre P[S-Pasep, para o fim 
de autorizar a concessão de empréstimos sim-
ples aos participantes do fundo. 
·sessão: 2-6-89 · 

-Projeto de Lei do Senado no 330, de 1978 
- Complementar, de autoria do Senador 
Franco Montara, que estabelece a participa
ção de representantes dos trabalhadores e dos 
funcionários na administração do PIS-Pasep. 
Dispõe sobre a descentralização do PIS-Pasep 
e _sua administração nos municípios. Deter
mina que os recursos do PI$-Pasep serão apli
cados preferencialmente no financiamento d_a 
produção de alimentos, vestuário, habitação 
e outros bens de uso ou consumo popular. 
Sessão: 2-6-89 

-Projeto de Lei da Cârnéll:a_n9 88, de 1,976 
(no 1.1 06n5, na Casa de origem), que dá nova 
redação aos §_§__ 39 e 49 do arl ~ da_ ~i n9 
5.584, de 26 _de junho de 1970, qite-"dispõe 
sobre normas de direito processual do traba
lho, altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, disciplina a concessão e 
prestação de assistência judiciária na Justiça 
do TrE!halho, e dá outras providêr1das. 
Sessão: 5-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n91_4_l_,_de_ _1977 
(n9 1.068/75, na Casa de origem), que dis~ 
sobre o trabalho do exc~cional nas oficinas 

_ protegidas e em trabalho competitivo. 
Sessão: 5-6-.89 . . _ _ 
_ -Projeto de Lei da Câmara n921, cl~ 1980 
(n9 1.015n9, na Casa -de origem), que acr~-
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centa parágrafo ao arl &' da Lei n" 5.107 de 
13 de setembro de 1966_, (Jue cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de ServiçO, e dá outras 
providências. 
Sessão: 5-6-89 

-Projeto de Lei do Senado n~ 50, de 1979 
-Complementar, de autoria do Senador Nel-
son Carneiro, que introduz alterações na Lei 
Complementar n9 26,_de 11 de setembro de 
1975, que unificou o Programa de Integração 
Social (PIS) -e o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep). 
Sessão: 5-6-89 

-Projeto de Lei do Senado n" 53, de 1979, 
de autoria do Senador Nelson carneiro, que 
acrescenta e altera disPositivo na Lei n9 6.179, 
de 11 de dezembro de 1974, que instituiu am
paro previdenciário para os maiores de setenta 
anos e para os inválidos. 
Sessão: 5·6-89 

-Projeto de Lei do Seriado n9 1,52,-de 1979 
- Complementar, de autoria do Senador 
Franco Montara, que permite aos assalariados 
a utilização do PISIPasep para custeio de_curso 
superior feito pelo próprio interessado ou por 
seus dependentes. 
Sessão: 5·6·89 

-Projeto de Lei do Senado n9 196, de 1979 
- Complementélr, de autoria do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o paga
mento de pensão aos dependentes do traba
lhador rural falecido antes de 31 de dezembro 
de 1971. 
Sessão: 5-6-69 

-Projeto de Lei do Senado n9153, de 1980 
- Corriplementar, de autoria do Senador 
Franco Montoro, que estabelece que o PIS-Pa
sep terá correçã"o anual com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor. 
Sessão: 5-6-89 

-Projeto de Lei do Senado rr' 217, de 1980 
-Complementar, de autoria do Senador Hen-
rique Santillo, que faculta aos participantes do 
Fillfdo de Participação PIS-Pasep a utilização 
do saldo de seus depósitos para construção 
da casa própria ou aquisição de imóvel já edifi-· 
cada, 
Sessão: 5·6·89 

-Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1981 
(nç 435{79, na Casa de origem), que inclui 
a filha desquitada, divorciada ou viúva entre 
os beneficiários do servidor público federal ci
vil, militar ou autárquico, 
Sessão: 6-6-89 

-Projeto de Leida Câmara n9 109, de-1981 
(n9 337 {79, na Casa· de origem), que acres
centa parágrafo ao arl 791 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
Sessão: 6-6-89 

-ProjetodeLeidaCâmai'ãn9 133,.de 1981 
(n9 4.630/81~ na·caSa de origem), que estabe
lece, atendendo ao disposto no art. 175 da 
Constituição Federal e na Emenda ConstitU._
ciona1 nç 12, de 1978, normas de amparo à 
pessoa deficiente e detennina outras provi
dências. 
Sessão: 6-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1982 
(~9 687 {79, .na Casa de origem), que assegura 

a contagem do tempo de seJV:iço prestado 
por docente::~, nas condições que especifica. 

Sessão: 6-6-:S9 
--~-Projeto de Lei do Senado n" 71, de 1981, 
de autoria do Senador Roberto Satumino,-que 
acrescenta parágrafo único ao art. 3? dci De
creto-Lei n9 594, de 27 de maio de 1969,-que 
instituiu a loteria esportiva federal. 
Sessão: 6-õ-89 - -

-Projeto de LeidoSenadon.;- 160,de 1981 
-Complementar, de aUtOria do Senador Nel-
son Carneiro, que introduz alteração na Lei 
Complementar n" 11, de 25 de maio de 1971, 
que instituiu o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Prorural). 
Sessão: 6-6-89 

-Projeto de Lei do Senado 0'1260, de 19-8'1 
. -Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que alte'ra dispositivo da Lei 
Corriplementar n" II de 25 de maio de I971, 
que- instítUiu o Prorural. 
Sessão: 6-6-89 

-Projeto de Lei doSenadon"287, de 1981 
- Complementar, de autoria do Senador Lá-
zaro Barboza, que altera a Lei Coriiplementar 
n"26;Cle 11 de setembro de 1915,peimíffndo 
a utilização da conta individual do PIS-Pasep 
para saldar débito perante o Programa de Cré
dito Educativo. 
Sessão: 6-6-89 

-ProjetodeLeidoSenadon9293, de 1981 
-Complementar, de autoria do Senador Nel-
son Carneiro, que introduz alteração na Lei 
Complementar n" 11, de 25 de maio de 1971, 
que criou o Prorural. 
Sessão: 6-6-89 

.-....=..- Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1982 
(n9 362!79, nã- Cá.sa de Origem), que altera 
a redação do art. _ I 89 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, e· determina. 
outras providências, 
Sessão: 7-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 104, de 
1982 (n"' 2.r('ltJfi9, na Casa de origem), que 
modifica a rE::, .JÇ .. 'J do art. 1? da Lei n? 4281, 
de 8 de novembro de I 963, que "institui abono 
especial, em caráter permanente, para apo
sentados da Previdênda Social", 
Sessão:·'l-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n" 11 O, de 
1982 (n9 1.569n9, na Casa de origem), que 
assegura a tódo empregado o salário-assidui
dade:~_ e determina outras providências. 
Sessão: 7-6-89 

- Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1981 -Complementar, de autoria do Sena
dor Nelson Carneiro, que introduz alterações 
na Lei Complementar n~ I 1, de 25 de maio 
de 1971, que criou o Prorural. 
Sessão: 7-õ-89 ' 

- Projeto de- Lei do Senadq_ n" 312, d~ 
1981 -Complementar, de autoria do Sena
dor ~elson Carneiro, que acrescenta dispo
sitivo _à Lei COmplementar no 11, de 25 de 
~aio de 1971, que instituiU o Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural 
Sessão: 7-6-89 

-Projeto de-Lei do Senado n~-339, de 
1981 -Complementar, de autoria do Sena
dor Humberto Lucena, qu~ acrescenta dispo
sitivo à Lei COmPlementar n"' 26; _de ll de 
setembro de 1975, que unificoU o PIS·e o 
Pasep. 
Sessã0:~7-6-89 

- Projeto de Lei do Senado no 342, de 
1981 -Complementar, de ãutoria_do Sena
dor- Nelson CarneirO, que introduz alteração 
na Lei Compl~mentar n~ 11, de 25 de maio 
de 1971, que institUiu o Progrélma de Ass~ 
tência ao Trabalhador Rural, 
Sessão:--7-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 1 o; de 1983 
(n9 170/83, n~d)i5a Çe _origem), _qUe iriStitUI 
o_seguro-desemprego. 
Sessão: 8-6-89 

- Projeto de Lei da_ Câmara n"" 223, de 
1983 (n~ 3.322/80, ha Casa de origem), que 
assegura ao aposentado por invalidez que re
toma à ãtividade, ap6s se re-cuperar parcial
mente, ou para trabalho diverso do que habi
tualmente exercia, direito a manter seus pro
verltos. -
seSsão: 8.:tl-8ff 

- Projeto de Lei da Câmara n9 227, de 
1983 (n' 2.555n9, na Casa de origem), que
altera dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943, estabelecendo 
regime especial de férias para os tripulantes 
de unidades mercantes. 
Sessão: 8-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 243, de 
1983 (n' 6.200/82, na Casa de origem), que 
altera a Lei n9 3.373, de 12 de 1958, que "dis
põe sobre o Plano de Assistência ao Funcio
nário e sua Família, a que se referem os arts . 
161 e256daLeiden9 -1.711,de26deoutubro 
de 1952, na parte que diz respeito à previ
dência. 
Sessão: 8-6-89 

- Projeto de Lei do Senado n'1 1, de 1982 
- Corrfpleffientar, de autoria do Senador Nel-
son Carneiro, quê icresCénta dispOsitlvo à Lei 
Complementar nç 11, de 25 de ffiaio de 1971, 
para o fim de atribuir competênda fiscaliza
dora às entidades sindicais de trabalhadores 
rurais, relativamente à prestação de serviço 
de saúde. 
Sessão:- S:6-89 

- Projeto de Lei do Senado n9 102, _·de 
1982-- Complementar, -de autoria do sena
dor Nelson Carneiro, que introduz alterações 
na Lei Complementar n9 1 1, de 25 de maio 
de 1971, que instituiu o Prorural. 
Sessão: 8-6;-~ _ _ __ .- -.. _ 

--:-_Projeto de Lei do Senado ri"48, de 1983 
- Y,mplementar, de autoria do Senador Ál-
varo Dias, que introduz alterações ao _art. 4~ 
da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio 
de 1971, que criou o Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural - Prorural. 
Sessão: 8-6-89 -· 

- Projeto de Lei do Senado n? 4'9, de 1983 
- Comp_Iementai, de _autoria do Serlador _ÁI~ 
varo Dia-s, Que Clispõe::sobre a concessão do 
benefício auxílio-doença ao trabalhador rural. 
Sessão: 8-6-89 · · -
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- Projeto de Lei da Câmara n~ 173, de 
1983 (n• 5.567/81, na Casa de oógem), que 
acrescenta dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n" 5A52, de 1" de maio de 1943, para o fim 
de conceder estabilidade provisória ao empre
gado que ingressar em juízo com reclama
t6ria. 
Sessão: 9-6-89 . . . 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 224.- de 
1983 (n~" 600n5, na Casa de- Origem), que 
altera dispositivos da Consolida_ç_ão .das (,.eis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5A52, de 1~> de maio de 1943. 
Sessão: 9-6-89 _ . 

- Projeto de Lei da Camara no 257, de 
1983 (n• 1.658/75, 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 
Sessão: 9-6-89 
~ Projeto de Lei do Senado n"" 105, de 

1982 - Complementar, de autoria do Sena
dor Nelson Carneiro, que introduz alterações 
na Lei Complementar ·n9 11, de 25 de maio 
de 1971, que instituiu o Prorural 
Sessão: 9-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n" 1, de 1983 
(n' 3.(127/80, 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. 
Sessão: 12-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara no 12, de 1983 
(no;. 283n9, na Casa de origem), que não per
mite sejam os proventos da aposentadoria por 
invalidez de valor abaixo do salário mínimo 
regional. 
Sessão: 12-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 49, de 1983 
(n' 4295/81, na Casa de origem), que acres
centa dispositivo ao art. 89 da Lei n" 5.107, 
de 13 de setembro d~ 1_9_66- Fundo de Ga
rantia do Tempo de SeiViço. 
Sessão: 12-6-89 

- Projeto de Lei da Câfnara n978, de 1983 
(n<? 1263n9, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao art. 487 da ConsoUdação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 19 de maio de 1943. 
Sessão: 12-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 80, de 1983 
(no;. 1246n9, ria Casa de origem), que altera 

·a red"ação d'o art. 29 da Lei n" 6. 179, de 11 
de dezembro de 1974. 
Sessão:· 12-6-89 

- Projeto de Lei. do Senado n9 .133, de 
1983, de autoria do Senador Roberto Campos, 
que reforça o Fundo de Assltência ao Desem
prego e dispõe sobre o awa1io-desemprego. 
Sessão: 12-6-89 . . ____ -

- Projeto de Lei do Senado, n~ 134, de 
1983, de autoria do Se:oadqr Ro_berto Campos, 
que estabelece á livre negociação salarial e 
dá outras providências. 
Sessão: 12-6-89 9 

- Projeto de Lei do Senaào n9 145, de 
1983 -Complementar, de autoria do Sena
dor- Henrique Santillo,_ que acrescenta dispo-

sitivo à Lei COmplementar no 26, de 11 de 
seterribro de 1975, que unificou os programas 
PIS e Pasep, visando possibilitar que os seus 
depósitos sejam utilizados na aquisição de ca
sa própria. 
Sessão: 12-6-89 

- Projeto de Lei do Sen,ad_o__n? 193, de 
1983 -Compleinentar, d~autoria do Sena
Qor Nelson Ca_meiro, que altera dispoSitivo da 
Lei Complementar n? 11, de ~5 de maio de 
1971, que instituiu o Prorural. 
Sessão: 12-6'89 

-Projeto de Lei do_Senadon~ 311, de 
1985- Complementar, de autoria do Sena
dor Jorge Kalume, que acrescenta dispositivo 
à Lei Complemen~r n9 26, de 11 de se~mbro 
de 1975, que "altera disposições da Legis
lação· que I:egul_a o Progrãma de Integração 
Social _(PIS) e o Progr-ama de Foirnação s:to 
PatrfinônTo do Servi dó r Público (Pasep )". 
Sessão: 12-6-89 

- Projeto_de Lei da Câmaran931, de 1983 
(no 4.524181, na Casa de origeJ1_1), que toma 
obrigatória a apresentação_-de certificado de 
regularidade de situação - CRS quanto ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGTS para Os 'firis que menciona. 
Sessão:-1_3-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 33, de 1983 
(n~ 4.283/81, na Casa de origem), que acres
centa paráQtafo ao art. 459 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de 1 ~ de maio de 1943. -
Sessão: 13-6-89 

- Projeto de Lei da Câmaran?41, de 1983 
(n~ 4.255/80, na Casa de origem), que acres-
centa parágrafo ao art. 791 da COnsolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre- _ 
to-Lei n9 5.452, de 1 ~de maio de 1943. 
Sessão: 13-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 58, de 1983 
(no 1.343179, na Casa de origem), que altera 
a redação do parágrafo único do art. 566 da 
CofiSolidaç~o das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 19 9e maio de 
1943, assegurando o direito de sindicalização 
aos empreg-ados das empresas públicas. 
sessão: 13-6-89 

_:_-Profeta de Lei da Câmara_n9 60, cie 1983 
(n9 ?.355n9, na. Casa de oriQem), que altera 
a redação do art. 3" da Lei n9 5.859, de 11 
de deZembro de 1972, a fim_ de garantir ao 
empregado doméstico o direitc? à gratificação 
natalina instituída pela Lei n9 4.090, de 13 de 
julho de 1962. ~ 

Sessão: 13-6-89 . _ . _ _ _ 
- Projeto de Lei dq _Senado n9 122, de 

1982- Complementar, de autoria do Sena
dor Nelson _Ccunelr.q,J:Iue acrescenta parágra
fo ónico ao art. 12 da Lei Complementar n9 
11, de 25 de maio de 1971, que dispõe sobre 
o Prorurll. 
Sessão· 13-6-89 __ _ 

- Projeto de Lei dÔ _Senado n9 124, de 
1982-..:.__ COmplementar, de autoria do Sena
dor Nelson Carneiro, que introduz modifica
ção na Lei_ Complementar no 11~ de 25 de 
maio de 1971, que instituiu o PrÓrural. 
Sessão:l3-6-89 

- Projeto de Lei do Senado n9 135, de 
1983, de autoria do St::midoi." ROberto Campos, 
que cria contratos de trabalho simplificados 
para facilitar novos empregos. 
Sessão: 13-6-89 -_ 

- Projeto de Lei do Senado n~ 136, de 
1983, de autoria do Sehador Roberto Campos, 
que autoriza a delegação de attvidade de previ
dência social a empresas privadas. 
Sessão: 13-6-89 

- Projeto de Lei do Senado n"_l:Z9_,_de 
1986, de autoria do Senador Passos Pôrto, 
que· dispõe sobre a prOteção do trabalho do 
empregado em serviço·domé:~lic.o e dá outras 
providências. 
Sessão! 13-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara f"i9 109,. de 
1983 ·(h~ 508/79, na Casa de origém), que 
dá nova redação ao § 39 do art. 543 da Conso
lidação das Leis _do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 1 ~ de maio de 1943. 
Sessão: 14-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 121, de 
1983 {n9 43gJ83, na CaSa_ de origem), que 
acrescenta parágrafo ao arl 130 da Conso
lidação das Leis do Tra5ã1ho, aprovãda pelo 
Decreto-Lei n" 5.452, de 19 de maio de 1943, 
para permitir que o período de férias seja des
dobrado em dois. 
Sessão: 14-6-89 

- Projeto de Lei da C"amara n9 125, de 
1983 (n~ 3.632/00, ilã C~sa de orlQem), que 
altera redação do caput do art. 392 da Conso
lidação das Leis ~o Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.45-Z, de 19 de maio de 1943. 
Sessão: 14-6-89 

- Projeto de- Lei"da Câmara n9 127, de 
1983 (n9 4.074/80, n;;,. Casa de origiri1), que 
altera a redação do caput do art. 19 da Lei 
n? 6.179, de 11 de dezembro- de 1974, que 
instituiu o arriparo-- preVidenciário ·para os 
maiores de 70 (setenta) anos e para oS invá
lidos. . 
Sessão: 14-6-89 

- Projeto de_ Lei da Câmara n9 131, de 
1983 (n9 4.546/81, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 195 da Conso
lidação d~ Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5_.452, de 19 de_maio de 1943. 
Sessã.o:.J 4-6-89 

- Projeto de Lei do Senado n~ 1 O, de 1983, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
modifica a redação do art. 6?, caput, da Lei 
n95.107, de 13 de setembro de 1966, elevando 
de I O para ~O o percentual ii ele previsto e 
referente à complementação do FGTS, a car
go· da empresa, pela rescisão de contra_to 
de trabalho sem justa causa. 
Sessão: 14-6-89 

- Projeto de Lei do Senado fl9 J 2, de 
1 ~83-Ç~ri'lplernentar; ~e auto~a do_ s~~~dor 
Nelson Carneiro, que introduz alterações na 
Lei Complementar n? 11, de 25 de maio de 
197 C ciue-lnstituiu o Prorural. 
Sessão: 14-6-89 · · - -

- Projeto de Lei do Sen.iâo n~ 137, de 
1983, de autoria do Senador Roberto Campos, 
que cria nas empresas privadas, como alterna-_ 
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tiva à dispensa de empregados, a dispontbi
lidade remunerada e dá outras providências: 
Sessão: 14-6-89 . __ 

- Projeto de Lei dq Sen~do n? 141, de 
1983, de autoria do Senador Roberto Campos, 
que agiliza as reduções_ de_jomada de trabalho 
e conseqüentes de salário para evitar dfspensa 
de pessoal. 
Sessão: 14-6-89 

- Projeto de. Lei do Se~ado n9 176;-- de 
1983, de autoria do Senador Hélio Gueiros, 
que restabelece a garantia da estabflidade pãi'a 
todos os empregados. 
Sessão: 14-6-89 

- Projeto de Leida Câmara_n"93, de 198:3 
(no? 3.471/80, na Casa de origem), que altera 
a redação do_ inciso III do a,rt. 89. cta Lei n9 
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 s~u 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, na-vigência do contrato de traOOiho. 
Sessão: 15-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1 9_83 
(n9 3.496/80, na Casa de origem), que revoga 
o art. 11 da Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 
1973, que altera a legislação da Previdência 
Social. 
Sessão: 15-6-89 

- Projeto de Lei do Senado n" 160, de 
1983-Cotllplementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 12 da Lei Complementar n9 11, 
de 25 de maio de 1971, _que dispõe sobre 
o Prorural. 
Sessão: 15-6-89 

--Projeto de Lei do Senado n" 189, de 
1983, de autoria do Se_nÇ1dor Roberto Campos, 
que dispõe sobre a antecipação parcelada da 
gratificação sa1arial e respectiva correção mo
netária e dá outras providências. 
Sessão: 15-6-89 

- Projeto de Lei do Senado n~ 157, d_e 
1984, de autoria do Senador_Ciastãci M.iiller, 
que proíbe o trabaJho em horas extraordinárias 
nas empresas que, no último qüinqüênio, te
nham reduzido o número de empregados. 
Sessão: 15-6-89 ------ ---

--Projeto de Lei da Câmaran9 71, de 1983 
(n9 2.156n9, na-Casa de origem), que altera 
o art. 459 da Consolidação dªs Leis do_ Traba
lho, aprovada pelo Decreto--Lei n9 5.452, de 
l 9de maio de 1943, que dispõe sobre o paga
mento de salários. 
Sessão: 16-6·89 

- ProjetodeLeidaCâmaran981,de 1983 
(n9731n9, na Casa de origem), dá nova reda
ção ao § 39 do _çu:t_. 670 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5A52, de 19 de maio de 1943. 
Sessão: 16-6-89~ _ 

,..:...__ Projeto de Leí_ da Câmara n" 137, de 
1983 (n9 4.084/80, na Casa de origem), que 
altera a redação do art. 12 da Lei n~ 5.1Q7, 
de 13desetembrode 1966, quecriouoFundo 
de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 
Sessão: 16-6~89 _ 

-Projeto de Lei do Senado n~ 121,_de 
1983-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acre~centa dispositivo 

à Lei Compleinentar n~ 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PLSIPasep. 
-]6,6-69 c -

- Projeto de Lei do Senad~ ·n~ 91, dé-
1985-Complementar, de autoria do Senador 
Carlos Alberto, que acrescenta dispositivo à 
Lei Complementar n" 26, de 11 de setembro 
de 1975, que "altera disposições da legislação 
que regula o Programa de Integração-Social
PlS e o Programa de Formação do Património 
do SeiVidor Público-Pasep'', com vistas a faw 
cu1tar a movimentação das contas indMduais, 
no caso. Q.~_,ç:alamidade pública decorrente de 
enchente ou inundação. 
se.~ão: 16-6-69 

- Projeto de Lei do Senado n9 95, de 
19.35-Complementar, de autoria do Senador 
Guilherme Palmeira, que altera dispositivos da 
Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 
1971, alterada pela Lei COmplementar n~ 16, 
de 1973, e dá outras providências. 
Sessão: 16-6-8!l . . _ 

- P-!'Qi~!o de Lei ·da Câmara n9 140, de 
1 9a3 (n" 4214/80, -na Casa de origem), que 
dispõe sObre a complementação do 13~ Salá
rio aos empregados em gozo de auxílio-doen
ça. 
Sessão: 19-6-89 
" - Projeto de Lei da Cãmara n9 185, de 
_1983 (n~ 4.874/81, na Casa Qrg: origem), que 
introduz alteração na Lei n~ 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que instituiu O Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 
Sessão: 19-6-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 207, de 
1983 (n9_Q;Ol1/82, na Casã de origem), que 
alter_a a Lei n~ 6.179, de 11 de d~embro de 
1974, que ''instituiu ari1paro previdenciário pa
ra maiores de setenta__ anos de idade e para 
inválidos". 
Sessl\o: 19-6.-89 

__ ..,-. Prqjeto de Lei do Senado n~ 192, de 
1983-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Cãmeirci, que acrescenta dispositivo 
à Lei Complementar n~ 26, de 11 de setembro 
de:-J97,'5.. _que unificou o PIS-Pasep, para o 
fim de determinar _que os trabalhadores de
sempregados não sejam excluídos do direito 
à retirada anual prevista no § 39 do art 49 
$e$são: 19-6-89 _ 

- Projeto de Lei do Senado n~ 24, de 
198_6_-_COinj)lementar,· de aUtoria do Senador 
0-dacir Soares, que altera o § 1 ~ do art. 49 
da Lei Complementar n~ 26, de 11 de setem
bro de 1975, que "altera disposições da legis· 
lação que regula o Prágrama de Integração 
Social (PIS) e o ProQrã.ma de Formação do 
Património do Servidor Público--Pasep ". 
Sessão: 19:6-89 . . . 
-"""' ~-,_Pr.ojeto de Lei do Senado n9 169, de 
_1986.~_de autoria do Senador César Cais, que 
altera a legislação da Previdência Urbana 
Sessã.o: 19-6-89 . . . 

__ -. Projeto de l,.ei do Senado n~ 46, de 1989, 
de autoria do Sen.ãdor Edison. Loba o,· qt.ie~dis
p6e sobre a gra.tuidade _ _c!.o Registro Civil de 

. Na.~dmento e do de Óbito para os reconheci· 
damente póbres e dá otilras prôvidências. 
Sessão: 21-6~89 (tramitava err;t conjun~ com 

-o Projeto fie Lei do Senado n9 7, de 1989) 

- Projeto de Lei da Câmara n9 213, de 
1983 (n9. 761183, na -Casa de origem), que 
revoga o art. 243 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, ·aprovada pelo Decreto--Lei n~ 
5A52, de -19 de maio de 1943, que dispõe 
sobre o horário d~ ferroviários de estações 
do interior. - -
Sessão: 21-6-89 

- P~jeto de Lei da Câmara n'~ 214, de 
1983 (n? 6.038183, na Casa de origem:), que 
revoga o art 21 do Decreto-Lei n9 1.910, de 
29- de dezembro de 1981, qUe dispõe Sobre 
a obrigatorie_dade de coiltribuição preV:iden~ 
ciária por parte de aposentados e pensionistas. 
Sessão: 21-6-89 -~- · 

-Projeto de Lei do Seit-adQ -~ 205, de 
1983-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que- acresc_enta_ dispositivo 
à lei Complementar n9 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PIS-Pasep. 
Sessão: 21-6--89 

-Projeto_ d-e LE:i do Senado n? 122, de 
1985-Complemeiltãr, de autoria do Senador 
Carlos Alberto, que dá nova redação ao § 19 
do art. 49 da Lei Complementar n9 26, de 11 
de setembro de 1975, que "altera dispoSições 
da legislação que regula o Património do Sei
vidor Público Wasep), para o fim de pennitir, 
ao titular de conta irldividual, o recebimento 
do respectivo saJdo, -na hipótese de de.$em
prego voluntário". 
Sessão: 21-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara ri9 235, de 1983 
(n9 4.141/80, na Casa de ofiQ-em), que altera 
dispositivos da Lei n~ 5.507, de 10 de outubro 
de 1968, estendendo seus benefícios aos fi
lhos menores de policiais mortos em serviços. 
Sessão: 23,6,89 

Projeto de Lei da Câmara n9 245, de 1983 
(n9 3.'398180. nél, C<isa-de-origem} que acres-
centa dispositivo à Lei n9 3J307, de 26 de .go.. 
to de 1960 Lei Oig"âniCa d8 Previdência Sodll. 
Sessão'Zl-ô-89 

-Projeto de Lei da Câm,,:1rã 11~250, de 1983 
(n9 1.833n6, na Casa de origem), que acre. 
centa parágrafo ao art. 1 I 6 da Consolidaçio 
das Leis do. Trabalho, aprováda pelo Decre
to--Lei n? 5.452, de 1~' de maio de 194;3, dispono 
do sobre a proibição de fixar valores diferentes 
do salário mínimo em um rriéSmo Esúldo, 
a partir de 1976. 
Sessão:-23-6-89 
~Projeto de Lei do Senado' n9 162, de 

1983-Complementar:_de autoria do ser!ador 
Nelson Carneiro, que· intrOduz alterações na 
Lei Complementar n9 ·11. de 25 de maio de 
1971, que institui o Prorural. 
Sessão: 23--ô-8_9__ -
-~Projeto-de Lei da Cãmai'a n9149, de l983 

(ri9 4:506/81,- ri.a "CaSa de origein), que foca 
em 6 (seis)" horas a jornada çliárici !=le trabalho 
nos serviços de coqueire e bãteria de forho$ 
e d_etermina o_~ra.s. providências. --
sessao: 23~6-89 -. _ __, 

-Projeto de Lei da Câmara n? 253, de 1983 
(n9 1.661175, na Casa de origem), quedá nOva 
redação ao~ art. 29 da Lei n9- 5.668, de 2.3 'de 
junho de 1971, que "dispõe sobre a filiação 
dos emr:reg8dos das Bolsas de Valores O<? 
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sistema Orgânica da Previdênda Social e dá 
outras providências. 
Sessão: 23-6-89 

-Projeto de Lei da Cârriafã n" 254, de 1983 
(n" 905/75, na Casa de origem), que dá nova 
red.ação ao art. 49 da Lei n" 5.757, de 3 de 
dezembro de 1971, que estabelece regime de 
gratificação ao pessoal à disposição do Funru
ral, dispondo sobre a obrigatoriedade da apre
sentação·do certificado de regularidade de si
tuação e certificado de quitaç~ó. que serão 
exigíveis a partir de 1~> de janeiro de 1976~ 
Sessão: 23-6-89 · -

-Projeto de Lei da Ol:mara tr' 259, de 1983 
(n~ 826n5, na Casa de origem), que acres
centa dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, 
de 1" de maio de I 943, proibindo a dispensa 
da gestante nas condições que especifica. 
Sessão: 23-6-89_ _ · 

-ProjetodeleidaCãrriara n9 261,de 1983 
(n9 648n5, na Casa de origem), que altera 
a redação do art. 9'1 da Lei IT' 3.807, de 26 
de agosto de 1960 - Lei Ori;rânica da Previ
dência Social, e dá outras providências. 
Sessão: 23-6-89. 

-Projeto de Lei da Câmara ri' 264, de 1983 
(n9 2.076n6, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao inciso I•do art. 11 da Lei n<:> 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica 
da Previdência So.cial. 
Sessão: 23-6-89 

-Projeto de Lei do _Sc=nado n9 165, de 
1983-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações na 
Lei Complementar n" 11, de 25 de maio de 
1971, t;<iue institui o Prorural. 
Sessão: 23-6-89 

-Projeto de Lei do Senado n9 252, -de 
1983-Coffiplementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações na 
Lei Complementar n" 11, de 25- dé-fuaio de 
1971, que institui O Prorural. 
Sessão: 23-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9_1J, -de 19~ 
(n9 2.7 I 6f76, na Casa de origem}, que dá nova 
redaçãa_ ao § _29 do art. ~ da COnsoUdação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n" 5.452, do to de maio de 1943, com 
as modificações da legislação posterior. 
Sessão: 26-6:89 o~ 

-Projeto de Lei da Cama:ra n?.J4,_de 1984 
(n<:> 2.867n6, ria Casa de origem), que introduz 
modificação na Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 
19 de maio de I 943, para o fliTl de assegurar 
estabilidade provisória à mulher trabalhadora 
que contrair núpcias. 
Sessão: 26-6-89 . . _ _ . 

-Projeto de Lei da Câmara fi~15, de 1984 
(n9 2.760n6, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao § 39 do art &' da Lei n~' _5.890, 
de8dejunhode 1973, que alterou a legislação 
previdenciária. -
Sessão: 26-6-89 

-Projeto de Lei da Cârn"ra n" 67, de_l984 
(n9 81 Bn9, na Casa ae origem), que estabe
lece medidas de proteção ao trabalhador rural 
exposto a substâncias químicas nocivas. 
Sessão: 26-6-89 

-Projeto. de Lei do Senado n9 256, de 
1983-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações na 
Lei_ Complementar n" 7, de 7 de setembro 
de 1970, que instituin o PIS. 
Sessão: 26-6-89 

-Projeto de Lei do Senado n9 226, de 
1986-Complementar, de autoria do Senador 
Carlos Chiarent, que acrescenta alínea _ao § 
I<:> do art. 39 da Lei Complementar n9 11, de 
25 de maio_ de 1971 e altera a redação do 
§ 2<:> do mesrilõ artigo, para ass_egurar à esposa 

_9U ~mpanheira do_ trabalhador rural a condi
Ção_de titular de direitos previdenciários. 
S~ssª-o_;_26-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n'13 de 1983 
(n9 112179. na Casa de origem), que dá_ nova 
redação ao art. 243 da _Consolidação das Lets 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 
5..452, de l' de maio de 1943. · 
Sessão: 27-~139 

-Projeto de Lei da Câmara n9 30, de 1983 
(n<> 4.563/81, na_ Casa -de: Oii9eni); Que altera 
a redação do art. 446 da Consolidação das 
~:.!;:is~ Qp_ Traliillho,- aprovada pelO Decreto-Lei 

--IJ.~-!?".45_?, ~~ 19 de maio de 1943. --
SessãO: 27-6-89 ~ _ 

-Projeto de Lei da Câmara n~'36, de 1983 
Tt19 3.776/80, na Casa de origem), que altera 
o art 830 da Coitsolidação d_a~_ ~is do Traba
lhO; apr6Vãdã-·pel5) o-ecret6-Lei n<> 5.452, de 
I 9 de maio de 1943. 
s~saº: 27-6-89 

-Projeto de Lei da C"amãfa nç 39, de 19-83 
(09 528n9, na_ cª_s~ de __ orígem), que dispõe 
sobre a contagem, para efeitos previdenci.á
rios, do tempo correspondente ao exercício 
do mandato de prefeito municipal. 
Sessão: 27-6-89 -

.=-p_fOjeto de Lei da· Câmaf,{n" 44, de 1983 
_(r:1!J~3n9, na Casa de origem), que altera 
a redação dos arts. 76 e "81 caput. da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5A52, de 1~' de maio de 1943, 

para ai::resc~entar os iteilS Previdência Social, 
Educação, Saúae e Lazer-à-Cláusula que define 
salário _ _r:nínimo. 
Seasõoc 27 ,Q-89 _ _ 

-Projeto de Lei do Senado n" 292, de 
1983-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Cãmeir6; que acrescenta dispositivo 
à Lei Complementar nç 11, de 25 de maio 
de 1971, para o fim de atribuir competência 
fiscalizadora às entidades sindicais de traba
lhadores rurais, relativamente à prestação de 
serviçqs de saúde. 
Sessãó: 27-6-89 

-Projeto de Lei da Cãinara no 48, de 1983 
_ (n" 5.01.9/81, na Casa de oriQem), que dispõe_ 
sobrg r;~ criação do Tribunal Regional do Tra
balho da 13~ Região, com sede em João Pes
soa, EstadO da Parruba, e dá_outras providên
cias .. 
Sessão~28-6-89 
~Projeto de Lei do Senado n" 177, de 

-1984-c-omplementar, ~e autoria do_ Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo 
à Lei Complementar- ri<:> 26, de 11 de agosto 
de 1975, com vistas a atribuir à Justiça do 
Trabl!llho çQJT1petência para dirimir questões 

relacionaçlas com o PIS, bem como a flxar 
prazo de prescrição para reclamar direitos nes
se campo. 
Sessão: 28-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9 74, ae 19"83 
(n~ 603/83, na Casa de origem), que modifica 
a redação do art. 492 da Consolidação_ das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, assegurando 
a estabilidade dó trabalhador a partir da data 
de sua a9mi~o, e dá outras providências. 
Sessão: 28-6-89 

-Projeto de Lei da Q.mara· n" 77_, de 1983 
-(n9 1.559n9, na Casa de origem), que comete 
~à Justiça do Tl-_abalho competência para diri
inir qUestões relativas a contrato de locação 
entre empregado e empregador. 
Sessão_: 29-6-89 

-:-Projeto de Lei da Câmara n" 1 04_, de 1983 
(n9 1. 768n9, na Casa de origem), Q.ue ãcres
Centa péirág.rãfo único ao art. 467 da ConsO
lidação das Lets do Trab_alh__o; aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 1 ~ de maio de_J 943. 
Sessão: 29.6.89 

-Proj-eiO- de Lei dp Senâdo (,9 _l_&_O, de 
-c .1984~Complementar, de autoria do Senador 

Nelson CarQeiro, que acrescenta dispositivo 
llei Complementar n" 26, de_ 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PisJPasep, cõffi vistas 
a permitir a ub1ização do saldo das contas 
individuais no caso que especifjca. 
Sessão: 29-6-89 

:-Projeto de Lei da Câmaran9107, de 1983 
(n9 317n9, na Casa dé origem), que acres
centa paráffrãfos aó art. 482 da ConsOlidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5A5_2_, de- 19 de maio de 1943, e 
dá ou~as proVidências. 
Sessão:.30-6-89 .. 

-Projeto de Lei da Câmarài1.9128, de 1983 
(n9 4.013/80, na Casa de órige~). que acres
centa parágrafo ao art. 458 da Consolidaçio 
das Leis do Trabalho; aprovada pelo Decre

-to-Lei no 5.452, de 1 o de maio de 1943. 
-sessão: 30:5-89 _ _ _ . _ , 
_ ....,... Projeto de _Lei da Câmara no 130, de 1983. 
(O" 3.832/80, m~ Casa c;fe origery1), qu~ dá_nova 
redação ao caput do art 156 da Con;folidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 
-Sessão: 30-6-89 - -_ 

-Projeto de Lei do Séiuldo ni1 19_3, de 
1984-Coffipleinentar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, _que _·acrescentã-dispOsitivo 
à Lei Complementar no 26, de 11 de setembro 
de 1975~ qUe unificou o_ PI8-Pasep, para o 
fim de permítir a movimentação de conta indi
vidual na situação que especifica. 
Sessão: 30-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n~'249, de 1983 
(n' 1.743/76, na Casa de oógem),que altera 
o art 8? da Lei n'~ 5.107, de 13 de setembro 

_de 1966, que "érlil'o FundO de Garàntia do 
Tempo de Serviço- FGTS, e dá outras provi
dências". 
Sessão: 30-6-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9 263; de 1983 
(n9 l.ÇI_5_ln6, na Casa d~ origem), que eleva 
para 25% o acréscimo da remuneração do 
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trabalho rrotumo sobre o "diurno, e fixa o perío
do notumo entre as 20:00 horas de um día 
e as 6:00 horas do seguinte, modificando a 
redação do art. 73 da Consol!dação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n<;> 
5.452. de 1• de maio de I 943. 
Sessão; 30-6-89 

-Projeto de Lei da Cânlara n9 280, de 1983 
(n~" 2.764/80, na Casa de origem), que estabe
lece condições de associado efetivo de entida
de de previdência privada e dá outras provi
dências. 
Sessão: 30-6-89 --· ·- . . _ 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 284, de 1983 
(n? 2.1 01n6, na Casa de origem), que acre-s
centa parágrafo único ao artigo 476 da Con_sã- . 
lidação das Leis__ do Tra_ba1ho. ~rovada pelo 
Decreto-Lei n~" 5.452, de 1~' de maio de 1943. 
Sessão; 30<6-89 

-Projeto de Lei da Càln<;3ra h9 285, de 1983 
(n~' 2.353n6, na Casa de origem), que -equi
para as associações de dasse aos sindica_tos _ 
para os fins previstos no _Decreto_ n" 57.870, 
de 25 de fevereiro de 1966, que institui progra
ma especial de bolsas de estudo. 
Sessão; 30-6-89 

-ProjetodeLeidaCâmaraiT'287: de 1983 -
(N" 2.197 n6, na -casa de origem), que revoga 
o artigo 11 da Lei n9 5.890, de 8 de junho 
de 1973, qlié alterou a legislação de Previ
dência Social. 
Sessão:30-6-89 " 

-Projeto de Lei da Câmara n9 68, de 1984 
(n9 B64n9, na Cãsa de origem), que dispõe 
sobre amparo a inválidos congênitos, introduM 
zindo alterações na Lei n~ 6.179, de 11 de 
dezembro de 1974. 
Sessão; 30-6-89 

MENSAGENS N'ROV/IDAS 
REU\TIVAS À ESCOLHA 

DE AliTORIDADES 

-Mensagem n' 156, de 1988 (N• 292/88, 
na origem), de 9 de agosto de 1988, pela 
qual o senhor Presidente da .República sub
mete à deliberação do Senado _a_escolha do 
senhor BRIAN MICI-!i\EL FRASER NEELE, 
Embaixador do Brasil junto à República FedeM 
ral da Nigéria, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Benín. 
Sessão: 6-6-89 _(extraOrdinária). . _ 

-Mensagem n' 257, de 1988 (n• 493/88, 
na origem), de 25 de novembro de 1988, pela 
qual o senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
senhor IVAN OUVEIRA CANNABRAVA. Em
baixador do Brasil junto à Repúblcia Popular 
de Angola', para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à R~púM 
blica Democrática de São Tomé e Príncipe. 
Sessão: 6-6-89 (extraordinária). . . 

-Mensagem n9 27, de 1989 (n9 52/89, na 
origem), de I 9 de fevereiro de 1989, peta qual 
o senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do senhor 
LUIZ FEUPE DE U\ TORRE BENITEZ TEI
XEIRA SOARES, Embaixador do Brasil junto 
à República do Quênia, para, cumulativamen-

te, exercer a funÇão de Embaixador do Brasil cer a função de Embaixador do Brasil junto 
em Maurício. à República Democrática da Sudão. 
Sessão; 6-6-89 (extraordinária). Sessão; 27-6-89 (extraordinâria). 

-Mensagem rr> 54; de 1989 (n' 92/89, na ~Mensagem (n' 100/89 'n• 207/89, naori-
origem), de 7 de março -de 1989, pelei qual geril), de_18 de maio_ do corrente ano, pela 
o ~ Presidente da República submete à qual o senhor Presidente da Repúb~ca subM 
dellbera~o do Senado a escolha do senhor mete à deliberação do Senado a es.colha do 
J.~ FEUPE DE U\ TORRE BENITEZ TE!- senhor EDUARDO MOREIRA HOSANNAH, 
XEIRA SOARES, Embaixador do Brasil junto Ministro de Primeira Oasse, da carreira de DiM 
à Repúblicá do QUénia Para, curriulativamen~ plomata, para exercer a funçij.o de Embaixador 
te, exercer a função de Embaixador do Brasil do Brasil na Missão Permanente do Brasil junR 
junto à Etiópia SOcialista. to às Naç6.e~.Unidas em Viena. 
SeSsãO~ ~~6-ê?' (extraordinária). ~são: 27-6-89 (extraOrdinária). 

----:-Mensagem n~ 65, de -1989 (ir.'- 1_19/89, -Mensilgeffi n" 105/89 (n9-212!89, na ori~ 
na origem), de 22 de março de 1989~ pera gem), de 19 de maio de 1989, pela qual o 
qual o senhor Presidente da República sub- senhor Presidente da República submete à de
mete à dellberação d_9 SeQado a escolha do liberação do Senado a escolha do senhor SE
senhor CARLOS NORBERTO DE OUVEIRA BASTIA6 DO -REGO BARROS NEITO, Minis
P.ARE$, -Embaixador _do J?rasil jurito à RepúM tro de Primeira Classe, da carreira de _Diplo
blica de Gana, para, CUmulativamente, exercer mata, para exercer a função de EmbaiXador 
a função de Embaixador do Brasil junto à Re- do Brasil junto à União das Repúblicas Soda-
pública de Serrá Léoa. listas Soviéti.Cas. -
Sessã:o: 6-6-89 (extraordinária). Sessão: 27-6-1>9 (extraordinária). 

-Mensagem n9 6_6, de 1989 (n9 120[89, 
na origem), de 22 de março de 1989, pela -Mensagem n9 108189 (n9 220/89, na ori~ 
qual 0 senhor Presidente da República sub- gem}, de 26 de maio do corrente ano, pela 
mete à deliberação do Senado a escolha do qual o Senhor Presidente da República sub
Senhor CARLOS NORBERTO DE OUVEIRA ·mete à deliberação do Senado a escolha do 
PARES, Embaixador do Brasil J·unto à Repu- Senhor LUIZ FEUPE DE SEIXAS CORREA, 

Ministro de Primeira aasse, da carreira- de Di
blica de Gana para, cumulativamente, exercer plomata, para exercer a função de Embaixador 
a função de Embaixador do Brasil junto à R e~ do Brasil junto aós Estados Unidos Mexicanos. 
pública da Ubéria. 
Sessão: (h6-89 (extraordinária). Sessão: 27-6w89 (extraordinária). 

Mensagem n9 109/89 (no 22~/89, na ori-. 
~~Mensagem n9 93, de 1989 (n9 188/89, gem), de 2~ de maio do corrente ano, pela 

na origem), de 4 de maio do corrente ano, qual o Senhor Presidente da República SlJb.. 
pela qual o senhor Presidente da República mete à deliberação do Senado a escolha do 
submete à deliberação do Senado a escolha Senhor BERNARDO PERICÁS NETO, Minfs.. 
do doutor JOSÉ Cê[.S_O DE- MEU-O ALHO, tro de Primeira Oasse, da carTeira de Diplo-- -
para exer.c.er o cargo de Ministrq d_o Supremo mata,- para exercer a fuhÇlio de __ Erhbaixador 
T rlbunal Federal, em vaga decorrente da apo- Chefe da Missã.o do Brasil junto à Organização 
sentadoria do Ministro LOIZ RAFAEL MAYER. dos EStados Americanos. 
Sessão: 6-6-_89 (extraordinária). . Sessão: 27M6-89.(exi:raordinária). 

-Mensagem n• 94, de 1989 (n• 189/89, 
na origem), de 8 de maio do corrente_.ª-no_, -Mensagem n~ 110/89 (n9 222/89,.na oriM 
pela qual o senhor Presidente da República .Qem}, de 26 de ni:aio do corrente ãrii:i;- Pela 
submete à deliberação do Senac;io a es~ha qual_ o Senhor Presidente da República sub
do doutor ARISTIDES JUNQUEIRA ALVAM mete à deli(?~ração do Senado a escolha do 
RENGA. Subprocurador-Geral da República, Senhor JOSÉ GU!LHERME.ALVES MER-
da carreira do MinJstérlo Público Federal, para QUIOR, Ministro de Primeira Classe, dêi carR 
exercer o cargo de ProcuradorMGeral da Repú- reira de Diplomata, para exercer a função de 
blica Embaixador Chefe de Delegação Perrnãnente 
Se.Ssão:_6-_6-89 (extraordinária). do Brasil junto à Organização das Nações Uni

-das para a EdUcàçãó, CiênCfã e Cultura. 
'-"-Mensagem n• 256, de 1988 (n' 492/88, Sessão; 27-6-8~ (eXtraordinária). · 

na origem), de -.25 de novembro de 1988, pela 
qual o senhor Presidente da República sub- :-Mensagem n9 112/89 (n9 226/89, na oriR 
J:nete à ~~eliberação do 8_enado a escolha do gem), de ~O de ma_io do corrente. alto, pela 
senhor REGIS NOVÀES DE QUVEIRA, Minis- qual o Senhor Presidente da República Sub
tro de Segunda--aaSse, da carreira de Diplo- mete :1!! deliberação do Senqc:lo a esçg[ha .do· 
matà, para exercer a funçã9 de Emb~dor Senhor RONALDO MOITA SARDEMBERG; 
doBrasiljuntoàJamahriyaArabePopularSo- Ministro de Primeira Oasse, da carreira d~ 
f1811sta da Ubia. Diplomata, para exercer a função de EinbaiR 
Sessão: 27·6~89 (extraordináfia). xador do Brasil junto ao Reino da Espanha. 

-Mensagem n' 82, de 1989 (n' 149/89, Sessão; 27-6-89 (extraordinãria). 
na origE:m), de 7 de abril do corrente ano, -Mensagem n9114/89 (n9 235/89, na ori· 
pela qual o senhor Presidente da Repúlbica gem), de 2 de jllnho do corrente ano, pela 
submete à deliberação do Senado a escolha qual o Senhor_ Presidente da R~ública sub
-dosenhor-CARLOS~UGUSTODEPROENÇA mete à deliberação do Senado a escolha do 
ROSA. Embab<ãdor do Brasil junto à República Sentror JOÃO CARLOS PESSOA.FRAGOSO, 
ACabe dO- Eglfu, para, cwnulativamente,-ex e r- - Ministro de Primeira aasse, da carreira de DiR., 
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plomata, para exercer a função de embaixador 
do Brasil junto à República Federal da Ale~ 
·manha. 

Sessão: 27-6-89 (extraordinária}. 
-Mensagem n'? 101/89 (n9 208/89, na ori:.. 

gem), de 18 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente _da República sub
mete à deliberação do Senado a es(:o!ha do 
senhor DAVID.SILVEIRA DA MOITA JÚNIOR, 
Ministro de Primeira Classe da carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Orientai do Uru
guai. 

Sessão: 30-6-89 (extraordinária) 
-Mensagem n9 1 02/89_ (ri'-209/89, na ori

gem), de 18 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
senhor GILBERTO CO<mNHO PARANHOS 
VELLOSO,Ministro de Primeira aasse, da car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao .Estado do Vati
cano. 

Sessão: 30-6-89 (extraordinária).· 
-Mensagem n~ 103/89 (n? 210/89, na ori

gem), de 18 de_ maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor PresJdente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
senhor MAURÍCIO CARNEIRO MAGNAVITA, 
Ministro de Segunda Qasse, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasü, junto à República do Llbano. 

Sessão: 30-6-89 (extraordinária). 
Mensagem n~ 111/89 (n? 225/89, na ori

gem), de 30 maio do corrente ano, peJa qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
DARIO MOREIRA DE CASTRO ALVES, Minis
tro de Primeira aasse, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Polônia. 

Sessão: 30-6-89 (exiraorâinifna): 
-Mensagem n9 130/89 (n?-288/89, na ori

gem), de 22 de junho do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
senhor AFONSO ARINOS DE MELLO FRAN
CO, Ministro de Primeira OasSe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Reino dos Países 
Baixos. · 

Sessão: 30-6-89 (extraOrdinária). 
-Mensagem n9131/89 (n~ 289/89, na ori

gem), de 22 de junho do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor MARCO CESAR MEIRA NASLAUSKI, 
Ministro de Primeira Oasse, da carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil j!JOtO ao Reino da Bélgica. 

Sessão: 30-6-89 (extraordinária). 

REQUERIMENTOS APROVADOS 

-Requerimento n~ 301, de 1989, do Sena
dor Carlos Patrocínio, solicitando tramitação 
conjunta para os Projetas de Lei do Senado 

'n~'~ 107, de 1988, e 50, de 1989, de autoria 
·doS Senadores Iram Saraiva e Edson Lobão,· 
respectivamente, que fJXam percenblal de re
serva no serviço público, para deficientes fisi
cos. 

Sessão: 13-6-89 
-Requerimento n'~327, de 1989, de auto- c 

ria do Senador Fernando Henrique Cardoso, -
$C licitando tramitação conjunta para os Proje
tas de lei do -Senado n~ 89 e 91 , de 1988, 
e 151, de 1989 -Complementar, de autoria 
dos Senadores .Marco Maciel, Pompeu de Sou
sa e Fernando Henrique Cardoso, respectiva
mente, que estabelecem normas gerais sobre 
a elaboração, a redação, a alteração e consoli
dação das leis. 

dre Costa, sob a PresidêÓcia do Senhor Sena
dor Humberto Lucena, com a presença dos 
Senhores Senadores Albano Franco, Leite 
Chaves, Luiz_Viãna,_Ronaldo Arag_ão, Saldanha 
Derzi, Marco Madei,João Lóbo,José Agripino, 
Chagas Rodrigues, Afonso Sancho, Moisés 
Abrão, Mario Maia, Jamü Haddad, Jutahy Ma
galhães, Nabor Júnior, MaurO Benevides, Wil
son Martins, Edison Lobão, Lourival Baptista, 
Teotonio Vilela Filho, Carfos De'Carli e Antônio 
Luiz Maya, reúne-se a Comissão de Relações 
Exteriores e DefeSa Nadciflal Deixam -de C-6m
parecer pof motivo justificado os Senhores 

Sessão: 27-6-89 

·PARECERES APROVADOS 

-PareCer n" 2, de 1988, apresentado pela 
Cornjssão Especial, conduindo ·que não deve 
ser objeto de deliberação a denúncia s/n?, de 
1988, do Senhor Peputado Gerson Peres, 
contr_a o Doutor José PaulO Sepúlveda Perten
ce, Procwador-Qeral da República. 

SessâQ':_13-6-89 -
-Parecer n9 103, de 1989, da Comissão 

do D1Strft0 Federal, sobre consulta do Gover
nador do DiStrito Federal acerça do pagamen
to dos vencimentos do mês de janeiro do ano 
em curso ao próprio Governador e seus Secre
tários, sem o reajuste estabelecido para os 
demais seiVidores do Distrito Federal. 

Sessão: 30-6-89 

EXIRATO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n~ -037/89 
Contratada: Plantel S/ A 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de_ serviço preventivo e 

corretivo em 05 (cinco) centrais e 84 (oitenta 
e quatro) aparelhos telefónicos, marca Multitel, 
modelo 1000, durante o exercício de 1989. 

Licitação: Inexigibilidade de licitação, com 
base no art. 23, inciso I, do Decreto-Lei n9 
2.300!86,-e art ZO; inciso I, do Ato n' 31/87, 
da Comissão Diretora do Senado Federal. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 
do Programa de Trabalho 0101021201 Bn02, 
Natureza da Despesa 3132-0112/1. 

Erriperiho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00957/1, de 15-5-89. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
1.795,08 (hum mil, setecentos e noventa e 
cinco cruzados novos e oito_ centavos). 

Vigência: 22-6-89 a 31-12-89. 
Signatái/05: Pelo Senado Federal: Dr. JOSé: 

PASSOS PÓRTO. Pela oontratada: OSVALDO 
ROCHA MELO: • 

Amawy Oonçllives Martins. Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E 

DEFESA NACIONAL 

g. Reunião, reaUzada em 
28 de junho de 1989 

is dez~ito horas do_ dia vinte e oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da COmissão, Ala Senador Alexs"t-

- -Senadores Irapuan Costa Júni_or, Severo Go
mes, Alufzio Bezerra, Hugo Napoleão, Afonso 
Arinos, Fernando Henrique Cardoso e Olavo 
Pires. Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declara ~abertos os trabalhos, dis
p-ensandO a leitura da ata da reunlão anterior, 
que é dada p9r aprovada. A seguir sua Exce
lência comunica que a presente reunião desti
na-se à: aprecicição das matériias constantes 

- â:e palita, e; aifldã, a ouvir as exposições que 
farão os Senhores DAVID SILVEIRA DA MOTA 
JÚNIOR, indica-do- pãrá exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Ori_en_
tal do Uruguai e MARCO CÉSAR MEIRA NAS
LA.USKY, indicado para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgi
ca, acerca~çias miss9es para as quais estão 
sendo designados. Prosseguindo o Senhor 

__ Presidente, atendendo ao preceito regimental, 
determina que a reunião tome-se secreta para 
ouvi-los, bem como, para deliberar Sobre as 
seguinte~ mensagens: n9 101, de 1989, do 
Senhor Pesidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, a escolha 

DAVID SILVEIRA DA MOTA JÚNioR; ministri 
de Primeira Gasse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Oriental do Uruguai, cujo 
Relator é o Senhor Senador Marco .Maciel; n<1 
131 , de 1989, do :Senhor Presidente c;la R~pú-
bJica, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, a escolha do Senhor MARCO CÉSAR 

- MEIRA NASLAUSKY, Ministro de Primeira 
Oasse, da Carieira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Bélgica, cujo Relator é o Senhor Ja
mil Haddad, n9 1_1 1, de 1989, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, a escolha do Senhor DA~ 
RIO MOREIRA DE cAsTRO ALVES, Ministro 
de Primeira Oasse, da Carreira-de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasü 
junto à República Popular da Polônia, cujo Re
lator é o Senhor Senador Jamil Haddad; n9 
103, de 1989, do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, a escolha do Senhor MAURíCIO CAR
NEIRO MAGNAVITA, Ministro de Primeira 
lomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Líbano, cujo 
Relator é o Senhor Senador José Agrtpino e 
a de n9 130, de 1989, do Senhor Pre5idente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, a_ escolhga do Senhor AFFON
SO ARINOS DE MELLQ FRANCO, Ministro 
de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil 
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junto aos Países Baíxos, cujo Relator é o Se
nhor Senador Luiz Viana. Reaberta a reunião 
em caráter público, o Senhor Presidente passa 
a palavra ao Senhor_ Senador _Moisés Abrão, 
Relator do Projeto de Lei da Câmara n"' 13__, 
de 1989, que cria o quadro complementar 
de,oficiais do Exército (QCO), e dá outras pro
vidências, de autoria do poder Executivo. Fa
zendo uso da palavra, o Senhor Relator_ solicita 
prorrogação do prazo atê a próxima reunião 
para apresentar seu parecer, em virtude do 
recebimento de emenda ao P~ojeto poucos 
instantes antes do lnicío Qos _trabalhos dest4 
Comissão. Na ocasião falaram, pela ordem 
, os Senhores Senadores Jamil Haddad, Afon
so Sancho, L~ite Chaves;, J1.,1tahy Magalhães, 
João Lôbo e Mario Maia. Após indagação do 
Senhor Presidente,_oRelator mantém o pedido 
de prorrogação do prazo, ficando então ~diada 
a apreciação desta ma,téria. Dan4o seqOência 
aos trabalhos, é dada a palavra ao Senhor 
Senador Nabor Júnior, que na qualidade de 
Relator emite parecer favorável na forma de 
Substitutivo ao Projeto de_ L._ei do Senado n" 
125, de 1989, que regulamenta o artigo 143, 
§§ 19 e~. da ConstituiçãO da República, que 
dispõe sobre a prestação de serviço militar 
alternativo ao serviço milltar obrigatório. Em 
seguida o Senhor Presidente concede a pala~ 
vra ao Senhor Senador Jamil Haddad, que 
solicita vistas do processo. Sobre o assuntO 
falaram os Senhores Senadores Juta_hy Maga
lh!es, Afonso Sancho e Moisés Abrão. Dando 
prosseguimento a reunião o senhor Senador 
Humerto Lucena, Presidente da Comis$ão, 
concede vistas do processo ao senhor Sena
dor Jamil Haddad pelo prazo de cinco dias, 
conforme determina o regimento interno. Na~ 
da mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
agradece a presença de todos e encerra a 
reunião, lavrando eu, Marcos Santos Parente 
Filho, Assistente da Comissão, a presente ata 
que, lida e aprovada, será asstnada pelo Se
nhor Presidente. - Senador Humberto Luce
na, Presidente. 

COMISSÃO ESPECIAL, 
QUEREGw.AA 

COMPEI'éNCIA PRWATIVA 
. DO SEI'IADO, DISPOSTA 

NO ART. 52, V, VIl, VDI 
E IX DA CONSnTWÇÃO 

6• Reunião, realizada em 
10 de maio de 1989 

Aos dez dias do mês de maio do ano de 
mil novecentos e oitenta e nove, às dez horas 
e quinze minutos, na Salél_!1_Úmero quatro, Ala 
Senador Nilo Coelho, no Senado Federal, pre
sentes _os Senhores Senadores Louremberg 
Nun~s ___ Rocha, Jutahy MagaJhãeS, Alexandre 
Costa e José Paulo Biso!, reúne~ se a Comissão 
Espe<::ial que "regula a competência privativa 

_do Senado, disposta no art. 52, V, vn, VIII e 
IX da Constituição", -

Deixam de comparecer, por motivo justifi~ 
cada, os Senhores Senadores Cíd Sab6ia de 
Carvàlho, Mansueto de Lavor e João Castelo. 

Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
Louremberg Nunes Rocha, que solicita, nos 
termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente esda
rece que a presente sessão seria destinada 
ao depoimento do Doutor Osias Monteiro Ro
drigues, Secretário pe Finanças do Distrito Fe
deral e Membro do Conselho de Política Fa
Zehdária -Conf<iz qUe; devido a entendimen~ 
tos havidos entre o depoente e os Senhores 
Membros da Comissão, será enviado, P.dr es
crito, à Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~Se a 
reunião e, para constar I eu, Helena lsniard 
Accauhy Sarres dos Santos, Assist~nte da __ Co-

missão, lavrei a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e irá à publicação. - Senador LQur_emberg 
Nunes Roch~, Presidente 

COMISSÁO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO, CRIADA 

AlRAVÉS DO REQc:JERIMENTO 
N• 10, DE 1989, 

DESTD'iADA A APaRAR AS 
DENÚI'ICIAS SOBRE A 

DEVASTAÇÃO DA Hn.ÉIA 
AMAZÓNICA E A PARTICIPAÇÃO 

ESTRAI'IGEIRA NESSAS 
DENÚNCIAS 

("') ~d~Reuniões-(7•att•) 

(•) 5_:rão publicadas no Suplemento "A." à presente ediç-iio. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
JNQCIERITO DESllNADA A 
APORAR OS CONFUTOS 
DE TERRA EXISTENTES 

NO PAÍS 

(*"')Atas de Reuniões (3~ e 4~) 

(••) St::rão plDllcadasnoSuplemento"B" !i presenteedlç.io. 

COMISSÃO TEMPORÁiUA ob -
CÓDIGO DE DEFESA . 

DO CONSUMIDOR 

(***)Atas de Reuniões (4• a 6•) 

(•••) Ser!o publlcl!lda$ no Suplemento "B" À presente cdl· 
ção. 
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SENADO FEDERAL. 
Comissão Parlamentar de Inquérito, 

criada através do requerimento n? 10, de 
1989, -destinada â apurar as denúndas[d 
.abre 1!1 devastl!çâo da hiléia am_azôníca 
e a participação estrangefrll nessas de
núndas. 

7' Reunião, realizada em 
19 de abril de 1989 

ADs dezenove dias do mês de abril do ano 
de mÍl novecentos e 01lenta e nove, às nove 
horas e trinta:e cinco minutos,_oa Sala.'tta 
Comissão de Finan~llS, presentes os Senhore·s 
Senadores Leopoldo Peres (Presidente), Jar
bas Passarinho (Relator), Nabor Júnior, Edi
son Lobã.o, Áureo_Mello e Chagas Rodrigues, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inqué
rito, destinada a apurar as denúncias sobre 
a devastação da hiléia amazônica e a parUcí
paÇão estrangeira nessas deoúncias. Presen
tes, ainda, os Senhores Senadores Divaldo Su
ruagy, Louriva1 Baptista, João Lobo, os Senho· 
res Deputados Ronaro Corrl!a, Jorge Viana, 
Gabriel Guerreiro e a SciJhOra: Deputada Beth 
Azize._Deixam de compareçef', por motivo jus
tificado, os Senhores Senadore~ Ronaldo_bfa· 
gão, Mário Maia, A\uízio Bezerra, Odacir Soa
res e T eotônio Vilela F1lho. 

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente ded_a_ra abertos os trabalhos da Comis
são e, solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo ap6s roi conside
rada aprovada. 

A seguir, convida o Dr. João Alves Filho, 
Ministro de Estado do ln~rior, para tomar as
sento à Mesa. Com a palavra o Senhor Ministro 
inicia sua explanação destacando alguns as
pectos. com intenção informativa, da política 
do Governo na região amazônica, especial-

mente no tocante_ à proteç:ão, conservação e 
prese~ção do meio aml>!el)te. _ 

O Serlhót:Presidente su._spende os trabalhos 
çla _Ç:Omissão por cinco minutos. 

Reabertos os_trabalhos, asswne a Presidên
cia o Sen_h_o_r Seilador Edison LobãO. ProsSe
guindo, passa-se à fase interpelatória, quando 
usam da palavra, pela ordem, os Senhores 
Senadores Louriva1 Baptista, Nabor Júnior, 
João Lobo, Aureo Mello, a Senhora Deputada 
Beth Azize .e os ?.enhores Deputados Ronaro 
Corrêa, Gabriel Guerreiro· .e Jorge Viana. Para 
as considerações finais·, usá ainda da palavra, 
o SehhQ[ Relatór, Senador Jãrbas Passarinho. 

N.ada mru_s h{Wendo a tratar, o Senhor Presi
dente agrade<:e a presença do Senhor Ministro 

_e eJ:lcerra os trabalhos às quatorze horas e, 
para constar, eu, José Augusto PanissetSanta~ 
na, Assist<:_~te da. Comissão, lavrei a presente 

_Ata, que lida e· aprovada, será assin~da pelo 
S_~n.hor Presidente e ir4 à publicação junta~ 
mente ·c--c;m· o ~panhaménto taquigráfico. 

ANEXO À A DI DA 7• REUNIÃO DA 
COM!Ss-\0 PARLAMENTAR DE INOOÉ· 
RITO, CRIADA ATRAffS DO REQ(JERJ. 
MENTO Ne 10, DE 1989, DESTINADA 
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTA9ÍO DA HILÉIA AJIWÓNIO\ 
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA 

-NESSAS DENÚNCIAS; DESTINADA A 
· OOVIR O DEPOIMENTO DO DR. JOÃO 
ALY.ES FILHO. MINISTRO DE ESTADO 
DO INTERIOR, OOE SE PUBJ.lC4 COM 
A DEV!DAAUTORIZA9ÍO DO SENHOR
PRESIDENTE DA COM!Ss-\0. 

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passarinho 

___ {fntegra do apanhamento taquigráfico dZI 
reunião.} - ---

O SR.· PREsiDENTE (Leopoldo Peres} -
Srs. 8eriodares e Srs. !leputBdOo. havende nú
mero legol, declaro abertos os trabalhos deota 
Comissão.- .. 

Acha-se presente, cpmo nosso convidado 
hOje, o Sr. Mfnistr:o do Interior, Dr. João Alves. 
a quem está subordinada no Brilsil, atulllrnen
te, a política de meio oo:rtbiente. 

Por soUcitação do Sr. Relator e un~ime 
aProvação da Colriissáo, esta Presidência con-
vidou o Exm~ Sr. Ministro do Interior a marcar 
dia para està audiência. · ·· -

Convido o Dr. Jo.ão Alves a tornar assento 
à mesa. 

Para fazer a sua exposição dou a pal8ml 
aoExm9 Sr. Dr._JoãoAlves,Ministro~o.lnterior. 

O SR. JOÃO ALVES FILHO-~· Sr. 
Presidente da Corhlssão Parlamentar de In
quérito, Senador Leopoldo Peres, Ex'! Sr.._ Vice
Presidente, Senador Edson Lobão, Ex'? Sr. R& 
lator, Senador Jarbas Pa5$f1rinho, Ex"' Srs. Se
nadores da República, Senádores membros 
da Çomlssão, ExmçG Deputados Féderais, de
mais autoric;iades aqui presentes, meus com
panheiros do Minís_tério do Interior, minhas S~ 
e meus Sr?': 

É com o maior respeito por esta excelsa 
Casa que compareço à presença de V. Ex", 
atendendo ao honroso convite do Senhor Pre
sidente desta Comissão Parlamentar, eminen
le-Sen'àdOi" Leopoldo Peres. para trazer esdao-., 
recimentos soBre a Política Ambiental Brasi
leira, especialmente voltada para 8 alnaz.ônia, 
nos aspectos que, particularmente, se enqua
dram no conjUnto de responsabilidades do 
Ministério do Interior que possam ser úteis 
aos objetivos dessa Comissão Parlamentar. 

Inicialmente desejamos destacar esta inicia
tiva do Congresso Nacional, que revela 8 gran~ 
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rios Amazonas, Tocantins, Turué, Branco, Ne
gro, Solimões e Guaporé, formando um circu~ 
lo de proteção, controlando todas as passiveis 
vias de penetração- um sistema de proteção 
militar que ainda. hoje, impressiona os visitan
tes daquela região. Afirma·se que mesmo à 
luz das modernas estratégias, os pontos esco-
lhidos pelos portugueses foram impecáveis: 
impressiona ê como fossem poss~els suas 
construções, com as imensas dificuldades da 
época, especialmente as distâncias e obstá
culos das vias de acesso: demonstram inequi
vocamente a competência e fibra do soldado 
português. 

A posse legal da Amazônia, no entanto, só 
foi obtida pelo Tratado de Madri, de 1750, 
:negociado sob o conceito do uti posskletis 
Ceada parte há de ficar com-o que atualmente 
possui") que se aplicava a tod21 a fronteira 
das terras de Espanha e Portugal no novo 
Mundo, e náo apenas à Amazônia. 

Logo apó&a assinatura do Tratado de Madri. 
IObe ao trono de Portugal D. José I. Coube 
então ao seu Secretário de Assuntos Estran
geiros e de Guerra, o Marquês de Pombal, 
mandar fazer, em 1752, a primeira ,Yiagem 
portuguesa de exploração científica ao Ar?la
zonas. Tal exploração se fazia necessária para 
subsidiar a Comissão de Demarcação de 
Fronteiras. Mais a_inda, porque, em 1745, fora 
publicado um mapa delineado pelo sábio fran
cês Charles Marie de La Condamine, que mo
dificava os mapas portugueses e dava aos 
franceses_de Caiena uma extensá área de terra 
·do território que hoje é o Estadp do Amapá. 
O sábio francês, enviado pela Academia frlln· 
cesa de ciências para estabelecer cientifica
mente a linha do Equador, fizera também o 
serviço de seu re~ estabelecencjo- em mapa, 
erroneamente delineado, as pretensões fran
cesas a terras portuguesas, mapa este que 
serveria de pretexto para a invasão francesa 
do Amapá, anos mais tarde. 

A demarcação, no entanto, foi protelada pe
los espanhóis, que pretendiam ocupar tanto 
território qtiando possível antes que a mesma 
ocorresse. Isso resultou em uma correria de 
ocupação de territórios, na qual os portugue-
ses levaram vantagem. Deste modo, em 1777, 
quando da assinatura do Tratado de Santo 
ndefonso, as fronteiras homologadas foram 
praticamente as mesmas que tinham sido deli
neadas no Tratado de Madri, em 1750. 

Q. surto de desenvolvimento da Amazônia, 
na era pombalina, foi seguido por um per'iodo 
de declinio, resultante da exaustão dos recur
sos naturais, das chamadas "drogas dp ser
tão". Um renascimento económico, no entan. 
to, ocorreria no séçulo IX. já no começo do 
Segundo Império brasileiro, em decorrência 
do patenteamento, em 1845, do método de 
vulcanização da borracha, que impulsionou 
a demanda daquele produto para fins indus. 
triais. Essã: demanda de borrachà foi incre
mentada a partir da década de 1850 e _tomou· 
se fonte de· imensa riqueza para a região, d~· 
ra.nte o chamado "Ciclo da Borracha". 

Entretanto, muito antes que o "Qclo da Bor
racha" ocoresse, o interesse: estr~ngeiro pela 
Amazônia já fora novamente aguçado. Com 
o advento da abertura dos portos brasileiros 
por D. João VI, em pouco tempo comerciantes 
ingleses. franceses e americ;:anos já ~tinham 
estabeleci4os na área, especialmente no Pará 
e no Maranhão. 

Mais ainda, em 1828 o tenente da marinha 
inglesa, Henry Uster Maw, sem permissão do 
Governo brasaeiro, desceu de Unia, no Peru 
e, seguindo a rota do rio Maranon, entrou pelo 
Brasil afora, pelos rios Solimões e Amazonas, 
chegando atê Belém do Pará. 

A presença britânica nesta região foi nova
mente registrada, em 1834, pela visita de outro 
oficial da marinha inglesa, o Capitão W. Smith. 
que tomando a mesma rota de seu prede
cessor, tentou localizar uma pretença passa
Qem do-P!tcífico ao Atlântico, através da selva 
amazónica. Seu livro, descrevendo esta via· 
gem, publicado em 1836, súnae ao do Te
nente Maw, causou granqe interesse na lngla· 
terra. 

O inte(eSSe do estrangeiro pela amazônia 
assim se manifestava, nos prim6rdios da nos
sa indepeildência, em 1832, formava_:se em 
Londres, com capital de 500.00(rtibraS ~r
linas. uma chamada "Compahia Comercial 
Brasileira de COlonização, agtj.cultura, criação 
de gado, fabricação de sal, e minerais" (sic), 
que atuaria rio extremo norte _do Brasil Tal 
coinpanhia pretendia colo~ a. _região com 
ingleses, escoceses ~ irlandeses. Houve rea
-ção brasileira local contra este plano. Portanto, 
não é de admirar que ját em 1836, os ingleses 
propusessem a separação da Amazônia do 
Império brasileiro, após haverem formulado 
uma série de ameaças ao governo revolucio-
nário cabano do Pará. Esta seria apenas uma 
das agreSsões--que a região sofreria da parte 
de estrangeiros, naquele período. 

A primeira agressão, no entanto, fora dos 
franceses que, a partir de Caien4; e sob apre
tensão de "manter a paz" na região, no come
ço da Guerra dos capanos, em 1835, ocupa
ram o território do Amapá, dito francês e já 
delineado como tal no Mapa de La Conda
mine. Essa área permanec~ôa em litígio até 
1905, quando uma comissão de arbitragem 
intemacJónal a devolveu ao Brasil. 

Em seguida, uma frota francesa apartou em 
Belém do Pará e seu comandante, entre outras 
coisas~ propôs ao governador revolucionário 
cabana, Eduardo Nogueira Angelím, que o 
mesmo separasse o Pará do Brasil, sob a pro-
teção da França. no que foi rechaçado pelo 
chefe revolucionário. Este fato foi relatado a 
Lord P~erston, Secretário de Relações Exte
riores Britânico. pelo Cônsul inglês em Belém, 
o comerciante John Hesketh. 

Os"fraceses foram .. um _pouco m~i~ além 
de uma simples ocuP_ação do Arriapá e da 
proposta de uma separaçao do Pará. Naquele 
mesmo ano de 183.6, o General Bernard. 8Ju· 
dante de camj)Ç) do Re[ L6ui~ Felipe, publico_u 
artigo no jomaiMoniteur, sugerindo a incorpo· 
mção do Pará (que então compreendia Pará 

e Amazonas). Mais ainda, o próprio Louis Feli
pe manteve entrevista .com_O embaixacJ,~::>r bra
sileiro em Paris, dizendo que tinha noticias 
de que o Pará estava _a ponto de se desligar 
do Império, e que o Império não deveria sentir 
sua perda, pois que aquela re_gião _nenhuma 
falta lhe faria 

A ocupação franc;esa do Amapá foi longa 
e cheia de incidentes, alguns burlescos e ou
tros bem trágicos. Tal presença, não podia 
continuar sem protesto do Brasil, o que_ Joi 
efetuado por meios diplomáticos e através de 
um boicote ao comércio francês. Porém, ape
nas a ameaça de uma interferência inglesa, 
garaptidapelo Tratado deUtrecht, ~ez a França 
ceder e abandonar o posto de Macapá, em 
1840. Mesmo assim retirou-se apenas a uma 
pequena distância, pennanendQ suas tropas 
em Maracá, que fica_@ poucos quilôrnetros 
a sudoeste de Ma_capá 

Em 1855, aproveitando a onda de pressões 
feitas contra o Brasil pelos americanos. ou, 
talvez. com medo de que estes de fato se apos
sassem de toda a Amazônia, os franceses con
sultaram oficialmente a Inglaterra sobre a pos
sibilidade de uma ação conjunta: ambas na
ções estend~riam as fronteir~s de suas _çoló
nias guianenses até a margem norte do rio 
Amazonas. Desta_ maneira, tpda a Amazônia 
ao norte do rio_ se[ia dividida en~e as duas_. 
A proposta, por alguma razão, não foi aceita 
pelos ingleses. 

Em 1885, um grupo de aventureiros vindo 
de Caiena, estabeleceu~se na pequena vila de 
Cunani, no costa norte do Amapá. Lá estes 
aventureiros proda_mara_m a independência 
do Amapá sob a denominação de "República 
de Cunani". Elegeram presidente da mesma 
o romancista francês Jules_ Gros, que estabe
leceu seu palácio e gabinete em Paris. O as
sunto tornou-s~ tão ridículo, que o governo 
da França decidiu intervir e dissolver a pre
tensa "República". A ameaça inglesa nunca 
Chegara a tantci. 

A ameaça inglesa ocorrer:a tam,bém em 
1836, o próprio cônsul inglês, John Hesheth, 
.. em nome dos comerciantes ingleses do Pa
rá"; já se comunicara com o comandante da 
frota inglesa do Atlântico, sediada na Ilha de 
Barbados, solicitando que a mesma se deslo· 
casse para Belém, a fi!Jl. de "defender as vidas 
e propriedades dos ingleses no Pará". Isso foi 
feito, logo após o navio britanlc_o ·~aio" ter 
sido saqueado pelos cabanas na Costa de Sali
nas. O Cônsul Hesketh, temendo uma ocupa
ção de toda Amazônia pelos franceses, escre
via, também, a Lord Palmerston, Ministro das 
Relações Exteriores Britânico, sugerindo que 
o$ ingleses inv_adissem o Amazonas e dele 
se apoderassem, antes que _os !fanCeses to
massem a iniciativa, conforme se pode cons
tatar na correspondência consular inglesa de 
Bélem, no arquivo do Public Record Office, 
em Londres. 

Tudo isso está devidamente docUmeritado. 
Neste mesmo jogo separatistci entraram· os 

americanos, em 1836, põr ocasião da visita 
da esquadra inglesa a Be!ém, em fac_e das 
ameaças formuladas pelo comandante inglês 
ao Governo Çabano, o Cônsul americano ofe· 
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receu ao governo do Pará: A época, Eduardo 
Angelim "recursos militares para proclamar 
a Independência da Amazônia", no que tam
bém foi rechaçado pelo patriota chefe revolu
cionário. 

Desta maneira, dentro de um curto período 
de tempo, três governos estrangeiros propu
nham separar a Amazônia do BrasH, sob o 
pretexto de "protegê-la". O Presidente revolu
cionário Eduardo Angelim, assim nos informa 
Arthur Cezar Férreifa Reis, chegou a escrever 
um livro sobre estas interferências estrangei
ras, livro este intitulado Memórias Históricas, 
que infelizmente, em meio à guerra, foi per
dido. 

Não obstante a falta de cooperação dos re
beldes "Cabanas", os estrangeiros continua
ram interessados no assunto Amazônia. Den
tre todos eles se destacaram os Americanos 
do Norte que, com 6 passar do tempo, mostra
ram-se cada vez mais interessados. 

Entre os Americanos havia um cavaJheiro, 
chamado Matthew Fontaine Maury, çhefe do 
observatório naval em Washington, e membro 
da American Geographic Society. Natural da 
Vkg&lia, Maury era escravagista convicto e fo

. po defensor da teoria do ... Destino Mani-
r...to". 

Quanto à Amazônia, a teoria de Mawy,, ex
pressa em artigo pub~cado na prestigiosa De 
Bow's Review. de dezembro de 1849, era de 
que a Amazônia e o golfo do México faziam 
parte de um só complexo geográfico. Desta 
maneira, ponderava, o Amazonas poderia ser 
considerado como uma "uma extensão natu
ral do Mississipi". Esta sua teoria era "compro
vada" pela famosa carta das correntes eventos 
marítimos-que o genial cientista delineara para 
a Marinha americana. 

Ftmdarrientado na teoria acima, Maury pro
pôs ao governo americano enviar uma expe
dição do Amazonas. Em outubro de 1850, 
o Secretário da- Marinha William A Graham, 
autorizou a dita expedição e indicou o cunha
do de Maury, o tenente William Lewis Hemdon, 
como chefe da mesma. Erft cãffã. secreta, eO
dereçada ao cunhado, recentemente trazida 
à luz pelo historiador uruguaio Emestõ A Ruiz, 
professor da Universidade de Santa Catarina, 
Maury deu-lhe instruções secretas e discorreu 
sobre sua visão geopol1tlca. 

A política brasileira rle manter o rio Amato
nas fechado à navegação, dizia MaUry na sua 
missiva, !mpedia a colonização da Amazônia 
pelos americanos, bem como de todo e qual
quer cqmérdo direto com aquela região. 

Portanto, explicava Maury ao cunhado: "A 
mim pouco importa o que motivou o Governo 
a mandá-lo para lá. Sua ida vai ser o primeiro 
elo da grande cadeia que termina,rá na forma
ção da República Amazônlca". Aconselhava-o, 
ainda, da manter em segredo o verdadeiro 
motivo de sua viagem, para não levantar sus
peitas e resistências ao mesmo. 

O resultado da expedição, entre outros, foi 
um livro ·publicado, em 1852, -pelos dois ofi· 
ciais que dela participaram, William Lewis 
Hemdon e Lardener Gibbon, intitulado EXplo-
ratfon of the Val!ey of the Alnazon. Nele os 
autores atacavam a política brasileira de man-

ter a navegação do rio fechada aos estran
geiros, e predicavam que a mesma fosse mu
dada, ainda que à força. 

A publicação do livro de Herndon e _Gibbon, 
e -a e Inúmeros artigos de Maury na imprensa 
americana, resultou na· formação de um gran
âe número de expedições "Flibusie.iras" que 
pretendiam invadir o Amazonas e declará-lo 
território americano algumas, sem dúvida, pa
_t(ocinadas pelo próprio Maury. Aparentemente 
apenas uma delas chegou a se concretizar. 
Uma pequena expedição de americanos, vin
dos do Peru~ com a bandeira americana has
teada, trocou fogo com a guarnição brasileira 
em Tabatinga, resultando na morte de todos 
os pretensos invasores. 

O ímpeto de Maury teve sua contrapartida 
na a:ção da diplomacia americana no Rio. de 
Janeiro, especialmente do embaixador gene
ral William Trousdale, cuja diplomacia foi Cba
mada de diplomacia "macaco em loja de lou
ça", tais foram as loucuras que praticou objeti
vando obter resultados em suas exigências 
de que o Brasil abrlsse o Amazonas ao comér
cio americano; 

_O Governo brasileiro finalmente cedeu às 
pressões externas e internas e, em 1866, abriu 
o rio Amazonas à navegação de todas as na
ções. Ã guerra civil e a derrota do escrava
gismo nos Estados Unido~._curiosamente au
mentaram o interesse no Amazonas, não ape
nas da parte dos confederados vencidos e hu
milhados, que· por lá apartaram procurando 
abrigo, mas também do embaixador "Yankee" 
na c9~e brasileira. _ _ __ 

O Embaixador "'Yankee", general James 
Watson Webb, montou um esquema estuda
do pela historiadora Nicia Vilela Luz, em seu 
trabal_ho de 1968, intitulado A Amazôroa para 
os negros amen"canos. 

O Embaixador W~bb argumentava, por que 
_ nª-o tr~r para O Brasil todos os negros ameri

canos, recém-Uberados, e com eles colonizar 
a Amazônia? Webb, com um grupo de amigos 
capitalistas, criou uma companhia para admi

-niSfrar o projeto e financiar o "lobby" junto 
ao governo americano. No Brasil, o próprio 
embaixador americano apresentou o plano 
por escrito ao Governo brasileirO. O imperador 
D. Pedro 11 teve o bom senso de ingnorá-Jo1 
limitante-se a a-notar à margem do mesmo 
que era um "plano curioso". 

Se benl que o-esquema de Webb, fosse 
apenas uma fantástica operação montada pOr 
um grupo-de aventureiros, este plano demons· 
trava a atitude prevaJecente no muno inteiro, 
no que diz respeito à Amazônia: de que esta 
era· uma ái'ea "valia", "desocupada" e que 
deveria ser urgentemente utilizada, de uma 
maneira ou de outra, por um povo, segundo 
eles, mais dinâmico, Já que os brasileiros não 
demonstravam capacidade para tanto. 

A atitude, acima descrita, foi a mesma toma
-da pelo famoscn>rofessor Louis Agassiz, da 
Universidade de Harvard, que chefiou a cha
mada "Eipedição Thayer", vinda ao Brasil a 
convite do próprio imperador, em 1865. Isso 
fica bem claro ao lermos o Diário da Expedi~ 
ção, mantido pela esposa do cientista, Mada
me Elizabeth AwJssiz, diário este publicado 

em forma de livro, em 1869, asslnadõ por 
Louis e Elizabeth Agassiz, intitulado A Journey 
in Brazif': 

Como hóspe~e do imperador, a cc-autora 
do trabalho foi ffiuitO mais discreta do que 
Hemdon e Gibbon, no entanto, descrevendo 
a situa.ção-do Arrlazonas, madame Agassiz ex
pressou a idéia de que havia grande neces-
sidade de se incrementar a população daquela 
região. Uma melhor raça de gente, argumen
tava dis~nta senhora, era urgentemente neces
sária ao Amazonas. Esta melhor raça, alegava 
ainda, era ~ anglo-saxón!ca 

O profeSSor e a madame AQassiz tinham 
um grande admirador na pessoa do Deputado 
Aureliano Cândido Tavares Bastos. ESte não 
se limitou a abrir-lhes as portas da Amazônia. 
mas com embevecimento debateu com os 
membros da expedição, conforme anotou a 
madame Agassiz, a possibilidade de um dia 
"estarem às margens _do amazonas fervilhan
do com uma população mais ativa e vigorosa 
do que Jamais fora vista até _então - quando 
todas as nações ·aviTizadas compartilharão de 
suas riquezas, quando os continentes gêmeos 
apertarão as mãos e os americanos do norte 
virão ajudar os americanos do sul a explorar 
seus recursos naturais ... " 

A atitude de que as riquezas do Amazonas 
estavam ai para ser compartilhadas com todos 
os povos do mundo persistiu. 

Informam-nos os historiadores da área di
plomática qlle em fins da década de 1860, 
o Amapá correu o perigo de se tomar ameri
cano, quando o Imperador Napoleão lfi da 
França, necessitando de verbas com urgência, 
ofereceu vender Caiena e aquela região ao 
governo americano por oito milhões de dóla
res. O governo americano não aceitou a gene
rosa ofe~ do Imperador francês, pelo fato 
de estarem os Estado Unidos ainda em ~eve
ras dificuldades f111anceiras, em conseqüência 
da guerra civil. 

A Amazônia continuava sendo considerada 
cpmo "terra de ninguém", Na ótica -imperia
lista do século XIX. tal coisa não podia aconte
cer, ou seja_. todo espaço "vazio" tinha que 
set ocupado. Esta ideologia foi sacramentada, 
em 1880, na Conferência Internacional de Ber
lim, quando toda a África foi dividida entre 
os países europeus. Como reSultado desta 
partilha Portugal perdeu parte de suas colónias 
africanas, entre elas o território dos Macha
bombos, por não poder provar aos ingleses 
que realmente o tinha ocupado. A rainha Vrtó
ria assinou então tratado de proteção com 
o "Rei dos Machabombos" e a Inglaterra assi
nou esta área, tradicionalmente portuguesa. 

·O mesmo já ocorrera na América central, 
tendo como protagonista o embaixador Inglês 
Williain Dougal Christie, o mesmo famigerado 
"Mr. Christie", que tanto trabalho deu à diplo
macia brasileira na década de 1860. o embai
xador Christie, em nome da rainha, assinou 
tratado de proteçáo com o "Rei" dos índios 
misquitos, e criou assim a Honduras_6ritânica. 
Omõdils dpéiaiufi, era sempre o mesmo: cria
va-se um 'Rei" fictício coni o qual potência 
européia assinava tratado fictício de "prore.-
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ção" e, em nome desta proteção, assumia~se 
a direç:ão da área e colonizava~se a mesma .. 

Nós nos lembramos disto quando foi pro
posta a criação de uma chamada nação Yano
mami. que, quem sâbe, poderia, no futuro, 
também receber esse mesmo tipo de prote~ 
ção. 

Não seria esta mesma a intenção daqueles 
que produziram a criação de uma "Nação Ya
nomani", que podeia mais tarde solicitar e re
ceber auxílio de nações estrangeiras, inclusive 
com o envio de tropas que alegariam ser para 
a "proteção" dos mesmos, em pleno. território 
brasileiro? Se isto' foi feito no passado na Amé
rica Central e África, poderíamos esperar trata
mento diferente hoje? 

Sabemos hoje, se_bem que nenhum estudo 
sobre o assunto tenha aparecido ainda em 
português, que o Re_i Leopoldo II da Bélgica, 
antes de entrar em sua aventura no Congo, 
tinha em mente criar uma colôni_~ belga no 
Brasil, em Mato Grosso. Para tanto teria sonda~ 
do a diplomacia brasileira. Seus planOs-eram 
os mesmos que foram postos e_m execução 
na África: criar uma colónia belga com admi~ 
nistração própria, com direito a extraterrito
rialidade e tudo ma[s que os poderes impera
lstas exigiam dos países subdesenvolvidos. e 
que, afinal de contas, redunçl~ria no apareci
mento de um Brasil belga, separado do outro 
~rasil, na área Amazónica. Sabe-se apenas 
que o Barão do Rio Branco teria aconselhado 
o bom Rei a não mais·insistir no assunto, e 
a questão morrera aí. 

O mesmo porém não teria acontedQo ·cçm 
as pretensões do chamadol;Jo/Man $yridicate, 
criado em nova Iorque, na década de 1890, 
que negociara um contrato com o governo 
da Bolívia para ocupar a região que _é hoje 
o Estado do Acre. Esta região estava em litígio, 
entre o Brasil e a Bolívia, desde 1867. 

A área a ser entregue ao m~ncionado Bob'
vian Syndícate seria exatan'fepte O-~ téiTitório 
em disputa, rico em -serin_gtJeir_as, _onde este 
grupo americano mQil_~riá_ú_(Íl e~dfniriistração 
quase que independente do ·governo -da Bolí~ 
via, com direito de ~aterritorialidade, de criar 
sua própria aduana, de manter sua própria 
marinha e tudo mais que um país indepen
dente poderia possuir. Não fora a ação patrió
tica de Plácido de Castro e ~US .Seringueiros, 
que se rebeleram contra o "ÇQ_tl.tr?~tçl, que lhes 
tomaria o controle da terra que já haviam ocu
pado, o Bolívian Syndicpte ~ria montado ali 
o seu governo, com resultados imprevisíveis, 
tanto para o Brasil quanto para a prótbria Bolí
via. O sindicato tinha entre seus adonistas um 
filho do próprio Theodore Roosevelt, que mais 
tarde seria Presidente dos Estados Unidos da 
América. 

Símile ao que ocorreria no Acre, a questão 
do Amapá- foi também resolvida pela atuação 
dos brasileiros- neste caso garimpeiro_s, que 
tinham invadido o Amapá e já chegavam a 
dez mil em número. Erri. 1 S94 esses brasieiros 
se revoltaram e depuseram o francês Eugene 
Voisien~ admin_ístador da região e criaram _um 
triunvirato, composto de brasileiros, para-ad
ministar o Amapá. Em represália, o governo 

do Caiena, em 1895, mandou uma expedição 
militar a.Macapá, a fm de restaurar o governo 
francês. Contra a expedição lutaram apenas 
14 homens, mas cuja ação de tal m$lneira 
irritou os franceses que estes montaram um 
massacre contra a população indefesa da pe
quena '{lia de Macapá, incendiando as casas 
e matando a baionetaS trinta e oito mOradores, 
entre velhos, muJheres e crianças. A região 
já esta~a sob arbitragem, confi~~ por ambas 
as partes ao governo da- Suíça; de' modo que, 
em 1900, este d_eu ganho de cauSa ao Brasil, 
voltando o Amapá sér território ne.C;ional após 
65 anos de ocupa'ção francesa. 

. gm pleno sé cuJo XX. com a queda do preço 
da bOrracha, toda a -região amazónica entrou 
em ãepressãõ económica e disso s~ aprovei~ 
taraJ;n os estrangeiros a fim de ob_ter C911ces
sões que antes lhes eram negadas. ~ fo_i 
o período das concessõ~ gigantescas, se 
bem que_ as mesm1;1s já tivessem começado 
bem antes do colapso do mercado, pois, em 
19J_ 1, 9 governo do Pará já fizer.,_ concessão 
de 60.000Km2 área equivalente a 3 vezes o 
EstadO de Sergipe, a uma emP-resa americana, 
A Amazon Development Company, do ameri~ 
cano Percival Farquhart, concessão esta que 
cobria 1/4 da área do Amapá. Farquhart, após 
a queda do mercado da borracha, abandonou 
esta COncessão, do que inais tarde muito se 
arrependeria. · 

Em 1927, o governo do Amazonas fez .con
cessão de 10.00QI{rri2 a urn_grupo japOnês. 
No mesmo ano, o Estado do Parti fazia_con~ 
cessões de mais de I 0.0001Sffi2 à Companhia 
Ford Industrial do Brasil, estabelecendo ém 
Belém do Pará para o projeto que tinha sido 
denominado Fordlândia. 

No ano seguinte, em 1928. o Governo da 
Amazônia faria mais 2 concessões uma de 
10.00oKm2 à Sociedade de Colonização de 
Varsóvia; e outra dO niesmo pOrte aõ grupo 
japonês. 

Em 1930, às vésperas da revolução liberal 
o Qovetno do Amazona;; .fez mais 3 gigan
tescas concessões a firmas estrangeiras para 
exploração de metais. 

Posteriormente, as concessões fioa1mente 
teriam caducado, à falta do cumprimento de 
dáusuJas contratuais por parte dos interes
sados, e foram consideradas sem nenhum 
efeito. 

No periodo da 2• Guerra MUndial finalmente, 
o próprio povo brasileiro volta as suas vistas 
para a Amazônia, uma vez que o esforço de 
guerra -requeria que Se desenVolvesse riova~ 
mente a indústria da borracha no Brasil. Esta 
foi a época do "soldado da borracha", na sua 
maiQria•nordestinos que mais uma vez eram 
levados a trabalhar na Amazônia. Desta vez, 
sob os ausp1dos, felizmente, do próprio Gõvei· 
no brasileiro. 

o- Período, no entanto foi curtO e, cOm o 
fim da Guerra; a prodi.lç"ão da Borra,cha voltou 
a declinar, mas não O interesse nos estran
geiros na Amazónia. Aparce então o projeto 
do "Intituto Internacional da Hilêia Amazôni-
ca": ___ --- -

--Multo tem sido comentado sobre o projeto 
da "Hiléia Amazôntca", mas poucos sabem, 

em detalhe, os seus antecendentes. ~ difícil 
mesmo levantar_ este assunto sem que se faça 
uma analogia entre os que propuseram este 
projeto e os ingê_nuos libe~a,i.!;? do ,século XIX. 
que propunham que o Brasil fosse "generoso" 
e dividisse as riquezas da Al:nazônia com todos 
os povos da terra sem compreender as inten
çõeS, por exemplo, dos americanos do norte, 
que eram de colonizar a Amazônia e dela se 
apoderar, como já tinham feito com enormes 
territórios do vizinho mexicano. 

O projeto dó -.1nstituto lntemaçlonãl dã~:. 
léia Amazónica" _foi proposto por brasileiro, 
a começar pelo professor PauJo Berredo Car
neiro, representante do BraSil na Unesro, que 
imagino1..1: poder trazer para a Pátria todo o 
.wnl]ecimento acumulado pelos organismos 
.ligados aquela entiQade, tendo em meia de
Se~lver o Amazonas, para o bem do Brasil 
e da hum~l)id-ªde-. _Em 1945, o professor Ber
redo Carne~ apreSentou 5eu projeto ao gO
verno brasileiro, e, em seguida, a uma Comis
são da Unesco, que se reunia em Londres, 
h) Seu_lado, e_ da!ldo total apoio ao inencio
nado planO, estavam pessoas de grande saber 
e autoridade, como os profess_ores Miguel 
Osório de Alm~ida, Olímpia da Fonseca e (.ar. 
los Chagas FilhO; delegados do BrasiJ naquela 
reunião, conforme nos informa Fêrreira Reis. 

O plano já_~lo crivo do Instituto Brasileiro 
de Educação e Cultura e pela Comissão Parla
mentar de valorização da Amazônia. Era um 
plano grarideós9 e bem traçado, com 22 pon~ 
tos específicos dé estudOs cientificas e tecno
lógicoS, apresentado_ na segunda conferência 
geral da Unesco, reunião no MéXico, em 1947. 
Mas contr_a o _ _mesmO-Ievantou•se_a palavra 
prestigiosa e surperitacionalistã- do Deputado 
Artur Bern,ades, ex~preSidente da república, 
que via nele um perigo para o Brasil, por não 
ser o Instituto Oi'Q:Bnisino Brasileiro mas Inter
nacional e, porque não dizer, supracional, que 
atuaria com todo o poder, incluSive através 
das fronteiras que seriam ignoradàs. . 

Em face das--ãtljeçÕes _crJãd~ pelO· Depu. 
tado Arthur Bemades, a Çomissâo de Segu
rança Nacional da Câmara dos Deputadosso
.licitou parecer do EStado Maior das Forças 
Armadas. O Estado Maior deu parecer favorá
vel ao mencionado plano, sem com isso tives
se calar o crítico_ in_aior çiçl projeto e ex-presi~ 
dente da RepúbiiC:i, o Deputado Arthur Bema
d~s. Os defens,ares dei Plari6 fizeram o máximo 
para esclarecer que tudo não passava de uin 
engano de interpretação da parte _do Depu
tado, mas em face çla tremenda luta do ex-pre
sidente, que sofrera na carne, por assim dizer, 
as exigênCias que _eram feitas pelas potências 
estrangeíra quando ao amazonas, nos dias~ 
que fora Presidente da República, a Câmara 
decidiu sustar qualquer decisão sob_re o as
sunto e o projeto foi engavetado. 

"Com quem a razão", perguOta o e'minente 
histor~dor e ex~governador dÓ Amazonªs _t..r_-
1hur Ferreira Reis, ele mesmo pre~nde de
mostrar que haVia algo pàr trás.do plano, cO:. 
mo deline<)do pelos orientadores internacio
nais, qu~ndo cita um longo parágrafo do autor 
inglês Robert Britain, publicado em espanhol, 
em Barcelona, em 1957, no qual ttansparece 
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claramente que a intenção dos mencionados 
assessores era mesmo de romper com as 
fronteiras e criar um orQalüsmo suprãnacto-
na1, com poderes suficentes para afetar a so-
berarüa das nacões convenentes. De aparên
cia nada havia de mal no projeto. Mas as inten
ções dos esb:angeiros com ele comprome
tidos eram. sem dúvida, bem diferentes do 
que aparentavam ser. Que teria dito o bOm 
deputado se estivesse a_ par do fato (e ~ 
estivesse) de que a amazônia bem recente
mente, durante a segunda guerra, cllegara a 
ser considerada como local ideal para a cria
ção do novo Estado de_ Isr_aeL mas que tal 
proposta fora posta de lado pelos próprios 
tidres zionistas, por não admitlrem Israel locali
zado ern nenhurp outro lugar que a própria 
Palestina? A Amazônia continuava "vazia", 
"despovoada", e comotal"QisponNel" a todos 
que necessitasse_m de_ ~spaço para o exce
dente de suas populações. Tanta assim que 
ioga que foi anunc_íado plano da "Hil.éia Ama-
16nica ",·as autoridades brf3sile.íra~. no e~r!9r. 
começaram a receber inquirições sobre _as 
6reas das quais as nações interessadas pode
riam clspor, para "exploração comercial eco
lonizllção". se o -plano era puramente cienti
lco, assim não entendiam as nações estran
gefts interessadas _no mesmo, neqt tampou
co o deputado Arthur Bernardes. 

Nos fins da década de 60 e começO de 
'70. uma entidade privada, mas que atuava 
como 8$eSSOra privilegiada do governo ame_
ricano, através do fascinante e robusto futur6-
logo - àquela época e futUrologia asSunlia 
indevidamente fóros- dé ciência - Herman 
Kahn, preconizaVa o labo ãmazônlco (que no 
ante-projeto aparecia com o .nome de "Lago 
Hudson"). Este lago gigantesco, cobriria uma 
área de 6Q,OQO'J'(m2 (Com 600 Km de comp_rl
mento e 480 J{m de largura), foi concebido 
por um especialista er:n _engenharia elétrica, 
chamado Robert Panéro, conforme informou 
a imprensa o própriO Sr. Kahn. Esta proposta · 
de tal maneira empolgou alguns nossos patri
cios ingênuos que, de acordo-com informa~ã() 
do Instituto Hudson, 1.500 brasileiros trabalha
ram, sem receber nenhuma remuneração, no 
planejamento do mesmo. Os danos à ecologia 
eram reconhecidos pelo planejador Herman 
Kahn, mas por ser o maior projeto já realizado 
pelo homem, valeria a pena, dizia ele, c~nti
nuar os estudos para implantação do mencio
nado lago. Este monstn,J.oso lago inundap~ 
uma área,lS vezes mator·db que toda a área 
prevista por todas a hfdrelétricas a serem con
truidaslelo governo br. asileiro, até o ano 
2.01 O. interessante notar que, à época, o 
plano não recebia nenhum protesto c!os -~E_l<?
gistas internacionais. 

b) Aspectos da Situação Atual 
Hoje nos deparamos com novos e mil:~ 

lantes planos de nações que no passado inva
diram, ocuparavam ou ameaçaram de invadir 
e tomar a amazônia dos brasileiros, em nome 
do "bem da humanidade", do "progresso" e 
argumentos tais. Hoje fala~se o reverso. Para 
o "bem da humanidade", fala-se que o Brasil 
deve prescindir_de sua soberania n_~quela área1 

para que a mesma seja preservada como o 

Brasil deve prescindir de sua soberani~ naque
la área para que a mesma seja preservada 
como lllT\8 espécie de "Jardim do Eden" ~ 
cadç. Será que os _lobos ~e ontem de fato 
mudaram não apenas a pele mas as suas pró
prias ~~_e_se transformaram em man
sos e inofensivos cordeirinhos? Sabemos que 
só as riquezas minerais da Amazônia, se devi
damente exploradas, são estimadas em tri· 
lhões de dólareS. Sabemos. também,_que aS 
M.Çóes que mais pressão estão fazendo contra 
o Brasil, para Que deixe de lado a .exPloração 
'da amazõrua. são exat.amente as nações que 
possUem-satélites artificiais dos mais sofistica
dos, capazes âe detectar todo tipo de mineral 
e de riquezas naturais.•Então, por que este 

. empenho eín foi'çar o Brasil a por_ de lado 
sua soberania sobre a Amazônia? Não é por 
pouco que imaginamos e reagimos como o 
ex-Presiden~ do Brasil, o inatac~ patriota 
que foi o Oeputado.Arthur Bernardes, quanOO 
imaginava que por trás de todos aqueles pla
~s formulado~ para o "bem da Amazônia" 
e "da humarúdade", havia interesses incorúes-
sávels. Sem dúvida Que pudemos dizer, basea
doJt na nossa longa história de intervenções 
e terltativas de Jnt~rvenções -estrangeiras na 
Amazônia, de que há algo no ar que s6 pode 
ser explicado -como ~ Uma tentativa de in
tervenção estrãng~ii'a em assuntos que não 
lhes competem, por serem úritca e esclusiva
mente brasUeiros.ldé porque nas próprias co
lônias por eles maritidas, sua atuaçâo ecoló
gíca foi devastadoras, além de nos seus pró
prios países sua atuaçaõ na fase .da expansão 
das suas fronteiras agricolas _nada tem . de 
exemplar, Quanto à preservação _da ecologia. 
Muito ao contrário, o mOdelo adotado foi emi-
nentemente dilapldador. -

Frente a tantas e tral1$parentes provas que 
nos traz a hist6ria, é justo que o povo brasileiro 
tenha razões para desconfiar de tanto inte.reSSe 
estrangeiro sobre a Amazônia. Ou será que 
estão com razão aquelas poucas vozes que 
ªdvertem que tais receios são impliQCedentes, 
que são versões distorcidas, criadas em gabi
netes militares ou das mentes enganosas de 
nacionalistas exaltaQos? Enfim, haverá. ou não 
orquestração intergacional urdida sob o man
to da pura e justa defesa ecológica? 
_ _A meu ver ninguém pode negar a existência 

de movimentos legítimos, sob a liderança de 
cientistas respeitáveis, mas é irrefutável a exig.. 
tência de outras forças poderosas, movidas 
por interesse claramente comerciais ou no 
mínimo, lideranças políticas que se limitam 
a fazer concessões crescentes á seus partidos 
verdes, sem compromisso com "' verdade- ra-
~i_Q.nal. . ' -
. Aqui conviria, me parece, ilustrar alguns 

exemplos. dessa orquestração que hoje ocorre 
em todo o mundo, segun~o o próprio Embai
xador Paulo de Tarso, __ com tod~_a sua expe~ 
riência _nacional, _é a maior PressãO económica 
·sofrida nesse último século, do exterior, contra 
oS nossos interesses. _ .. 

Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, es
tão sendo ~culado um filme, que passa várias 
vezes, na. televisão e que apreSentam a morte 
do ~ó Chico Mendes. O que é grave 

~- qu~ eles procur_am, a;través desse' filme, indu
zir que houve anuência dQ OQVelllÕ brasileiro. 
e pior do que isso, a indife?ênça do nosso 
povo. _Pnrtend~se transformar a· morte pro
movidâ por um incidente de terras em estado 
de fronteira, idêntico a milhões ocorridos.nos 
Estados Unidos, particulormente nos c:onllltao 
entre Pecuarist.as e agricultores na conquista 
do Oeste, num verdadeiro libelO, contra oBra
sil. Poderiamos dizer que em proporções infi· 
ni~ente mal_s Qrãves. o primeiro Ministro da 
Suécia, Oof Palme, admirado em todo o mun
do como grande estadista de um po!s prol6-
tipo da mais refinada civilização, foi morto. 
a tiros. na Principal rua de Estocolmo, e ~ 
hoje se desconhece o ~ assassino, ÇIU as 
causas que o moveram. 

E os Estados Unidos, c4ia hlst6ria tem sido · 
marcada pelos assassinatos de seus próprios 
presidentes? recentemente mataram. o mais 
famoso- deles, nesses últimos 40 an._os: Jpjwl 
Fitzgerald Kennedy. Não sati~eitos, no melt"tor 
estilo dos 'Westems", onde aliás ass~ 
os famosos e br;wos mocinhos massacrarem 
"índios selvagens", seus assas~inos fÕr1111 
bem além e_ mataram também· o próprio_ .. 
sassino dele e, para completar, mataram o 
irmão do Presidente que ousara se candl~. 
Sem falar que o Presidente_ Reagan foi ~ 
bém baleado ante as Câmaras das televfsõea 
e cercado dos seus melhores e mais hábeil 
agentes seCretos. Será que,- eni face dessea 
acontecimentos, vamos deduzir cw~ Q_ P9'JO 
sueco ou ameriaano ou mesmo a sUa cúpula 
pot'rtica foram culpados por esses assêissfna.. 
tos? Não! A nossa posição tem sido .de sollde
riedade a seus povos enlutados. Em contra
partida, o povo e sobretudo o Governo brall
leiro, são acusados de forma Impiedosa e i& 
justa, pela morte promovida por luta de terra 
- cujos assassinos, aliás, já foram presos
e mais recentemente a estória, mOstrada a 
seu modo, se transforma em superproduçio 
de Hollywood, transformada em verda~eira 
peça acusatória, contra o Brasil. Por outro la
do. 
~ refuÍ~da França cuja impiedoSa luta co

lonial, por sianl é bem rec.ente, seu Presidente 
Mitt.errand prega o conceito de "soberania H· 
mitada" para a Amazônia. Para materializ.ar 
sua solidariedade, recebe o chefe indígena 
Raoni quase que com honras de chefe de Es-
tado - afinal é de se perguntar. não foi ela 
europa que velo Q conceito de nação" indfge· 
na, para os nossos índios, conc;:eito que algu
mas defenderam para constar de nossa pró
pria Constituição? _ 

_c)· O próprio Raoni, tem sido pobre vítima 
inconsciente do festejado roqueiro "Sting", 
que o exibe em Shows pelo mundo afora, 
tal como se fosse uma criatura _exótica, para 
aumentar seus milionários cachês. O" respei
tado cientista Guilherme de La Penha, dire
tõr do Museu Goeldi, em visita reci:nte aos 
Estado Unidos da América, assistiu à apre
sentação dO «roqueiro" e ficou indignado 
com as calúnias ofensivas, assacadas contra 
o Brastl, e contra os brasileiros de forma des
pudorada, pelo mencionado Ca.Q.tor, e sem 
nenhum compromisso com a verdade. 



d) O próprio secretáriO-geral ao Minter, 
José Carlos Mello esteve semana passada na 
Inglaterra e assistiu a um documentário da 
'IV Inglesa, há duas semanas, de uma hora 
de duração, cujo teor agredia a maiS elemen
tar verdade, foi um documentário na BBC. 
de Londres, documentário extremamente 
em dicotomia com a realidade que ocorre 
no Brasil. 

e) Uma famosa revista italiana, II Expres
so com tiragem de 500.000 exemplares, em 
duas tiragens seguidos (de 19-2-89 e 26-2-89) 
incluirá encarte, dirigido no e'stilo de mensa
gem postal paga ao primeiro ministro italia
no, exigindo a suspensão de crédito do Mer
cado Comum Europeu para Carajás -e a defi
nitiva suspensão de importação dos minérios 
de ferro do Brasil, alegando-se que ele estaria 
destruindo o pulmão do mundo. 

Publicava também, 11 páginas sobre Chico 
Mendes, nas quais o Governo brasileiro é 
acusado de responsável pela morte do mes
mo. Por trás se escondem, sem dúvida, os 
interesses escuses dos nossos concorrentes do 
disputado mercado do ferro, mas que lamen
. tavelmente, de forma impiedosa promovem 
uma imagem distorcida da realidade brasi
leira no exterior. 

f) No mesmo tom, um filme está sendo 
divulgado na europa, onde em forma dramá
tica são apresentadas cenas superpostas, nas 
quais em seqüência são vistas: 

- uina visita de belfs~ini.a floresta ~azO
nica; 
-a seguir tratares aparecem derrubando

.a; 
-novas máquinas-segUem-lhes, misturan~ 

do calcário com a terra; 
· -seguindo-as agricultores plantando soja; 
-Enfim, a conclusão~ não comprem óleo 

de soja brasiJ.eiro porque assim estarão aju
dando a destruir o ar que respiramos. -

E a mensagem final: ."Não se deve comprar 
o óleo de soja do Brasil". 

g) Recentemente, Senador Americano 
chamado. Kasten, pôs em dúvida noSsa sobe
ra.ni,a e direito à Amazônia dizendo em públi
co: "Ao contrário do que os brasileiros pen
sain, a Amazdnia não e deles (brasileiros) 
mas de todos. Isso dito por pessoa que deve
ria ter um mfnimO de responsabilidade. 

h), Coincidindo com isso, somos-invadidos 
por comitiva de piedosos senadores ameri
canos, que vêm testemunhar in loco a devas
tação da nossa (ou "sua"?) selva amazónica. 
Figuras notórias, coi:no Pierre Trudeau, ex
primeiro ministro do Canadá, jornalistas emi
nentes, artistas em busca de promoção e já 
se anuncia a vinda do ex-Presidente Carter 
e Dukakis, para com suas presenças alerta
Tem os incautos brasileiros em sua saga des
trutiva:,. 
· 1) e agora noticiani os jornais que foi sus

pe~sa.a visita do primeiro ministro itali~o, 
por pressão dos "verdes". 
-e eu tenho oportunidade de dialogar 

com,_ Várias correspondentes políticos. 
J) Não adianta lhes falar - e eu tenho 

tido oportunidade de dialogar com vários cor
respondentes eles não foram bons professo-

res em seus países, que ao contrário prima
ram por uma conquista predatória, arrasando 
suas florestas e aniquilando seus índios. 

Alegam que àquela época não tiilham 
"consciencia ecológica" a bem da verdade, 
tal "consciência" só foi despertada após des
truírem as suas florestas do Hemisfério Nor
te, para combustível de sua revolução indus
trial e para abrirem espaço- para a expansão 
gigantesca de suas fronteiras agiícolas e, ain
da hoje, diga-se de passagem, continua derru
bando as gigantescas sequóias, aqueles árvo
res milenares da Califórnia, que são tão valio
saS quanto-aS- nlais raras espécies da Amazô· 
nia; quando não mais restavam áreas a serem 
inundadas para suas hidrelétricas, já que todo 
o seu potencial havia se exaurido; quando 
a maioria dos seus índios havia simplesmente 
desaparecido ou foram devidamente isolados 
em nguetos", "reservas" criadas de terras em 
gerai inférteis, que nenhum homem branco 
desejava possuir; quando já haviam poluído 
seus rios; quando suas fábricas, fomos elétri
cbs e número excessivo de carros agrediram 
a natureza de forma quase irremediável, lem
braram-se da necessidade de defender a eco
logia, especialmente nos outros países e não 
nos deles. Trata~se Srs. Senadores de uma 
campanha terrível infamante. 

Quando lhes afirmamos serem eles, os ri· 
cos, exatamente os grandes poluidores da na
tureza-e ·que- bastava um pouco de controle 
no corte ~e postas das suas "gordurasn -
diihinuii:tdo, por exemplo, o n-ú-mero de auto
móveiS por familia- para avaliar a natureza 
de agressões em grau infinitamente maior que 
todas as queimadas da Amazônia brasileira, 
que só contribui com 5% de todo o gás carbô
nico- emitido na atmosfera mundial, alegam 
a diftculdade de seus povos abrirem mão de 
um niJiriD:lo do conforto a que estão acostu
mados. 

Re~!ltemente, um grande- movimento in
ternacional, apoiado por alguns setoréS am
bientalistas nacionais, ein nonie da defesa do 
meio ambiente, de forma orquestrada; fato 
que torna sus-peitosa a sua organização -
se insurge COntra ri BiãSil. 

Declarações de ecologistas, políticos e au
toridades sobre as agressões à floresta amazó
nica, assassinatos de índios e ecologistas, in
vasões de posseiros etc. tribunais simulados, 
respaldados por entidades representativas de· 
vários segmentos sociais, se-iilS:titUein ·a título 
de falaciosos ji.dgãmentoS, somente para con
denar autoridades do governo, explorando 
eventos criminosos, distorcendo suas causas 
para transformá-las em acontecimentos polí· 
ticos. Há toda uma série de- acusaçóes, as 
quais por suas características, confirmam um 
quadro de pressões, não incidentes sobre o 
governo, mas que, sobretudo por su.a ampli
tude -vem atingir frontalmente a sociedade 
brasileira, oS brios do nosso povo e a nossa 
própria soberania. 
Ttata-_se, meus Srs. de uma campanha rerrivel 
infamante porque decorre certamente, na 
maioria das yezes. d~ interesses inconfessá
veis, e covarde, porque se abriga na raobre 
causa da defesa da ecologia. · 

É triste constatar que alguns brasileiros, ca
da vez menos número é verdade, por ingenuiw 
dade ou por Idealismo, e tantos outros repre-
sentando interesses de grupos ou por razões 
pessoais, estejam enganjados em tal movi
mento. 

Tudo Isso é tanto mais grave, quando nos 
. querem impedir a construç"ão de uma estrada 
dirigida à costa do Peru, no Pacifico, que dimi
nuiria no frete ao Japão e à Ásia, em 9.000 
1an. Mais grave, é que a título de razões ecoló
gicas querem impedir a integração latino-a
mericana". 

Na verdade, estamos ante uma "guerra eco-
nómica", ·disfarçada- pela nobreza do ecoló
gico. 

Reconhece-se que não é possível deixar de 
assinalar os erros que o país incorreu na ocu
pação da Amazônia e ni Afã do desenvolvi
mento que caracterizou as últimas décadas. 
que reconhecidamente, ocorreram disfunções 
nesse processo_- por falta, certamente, de 
Planejamento adequado, inexistência de um 
fluxo permanente de recursos, incúria admi
nistrativa, desconhecimento da área por falta 
de pe--~ cientificas e tecnológicas e ou~ 
Iras razões que tais. 

Não escoru:lemos os erros do pioneirismo 
em uma região ·para a qual ninguém tinha 
nem tem tecnologia. Como exemplo disto á 
está a hidrelétrica de Balbina, com um cuc:ID 
beneficio indevído. I:: bom lembrar que hoje 
seria absolutamente impo_ssivel ocorrer wna 
outra Balbina, pela existência da obrigallorie-
dade do Relatório do Impacto Ambienlll (RI-
MA), decretado em 1986. · · ··· 

Além do mais. a própria Eletrobrás tom hoje 
uma das melhores estruturas de proteÇão eco
lógica dentre as empress do mtmdo. Tem. 
por exemplo, um Conselho~. cornpoe.o 
to por personalidades independentes de not6-
.rio saber- indigenistas, antropólogos, sod6-
logos e outros mais - recorihecldo e aplat
dido pelo Jlf'Óprio BIRD. 

A Hidrelétrica de Balbina inundou uma .... 
de 2AOO km' para produzir apenas 250 11111. 
A hidrelétrlca propOsta de Kararô iriunda6 
apenas metade dessa área para produzir 
I 1.000 _M.W, ou seja 40 vezes mais do ·que 
a Hidrélet.rica de Balbina, ocupando metade 
da área e deslocará apenas 320 pessoas. 

No passado erros foram cometidos certa
mente, mas é bom lembrar que os acertos 
foram somente maiores imperdoável mesmo 
seria deixar a área resumida a um imenso 
vazio sob o alvo incessante da cobiça interna
cional. 

Ciuern detinha ou detêm hoje a !ecologia 
da agricultura em florestas tropicais ou úmi
das? . . 

É melhor aprender errando do que a omis
são cõmida daqueles que não tentaram. Esses 
mais que do erram, porque nada fazem. 

Pagamos um preço pela ocupação correta 
e inadiável no seu conjuntO, e também Incor
rendo em ocasionais erros, que hoje procu
ramos corrigir ~ com todo ô empenho. Seria 
m~hor deixar a Amazônia ÇlUma redoma, co-
mo ocorreu até a década de 60? Esse, sim, 
seria um erro Imperdoável - os brasUeirol 
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que precisam se desenvolver, náo por uma Irrelevante ante os efeitos benéficos produ-
questão de opção, mas de sobrevivência, além zidos. 
de imperdoável_sob o aspecto estratégico, an- Os efeitos econômicos e sociais com a im-
te a ambição mundia1, demonstrado em tantos pi atação desse parque hidrelétrico trará um 
exemplos no passado. desenvolvimen!O jamais visto _ou imaginado 

Um dos temas dessa polêmlca, foi centrado para o Brasil. Hoje toda construção de qual-
nos financiamentos para a construção da usí- quer barragem é precedida de estudo de con-
na de Kararaô, hoje Belo Monte, que produriu trole ambiental, com elaboração do Relatório 
grande celeuma, como das demats previstas de ImpaCto Ambiental- Rima, e, seus efeitos, 
no Plano·· Nacional de Energia Elétrica minimizados e equacionados pela grandiosi-
1987-2010- denominado simplesmente de dade da obra. As comunidades limítrofes à 
plano 201 O. Este Plano, contémlinhas de uma barragem recebem tratamento especial, trans-
política de defesa de meio ambiente, demons-- feridas e- ii"ldenlzadas, reordenadas, oferecen-
trando a preocupação dos té<::nicos brasileiros do-se_ assistência médica, dentária e educa-
com as repercussões e canse? ências nega- ção. As comUnidades indígenas, além desses 
tivas para a ecologia, estudos inteligentes das _benefícios, reçebem grandes somas de dinhei-
usinas previstas. - ro como forma de i_ndenizações. Os animais 

Essa polêmica foi trazida ao nosso próprio são monitorados e realocados; os peixes estu-
quintal, no caso de Altamira, quando ecolo- dados e os lagos repovoados. 
gistas autênticos e fictícios, jornalistas, roquei- O defiOrestamento das áreas inundadas, ne-
ros aproveitadores, e toda outra espécie de cessário para evitar o apodrecimento das 
aproveitadores se reuniram para explorar a in- águas e suas conseqüências, tem sido o gran-
genuidade de índios que nada entendem das de desafio para o meio ambiente. Estudos pio-
necessidades -do Brasil, ou das necessidades neiros nesse campo são desenvolvidos para 
de um mundo moderno. Centenas de pessoas minimizar seus efeitos. O que transparece nos 
foram enviadas para lá, a custos astronômicos. ataques a estes projetes é uma cobiça interna-
Quem pagou por tudo isso? Que interesses_ _ cioi1al nessa região e no desenvolvimento do 
económicos estavam por trás de tudo aquilo? .Brasil. 
A quem interessa impedir o desenvolvimento A polêmka envolve, ainda, o proble!"fla das 
do Brasil? queimadas e dos desmatamentos, particuJar-

Nas bases para o planejamento da execu- mente no que se refere aos índices de afetação 
çáo do sistema de Energia Elétrlca, corp seu e _de compromet:iri1ento das matas e florestas 
capítulo do "Meio Ambiente e Inserção Reglo· relativamente à sua devastação. Isto é, seria 
na! dos EmPrendimentos" - se observa que como se a cada 1.000m2 da amazônia inun-
o assunto mereceu, nos seus estudos, o devi· dássemos apenas !,99m2, percentual irrisório 
do cuidado quanto à necessidade de buscar· sobre todos os prismas de análise. 
se soluções adequadas, nas quais estejam Hoje, inclusive, existem processos extrema-
compatibilizadas as exigências de um progra- mente simples e econômicos - desenvolvi-
ma de expansão energética com os requeri- dos inclusive por técnicos locais - de retirar 
mentes de preservação, consenração e prote- as árvores dos lagos inundados. Diferente-
çAo ambientais. Daí as Pesquisas sobre as fon· mente do que se propagava, que as árvores 
tes alternativas de energia, não convencionais inundadas apodreceriam, emitiriam gases 
-como a da irradiação solar, força dos ventos (sulfiddco), além de danificarem a mêdio pra· 
(energia aeólica), xisto betuminoso, resíduos zoas próprias turbinas, as árvores de fato per-
orgânicos, variação do nível das marés (apro- manecem perfeitas. Segundo alguns ecolo-
veitamento maremotriz). gistas mais exaltados, promotores à época de 

A capacidade energética hidráulica da Bacia passeatas e protestos, a população de Manaus 
Amazónica é imensa, o rilafàr potencial dispo- teria que usar másCaras quando a hidrelétrica 
nivel do mundo, pelo plano 2.010 dêi Eletro- de .. Balbina estivesse concluída. pela queima 
brás/Eietronorte, estima-se em 48 milhões _de dos gases poluentes do apodrecimento das 
Kw/h, mais de dobrando a produção nacional árvores submersas pelo seu lago. (1) segundo 
de energia,. que pe da ordem atual de 40 mi- nos afiança a Eletronorte, a té_cnica de retirada 
lhões de DW/h, instalado e funcionando da das árvores que já está sendo usada larga-
Amazôniajá produz mais de 4,5 milhões_KwJh mente_ no lago da hidroelétrica de Tucuruf é 
de energia hidráulica, com imensos benefícios extremamente prática e ainda mais econôrni· 
para a região e para todo o Brasil, permitindo ca do que o desmatamento convencional. 
a operação de carajás, da alunorte, do parq- Quatro homens com 2 pequenos barcos, reti-
wue industria! de manaus e tantos outros em- ram até 10 árvores (40m3 ) por dia _e colocam 
prendimentos. toda a área inundada pelas hi- no embarcadouro. _ 
drelétricas, previstas no plano 2.010, náo Seria ~ (1) Como se vê, a reaijdade é bem diferente_ 
que 0,113% da Amazônia. da previsão. 

É bom lembrar algo que tem sido pouco Levantamentos disponíveis, feitos pelo lnpe, 
divulgado com tantos dados distorddos. Se cobrindo o período de 1975~ 1988, com a ub1i· 
nós conseguirmos construir todas as hidrel.é- zação de satélites, .fornecem informações 
trlcas até o ano 201 O, qUe estão programadas, quanto às queimadaS. O que encontramos no 
vamos inundar, de toda a região Amazôn[_ca, _ ~lab?_ri_o, daquele instituto, "Avaliação da Fio-
cerca 0,199%, ou seja, trocaildo em miúdos, resta Amazónica", recém-publicado, é que os 
é como se nós inundássemos a cada mil me- desmatamentos neste período para a região 
tros quadrados, apenas dois metros quadra- Norte e Amazônia Legal foram os seguintes; 
dos., o que se vê que é cifra absolutamente -Acre, 3,6" do E.stedo; 

-Amapá, 0,59% do Estado; 
-Amazonas, 0.8% do Estado; 
-Pará, 7,1% do Estado; 
-Rondônia, 12,6% do Estado; 
-Roraima, 0,97% do Estado; 
-AML- Tocantins-Goiás, 7,5% doEs· 

ta do; 
-AML-Maranhão, 9,13% do Estado; 
-AML- Mato Grosso, 8,4% do Estado. 

Pelo acima exposto podemos· constatar que 
apenas 3,92% da" região NOrte; áreã de Horesta 
pesada, e que 5,12% da Amazônia Legal área 
esta que inclui capões e cerrados foram des
matados até 1 988,_ estando, -portanto, bem 
abaixo daquilo que a imprensa internacional 
e os ecologistas internacionais, por ,ignorânda 
ou má fé, vêm alardeando. 

A Amazônici L~at iilclui áreas de vegetação_ 
tiPo cerradõ, campos, campos cerradOs (sava
-nas), Cerradão, Horesta tropical úmida, rios, 
cidades, etc. Estudos recentes do lnpe, dão 
conta de que somente 5.12% da floresta tropi
cal úmida da Amaiônia foram desmatadas, 
portanto, muito menor do qUe os índices divul
gados por alarmistas da imprensa internacio
nal, ou cerca de 3% da floresta tropical dens,a 
da Amazônia. Em cOnseqüência, os efeitOs 
de poluição da atmosfera com gas_es nocivos 
é bem menor do que indicam as pressões 
internacionais. Os 5% de ·desmat.amento re

. presentam uma âreã de 251.429 km2 • 

Esses dados recentes, contudo, não_nos de
vem levar à indiferença do gravíssimo proble· 
ma do desmatamento, que não se deve só 
às queimadas, mas a um processo de coloni
zação irracional. (como é o caso básico de 
Rondônia). Atualmente nas várzeas do Baixo 
Amazonas são desenvolvidas algumas ativida
des agropecuárias como juta, pimenta do rei· 
no ~ gado, e no seu estuário_ gado, arroz e 
cana-de-açúcar, não comprometendo a fio. 
resta virgem, resguardada em sua grande ex
tensão. 

Há atividades agropecuárias de sobrevivên· 
da ao longo dos núdeos populacionais mais 
desenvolvidos, em geral à margem da Be-
lém-Brasília e da Transamazônica. Não são 
mais do que_ 50 (dnqüenta) micro_rregiões, 
com cerca de 30 mil habitantes cada Tam
bém ao longo da estrada de ferro Carajás estão 
- se formandO núcleos habitacionais. 

Foram detectados na região, até 1987, 23 
(vinte e três) madeireiras. das quais 9 (nove) 
estaVam legalmente constituídas,- fiscalizadas 
e controladas pelo Governo. As restantes se 
encontravam em situação de clandestinidade. 

A Amazônia é uma imensa área onde a pre
sença mineral se manifesta em quase todos 
Õs_ lugares. As reservas já identifica.d_a~ são de 
incalculável volume e valor, mas há quem as 
calcule em 30 trilhões de dólares. O Projeto 
Radam descobriu 14 espécies diferentes de 
minerais: ferro, ni6bio, ouro, Dauxitá, cobre, 
caulim, salgema, lirihito, manganês, cassite
rita, titânio, eremita, níquel, gipsita, diamante, 
minerais radioativos, etc., gerando uma cobiça 
desenfreada de outras naçõe:f.(fuerendo tor· 
nar a região inexplorada, favorecendo assim 
seus interesses económicos. 
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Temem queda do preço de minerais sob 
controle de oligopóllos na bolsa: por exemplo, 
o que ocorreu recentemente com a cassiterita 
da Caemi, descoberta na Amazônia. 

Operaram na Amazônia até 1986, 12 em
presas mineradoras e uma infmidade de ga
rimpos e garimpeiros independentes, dedica
dos na sua maior parte à extraç:ão de ouro. 
O Departamento de Prod_ução Minerai do Mi
nistério das Minas e Energia h8.vía constatado 
27 áreas sujeitas à ação dos garimpos contrcr 
lados e dezenas e dezenas de garimpos clan
destinos. 

Além das agressõe.c: ao melo ambiente, pro
vocado pela operação desordenada desses 
garimpos, o uso indiscriminado do mercúrio, 
que teve sua regulamentação recentemente 
aprovada, é importante destacar os desvios 
do ouro e de vários minerais importantes in
clusive dos produzidos nos garimpos contro-
lados. Tais desvios decorrem de uma série 
de-causas, entre as quais o contrabando, a 
grande quantidade de garimpeiros. cerca de 
200 mil, dispersos pela região, inclusive em 
áreas de difícil acesso, os baixos niveis de ins-
trução e a participação de intennediários e 
aproveitadores, entre os quais estrangeiros. 

É bom que tenhamos consciência dâS gran
des fortunas, das grandes empresas. dos gran
des grupos que estão por trás do movimento 
dos garimpeiros. · 

Um gravíssimo especulador das bolsas, se
gundo se alega, está por trás do movimento 
garimperio na área YanomanL Na Amazônia 
têm sido utilizados sofisticadí_ssimos equipa
mentos, na área de garimpeiros transferidos 
até de helic6ptei"os usados na guerra do Viet
M, que nem a aeronáutica possuL A figura 
portanto do garimpeiro romântico, ousado, in
dependente e que pode ficar rico de um dia 
para a noite, praticamente inexiste. 

Urge a mudança do código dos garimpei~ 
ros, que são vítimas de magnata_s iosensivefs 
que ganham fortunas ilícitas, sobretudo, atra
vés de contrabando. O Pais perde de inúmeros 
modos: saúde de garimpeiros, disseminação 
de doenças indígenas, desvio de leis sociais, 
agressão ecológica, incentivo ao contratmndo 
e perda tributária. 

Para exemplificar a febre do ouro na região 
de Rondônia, dão conta que de I 90 a 200 
vôos diários saem do aeropOrto de Porto Ve
lho, ficando_ em ~ lugar em número de vôos 
em todos os aeroportos do País. 

Um exemplo tipico dos probelamas da ex
ploração desordenada dos garimpeiros é Ser
ra Pelada, por onde passaram mais de 
100.000 garimpeiros. Hoje, em situação deca
dente, além de agredir o meio ambiente com 
alto indice de mercúrio, lançado na bacia do 
rio lta.caiúnas, afluente do Tocantins, perdeu, 
certamente, mais de 3_0% do ouro removido 
pela ub1ização de equipamentos rudimentares, 
o que representa grandes perdas para a eco
nomia nacional. ' 

Esse assunto pode ser considerado de ex
trema gravidade, bastando citar, entre outros 
prejuíZos, ·o desperdtdo, acima mencionado, 
de cerca de 1/3 do minério extraído, e a' venda 
negai de, pelO menos, metade da produção, 

segundo se estima, especialmente através da 
exportação dandestina do contrabando puro 
e simples. 

Entre o -despei'díçio e os desç:aminhos do 
ourO, a siia-perda em 12 anos ( 1972-I 983), 
significou cerca de 403 tcirieladas, no valor 
aproximado de 5,4 bilhões de dólares, ao pre
ço de US$ 423.68 - OZTROY. 

Srs. Congressistas ante tudo isso, ante todo 
esse quadro que estamos vendo, o Governo 
nilo pooena ficar omisso. E tem havido um 
esforçomuito grande, de parte do Gove01o, 
dentro das limitadas, disponibilidades (!!1an
c_eiras e ante a crise econômiça que atraves
samos. 

Anterior mesmo a toda essa mobilização 
intemacionaJ feita contra o Brasil, o Pais já 
tomara várias e dec[sivas medidas para a pro
teçáo do meio ambiente na Amazônia. 

O sistam_a Nacional de Melo Ambiente -
Sisnama, tem como fundamento principal da 
sua êoostência a formação das normas de polí
tica do meio ambiente, cuja concretização está 
a cargo do Conselho Nacional do Meio Am· 
biente - Conatna. O Conama, em face da 
sua abrangência democrática e à valorização 
que empresta ao )llelo ambiente, não possui 
similar no mundo, em desenvolvimento. É, 
pois, um órgão da maior importância de que 
dispõe o Governo~ para a solução da proble
mática do meio ambiente. 

Instrumento da maior importância é o Rela
tório de Impacto Ambiental- Rima, instituído 
em 1986, pelo Governo, através do_ Conama 
que se exige na implantação de quaisquer 
obras ou projetas que se pretende instalar e 
que possa implicar riscso para o ecOssistema 
circundante. 

JD, Da politica Ambleni:austa 

Os cidos alternativos da economia brasi
leira, desde o inicio da colonização portugue
sa, provocaram danos aos recursos naturais 
e ao meio ambiente, seguindo, aliás, processo 
semelhante ao ocorrido nos países desenvol
vidos e que, por sua vez, cuiParn também de 
reverter esta situação. 

O primeiro exemplo da atividade predatória 
em nosso Pais foi a devastação da_ mata Atlân~ 
tica. Restam do exuberante eçossistema, en
contrado pelos descobridores portugueses, 
apenaS o preciosos rêmanescentes contínuos 
preservados nos Estados do Espirita Santo, 
Rio de Janeiro, Bafilã- e· Rfo Grande do Sul. 
Ainda na esteira do prOgresso e da civilização, 
inicialmente doncentrados no litoral Atlântico, 
ficaram cOmprometidos os .$istemas ecológi· 
cos caracteristicos dessa região, principal
mente no tocante às dunas e aos manguezais. 

A integração da fronteÜ'a oeste expôs a co
bertura florestal dos Estados do Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul às transfonnações deter
minadas pela implantação e à expansão da 
pecuária e da agricultura. O pantanal mato
grossense, "santuário ecolóogico, ainda em 
parte preservado, softeu também a ação elo!!! 
garimpagem e do usojndiscriminadode !J;Qro
tóxicos e produtos Químicos polu.entes. 

No sistema ecológico da baixada mara
nhense, os grandes projetas agrícolas e os 

desmatamentos e queimadas provocaram um 
processo _de depredação ambiental. 

A marcha da colonização e da integração 
de novas áreas à economia das nações levam 
consigo, como inexorável companheira de via
gem, a devastação da flora e fauna e a poluição 
ambiental. A História tem demonstrado que 
este é um_ fenômeno rriundial, ligado ao de
senvolvimento e ao progresso da humanida
de. 

Tal fenômeno não é próprio dos países sub
desenvolvidos ou em desenvolvimento, uma 
vez que modelaram seus métodos e estJaté
gias ultilizados pelas nações super-ricas _e de
senvolvidas, as quais em sua ânsia de explo
ração se comportaram em todo o mundo co-: 
mo pioneiras na aplicação- da tecnologia pre
datória. 

Historicamente a ocupação da amazônia se 
vincula a uma economia baseada no forneci
mento de rhatérias-primas, principalmente de 
origem florestal, para os mercados interno e 
externo. 

No final do século XIX e início do séçu1o 
XX. ocorreu um surto significativo de pov~ 
menta da região; durante o ciclo da borracha, 
provocado pela grande demanda internado
nal de borracha natural nessa êpoca. 

Os ricos seringais do Norte_ ªtraíram levas 
de migrantes nordestinos_que, fugindo da se· 
ca, se fixa_ram principalmente no Acre, onde 
se dedicaram à extração e processamento ru
dimentar do látex. 

O extrativismo migratóriO (borracha, casta
nha, madeiras, gomas não-elásticas) foi inca
paz de proporcion~r a efetiva ocupação do 
território amazônlco. 

Nos últimos 20 anos, a colqhização d.,_ área 
passou a ser t~ma das prioridades do Governo 
federal, qu~ implementou, neste periodo, vá
rios planos oficiais de ocupação e desenvol
vimento regional, que privilegiam o assenta· 
menta de frentes pioneiras agropecuárias ao 
longo dos eixos ·rodoviários recentemente 
abertos; transamazõnica, Manaus--Porto Ve
lho, Belém-8f'2!SI1ia; Cuiabá-Porto Velho. '"' 

Outros empreendimentos agropecuários de 
grande vulto, pertencentes a grupos econô
micos do Centro-Sul da País, _são desenvol
vidos na Amazônia, em função de incentivo 
e créditos oficiais propiciados pelo Governo 
federal, (grupos estrangeiros), 

Entre I 970 e 1985 houve um cresdmento 
de 91% no .número de propriedades rurais 
da região; de 93% _na área das propriedades:. 
de 227%. nas áreas de lavoura e. de 214% 
no rebanho bovino. 

Estes números- extraídos do censo agro
pecuário do IBGEII 985 :___ comprovam a in
tensiàade do esforço de ocupação e coloni
zação rea1i4ado na Amazônia. 

A extração de madeiras deixou de constituir 
uma das atividades económicas de maior rele
vância para a economia regional, consideran
do que a exploração mineral tomou parte 
maior na economia da mesma. A exploração 
ganhara impulso, a partir de 1980 c_om a 
exaustão das florestas do sul do País, daí, resul· 
tando na transferência dãs indústrias madei~ 
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reiras, principalmente para a região das ilhas 
e sul do Pará 

De acordo com estudos do projeto Radam 
Brasil, apenas 30% das terras ·amazônicas se 
prestam a atividades agropecuárias, em razão 
das características fisico-químicas dos seus 
solos. 

Anterior a toda a "orquestração" interna
clonai feita contra o Brasil, o País já tomara 
providêndas para proteção do melo ambiente 
amazônico, com a exigência, do Rima (Rela
tório de Impacto Ambiental) para· todos os no
vos projetas, roi começado um zoneamento 
agroecológico da Amazônia LegaJ, sendo que 
os dos estados de Rodônia e Mato Grosso 
já estão cOmpletos e o restante encontra-se 
em fase de elaboraçãO: foram (;riados parques 
nacionais, reservas ecológicas, áeras de prote
ção ambiental, bem como delimitação de 
áreas indígenas, algumas das quais maiores 
do que muitos pafses europeus. 

Com o intuito de assegurar o controle racio
nal da exploração de recursos das variadas 
Me-as, o Governo ·prorhovacoutra coisa que 
é muito importante, a meu ver, o instrumento 
mais importante de todos os outros consfde~ 
mdos de forma isolada, que é o zoneamento 
agroecológico. O zoneamento agroecológico 
da região amazônfca vai nos permitir uma ra~ 
diografia da região determinando, Estado por 
Estado, nas regiões, a sua vocação natural. 
Este zoneamento agroecológico foi conclUído 
no Estado de Rondônia, como V. Ex'" sabem 
foi o mais atacado pelas variações ecológicaS, 
está em plena realização nos Estados do Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e depois, 
finalmente, de dois longos anos de negocia~ 
ção do Ministério do Interior,logo que assumi
mos o Ministério do Interior, com a FAO, ago
ra, estamos começando para todo o restante 
da Amazônia. Com .isto teremos um quadro 
que nos possibmtará identificar área por área 
qual a vocação. A Amazônia é profundamente 
heterogênea, então não podemos examiná-la 
sob apenas uma ótica. Temos-regiões na selva 
densa, temos a selva, esta' sim que merecem 
maior preocupação, mas ela ocupa, dos cinco 
milhões de quilómetros quadrados, cerca de 
2,7 mHhões, um pouco mais da metade. Te~ 
mos regiões de selva de transição, temos tam
bém a nova fronteira agricola do Brasil, que 
são os cerrados que estão na Amazônia e no 
Centro-Oeste, sobretudo, e temos regiões que 
têm vocações para o eXtrativismo. Em suma, 
esse zoneamento dará esse quadro de forma 
bem clara e possibilitará uma ocupação racio
nal da Amazônia como todos nós brasileiros 
desejamos. 

Acreditamos que a implantação total do zo
neamento agroecológico se transformará em 
instrumento de suma valia e servirá de refe
rência para a lógica ·ocupação da Amazônia 
legal, com a vantagem de minimizar os danos 
à ecologia 

Paralelamerlte, a Sudam, com o apoio da 
OEA, executa o estudo dos vales amazónicos , 
-Acará, Moju, Araguaia, Trombetas, Branco, 
Madeira e Baixo Tocantins- que terri por 
marco o fato de que, na Amazônia, o rio deter
mina o espaço económico, as vias de comér-

cio e de comunicação e os critérios de assen
tamento das populações e de estabelecimento 
das cidades. 

O Brasil está consciente de sua problemá
tica ambiental, dispondo de rico a arcabouço 
legal referente à matéria relacionada com o 
meio ambiente e seus recursos naturais rer:o-
váveis. · 

Basta lembrar que a Assembléia Nacional 
Constituinte aprovou na ConstitUição, e hoje 
a Constituição brasileira -é aquela que dá maior 
espaço à área ecológica dentre todas as Cons
tituições do mundo, o que mostra a conscien
lização que está havendo nos brasileiros como 
um todo a este respeito. 

Q_ Código Florestal, o código da pesca, a 
lei de proteção à fauna, a lei que cria o Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBMARNR, o código 
nacional de gerenciamento costeiro. Há ainda 
wna série de decretos: o que cria o programa 
-de defesa do complexo de ecossJstemas da 
Amazônia Legal, portarias e instruções norma
tivas que Se constituem em valiosa_ instn.ljnen~ 
tação legislativa de proteção do meio ambien
te e ao d~nvolvimento sustentado. Funda
mentando todo esse acervo legal a constitui
ção brasileira configura de forma concreta a 
vontade política do povo brasileiro em buscar 
soluções para a problemática do meio am
biente. Recentemente, com o lançamento do 
programa "Nossa Natureza", foram editados 
17 decretos. e enviados sete projetes de lei 
ao Congresso Nacional, uma portaria intermi
nisterial e três portarias ministeriais, todas vol
tados para a problemática ecológica, princi
palmente na região amazónica. 

No seu bojo, o programa "Nossa Natureza" 
é no gênero, sem sombra de dúvida, um dos 
mais avançados do mundo e demonstra clara
mente a determínaçãó do Presidente José Sar
ney, por coincidência o primeiro amazônida 
a exercer a Presidência da República na valori
zação do hosso melo ambiente. 

Qu..mto à infra-estrutura atual, denodados 
esforços estão sendo dedicados para o seu 
contínuo aperfeiçoamento e fortalecimento, 
consubstanciados no programa "Nossa Natu
reza", com objetivos de conter a ação preda
tória do meio ambiente e dos recursos naturais 
e renováveis; de estruturar o sistema de prote
ção ambiental; de promover a educação am
biental; de regenerar o complexo de ecossis
temas afetados pela ação do homem; de au~ 
mentar a pràteção às comunidades indígenas 
e às. popUlações dedicadas ao extrativismo m1 
região amazónica. 

Embora reconheçamos erros advindes da 
ocupação desordenada da Amazônia, ê mister 
que se aceite a atenuante de que a quase 
totalidade de sua superfície está preservada·. 
Vejamos, por exemplo, o fato de que em toda 
a margem esquerda do rio Amazonas, com 
mais de 1.2 milhões de W, há uma densi-

,• dade demográfica de apenas 0,4 por kfn2. 
- No seu conjunto, repito, 97% da floresta 

çlensa da região amazônica está inteiramente 
intacta. 

Todavia,junto da experiência adquirida, es
tamos envidando esforços para que, no futuro, 

o processo de ocupação daquela regiãO seja 
corrigido, a fim de conciliar o desenvolvimento 
económico com a necessária preservação 
ecológica. 

O programa ''Nossa Natureza" criou o Con
selho Superior de Meio Ambiente - CSMA, 
presidido pelo Presidente da República que 
congregará a política $Uperlor do meio am
biente. I:: portanto, o órgão político por exce
lência. 

Outros programas voltados para o controle 
do meio ambiente: Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores -
Proconve, Programa Nacional de Controle da 
Qualidade do Ar~ Pronar, e o Programa Na
cional de Controle da Poluição Industrial -
Pronacoop. 
-Outro projeto é o de prevenção, controle 

e combate à poluição marinha na costa brasi
leira, em cooperação com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, -a Organização Marítima Internacional 
- OM.I, contando ainda com a participação 
dos Estados de São PaulO, Rio de Janeiro, 
Bahia e Rio Grande do Sul, através de seus 
órgãos de meio ambiente, bem como da Pe
trobrás. 

O Brasil possui. até nossos dias, quarenta 
e duas estações ecológicas, dentre elas deze
nove na Amazônia; somando-se a essas áreas 
de proteção ambiental, vinte e nove-parques 
nacionais e quinze reservas biológicas. 

O nosso Governo, profundamente sensibi
lizado com os fatos que vêm afetando os ecos
sistemas brasileiros, principalmente a Horesta 
amazónica e outros, com conseqÜências da
nosas para os seus recursos Horlsticos, hidri
cos e climáticos, volta toda a sua atenção na 
busca das melhores soluções para evitar e 
reverter tõda a situação que possa implicar 
prejuízo ecológico com suas coliSeêlüências 
para o comportamento e modo de vida da 
população brasileira. 

Em face dà preponderante preocupaÇão es
tar ungida à amazônia, providências emergen
ciais foram determinadas, entre outras, a sus
pensão tempOr~fria dos íncentiVos fiscais e cré
ditos oficiais para empreendimentos na re
gião, coberta por florestas tropicais até que 
se concluélJl! estudos sobre novos critérios. 

Q_ Minter, através do pacto· amazónico, em 
estreita ligação com o Ministério das Relações 
Exteriores, ministérios seto'riais e governos 
dos Estados e com respaldá da Organização 
dos Estados Americanos - Oj:J\, e:Xe<:uta 
ações com os países Vizinhos da região, por 
meio de programas bilaterais de recuperação 
e desenvoMmento de áreas marginalizadas de 
fronteiras. 

O nosso esforço-não se esgota-aqui, cl!lm 
as medidas já tomadas, pelo contrário, a res
ponsabilidade de homens públicos não con
clámam a prosseguir na busca de soluções 
que possibilitem a elaboração e implemen
tação de uma política ambiental programática 
e que corresponda a obrigação que ·nos cabe 
perante_ às gerações futuras de lhes passar 
um mundo convenientemente desenvolvido, 
conciliado com a necessária e indispensável 
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preservação ~mbiental e com uma estrutura 
social quiçá mais justa. 

Na Declaração de Bras~ia, os Ministros de 
Estado encarregados do controle ambiental 
e os representantes dos países participantes 
América do Sul, da América CehtraJ e Caribe, 
acordaram concluir seus trabali:Íos com u.ma 
"Declaração de Brasília", a saber: 

Os paises da América Latina e do Caribe 
reconhecem que a urgente necessidade de 
encontrar um equilíbrio entre o desenvolvi
mento sócic-econômico e a proteção do melo 
ambiente, através de um controle adequado 
dos recursos naturais e um controle dos im
pactos ambientais, é 'wna preo-cupação co
mum da mais alta prioridade para os países 
da região. Este reconhecimento expressa a 
indissolúvel relação que existe entre os assun
tos ambientais e o desenvolvimento sóc!o-e
conômicp, bem como a obrigação -de asse
gurar o aproveitamento sócioMeconômlco; 
bem como a obrigação de assegurar o apro
veitamento regional dos recursos, em bene
ficio das gerações presentes e vindouras. 

Os ministros reafarmar~m o princípio de que 
cada Estado tem o direito soberano de admi
nistrar livremente seus recursos naturais. Não 
obstante, isto não exclui, antes, pelo contrário, 
reforça a necessidade da cooperação interna
cional a nível regional, regional e global. Os 
sub-ministras enfatizam _também que a solu
ção do problema da dívida extem,a e o estabe
~ento de uma nova ordem económica in
ternacional justa e eqüitativa,- são ç_o_nd_i_çôes 
indispensáveis para garantir o processo demo
crático na América Latina e no Caribe, _a pro
moção da segurança e da paz na região e 
o desenvolvimento econômico e social conti
nuado, que_ é a única alternativa possível para 
o aproveitamento raciO'nal dos .nossos rec_ur
sos naturais para satisfazer as necessidades 
de nossos povos. _ _ _ _c 

A dívida não pode ser paga nas condições 
atuais. ainda que aumentando 1:! (orne e a mi
séria de nossos povos, nem com mais subde
senvolvimento e a conseqüente degradação 
de nosso melo ambiente. 

Órgãos financeiros internacionais devem 
assegurar, por melo de facilidades institucio
nais específicas, a disponibilidade de recursos 
adicionais _suficientes, em lermos c;oncesslo
nais, para a realização de projeto de proteção 
ambiental nos países em desenvolvimento. 
Mais ainda, a cooperação internacional para 
a proteção do meio ambiente deye incl.!Jir. o 
livre ;:!Cesso à informação c;íentíflca e a transfe
rência sem flllS lucrativos a.os países em de
senvolvimento, das tecnologias não contami~ 
nantes e aquelas destinadas à preservação do 
meto ambiente. 

Os países que possuem armamentgs at6-
mlcos e de outras espécies para destruição 
em massa devem cessar Imediatamente com 
todas as provas e experiências com estas at
roadas e promover ativamente a sua elimina~ 
ção; portanto, os ministros dos países ll'ltino-a~ 
mericanos e do Caribe estão convenciçlos c;le 
que a solução para o nosso planeta ameaçado, 
faz necessária uma cooperação de n(vel sem 
precedentes entre os países industrializados 

e os pafses em desenvolvimento, em beneficio 
das gerações vindouras. 

Foi, por exemplo, suspensa a exp~rtação 
de madeiras em toras e a implantação de 
quaisquer projetas agroec_ológicos na região 
de flor_e_s@s densas e tantas outras medidas. 

Um fato altamente importantefoi a realiza
ção da reunião, pouco divulgada, dos minis
tros do . meio ambiente de todos os países 
latino~wnericanos e d9 Caribe, e que se reuni
ram aqui em Brasília. 

Foi importante constatar que o discu[SO 
brasileiro, em toda a sua integridade, foi confrr
mado, foi r~tificado pelo pronunciamento unâ
nime de todos Os ministros de meio ambiente 
da América Latina, que pregaram, com toda 
firmeza, os mesmos prindpios do _Qovemo 
brasileiro, a nec~ssidade da preservação eco
lógica, mais _a necessidade de conciliar o de
senvolvimento e_conôrriico, porque a pobreza, 
nós sabemos, ê a principal agravante nos paí
ses pobres nas agressões ecológicas. Há ne~ 
c_essidade de os palses ricos deterem os seus 
processos de desperdícios qlle provocam tan
tas agressões à natureza que, como sabemos, 
são provocadas pelos excessos sem falar nos 
problemas dos arsenais atômlcos que amea
çam a todos n6s. 

O _discurso do Governo brasileiro em rela
ção ao meio ambiente, que por muitos é acu
sado de representar uma visão muito limitada, 
está em absoluta sintonia com os discursos 
de todos os países da Amêrica Latina, espe
cial_mente _os países _da região amazônica. Foi 
Sintomático que os mirUstros dessa área, reco
nhecendo que o Brasil ê o principal alvo de 
ataques, mas que eles serão as vitimas seguin
tes, aprovaram uma moção bem clara que 
diz o seguinte: 

Além disso, os ministros _aprovaram a se-
guinte moção; - -

'To dos os países latino-americanos e do 
Carlbe apartaram o seu apoio e solidariedade 
ao Gavemo do Brasil pelos ataques injustãs 
que vêm recebendo pelo exercício de sua so
berania da legítima utilização dos seus recur
sos natwais". Lamentamos apenas, que tais 
ratOs Importantes, esPecialmente a carta de 
BrasJ1ia, -tenham sido tão pouco divulgados 
pela imprensa nacional e muito menos_ pela 
internacional. 

Não se pode dissociar problemas ecológi
cos no Terceiro Mundo com problemas da 
pobreza, da qual a dívida externa é um pode
roso agravante. 

O discurso do Brasil, que é acusado por 
ingênllos de nacionalista ou sob inOuência mi- · 
litar L é absolutamente idêntico ao de todos 
os países da América Latina, especialmente
os amazônidaa. 

Quanto à Política indigenista, o GOverno 
brasileiro também vem desenvolvendo uma 
política séria. Basta que tenhamos em mente 
que ê tambêin uma forma de preservação 
eco19gica_nas áreas indigenistas demarcadas. 
Demarcamos, ao longo desses quatro· anos 
do m_andato do Presidente José Saney, uma 
área suPerior ao triplo de toda que havia sido 
demarcada para a área indígena em toda a 
história do Brasil. Haviam 12 milhões de hecta-

res demarcados, e neste Governo foram de
marcados 34_milhões de hectares e estão sen· 
do mais 44 milhões, o que totalizará a maior 
área disponível por índio, em todo o mundo. 
Basta que nós tenhamos e_m mente que a 
área res.ervada para os índios no Brasil, equiva· 
!em a 13 países da Europa, em áreas somadas: 
Portugal, Albânia, Áustria, Bulgária, Cuba, Ho
landa, Nicarágua, Líbano, Israel, Bélgic~, Dina
marca, HUngria, Suíça, ou se quisermos com
parar, equivale a uma vez. e mei?l_a.os Estados 
de São Paulo, Paraná e Santa Catarina juntos, 
ou seja, uma média de 400 hecetares por in· 
d.io. Enquanto que o índio americano d(spõe 

_de menos de 20 hectares. 
Tem srdo também um aspecto relevante 

essa política indigenista no que tange à pres-er
vação ecpl6glca. 

/1'\as algo_ que _é muito importante para nós 
na Região Amazónica, é a existência do Cen
tro-Oeste. O Centro-Oeste tem Qesenpenhado 
e vai desempenh~r no futuro mais ainda, co· 
mo desejamos, um papel da maior relevância 
porque no Centro-Oesle._n_ão é só o aspecto 
da agricultura, a agricultura é extraordinária. 
Nós sabemos que até_ a década passada as 
terras de cerrado _eram tidas como absoluta
mente imprestáveis para a agricultura. __ 

Através de p~SquisaS da Embrapa, foi des
cob_erto _que faltavam ingredienteS, especial
mente, o calcário. _E o que __ vimos foi surgir 
aquilo que s~ria. _o_ fato mai_S importante de 
toda a agricultura brasileira porque_ nó~ temoS 
hoje no Centro-Oeste e na parte da Amazônia 
a maior reserva de terra agricola disponível 

do mundo. Para que os Srs. tenham uma idéia, 
s_ó o cerrado do Centro-Oeste equivale ao do
bro de toda a área ocupada na a~r!cultura 
brasileira, desde Pedro Álvares Cabral. 

Foi uma descoberta extraordinária. Mas O 
Centro-Oeste desempenha um papel de ante~ 
paro ao fluxo migratório. Muito do flL.tXQ_ migra· 
tório que ia antes para a Amazônia, hoje, prefe
rem ficar no Cenüo-Oe~te e até por razões 
de ordem natural, pois a ocupação é muito 
mais fácil, as áreas sijo planas,_ a vegetação 
é pouco âensa. Logo, de facílima qcupação 
e lá já se transformou hoje na segunda fron
teira agrícola do Brasil e tenderá a ser a primei
ra. Devemos fazer um esforço para a raciona
lização da reforma agrária na região do Cen
tro-Oeste para que·essa região, realmente, não 
fique só voltada para as grandes propriedades, 
mas também para o assentamento de çolo
nos. 
- GostaríamOs de fazer encerrando as nossas 

palavras, Uma pequena recapitulação de al
guns fatos que foram analiSados em relação 
à Amazônia. Primeiro_ nós sabemos que _a 

Amazônia é a _maior reserva flo_restal do mun
do, alêm da maior reserva ecológica e que, -
diferentemente do que se propaga; "97% da 
sua selva densa ainda está preservada. Quer 
dizer, os brasileiros e ·OS amaiônidas foram 
responsáveis por essa preservaç~o. e nós te· 
mos o dever de· agora, na geração presente, 
cuidar e aperfeiçoar o nosso. processo para 
-não isolar a Amazônia numa redoma, mas 
ocupá-la de forma racional, porque é funda
mental para o desenvolvimento brasileiro. 
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É sintomático,-sabemos que na Amazônia 
estão as maiores reservaS minerais de todo 
o mundo, muitas conhecidas, rrias a maioria 
ainda desconhe'dda. 

É bom lembrar também a necessidade que 
nós temos de ácelerar bem a exploração des
sas reservas minerais, porque corremos o ris
co de ficarmos obsoletos com as novas teCno
logias que estão surgind.o e que possam i.nva
üdar ou aviltar o p~eço de muitos de nossos 
produtos minerais como, por exemplo, é o 
caso típico _da cerâmica. Admitem-se que os 
japoneses estarão lançando ainda no começo 
da próxima década, o mot_or de cerâmica o 
que, evidentemente, diminui o valor estraté
gfco do aço. 

Na ocupação da Amazônia nós tivemos 
pontos positivos e negativos também, mas evi
dentemente os pontos positivos estão multo 
a frente dos eventuais pontos negativos. 

Estamos decididos, por uma férrea decisão 
política do Presideiite Samey e mais ainda por 
uma vontade nacional incontestável, a corrigir 
os erros do passado e evitá-los para o futuro. 
ISso é o que dizemos que é essencial e o Gcr 
vemo brasileiro tem feito um esfo_rço sobre
humano, um efeito extraordinário para real
mente enfrentar esse problema com muita se
riedade. Mas é bom lembrar que o problema 
ecológico deve ser visto no seu contexto eco
nómico e social. O problema da ecologia é 
um dos muitos que o povo brasileiro enfrenta, 
um povo que ainda tem nas suas fronteiras 
fome, miséria, desemprego e tantos outros 
problemas graves. 

Mas, apesar desse esforço, temos sido real
mente, de forma inclemente, agredidos diaria
mente pela imprensa internacionaJ e até mes~ 
mo por ações de alguns governos estrangei· 
ros, por alguns pronunciamentos de parla
mentos e por órgãos de imprensa da maior 
importância, da maior divulgação. Criou~se o 
mito de que os brasileiros stão depedrando, 
estã-o arrasando a Amazônia, conforme na se
mana passada, aliás, constatava o jornal "11 
Popolo" de Roma. Como isso é possível. Nós 
demonstramos que, diferenteniehte do he
misfério norte, dos P.aíses desenvolvidos que 
destruíram as suas florestas, soubemos pre
servar a Amazônia, em grande parte, em mais 
de 90%, que ainda permanece ihtacta. 

Existe um nível de desinformaçãO ·de tama
nha ordem que, ainda na semana passada, 
um jornal europeu, fato que foi divulgado, in~ 
clusive, pelo Jornal do Brasil transcrito, divul
gava de forma absolutamente inconseqüente, 
irresponsável que os brasileiros estavam des
locando 500 mil índios para implantar as suas 
hidrelétricas. Ora, n6s temos no Brasil 220 . 
mil índios, mas a imprensa européia dizia que 
AÓS estávamos deslocando, em massa, 500 
mil índios._Tem .haVido uma desinformação 
~ulto grande sobre os dados que são divulga
dos s-obre ó que está na nossa selva amazó
nica, especialmente sobre o desmatamento 
e as nossas queimadas. 

É bom telmos em- mente que os p~ises 
do primeiro mundo são, hoje, oS grandes 
agressores da natureza. Não s6 na sua história 
eles adotaram modelos extremamente düapl-

dados - que não queremos copiar ---<:om 
a destruição das suas florestas, mas hoje os 
grandes problemas da ecologia decorrem dos 
países do primeiro mundo. Por exemplo, o 
efeito estufa, aquele de que tanto falam, parece 
que nós somos responsávei~ na Amazônia. 
A Amazônia contribui apenas éom 5% do C02 

emitido. A maioria esmagadora desse efeito 
estufÇJ_é promovido pelos países do primeiro 
mundo, através da queima ·do combustível 
fóssil, dos automóveis em excesso que lançam 
cct no ar, as termoelétericas que provcx;am 
o efeito estufa de que tanto eles falam. O furo 
na camada de ___ ozQnfQ __ @!Tibém é promovido 
pelo uso excessivo do CFC, o uso excessivo 
elos sprays, dos refrigeradores. As chuvas ád~ 
das tarilbéfn õ São; nos pàises do primeiro 
mundo, sem falar no holocausto nuclear. Bas~ 
ta que nos lembremos que só nos arsenais 
atômicos dos Estados Unidos e da Rússia es
tão depositados uma potência equivalente a 
destruir 30 vezes a vida na Terra, como-se 
não fosse necessária apenas uma delas; eles 
têm estocado 5 toneladas de TNT por cada 
habitante que viVe no- inundo. Na realidade, 
meu_s Srs., nós temos assistido a uma verda~ 
deira distorção a respeito de quem são os 
culpados pelos problemas das agressões eccr 
lógicas. Não ternos dúvidas da nossa parte, 

_ da nossa-responsabilidade, mas nós temos 
cónsC:iência também que o problema ecoló
gico está, umbilicalmente, ligado aos proble
mas do desenvolvimento económico, que a 
miséria nos países pobres é o principa1 motor, 
que mantém vivo, que aciona as várias fonnas 
de agressões ec;ol6gicas. diferentemente dos 
países ricos que são promovidas através dos 
desperdícios de povos·quej~ alcançaram altos 
padrões de desenvolvimento. 

Vou acelerar, depois entregarei aos Srs. a 
cópia, porque já está passando do tempo. Pos
teriormente entregarei uma cópia de todo o 
trabalho que foi desenvolvido, o que procurei 
fazer com o máximO de responsabilidade, em 
termos dados. Dados, maioria dos quais, co
nhecidos dos Senadores, mas de qualquer for
ma colaboram nessa CÜSqJSSão. 

Enfim, Srs., eu hão quero me alongar, eu 
queria apenas deixar, exa_ta{llente esta mensa
gem final. Primeiro, QIJe está havendo um es
forço muito grande do nosso Governo como 
nunca na História do BraSil, pàra a preservação 
ecológica, especialmente de corrigirmos o er~ 
rodo passado. de preservarmos a nossa selva 
amazónica; consciência também de que o 
problema ecológico brasileiro, corno um dos 
países do terceiro mundo, está, inteiramente 
vinculado aos problemas da crise de des_envol· _ 
vimento económico. É preciso vencermos e 
ultrapasSarmos a miséria para termos uma · 
pOlítica{ reaJmente, com toda a sua plenitude 
de preservação. Está havendo um esforço 
muito grande no sentido de serem revertidos, 
de serem corrigidos os erros do passado e 
evitados en:os para o futuro. Mas o que mais 
nos deve preocupar, a nós que exercemos 
funções de lideranças neste Pals,--seja no Exe~ 
cutivo, seja no Legislativo, é 'que a oCupação 
da Amazônià é objeto de fantástica igrlorância 
internacional, agravada pelas noticias distar-

cidas e até _caluniosas, divulgadas em seus 
portentosos órgãos internacionais. É o integra] 
desconhecimento do esforço gigantesco, ccr 
mo nunca em nossa História, desenvolvido 
atuaJmente_ pelo GovC:mo brasileiro êm prOl 
da preseavação da ecologia, especialmente da 
região Amazónica -

E a pressão crescente, ante a qual se cur
vam, inclusive, chefes de Estado do primeiro 
mundo, partida dos seus bem intencionados 
mas, lamentavelmente, mal informados Parti
dos Verdes_, aJém de outros_ inconfessados in
teresses económicos. 

ca.De~rios,-Contudo, a certeza de estarmos 
agindo com extrema- responsabilidade na 
quest?o ecológica, consc~entes que se nos im
põe o dever ante o nosso povo, sobretudo, 
o grande universo marginalizado dos brasi
leiros, de procurarmos conçiliar a e.cologia 
com o desenvolvimento e_conômico com justi
ça social 

A população da Amazônia Legal pode ficar 
tranqüila, não será largada à sua sorte e não 
será marginalizada, nem condenad_a ao ostra~ 
clsmo ou ao imobilismo. 

A Amazônia não é_ museu, laboratório ou 
chasse gardée da Humanidade. É, an~es de 
tudo, uma terra promissora, sobretudo para 
o nosso povo. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O ·SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Terminada a exposição do Sr. Ministro de Es~ 
tado, antes de passar à fase das interpelaç(>es 
suspendo a sessão por cinco minutos. 

O SR. PRESIDErfrE (Edison Lobão)- Es-
tá reaberta a sessão. -

Para a fase das interpelações, concedO a 
palavra ao Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA ,.:::sr. Mirustrci, 
ouvirh.os com muita atençãO a sua explana
ção. O Sr. nos deu uma aula sobreaAmazôniéi, 
nos disse a verdade, o que é a realidade do 
fato. E, nesta oportunidade, quero dizer que 
na semana passada aqui esteve em BraSHa 
uma delegação americana, dos Esados Uni
dos. e que posso revelar agora, porque pedi 
subsídios para' levar ao conhecirnerito da Na.. 
ção da distorção do que estão_ faz_endo_ contra 
o Brasil e contra o seu Governô. 

V. Ex', Sr. Ministro, demonstrou .a sua capa
ddade de trabalho e de inteligência, dizendo 
o que é a Amazônia, o que_ tem sido feito 
Já, o que existe lá e o que o Governo deseja 
fazer. As intrigas, as acuSações não chegam 
ao Brasil porque o Brasil é grande, o Brasil 
é poderoso e tem homens' que sabem defen
dê-lo. 

Irei demorar aqui um pouco porque estou 
sendo chamado em outra Comissão para vo
tar, mas quero fazer a V. ~ uma _só pergunta 
sobre um assunto que V. Ex' aqui abordou. 
f;u pergunto. a V. ~. Sr. Ministro João Alves, 
qual a real importância do zoneamento agroe
col6gico para o desenvolvimento racional da 
Amazônia? - -

O SR JOÃO AL VE8 - Muito obrigado, Sr. 
Senador Lourival B8J?tista, pelas palavras gt!
nerosas. 
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Nós entendemos o seguinte: quando assu
mimo-s o Ministérlo há cerca -de dOiS anoS, 
havia uma discussão como ainda há e que 
me parece não leva em conta, que a figura 
da Amazônia Legal é mais tributária do que 
propriamente geográfica. 

A Amazônia Legal é aquela região benefi
ciária dos inCentivos fiscais do GOverno Fede
ral. Com isso envolve áreas díspares tomo
falei; a floresta é densa, na realidade, é poucO 
mais da metade da chamada Amazônia LeQal 
com !,;.000,000 k~. Ela eflvcilve-as florestas 
de transição, as várzeas, oS cetTãdçs, Pkos 
enormes, como o Pico da Neblina, por exem
plo, que-é o f1J8{or do Brasil_ e chega até aos 
pantanais. Ora, são regiões Coffipfetamente 
diferéntes. E-mesmo nos-grandes Estados 
existem regiões onde, em várias áreas,- existem 
vocações diferenciadas. 

Vê~se muitas discussões, principalmente na 
imprensa estrangeira, sobre o problema do 
extrativismo; Procuram vender a idéia de que 
deveríamos reservar, por exemplo, a Amazônia 
para o extrativismo. QuandO sabemos - e 
temos aqui presentes ilustres. amazônldas
que o extrativismo adapta~se em determina~ 
das regiões e não deve ser generalizado. 

Precisávamos de um mapa, uma radiografia 
bem clara que definisse Cltt2!1 a vocação._:A 
vocação natural da floresta densa é natural~ 
mente a preservação ou, no máximo, um tra:. 
balho racional que hoje está ~endo rnuito de
senvolvido. A situação_ m~ad~reira ~ __ selecio
nada. A floresta de transição já tem outra .voca
ção. Os cerrados hoje são as maior~s riquezas 
agricolas do Brasil. É importãnte termos isso 
em mente quando vemos tantas presSões ~os 
estrangeiros, em cima exatamente, da Ama
zônia do Centro-Oeste_ ou d.a .A;m.a_zÇmia Legal 
que envolve grande parte consi_derada Centro.
Oeste. Observamos que nestas duas regiões 
estão as principais riquezas do Bras_il de hóje. 
Primeiro, temos a maior reserva de terra agri
cultável do mundo disponível. Nao·eXiSt.e nada 
comparável em qualquer pãís do rriundo. 

Tive oportunidade de passar três meses no 
deserto da China e -da Índia. Lá absolutamente 
não se têm mais área para ser ócujnida. Esta
dos Unidos já esgotaram as- s~as _ fronteiras 
agrícolas. A Europa já não eXiste mais o que 
ocupar. A Ásia está quase toda ocupada. 
Quem tem essa terra hoje disponível é o Brasil 
que possui o cerrado. Temos hoje só no cerra
do do Centro-Oeste - nãO estou falando d_o 
cerrado do Brasil, do- PiaUÍ, da Báhia, estou 
citando somen~e o cerrado do Centro-Oeste 
-ldisponível uma área agricultável de ~xce"' 
lente qualidade onde, atualmente, é o segundo 
pólo agricola do Brasil, com produtividade ai~ 
tíssimas, algumas com vários produtos -sendo 
as maiores produtividades do Brasil. Eram-ter
ras absolutamente improdutivas e que foram 
incorporadas. 

Esta- ã'rea equivale ao dobro de toda a área 
ocupada na agricultura br'asileira até O pre
sente. E temos tambéin na Amazônia, além 
de uma riqueza minerai; que todos sabem-os
fantástica, a maior reserva do mundo ainda 
não utilizada do nosso potencial hidrelétrico. 
Os Estados Unidos, por exemplo, acabarãm 

com todas. O que eles tinham de fazer em 
termOS de hidrelétrtca,jâ fLzeram. É muito--fácil 
para e1éS hoje quererem qUe não façamos as 
noSsas. sób a alegação de que iremos inundar 
áreas-de terras. 

Aliás, a proposta tem um-fato-iri.tefêsSatlte 
e quero contai aos Srs. p'ã.tãhi.oStrar o estado 
de espírito que está se formando contra o Bra~ 
sil-Há três semanas uma das principais redes 
americanas pró<:Utõo o nosso assessor de im~ 
pi-eflsae·marcou uma entrevista em minha 
casa. Estava naquela fase de Altamira, aqueles 
eriC.Ofittos, e eles vieram_em tima do problema 
da Hidrelétrica dà Kararaô, dizendo que Kara· 
iáõ1ria-Ser-uma destruição, que iríamos inun
dar Jnilhares de hectares, destrUir ó e<:ossis
temã, deslocar- dezenas de milhares de índioS 
riuln Qênocldio sem par. 

A perguniâ era Ctuase urÍla ácUsação. Res
pondendo isso no vide_o, Expllquei para eles 
gue não era verdade. PrimeirO~ só íàmos inun
aãr 600 km2 a mais, são --1.200 km a, mais 
600 km que -nós já ocupamos. Quer dízer, 
e!!!_tn 1-?ÇJO km2 mesmo ?omado com a parte 
pré-inundada e cOm a parte a inundar são 
1200 km2

, met:aàe do :que utilizamos na Hidre
létiica de BalbiM, metade do que utilizamos 
em Tucuruí, para construir a maJOr hidrelétrica 
do Brasil. Será de 11 mil ,megawatts, s6 vai 
Qcar abaixo da ltaipu, que é binãêional,-não 
é bristfeira intei.ramente. Então, s6 vamos pre· 
cisar deslocar 320 pessoaS. Vejam berri v: 'Ex"', 
não· esto(l"ta1ando '320 familias, mas 320 pes
s6as:-doi cjU.aiS'280itídios. E eu comParaVa, 
para faZermos ·a hidrelétrica de ltaparica que 
deSlocamos 40.000 nordestinos e inundamos 
inúmeras cidades, importantes, inclusiVe, mas 
preciSáVainoS'faie.-10, era uma questão de so~ 
brevivência, a energia é fundamental para nós., 
Nesse caso de Kararaô só vamos deslocar 
320 -pessoas, dos quais 280 sã:o índios. Res
posta do jornalista: -.. o-s Srs. não têm o direito 
de deslocar um índio ~quer, porque eles já 
estavam aqui q1,1ando os Srs. chegaram". En
tão ~u respondi a eles que sendo assim os 
250 milhões de americanos deviam estar nas 
praias, porque ·as terras qüe eles estão ocu
pando hoje eram dos cheyennes, dos siouxs 
e dos índios americanoS. Mas, na época, nãO 
tiblu1mo-S a cOrisciência eco16gica, quer dizer, 
esSã -e a proposição que Coloca o primeiro 
mundo._ Ele quer justificar que os erros que 
eles cometffam, todos COIJl.eteram porque ig
noravam isso. Hoje é que eles estão tendo 
essa consçi~D.éla~ Só que -e1es descobriram 
essa consdêm:;iª---ecõlÇ)gica corria os ingleses 
descObriram. OSingleses, durante a_revoluÇ.ão 
industrial, tranSforniaraiTf6 Tâmísa num esgo
to a ê::éú abertO. Só depois da ~~ Guerra Mun~ 
dia!, na_ décad?!_ de 60, quando ·eleS já estavam 
tom--a-~Sua eConorttià-~e1'ênizada,. já no fim 
dei década de 60, quando seus povos já esta
uando já não havia mais fome, rnais miséria 
é qLie ~eles resolveram então despoluir o rio 
Tâffiisa e despoluíram para pescar suaS trutas, 
mas só" depois. Mas a impáfia do primeiro 
mundo em relação a nós é a seguinte: -
"Sim, cometemos esses erros, mas ignorá
vâmO'S e_v-oc"es hoje sabem". Mas não quere
mOs seguir esse exemplO, queremos seguir 

o exemplo racionalizado e o zoneamento 
agroecológico permite, então, vermos de for
ma clara onde deveremos implantar, fazer os 
planos de colonização que são fundamentaiS 
e ondé devemos faz~ r? Só em áreas que s~am 
vocacionadas para não cometermos os erros 
que foram cometidos em Rondônia, Ónde fo
ram implantados colonos em reg[Oes que Oão 
tinham vocação para a agricultura pelmanen
te, agricultura de ciclo curto, no máximo teria 
voCação para- agríci.Jltura de ciclo longO 'o,J 
o ~ativismo, coi_sa que o valha ou enÍ outraS 
erri-que só vamoS preServar a llqr~s~ O_U faz~r. · 
o manejo florestal, que é a técnica inais avan· 
çada hoje. Há .aqui alguns especialistaúÍeSta ' · 
área que poderiam explicar melhor do que 
eU. -Então, eni sUma, há aqui alguns especia
listas nesta área que poderiam explicar melhor 
do que eu. Então, em suma, é termos esse 
guia para nos oriental' na ocupação da Ama
zónia e é multo confortador saber que o Està~ 
do de RondônÍa, que fol-0 primeirO Estado, 
foi o mais agredido, realmente_,_ teve problemas 
graves, mas é o primeiro Estado tanibérri-QUe' 
está com ess~ zoneamento já implantado e 
está hoje aprovado por lei. Provavelmerite ãq\JI 
não há ninguém _do Estado de Rondônia não 
sei, é possível que haja, mas uma coisa intefes; ·
sante que tenho obse_rvado nas visi'ta;s que te~ 
nho feito à Rondônia, é que está haverido_ unla 
consciência muito grande da pop-ulaça-o e dos 
políticos,·da classe política nesse sentido, tanto 
ê: que _foi o prfmeiró Estado que apróvou esse 
zoneamento por leL Provavelmente_ aqui nio 
há ninguém do Estado de RÕndón~. não lei. 
é possível que tenho feito à Rondôffia, é·_Que · _ 
está havendo uma consciênc.ia m-jilb_ grãiíde 
da população e dos políticos, da classe Política 
nesse s_en_tido, ~nto é que· foi o primeiro Est&
do que aprovou esse zoneamento por lei. Hoje 
é obrigatório, também, a guarda florês~: Está 
havendo um esforço muito grande !)esse sen
tido. Ett"@o, em resumo, o z~eamen1o ~~~-. 
gico é um guia que vai nos orienta( ri~· forfr,il 

·de ocuparmos racionalmente a_Amà:~~a: 

O SR LOORIVAL BAPTISTA-Estoo grolo 
a V. Br, Ministro. Aceito a sua resposta e desea 
jo-lhe êxito desS:e problema em seu MinistériO. 
E, hoje, podemos dizer que todo o Brasn espe
ra que tudo saia_ bem 

O SR. JOÃO ALVES FILHO.,-Myi\Q-obriga
do, Senador._ 

O SR PRESIDENTE (Edison Lobão)- Srs. 
Membros da Comiss·ão, o tlosso Regimento 
Interno fixa um prazo; um período de 5 minu
tos para as interPelações- e 5- rõ.inutos para 
as respostas ao Sr. Ministro. Temos ainda 7 
Srs. Senadores e Deputados inscritos para as 

_ interpetâçõeS, além do Relator, que terá um 
prazo obViamente__ili_mitado para as suas inter~ 
pelações. Se ficarmos límitados aos 5 minutos 
do interpelante e 5 minutos do Sr. Ministro~ 
iremos a1ém das 13 horas e 30 minutos da 
tarde, sem contar, Õbviamente, as interpela
ções do Re1ator: 

Pediria, portanto, aos eminentes Senadores 
e Deputados um esforço nó- sentido de que 
nos mantenhamos dentro deste limite regi-
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mental, para que possamos, então, concluir 
os nossos trabalhos desta sessão. 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Jú~ 
nior. 

O SR. NABQR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
Sr. Ministro, Srs. Senadores, a ComissãO Parla
mentar de Inquérito, destinada a ana1isar as 
denúncias de d~vastação da Amazônia e o 
comprometimento do meio ambiente, tem 
também, na sua fase final, a intenção de ofere
cer como subsidio ao Congresso Nadonal e 
ao Governo brasileiro um modelo de ocupa
ção econômico-sociar para a Amazônia. 

Tivemos a oportunidade de tomar conheci
mento do grau de gravidade do chamado des
matamento da Amazônia nas exposições aqui 
proferidas pelo Diretor do INPA, pelo Presi
dente do INPE e a sua equipe1 que esteve 
aqui na vez anterior, onde ficou evidenciado 
que toda essa campanha que o Ministro consi
dera terrível e infamante, por parte da impren
sa internacional e até mesmo da imprensa 
brasileira, é uma mera mistificação.· Na verda
de, esse desmatamento não atinge mais do 
que 5% do total da_ Amazônia Legal. Já temos 
esses- dados e certamente serão devidamente 
analisados e tiradas as suas conclusões no 
relatório que o Senador-Jarbas Passarinho vai 
apresentar ao final dos trabalhos desta co
missão. 

Agora, o que nos preocupa, Sr. -Ministro, 
é o modelo de ocupação para a Amazônia. 
V. Ex' declarou aqui, e concordamos inteira
mente, que a Amazônia não pode continuar 
naquela visão dos ecologistas internacionais 
e nacionais, também, -corno urna redoma 6u 
santuârfo ecológico.- É preciso ser também 
desenvolvida, assim como foram outras re
giões do País. Nãp podemos condenar a popu
lação amazônlca a esse grau de subdesenvol
vimento, de isolamento secular simplesmente 
porque os eç:ologistas não pretendem. Não 
desejam que o progresso chegue à Amazônia 

Dentro desse contextó, quero manifestar 
aqui a minha preocupa~o. sobretudo em no
me do meu Estado, o Estado do Acre, que 
tem sido tão esquecido, tão abandonado pelos 
sucessivos governos que passaram por este 
País, que n6s, hoje, estamos enfrentando um 
problema seriíssimo, porque o Acre vivia qua
se que exclusivamente da economia $ia borra
cha e da castanha. 

Essas duas atividades econôrnicas foram 
desestimuladas a partir da decisão de o Gover· 
no brasileiro, em 1967, acabar com o mono
pólio estatal da borracha. A partir daí, os serin
gais foram vendidos para os empresários do 
Centro-Sul do Pais, que implantaram na região 
os chamados projetas agropecuâflos, inclu
sive com incentivos fiscais_ da Sudam. E nos 
seringais a produção de borracha e de café 
praticamente foi abandonada. 

Hoje, nos deparamos com o s_eguinte pro
blema: não há mais possibilidade, diante des
sas medidas - aliás muito oportunas - que 
o Governo acaba de baixar com a implantação 
do Projeto Nossa Natureza, do desrnatamento 
na região, pelo menos na região de mata den
sa. Não podemos mais desenvolver atividades _ 
agropecuárias né'l r<'gião. Os s_eringais forain 

quase que todos vendidos ou abandonados 
por falta de assistência do Govemç para a 
atiYidade_ económica da borracha. 

Corno vai sobreviver hoje um Estado pobre 
como o Acre, se o_ Governo não tomar inicia
tiva imediatamente de estabel~cer critérios paM 
ra a sua ocupação econômicá e social? 

V. E9 disse com muita propriedade que o 
problema ecológico deve estar intrinsicamen
te relacionado com o contexto econômi_co e 
social. To dos nós concordamos com isso. 
Não pode mais desmatar- concordo e tam
bém defendo a tese de que nós devemos pre
servar as·nossas florestas-, não se pode mais 
abater uma árvore_ sequer, até mesmo nos 
projetas de colonização do Incra, que tem 5 
projetas de colonização no Acre, que vai impli
car naturalmente em devastação da floresta, 
vai reativar a campanha difamante contra o 
Brasil, especialmente contra a Amazônia. Do 
que é que vai viver essa população? Os serin-: 
gais dificilmênte serão reativado_s. Houve 
aquele esforço na época da 2~ Guerra Mundial, 
quando nós reativamos_os nossos seringais 
para cumprir o chamado Acordo de WashingM 
ton, com o financiamento norte-americano_. 
Agora, penso que é difícil a reativaç:ão dos 
seringais e, Conseqüentemente, a retomada 
d;;1_ produção da borracha nos níveis que nós 
tínhamos até há _alguns anos. 

Depois das considerações iniciais, quero 
sintetizar a pergunta da seguinte forma. Coino 
V. Ex' vê hoje a solução para o problema eco
nómico_ do Estado do Acre,_que não tem outra 
ãHvlcfu.de -a- ilãO-sei o extrativismo decadente 
e a implantação tde projetas pecuáriOs e tam
bém, principalmente, de projetas agrícolas 
dentro do projeto de sua colonização? 

O SR. JOÃO ALVES FILHO- Ilustre Sena
dor Nabor Júnior, vou procurar sintetizar nos 
5 minutos que me foram concedidos pelo Sr. 
Presidente. __ _ __ ·-- . __ _ 

Eu quero apenas fazer um esclarecimento. 
Eu tenho o maior respeito. pelos ecologistas 
sérios, responsáveis, cientistas, aqueles que 
alertam a humanidade quanto ao perigo de 
depredarmos as nossas riquezas ecológicas, 
destruirmos a natureza como um todo. Mas, 
por trás desses homens sériOs, que merecem 
o respeito de todos nós, há um jogo econ9-
mico realmente brutal, que se aproveita de 
uina campanha bonita e a distorce para se 
valer dela para os seus interesses económicos. 

O Acre, por exemplo, está hoje vivendo um 
caso tfpico disso a que me refiro, que V. Ex' 
conhece muito bem. Nós estamos com uma 
estrada para ser feita do Acre até o Pacífico. 
Uma estrada que, para que V. Ex~ tenham 
uma idéia, clin'lil1l!i, em relação à Ásia, a nossa 
distância para o transporte da nossa soja, a 
soja como outro produto qualquer, em 4.500 
km vezes dois, quer dizer, em 9.000 krg. 

Ora, evidentemente, isso não interessa, va
mos ser específicos, aos Estados Unidos. Nós 
estamos nos aproximando em termos de pro-

- dução e a nossa soja vai ficar multo mais bara
ta. Então, simula-se uma campanha mundial, 
Que -nós, em fazendo essa estrada, vamos des
truir a ecolOgia. Ora, nós podemos fazer a 

estrada dentro de normas técnicas e_ normas 
de preservação ecológica, que já existem hoje 
e que são do conhecimento de dentistas em!~ 
nentes, técnicos, alguns dos quais estão aqu~ 
como o Sr. Presidnete do INPA, que é um 
homem respeitado intemadonalmente e que 
conhece e sabe que· existem hoje e que basta 
que nós saibamos cumpri~las. Não é a estrada 
me si-que vai acabar com a natureza. A estrada. 
por outro lado, é um veículo muito importante 
para o Acre e fundamental para o Brasil, funda
mental para o Acre também, porque vai abrir 
um mercado, uma via excepcional e vai pro· 
mover uma integração latino-americana. Foi 
isso que os Ministros latino-americanos con
cluíram aqui. A grande jogada !ntemâdonal 
contra nós da América Latina é que eles não· 
desejam essa integração. Ela é ruim, porqUe 
especia1mente o Brasil, que é um ·País· muito 
industrializado, que pode vender os seus pro
dutos a preços mais baixos pêlra o -Peru; por 
exemplo. Nós vivíamos de costas para os paí
ses vizinhos. a verdade é essa. Historicamente, 
hoje nós nos voltamos para eles. Então, real· 
mente, esse é o problern_a. · 

-- -Agora, o seguinte, Sr. Senador, discordo 
perfeitamente dessa idéia, de se achar que 
a Amazônia não deve ser desmatada, Não, 
não é isso. Acho que nós devemos selecionar 
por áreas, por exemplo, não há problema ai~ 
gwn em se aproveitar os cerrados para a agri
cultura, não afeta a ecologia. Nem os ferre
nhos defensores da ecologia apontam proble
ma nisso, des_de que se tenha cuidados, evi
dentemente. 

Essas áreas podem e devem ser- aprovei
tadas. Nós somos um País onde a ecologia 
é impOrtante, mas nós i1ão pOdemos encarar 
a ecologia da mesma maneira que a encara 
a Suécia, por exemplo, cujo povo não e>:peri
menta iJ fome, a miséria, o desemprego, a 
falta de educação, a forma como o sueco en
cara a ecologia é diferente da nossa porque 
nós somos um povo ainda com problemas 
gravíssimos. 

Agora, nós devemos compatibilizar a eco
nomia com a_ ecologia. Onde for possível eles
matar - é aí que o zoneamento agro-eco
lógico entra de forma excepecional- ele vai 
definir no Acre, como em todas as regiões, 
aquelas áreas que são vocacionadas para a 
agricultura. Aquelas que são vocacionadas pa· 
ra a agricultura devem ser desmatadas, por 
que não? Desde que não seja floresta densa. 

Quanto à floresta densa, temos aqui nesta 
sala memos, técnicos que, se não fosse a exi
güi$de de tempo, poderiam falar melhor do 
que eu, mas o manejo florestal hoje é conhe
cido, se pode aproveitar as florestas preservan
do-as e aproveitando-as a sua riqueza madei· 
reita através do manejo florestal, que é uma 
forma inteligente de aproveitamento. 

Vou mals além, nós não vamos abandonar 
essa utilização da madeira. O canadá, no ano 
passado, exportou 5 bilhões de dólares de ma
deJra, como é que nós não vamos aproveitar 
nossas madeira$. · 

Pois não, nobre Senador~ 
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O SR. NABOR JÚNIOR- O que receio 
é que esse zoneamentO agro-ecológico só 
chegue ao Acre daqui a 20 ou 30 anos. 

O SR. JOÃO ALVES FlLtJO- Posso tran· 
qüilizar V. Ex' 

O SR. NABOR JÚNIOR - Quero dizer a 
V. ~que essa _estrada foi aberta há 20 tantos 
anos. 

O SR. JOÃO ALVES JÚNIOR- V. Ex' tem 
rozão. 

O -SR. NABOR JÚNIOR - Eu sei que esse 
zoneamento da área eC016gica, assim como 
as reseNas iridígenas. que estão sendo demar
cadas de maneira muito lenta, e agora que 
b GoVemo'acele1'9u mais um pouco, mas há 
quantos anos se trabalha no levantamento das 
reServas indígenas-na demarcação? 

O SR. JOÃO ALVES ALHO - Então, 
V. Ex' me pennite fornecer um dado? 

O SR. l'fABOR Júnior - A estrada, a 
BR - 364, foi aberta há 20 e tantos anos 
no Governo Médici e até hoje ela não foi pavi
mentada, nós ~ão temos asfalto até Rio Bran
co, não estamos lutando por isso e ela está 
na iminência de paralizar por falta de recursos. 

EntãO eSSe-ZoneariientO agrO-ecológico, co
mo o Acre é um estado pequeno, um Estado 
pobre, um Estado que não tem represí!!nta~ 
tividade pública, é possível que esse zonea
mento chegue daqui a 20 ou 30 anos ie até 
lá terá inorrido todo mundo, porque não pro
duz mais borracha, não produz mais pecuária, 
não produz mais castanha e não pode produzir 
mais agricultura. Nós vamos ter que continuar 
mportando feijão do Paraná, como nós im
portamos atualmente, importar milho e arroz 
de Rondônia, e assim por diante. Essa é a 
observação que queria fazer. · 

O SR. JOÃO ALVES JÓNIOR - Pois 
não, respeito muito a opinião de V. EX', até 
porque V. EX" é quem conhece realmente o 
N:.re e eu tenho uma visão geral em termos 
de país. Mas o_ que posso dizer a V. Ex' sobre 
o problema do zoneamento já está conduido 
em Rondônia na sua primeira posse ele agro
ecológico, é que o zoneamento já está em 
fase bem adiantada e ficará pronto antes do 
fim do governo Samey nos EStados do Mato 
Grosso, MatO' Grosso do Sul e Goiás, e o zo
neamento agro-ecológico, a nivel9o restante 
da Amazônia, deverá estar concluído, no máxi
mo, em tomo de 2 o:u 3 anos. 

Agora, antes do zoneamento agro-ecológi
co, há o pré-zoneamento e nós podemos fazer 
por áreas seletivas. e é esse o nosso objetivo 
fazer' também. Então. por exemplo, a área do 
Acre é_ uma área que merece uma prioridade 
para ser feita a frente das _demais. _I;: só_ para 
tranqüilizar V. ~, 

O SR. PRESIDE!'ITE (Leopoldo Peres) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
lobo. 

O SR. JOÃO LOBO- Ministro João Alves, 
as minhas primeiras palavras são para parabe
nizar V. Ex• pela explanação séria, detalhada, 

consistente com que abordou esse problema 
gue ê tão momentoSo Deste País. Acho, Minis
tro, tenho minhas idéias próprias sobre o pie
gulsmo que está dominando os ecologistas 
e os "verdes" deste País e do mundo inteiro. 
Acho que eles estão pensando ou estão que
rendo que nós façamos omelete sem quebrar 
os ovos, deixá-los inteiros. Então, um Pais po
bre como o BrasiJ não__ pode se dar a esse 
luxo de preservar os s_eus ecosssitemas total
mente ao gosto do mundo europeu que já 
destruiu o dele para poder viver, ·crescer e ficar 
rico. 

Depois de_ não-precisarmos lutar pela sub
sistência diária como o nosso homem pobre, 
o rrosso caboclo, é muito fáciJ abastecer-se 
em süpermercados como fazem os europ-eus 
etc., e depois ficar criticando a atitude dos 
homens do interior deste País, que têm de 
arrancar da terra, das florestas e dos rios a: 
sua própria sobrevivência. 

Se essas coisas fossem tão imprescindíveis 
à vida humana, a preservação de jacarés, on
ças, cobras, fossem tão necessária ao bem
estar humano e social, evidenteniente que não 
haveria bem esb}.r-social na Suécia nem Fran
ça, porque lá não existe onças nem cobras, 
essas coisas todas. Preservar jacarés, deixar 
que eles creSçam aescõntroladamen~e e im
punemente no Pantanal sein levar em consi
deração a quantidade de peiXes- cjue o jacaré 
preclsa devorar por dia para sObreviver, são 
Idéias piegas e românticas. PésSóalniénte pen
·so ·que s9 o cOuro -do jacaré é que tem valor~ 
Por isscfê neCessário ·que Ser preserve a explo
ração econômica dos mesmos. Está certo, vai 
se levar a isso a um grau tão alto que faz 
com que Chefes de Estado da· honorabilidade 
do Presidente François Mitterrand, transforme 
o roqueiro Sting com o índio Rahoni em co
moção internacional .é qualquer coisa de ina
ceitável para nós. 

Não admito a idéia de quererem que a Ama
zônia permaneça iSolada como um bosque 
um jardim, uma reserva do _mundo civilizado, 
enquanto _que estamos enfrentando proble
mas seríssimos de desenvolyjmento. Nin
guém poderia deixar de_ retirar a floresta, a 
.Mata Atlântica porque senão não teria sido 
posslvel Í<)Zer o Par~ná produzir SÓja, Rio, Per
nambuco, toda a faixa litorânea. 

.Dou um valor relativo à essa parte da ecolo
-gia. Penso que, como seres racionais, não de
vemos estimular a depredação "da natureza. 
As árvores têm_ um ciclo de vida determinado. 
Se__não forem abatidas no tempo certo essa 
madeira não Irá servir para nada. Tudo isso 
tem que ser encarado com muita seriedade 

-e muita racionalidade. · 
__ Veja, Sr. Ministro, o absurdo a que se chegou 

querendo proibir que hidrelétrica como a de 
Kararaô fósse constrUída hidrelétrica que irá 
gerar energias indispensáveis para a sobrevi
vência do'Norte e do Nordeste brasileirO:--

O SR._JOÃO S. f.ILHO- Para matar a foine 
de mi!Dões de brasiJeiros. 

OSR.JOÃO LOBO-'Exatamente. Fossem 
construídas_. porque Irão desalojar 300, 320 
pessoas. 

Tudo isso é muito bonito. Quando os Esta
dos Unidos fiZeram aquele genocídio mons
truoso de todos os seus índios e mantêm em 
reservas fechadas com apenas 20 ha para ca
da índio, tudo isso é aceitável. Mas nós, não.· 
Tem os que dar aos 200 mil índios brasileiros 
que não queremos destruir de maneira algu
ma. Penso que eles deveriam ser integrados 
a nossa sociedade. Ao invés de viverem encur
ralados em reserva, inúteis, apenas como cu
riosidade ética, deveriam ser integraaos a nos
sa civilização e cultura, dando-lhes uma arte, 
um ofício, isso :siin. Penso que o Brasil deve 
reagir como V. & o fez nesse último encontro 
dos Ministros da América Latina. 
_ Sr. Ministro, a minha interpelãÇão é mais 
um apoio, é maiS Um aplauSO perasuã.-atilUde, 
pela visão que V. Ex~ tem desse problema ama
zônico. P~so que nós brasileiros temos a obri
gação de manter a Amazônia integrada ao 
próprio BrasiJ, não como uma reserva para 
satisfazer a curiosidade do mundo. 

.Se eyjstem faixas da Amaz6nia que devam 
Ser desmatadas,_que é onde a exploração mi
neral deva ser feita, _e se é urgente essa explo
ração mineral~ porqu_e certos rriiriérios estãõ 
se tornando obsoletos ... 

O SR. JOAO S. FlLHO- É verdade. 

O SR. JOÃO LOB_O -:Se __ isso_-dev_e ser 
feito que _se faça sem levar-se era conside
ração o sentimento dos partidos verdes_ da 
Holanda, da Suécia ou de qualquer parte do 
inundo. Eles não foram nos consUltar quando 
resolveram seus problemas. Acho que o Brasil 
não tem que_ dar satisfação aQs países_do mun
do ioteifo pelas Críticas malévolas e, na maior 
parte das vezes. interessadas no que- diz res
peito ao Msso desenvolvimento e a nossa po· 
lítica de ocupação. · 

E(am estas _as palavras que queri~ aditar 
ao seu p~onuriciamento, terminando c_om 
meus parabéns pela peça que V. Ex" produziu 
nesta Comissão. 

O SR. JOÃO ALVES FlLHO - Muito obri· 
gado Senador João Lobo. Queria apenas 
acrescentar a V.~. esSe problema ecológico 
é tão graVe e tão polémico, que o il.Osso MiniS
tério, que envolve um raio de atividades imen
sas, desde a Superintendência até a parte mais 
social do Governo e inúmeros outros setores, 
hoje, esta parte e-cológica me absorve mais 
de 60% do meu tempo, s6 para dar satisfação 
do que está aconte-cendo aqui np Brasil e às 
inverdades que são divulgadas fora, no primei
ro mundo, especialmente. 
- -É interessante observar o seguinte. Deve
mos ter todo o respeito pela ecologia, claro, 
dentro da ótica que devemoS ter. A ótica eco

-lógica dd'Terceir:o Mundo não pode_ser igual 
à ótica ecológica dos países que já alcançaram 
o esplendor de seu desenvolvimento, que já 
destruíram todas as florestas, como fiZeram 
a Europa·e ós-Estaâos·crrudos, todas as hi
droelétricas que, em suma e que hoje são 
os- grandes agressores da natureza. 

O que está acontecendo é um processo 
invertido" no rn®do. Vejam bem V. Ex-"-; esta

- mos sendo acuSados, sendo encurralados 
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contra a parede com um crime que eles são 
05 principais agressores. 86% do efeito azônio 
é promovido lá pelos paízes ricos. Mais de 
70% do chamado efeito estu(a é produzido 
pelo excesso de automóveis das famílias ame
ricanas que não querem ter o terc_eiro ou quar
to. não querem abrir mão disso e, consequen
temente, queimam o COP, até o Brasil nisso 
tem sido exemplar, porque queima mais álco 
em seus automóveis. 

Ainda hã um problema muito sério, que_ é 
bom se analizar. Muitas dessas teses são polê
micas. Não _são ciências ~tas,.Vol.l d..a.r dois 
exemplos apenas para não cansar o Plenário. 
Recentemente, no encontro de Montreal. (Jm 
dos maiores ecologistas do mundo, foi colo
cado em dUvida pelos ~cologistas do Canadá 
se o efeito estufa promovia um aumento na 
temperatura ou a sua diminuição, porque lá 
no Canadá a temperatura está diminuindo. 
Elas alegavam Isso, é- apenas um exemplo, 

O SR. PRESIDENTE (Edisoo Lobao) -
Con_ç:~d_o ·agora -a palavra ao Senador Aureo 
Mello se-o Senador Aureb Mello fizer a permuta 
com a V. Ex' Deputada Beth_Azize çoncederei 
a palavra a V. Be. PorqUe o Regimento estabe
lece que, primeiro, usarão -da palavra os Srs. 
Senadores membros da Comissão, em segui
d_a, os nossos Deputados. 

A SRA BETH ÃZIZE- Mas, isto não é cor~ 
reta. Se eu cheguei mais cedo e me inscrevi, 
o Senador devia ter feíto o mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobao)- Eu 
até_ posso ter simpatia pela causa de V. Er., 
rraas tenho que ter mais apreço ao Regimento 
qu~ acaba de ser votado no Senado Fe_deral. 

A SRA. BEfH AZIZE - Então, vamos mu
dar este Reg-imento do Senado, com urgênda, 
para que os Srs, Senadores acordem mais 
cedo e venham se inscreVer. 

recente, tivemos partkípantes brasileiros lá O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -
nesse encontro. Tem a palvra o Senador Áureo Mello, ma_s 

E mafs ainda, recentemente, o Me !lo nosso se desejar ceder à Deputada Beth Azize, a Mes.a 
secr_etário~geral foi a uin encontro 0 efeito nada tem a opor. 
Ozônfo, em Londres e_aconteceu um fato es- O SR. AUREO MELLO - Não pretendo 
treanho. Um cientista russo, que representaVa ser ITnlítõ-Iongo. Apenas desejo formular- uma 
seu país, levantou e disse que não concOrdava observação em-relação a este problema da 
com as conclusões do furo da camada do Amazônia. 
Ozónio e, conseqüentemente, do controle rígi~ _Um fato que se está Verificando, inconstes--
do que eles queiram impor à Onião SoViética tavelmente, é a presença miUtar na Amazônia. 
porque ele contestava a veracidade daquela E essa presença militar constitui, por assim 

"teoria ele _queria provas. dizer, wna grande ameaça, inclusive, a dois 
O que eu quero diz~r é _o_ seguinte. Não_ pontos que chamaria de obscuros na nossa 

devemos, absolutamente, serlamos responsá- região, Um deles, é o narcotráfego, que está 
veis de querer dissociar o problema ecológico, ãinplamente disseminado naquelas áreas da 
nem menosprezar, absolutamente. Devemos Colônia e na própria Amazônia, através de re-
fazer como o governo brasilelro está fazendo dutos, depósitos, que a toda hora estão sendo 
hoje, corno o_ Congresso Nacional deu esse detectados e estourados pela policia de Ma-
exemplo maravilhoso. dando espaço maior na naus. E, a6 mesino tempO, tem-se informção 
Constituição está na Constituição brasileira e de que o contrabando de ouro, que é outra 
o Governo Brasileiro está enfrenta-ndo seria~ coisa que se observa de maneira acentuada 
mente. Não devemos ser absoMdos por eles estaria, hoje em dia, mancomunado com os 
de forma tal que compromete irreversi~el -o traficantes de narcóticos, para justamente dis-
nosso desenvoMmento económico. serriíriãf ·no -ext_e~rícir essa Campanha soel: de 

O que está acontecendo;_e devemoiificar que o Brasil é o responsável pela grande polui-
alertas, é que esses países são tão fortes que ção mundial, 
estão nos emparedando. Para s_e ter uma idéia, Sr. Ministro, esses fatos podem ter influência 
hoje estamos com l,!m e?(emplo típico com furidamental néssa campanha que se vem ex-
empréstimo da grande instituição internado·_ _ pandindo e ampliando, através de órgãos de 
nal sobre hidrolétrica. Não nos querem dar comunicas-ão e- de várias manifestações que 
o recurso porque alegam que podemos des- são-cada vez mais dissiminadas. De maneira 
viar recursos para Angra dos Reis e, conse:: qu.e, inJciaiiTlente; aentrõ do- meu tempo, gos-
quentemente, não pode porque vamos desen- taria de perguntar a V. EX se já analisou ou 
volver energia at6mica e não devemos. Eles tem informações dessa união, desse trabalho, 
podem, nós não podemos~ - qUe seríã Sub-reptido e poderia atê passar de-

Por outro lado, esse mesmo organismo se sapercebiâo dessas forças verdadeiramente 
recusa emprestar recursos para fazer hidrelé- ocuitas qUe estão interssadas em desestabi-
tricas que, como sabemos, é a, meno{> po- lizar a situação moral do Brasil no exterior. 
luente _do mundo na Amazônia, porque vai A seguir, me outorgo o direito de formular 
deslocar 32% pessoas. Então vamos produzir mais uina perguntá e passar a palavra aos. 
enerQia de que? Vamos voltar à época da vela? nobres Deputados que, por ventura, estejam 
O que está acontecen.do é-- o seguinte:_ como inscritOs. - -
o primeiro mundo é _forte demais e contrql_.:t_ __ 
a economia d,o_ mundo, quando temos que 
estar alerta~ para isso porque independente
mente de partido político, de vocação ideoló
gica, isso não importa. Importa é_ que esse 
problema hoje que está afetando e ameaçan~ 
dq_o B_rasil violentamente, -

O SR. PRESIDENTE (Edilson Lobão) -
Tem a palavra o_ Sr. Ministro João Alves Filho. 

O SR. JOÃO ALVES FIUiO- Temos um 
problema muito grave mesmo, porque a nos
sa: fronteira tem onze mil quilômetros de exten
são naquela região, e isso realmente preocupa 

imensamente, especialmente, como V. Ex" ci
tQu, __ e c;:onhece a fundo o problema, somos 
limítrofes com alguns países que têm proble
mas graves, problemas que não temos, feliz
mente, aqui, como o problema d~ guernlha, 
como a Càlômbia, Peru, e outros p.3íses. Sabe
mos também que e>çiste o problema do tráfico 
de narcóticos, e issO tem preocupado o Gover
no brasileiro. 

O Projeto Calha Norte, que tem como fun
ção predpua o incentivo, primeiro, à proteção 
das nossas fronteiras, e_ uma ocupação racio
nal, e dispõe levar o apoio àquelas populações 
alí e nos proteger também contra esses fatos, 
ou seja, a integração econ6mica daquelas co
munidades. 

0 SR. AUREO MEllO - v: Ex' 'sabe que 
há muito dinheiro em jogo, ·através <:Jesses ór
gãos clandestino~. Cru.e jogarri multo dinheirO. 
e, essa campanha pode ser eStimulada justa~ 
mente por isso. _ 

- Qual é o crime do Brasil? Todos sabemos 
que o Brasil, afinal, não está entre aqueles 
que jogam maior quantidade de COR na at
mosfera, essa .quantidade_ é mínim"a, como- V. 
EX' falou, 5% __ não ~? E, no eil_tailtO, é essa 
çampanha desmesurada, amplamente. Este 
é um enfoque que quero condUiir ã V. Ex
e, especialrriente, ao eminente Rélator, o se
nhor Jarbas Passarinho. - - -

A outra pergUnta, Sr. Ministro- interrOmpi 
V. EX, mas acho_ que V. Ex", já hilvià me res
pondido- seria cOm relação àS hidrelédricas. 
Realmente, sou_daqueles_amazônidas, sou da
queles" arilazônidãs, sou naSctdo em Porto VeR 
lho, crtado_láno forte do Príndpe da Beira, 
uma_vez um jacaré andou querendo 'meco
mer, lá, é por isso que tenho raiva de jacaré, 
e spu ·pelo extermínio dos Jacarés, e· a Depu
tada -B"eth Azize diz -que_é_lamentável-qué isso 
nãõ tenha acontecido, Qt!e_ o jacaré n~ tenha 
tido essa oportunidade. Mas, eu, a partir dessa 
data, fiquei marcando tudo que é jacaré, dizem 
que o jacaré tem uma finalidade de ·comer 
peixes Vorazes, piranhas, não é? E_eu, apeSar 
dis~ acho que o jacaré tem que ser massaR 
crado, quando ele estiver dormindo, ao acor
dar, deve virar _bolsa, já devena ter sido conver
tido em bolsa. 

fY\as, a verdade, Sr. Ministro, é que entendo 
que a única forma de compensarmos o nosSo 
vazie! derliôgráfico, ·a riosSa ins'Uticiênciá de
mográfica em relação a grande extensão affiil
zônica é a industrialização, ind1,15trlalização pe
sada, industrialização de navios, industrializa~ 
ção até de canhões, de armamentos, que é 
fund~mental, industrializaçãp de toda sortê.ls
sq; evidentemente, não poderá ser feito sem 
as hidrelétricas. -

Daí. a razão pela qual me congratulo com 
as palavras de V. Ex" em relação a essa questão 
da htdreletricldade e também coloco aqui, co
rria se foSse Um alerta, essa necessidade de 
nós evitaJtnQS_, lnçlusive o fechamento de ór
gãos como a Siderama. A Sucateação de ór
gãos como a Siderama, que é a grande side
rurgia que está implantadâ no Amazonas, pre
parada para ser a base do desenvolvimento 
da nossa região. 
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Realmente, a Amazônia tem sido sempre 
uma espécie de colónia de aquém-mar, uma 
colôhia que não tem rna_r para se atravassar, 
uma colônia mais fácj] do Brasil, __ cjo s_ul do 
Brasil. A verdade é_ que nós, da Amazónia, 
não temos tido até hoje aquele des~nvolvi
mento e aquele progresso e aquela atenção, 
para que o Brasil perceba que através daque
les minérios que a1i estão, através,. sobretudo, 
da exploração mineral,_ através das colônias . 
hídricas das fazendas aquáticas e de um apro
veitamento econômico peculiar àquela região, 
possamos retribuir e devolv~ ~ este país aqui
lo que merece e por tudo aquilo que ele clama. 

De maneira, Sr. Ministro, encer:ro_ªqui a mi
nha intervenção, destacando Q meu aspecto 
de inimigo figada1 de todos os jacarés desse 
grande_ plantel, enfocando esse aspecto das 
hidrelétricas. E, sobretudo, gostaria de S;aber 
o que V. Ex' pensa a respeitO da implantação 
da indústria pesada na Amazôniçl? 

O SR. JOÃO ALVES FILHO-Muito obriga
do, s_enador. 

Senador .Áureo Meilo, _o problema dã hidre
létrica na Amazônia não. :s,e co~titui só num 
problema de sobrevivência fundamental para 
ela. Ela é, diria, uma das maiores, senão a_ 
malar riqueza do Brasil de hoje.·O Brasil hoje, 
tem 75% do seu potencial hidrelétrico conhe
cido e muito maior perc~ntual do desconh~
cido ainda, porque há uma grande fatia_ a se{ 
devidamente levantada na Amazônia. Quer di
zer, 75% do nosso potencial hi_drelétric_o. co-
nhecido. . . 

Então, é fundamental- se_quisermos con
tinuar industrializando o Br&Sil,_criando empre
gos para a região, mesmo para a regiár&l Sul, 
sobretudo para a reglão Sul. para a região 
Leste, para todo_ o País, a energia mais racional 
e menos poluente - a energia hidrelétrica, 
que vai, como disse, inundar uma insignifi
c!ncia. 

Se o Brasil tivesse dinheiro para fazer todas 
as hidrelétricas, planejad_as até o ano 2010, 
nós irlamos inundar dois metros quadrados 
em cada mil metros quadrados da Amazônia, 
o que é wna quantia irrisória. E é bom lembrar 
que o famoso lago amazônico de Herman 
Khan, que, àquela época, os ecologistas inter
nacionais aplaudiam; previa inundar urm área 
16 vezes maior do que pretendemos inundar, 
se construirmos todas as hiclrelétricas. Isso é 
um dado importante. Quanto à industrializa
ção, acho que é fundamental e o Amazonas 
já demonstrou eS&a vocação, porque todos 
nós sabemos que, há pouc.o mais de 20 arios, 
onde hoje estão centenas, cerca de 400 indús
trias na Zona Franca de Manaus, havia a6 selva 
fechada. Hoje, nós ternos o melhor parque 
eletroeletrônico da América Latina. Temos in
dústrias sofisticadas ali, o que_ mostr~ que há 
uma vocação natural da Amazô'Qia para isso, 
porque absorveu rapidamente essa tecnolo
gia. Mais razão ainda para a indústria pesada, 
tendo energia em abundância. Acho que essa 
será ·uma vocação que a Amazônia vai cwn
prlr, certamente, com essa 'energia, mais do 
que qualquer outra região dO Brasil, que ela 
tem. 

O SR. PRESIDENTE. (Edison Lo!>ão) -
Concedo a palavra à Deputada Bete A:zJze, qUe, 
de fato, madrugou nesta Comissão hoje. 

A SAA BETHAZiiE-Sr. Ministr~. Sr. Pr.;:_ 
si.dente, Srs. Congressistas, eu queria fazer'pri
meiro uma observação: é que eu gostaria de 
dispor do mesmo tempo que o Sr. Ministro 
dispôs, e eu sei que jsso é .impossível, para 
que eu pudesse desenvolver esta oportunida
de de fazer algumas contestações, outras ob
servações, e até apontar algwnas soluções, 
para tudo aquilo que V. EX' disse, nesta Comis
são, ou sobretudo, o que V. Ex' disse nesta 
COmissão. Corno isso não é possível, vou me 
limitar a uma parte que envolve a discussão 
da Amazônia, porque essa dis~o envolve 
a questão çientífica, ·a questão ideológica, que 
é, política, e a questão social. Vou me limitar 
à questão social exa.tameote pela_ exigüidade 
do tempo. Mas. antes de entrar na questão 
social da 1\mazônia, eu queria fazer uma ob
seFWção a V_ Ext É que eu entendo que o_ 
programa Nossa Natureza, programa que vi
rou projeto, através de decreto, ele começou 
_de_ _ç_~a para baixo, política e literalmente 
falando. Por que ele começo_u de cabeça para 
baixo, politicamente falando? Porque ele foi 
feito aqu~ no gabinete da_ Casa Militar. Verdade 
que, com a participação de alguns órgãos· da 
admini_stração pública. Mas, faltou urna dis
cussão inais abertã; riia~ transparente e, por
tanto, uma discussão da sOcied.,de brasileira, 
que tern demonstrado que quer participar ati
vamente dessa_ discussão ~bre a Amazônia 
e de, ao mesmo tempo, apontar· soluções para 
a questão da Amazônia. Começou de cabeça 
para. baixo, Sr. Ministro, porque o Programa 
Nossa Natureza deveria ter se preocupado 
com esse projeto, deveriam os coordenadores 
desse projeto ter-se preocupado em razer o 
zoneamento agroecológico da Amazônia, an~_ 
+,.~ _ M el~hnra_r o Proarama Nossa Natureza. 
p;r ~~;;&vi~s_- é:q-~-~. cOm zo~eaffie~to 
a:groecol6gi_~o. o Gove111o brasileiro teria con
dições de fazer_ um prog_rama mais lúcido, um 
programa mais real, um programa que eSti
Vesse mais de acordo com a nossa realidade. 
E eu quero aqui fazer uma ressalva sobre a 
questão_ do zoneamento agroecológica. Nós 
temos aqui o Diretor-Geral do Instituto NaciQ
nal de Pesquisas da Amazônia. Não sei se vou 
poder invocar o seu testemunho_. Mas eu con
verSei c:Om pesquisadores deste-Instituto, que 
é, dentro do B"rasil, o órgão público que mais 
estuaa ~Amaz.6pia;questionei com os_pesqui
sadores e eles me asseguraram que, ao longo 
doS .35 aiioSde existência dO-Instituto Nacioni31 
de Pesquisas da Amaz-ônia, eles vêm desenvol
vendo esse zotJ,ea(llento agroec;ológico, que 
o Governo brasile:iro Qeveria ter aproveitado 
para elaborar o programa Nossa Natureza. 
Mas. pelas informações que leio através da 
ifrtprensa e_ que V. Ex'- ra,tific_a aqui, esse zonea
mento está c:orneçando ~gora e através de 
técnicos da FAO, corno V, EX' teve oportu
nidade de dizer, pela imprensa, há afgum tem
po. Essa é a minha primeira observação. Ago
ra. como eu disse, não posso, em 5 mínutos, 
discordar, m~ quero razer meu veemente pro-

testo à proposição do ilustr~ S!!n~dór do P'tauí, 
qUe prega a matança ·do jacaié: Acho até. que, 
por ser do Piauí, o ilustre Senador nunca viu 
um jacaré, a não ser em forma de .sapato e 
bolsa. E áumentar este proteStO aó ilustre Se
nador do meu -EStado, O AmazOnas, Senador 
Aureo Mello, porque um jacaré lhe fez cócegas 
no. dec;lão do pé, S. Ext quer acabar com os 
jacarés. Quer dizer, quem prega a matança 
do jacaré, Sr. Ministro, prega a matança do 
ser humano, porque ele forma 6 equilíbrio e· 
não sou especialista mi -mãtéria, mas -tenho 
sensibilidade humana. Quem prega ã matan
ça de um jacaré é capaz de matar um ser 
humano de fome. Quero que conste, em Ata, 
o meu- protesto contra essa Proposta de se 
acabar com o jacaré. Tem muita gente que 
deveria morrer antes- dos jacarés, pelo mal 
que causam a este País. A proposta não é 
diretamente endereçada aos ilustres Senado
res que propõem a matança do jacaré. 

Agora, quero concluir, falando sobre .. wna 
questão que está pertinente ao Ministério que 
V. ~ dirige: A questão dos índios e da Funai. 
Acabo -de yiç _da Calha_ Norte, da Amazônia, 
exatamente para oonhe_cer, com os meus 
olhos, o Projeto Calha Norte. -~ Sr. Ministro, 
creia, o Ministério do Interior é um dos que 
participa desse grupo- interministerial que 
idealizou o Projeto Calqa Nort~ POis bem, o 
Ministério de V. Ext está totalmente falho na
quela região, sobretudo, através da Funai. Em 
todos os lugares por que passamos, nas co
munidades indígenas_ e:rn que passamos. a. 
postos da Funai estavam fechadoS. Em Stnt
cucu, um grupo de yanomamis estava mor
rendo de disenteria_e de oncocercose,- se 
tiver algum médico aqUi, que me cOrrija_
totalme:nte infectados, deitados à pq_~ do 
posto da Funa~ esperando, e lâ já estawwn 
há dez dias, o enfermeiro da Funai ou o furi.cio
nário que atende essa questãO de sa(lde, para 
--conse-gtrir-um-medieamento.-

No alto Rio Negro, todas as lideranças incl
genas me deram wn depoimento destruidor 
sobre a Funai; é que, ali, naquela região. a 
Funai é cabide de empregos; não serve a nin
guém, muito menos aos índios. 

Tem uma outra questão ligada aos índios 
que faço questão de t{!l(lsmitir a V. Ext Não 
estou aqui com o propó,sito apenas de contes
tar, pelo prazer de contestar, mesmo porque 
não raça ecologié.\ com histerismo. Para que 
V. EX' saiba. Sr. Ministro, passei a metade da 
minha vida nó interior do Amazonas, nas ca
lh~s.. 4o Rio.Madetra e dp Solimões e conheço, 
em profundidade, a ·calha dO Rio NegrO. Tra
balhei a metade da minha vida no interior do 
Anl,;lzonas. Então, não estou discutindo esses 
fat:ÕS ãpenas para estar na mo&, porque-dis
c!Jtjr a AmazôJii~ é moda. Para mim, discutir 
a Amazônia não é moda; pâra mim, discutir 
a Amazônia é uma questãO -de re$ponsabi
lidade politica. e já ao tempo em que eu era 
Juiza de Direito, no interior do Estado, eu fazia 
isto; discutia e estudava a Amazônia, com res
ponsabilidade política. V. Ex' fez __ uma aflrma
ção ~ parto dessa afirmação ... 



18 Sábado 1' 

O SR. PRESIDENTE (Edlson Lobão) - Pe
ço desculpas, para lembrar que o seu tempo 
já está em oito minutos. 

A SRA. BEfH AZlZE- Vou conduir. Mas, 
na realidade. depois de tantas pessoas que 
falaram aqui, acho que a única pessoa que 
está levantando um caso concreto sou eu e 
isso _é interessante para a Comissão, V. Ex' 
afumou que o Calha Norte tem por i.un dos 
objetivos a proteção das populações de fron
teira da Calha Norte. Pois bem, trago aqui um· 
documento da Çâmara de Ve'readores de São 
Gabriel da Cachoeira que denuncia o seguinte, 
Sr. Ministro, e tenho aqui também um doeu-, 
menta expedido pela 5• Superintendência 
Exerutiva Regional da Funai, cuja sede é em: 
Manaus. Falo dos conflitos permanentes, ao 
longo já de algum tempo, entre a mineradora' 
Paranapanema e os índios da Colônia In-díge
na, da comunidade indígena dos Sana Lari., 
Esse documento dos Vereadores da Câmara 
de São Gabriel da Cachoeira, assinado pelo· 
Presidente da Câmara, denuncia que a Param1~ 
panema está se utilizando de soldados da poli~ 
cia militar do meu Estado, em postos de vigi
lância, na entrada dos rios Mariaé, Curicuriai 
e Sana, onde vivem comunidades. 1550 indí~ 
genas, conforme documentos da Funai, impe
de que esses índios subam e desçam os rios 
livremente em busca de alimentos, porque se 
trata de área onde a Paranapanema está explo
rando, está fazendo lavra de exploração co
mercial do ouro e utilizando a polida militar 
do meu Estado. Questionei um Coronel do 
Exército que estava nõS ãcOinpanhando nesta 
comitiva e a resposta deste Coronel deixou~me 
profundamente preocupada, porque ele me 
respondeu que, como se trata de força militar 
do Estado do Amazonas, o Exérdto não podia 
ter nenhuma interferência. E o Exército é um 
Ministério que coordena o projeto Calha Norte 
e v. Ex'" acabou de afirmar que o projeto Calha 
Norte está a1i para proteção das populações 
da fronteira Calha Norte. 

Como não tenho mais tempo, vou ficar por 
aqui. Espero ter outra oportunidetae de con-
versar com V. Ex' sobre vários assuntos da 

·Amazônia. 

O SR JOÃO ALVES- Evidentemente que 
V. Ex' ana1isou uma série de problemas. Seria 
impossível responder em cinco minutos, que 
é o tempo de que disponho, de acordo com 
a Mesa 

Vou analisar, procurando esclarecer alguns 
pontos que me sejam possíveis, parque erwol
veram, segundo a exposição, vários Ministé
rios e tambéin o problema do Governo Esta
dual. Não tenho condições de detalhar sobre 
todos. Entretanto, piOcuraiei, ria int!didei do 
possível, fazer observações a respeito. O pro
blema da Nossa Natureza, que V. E'x' entende 
que nasceu invertido, porque nasceu na casa 
M.ilitar, acho que isso não é bem assim, pelo 
menos da minha parte. A verdade é a seguinte: 
quanto ao problema da ecologia, o Presidente 
José Samey atribui'! uma tamanha importân
cia que quis trazer ao seu gabinete. Evidente
mente, se este trabalho fosse pelo Ministério 
do Interior - o Ministério do Interior ou qual-

quer outro Ministério - não teria condições 
de convocar Ministros da República. A coorde
nação deSte processo s6 poderia Hcar ou na 
Cãsa Militar, ou no Gabinete Militar, no sentido 
de estar ao lado do Gabinete do Presidente. 
Quer dizer, tal foi a importância que o Presi~ 
dente atribWu ao problema ecológico que o 
fez partir para este caminho que, a meu ver, 
foi inteligente, porque, de outra maneira, não. 
teríamos concluído. 

Outro aspecto, é que também, embora o 
Ministro interino tenha pido coordenado, fo
ram envolvidos mais de 140 ~nicas de vários 
Ministérios, da sociedade civil, de vários seg
mentos que se pronunciaram, deram contri
buições, como, por exemplo, os Governadores 
da Amazônia todos foram ouvidos. Evidente
mente que um projeto que é feito por qualquer 
Ministério, qualquer que fosse ele, não tem 
condições de querer se arvorar do direito de 
dizer que ouviu toda a sociedade brasileira. 
Mas ela vai ouvir, porque, afinal, o 'projeto foi 
feito e veio à Casa Maior do povo brasileiro: 
velo ao Congresso. Agora, os Congressistas, 
inclusive V. Ex', vão se pronunciar sobre o 
projeto, vão apresentar sugestões. vão apre
sentar critica livremente. E s6, a partir dai, é 
que o projeto entrará em: execuÇão plena. 
Quer dizer, acho que o maior respeito que 
se' pode ... Eu estaria concluindo a fraseH. 

A SR• BE11iAZIZE_...,... Permita~me, mas este 
projeto tem 17 decretos. 

O SR. JOÃO ALI'E\) - A Deputada me 
permite? 

A SR• BElli AZIZE_~ Pois não. 

O SR. JOÃO ALVES- Então, _veio pe,~ra 
o Congresso, que fará suas críticas, defenderá 

- suas posições e, evidentemente, que poderão 
ser acatadas. v. Ex' também terá, que repre
sentar, claro, uma grande parcela da socie
dade do Amazonas e vai falar livremente, vai 

--se prohunciar e vai, inclusive, e, possivelmente, 
apresentar, quem sabe, aperfeiçoamentos. 

De saída,· o próprio projeto não nasceu ao 
acaso. _Já tem muitas medidas práticas que 
foram assumidas. Por exemplo: havia uma voz 
uriânliry.e nadOnal-ein protesto contra OS in
centivos fiscais em regiões que não eram 
apropriadas para a agropecuária na Amazônia. 
O projeto suspendeu atividades na floresta 
densa da Amazônia. Nós suspendemos a ex
portação de madeira em toras; nós proibimos 
o uso· do mercúrio. 

Agora, é claro que nem eu e nem o governo 
bi""ãsileiro, como wn todo, se julga dono da 
vetdade absoluta. Nós rtzemos um projeto 
que, naturalmente, está slijeito a inómeros 
aperfeiçoamentos pela frerite. 

Então, essa era uma obseiVêJção que eu 
queria fazer. 

Quanto à "idéia que v; Ext tem de que seria 
preciso pri~rneiro o zonearnento e:groeco!6gico 
para, depois, fazer a Nossa N~tureza, penso 
que há !U uma interpretação que me parece 
um pouco equivocada e, inclusive, com a posi
çioo do Senador Nabor Júnior, que falou hii 
pouco"do .,.._._.,-S. E&' IIm do c» 
mçlo do--·- -ol6gic:o. 

JuJtlo de .1~ 

Ora, se nós fôsseinos fazer o zoneamer.:a 
agroecclógico completo para, s6 depois, p!IJflr 
para uma medida efetiva que envolve uma 
séria de ações, o zoneamerito agroecoi6gico 
está definido a um raio de problemas; ele en
volve todos os problemas da ecologia nacio
nal. 
En~ •. o zoneamento agroecalógico é uma 

parte da proposta do programa Nossa Notu· 
reza que, inclusive, já vem sendo realimdo. 

Quanto ao problema do Jnpam, eu e-. 
de acordo com_ V. Ex' na homenagem e ·no 
respeito que merecem os técniCos do INPA.. 
que já estão na Amazônia _desde a década 
de 40, fazendo um belissimo trabolho. 

Agora, é bom que V. Ex' entenda o seguinte: 
o zoneamento agroecológico. pOssui escalas 
diferenciadas. Quando falamos em zonea
mento agroecológk:o, existem várias esc.ealas, 
indusive o pré-zoneamento. A Sudam, por 
exemplo, está concluindo, junto ~ a Em
brapa, um pré-zoneamento da AmllZÔ!lio. Tu
do beml Ele já vai dar, em detenninados P.S
drões, indíc:;fqs de como devefemçs ·~&er ~ ~t. 
ocupação e, inclusive, uma série d.e subsfdiQs 
para otraba,lho de zoneamento agroecoi~ 
Mas é, ajnda, wna e.scala extremamente difi~ 
de se entrar em detalhes. E! como a escalà 
de 1:1.000 para uma escala de 1:10. São coi
sas completamente diferentes. 

EntãO, temoS' zoneamento ag~l6giço 
que vai, em determinada fase, de escala dé 
1:5 milhões à escala de 1:1 milhãO e,eventu81. 
mente, à escala de ·t:250 ·mil. 'Outra coisa: 
o zoneamento está sendo coordenado pelos 

·técnicos brasileiros. inclUsive. oi.Nfdos tódOs 
os órgãoS viilculados Do Problema eCol6gicos 
e, evidentemente, o INPA 

Agora, a FAO nos ajuda com téCniCos de 
comprovada experiência, na Amazônia e em 
várias_ regiões do mundo. A dênda não_tem 
pátria; a dência é de toda a human!cl;ldé. l;n· 
tão, esses homens,. que são especialistas em 
climatologia, especialistas em solos, ~specüt
Jistas em florestas, especialistas ern hidrologia, 
eles vêm nos ajudar; eles vêm subSidiar. Ba 
não serão donos do projeto. Os donos do prO. 
jeto serão os brasileiros. 

Quanto oo problema do jacaré, eu n6o11bU 
discutir, porque é wn problema que acho que 
foi muito bem analisados pelo amaz6nldas. 

Agora, quanto ao problema da Funol, pen10 
o seguinte: nós devemos ter consci&ldll ele 
que não existe órgão perfeito e nem a FUMi 
se arvora no direito de ser abso~tamente per
feita e impecável. aaro que ela tem fafrl• 
Tudo o que é composto pe1o ·ser hwnano 
tem falhas, especialmente lidando com 220· 
mil indios, espalhados num País colttinental. · .. 

Quer dizer, falhas. se formo& procurar, claro 
que vamos encontrá-las. aqui, ali, acolá. Agora. 
o que acho é que o projeto, a idéia globalt 
o trabalho global que vem sendo desenvoMdo 
~ Funai é extrema.-nente positrvo. $a:.rw que 
nós citemos o exemplo c:je que, durante toda 
a história do Brasü, toda a história do Brosil 
- e a Deputada, que é uma amazônida de 
primeira linha, ~be disso-:- foram demar
C1idos apenas I 2 milhões de hectareS paa:4 
apq:wil;': indígena brasileira. Nesses4 an011 
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do governo Samey, a Funai demarcou 34 mi
ltões de hectares. É um trabalho lQuvãvel. 

aaro que v. Ex' poderia_contestar ela pode
na ter demarcado mais ainda. Também acho. 

A .sR• BETii AZIZE - E esSas áreas estão 
Invadidas, Sr. Ministro. 

O'SR. JOÃO 'ALVES ALHO- Deputada, 
estou fornecendo derodos e, evidentemente, es-
tio .à disposição de V. ~ pai"a analisá-los .• 
N6s não temos nada escondido. Os dados 
~ Funai estão às ordens para serem conhe-
cidos. . 

·Agora, quanto à denúncia específica de al
guma falha da Funaf, creia V. Ex' que estamos 
às ordens para receber e, inclusive, receberei 
a·· que V. Ex' fez. EStá aqui o Presidente da 
Funai, a quem peço· que procure V. Ex" onde 
for deteiminado, onde V. Ex' dasejar, hoje à 
tarde, para conversar, para· ele receber as de
núncias e dar 4ffi8 r~sta especifica. Porque 
1e trata de um assunto multo especifico e eu 
~ !e:rei co~di~ões de _definir exatamente a: 
-s1o da F1,.lnai ~rr .todos os 4 mil e 500 Munid
plao brasile!fos. . . . " 

-Mas, o Presidente da Funai está aqui pre
erte, a quem eu peço para coniatar com 
V. 'Ex', para que V. EX' indique esse problema 
especlfico que trouxe ao plenário e h6s res
ponderemos e tomaremos to!=las as providên-
~ riec~~rias. · 

O SR .. PRESIDENTE (Edlson Lobão) -
Ten):ap!!lavra o Sr. Ronaldo Corrêa. 

' O' SR: RONALDO C~- Sr. Ministro, 
sem· querer 'ser blbUco. eu diria c:jue; quando 
Deus feia ·natureza, Ele a fez tão perfeita que, 
em muitos casos, se estabelece uma sinoní
mia quase que perfeita entre os vocábulos 
Deus e natureza. 

A Amazônia, nesse contexto, foi um capitulo 
· ~erante da_ criação divina. Mas, mais exu
berante que a"Amazônia e do que a natureza, 
Deus s6 se superou, se é que Deus~ supera, 
qcumdo criou a sua imagem e semelhança 
o homem. Nessa dimensão de homem, Chlco 
Mendes e Raoni não me dão o direito de inter
pretá-los. 

Mas quero colocar G minha lamentação pro
funda quanto ao fato de estarem com a ajuda 
infeliz de elguns colegas Parlamentares se en
contrando, Ideologicamente, em Chlco Men
des e em RaonL 

·.::_triste nos apercebermos que Chioo.Men
des passe 11 ser escudo, para que se impeça 
a mtidade e ~ união do Brasil com o P~cifico, 

V. Extla&ou na importância da aproximação 
geOgráfica, ao nos utilizarmos do eixo d,e liga
ção da estrada com o Peru V. Ex' disse: os 
9 mil .Km que no~ eqJroximam da Asia. Mas 
permito-me acrescentar mais: teríamos extir
pado um limite ~cnico, que é o Cariai' do 
Panamá, ao nos UJ'Ünnos ao Peru. 

A navegação Internacional, no momento 
er'n que peqnitir ao Brasil se aproximar dos 
portos do Peru, vai nos colocar, em termos, 
sObretudo. de grãos, 'numa posição tal que 
vai colocAr a Bolsa de Ollcago a rever todas _ 
• tuas pOsições. 

É impOrtante, portanto, que os colegas e 
a sociedade brasileira se apercebam que, sem 
entrar no mérito das grandezas e das mazelas 
e das fraquezas humanas de Chlco Mende_s 
-e eu não tenho esse direito- é importante 
que n6s não permitamos que essa figura sirvéi 
d!!_ escudo, pe~ra colocar o nosso Brasil na 
escuridão regional do NOite e de parcela pon
derável do Centro-Oeste- do Brasil 

Quanto e~ Raoni, preservado o mes(Tlo lim_ite 
que não tenho de avaliá~lo na sua dimensão 
divina de homem, também Raoni, lamenta
velmente, tem servido como se fosse alguma 
coisa _assemelhado a um ~_ol6gico humano, 
trafegando pelos centros · adiantaQq_s do pri~ 
melro mundo. 

É unla falta de respeito lamentável, com 
uma criàtura de Deus, se fazer com Raoni 
o que se está fazendp. Desa(ortunadamente, 
sob o patrocínio e os aplausos de alguns Parla· 
mentares, dos quais, permito-me divergir, nes
te momento, com respeito, mas com lamen
tação. 

E desditoso para nós vermos um nosso ir
mão seiVindo de achincalhe, como se fosse 
ffiazela de uma sociedade e de um povo ter 
wn innão fndtO. -

É lamentável que Sting não venha ao Brasil, 
trazendo um espécime inglês ao qual ele per
tenc.e, respeitada e respeitosa, mas um espé
deme_ que diga respeito a sua gente e aos 
seus irmãos, num campo de futebol, onde 
se processam batalhas que aqui no Brasil não 
têm se processado. 

Então, seria bom que Sting, pela outra mão, 
trouxesse ao Brasil um espécime que faz ma
tar no desporto, porque n6s aqui não conhe
cemos. 

Eu queria dízer a V. Ex'; corO profundo res
peito a minha Deputada querida, colega Beth 
/Wze, que é preciso que nós compreendamos 
essa dimensão amazônlca com a bitola larga, 
tão larga quanto são as dimensões da Amazô
nia. Estamos aqui discutindo um dos temas 
mais momentosos da sociedade brasileir.a que 
é a Reforma Agrária, ao tempo exato em que 
estamos dando a cada indio mais de dois mil 
hectares per cap/ta. O Brasil tem menos de 
duzentos mil indio$._ _ 

Quero ·dizer a V. Ex' que vim a eSla Casa, 
pela gente de Minas Gerais, e a minha profis~ 
são de fé, pro~sslonalmente falando, é enge
nharia. Eu me dedido à engenharia de minera
ção e à engenharia de metalurgia, por toda 
a minha vida. E, recentemente, de alguns me
ses para cá, tenho ido à Amazônia, no núnimo, 
3 vezes por mês, o mínimo. Tem sido das 
sextas às segundas-feiras de madrugada a mi
nha presença na Amazônia, como profissional 
de miuera):ão. 

Não tenho visto tantos desastres, como tem 
sido apregoado por aqui. É lamentável 'que 
queiramos empanar o desenvolvimento deste 
País. dandO a cada indígena brasileiro un-t con
tingente de terras que não temos para oferecer 
aos outros 130 milhões. Duzentos mil índios, 
com todo o respeito que encerra, e eu o tenho, 
~nossa dimensão cristã, por um irmão, duzen
tos mil índios é uma quantidade inferior a algu
mas favelas do Rio de Jane~ e São Paulo. 

Mas, quero dizer mais a V. Ex': duzentos 
mil índios, em que a grande minoria é aculfu-' 
rada, culturada inclusive. Só para dar exemplo 
a _v. Ex', conheço alguns, e muitos brasileiros 
que estão aqui também conhecem, porque 
desfilaram na televisão, há poucos dias, que 
pertencem à Polícia Ovil do Estado das Ala-
~s. São índios. . 

É preciso que coloqUemo_s isso desapaixo
nadamente, com a seriedade que a matéria 
exige. Então , eu queria dízer a V. Ex': neste 
contingente de índios e de nações,indígen~ 
há pequenas porções de índios que têm mais 
de dois mil hectares per capita de reservas. 
Isto é um crime contra a economia e contr~ 
o futuro deste País. 
--Ninguém aqui quer se levantar contra ale

galização, a metodol~gia correta e técnica ~ 
comendáveis para qUe se faça lavra, para que 
se faça exploração mineral, para que se faça 
exploração florestal. Mas é preciso que n6s 
coloquemos isso em termos. 

Por derradeiro, eu queria dizer a V. Ex', ~ 
agora, sob a forma de perguntas: se não h6 
um processo pelo qual nós estanquemos esse 
mar de en){ovalhamento (Jue se faz contra o 
Brasil, através de uma campanha didática, ele 
uma campanha séria, qUe, se por rãzões em. 
tégicas, não for possfVel que se façam rwa 
televisões da Améric:a e da Europa, que 1e 
Jaça na tel~são brâsileira. 

E preciso que comecemos a con~cientiulr 
a sociedade brasileira_ que _ela não tem que 
ter vergonha do que se passa aqui e, rm.ito 
pelo contrário, ela tem que ter é orgulho do 
que está se passando no B_rasil. Amazônia ~ 
o futuro do mundo, mas é o futuro do m~ 
através das mãos do Brasil. 

É assim que enxergo a Amazônia. Nós te
mos que trabalhá-la, mas .com a seriedade 
e não com a demagogia ideológica que infeliz
mente, muitos se aproveitam de_lc,.. Não sou 
cOiho os nobres colegas, SenadoreS e demais 
parlamentares, que são sérios e_ estão aqui. 
Eleitoreiramente, não tenho participaç~o na 
Amazônia: sou de Minas Gerais e tenho um 
afeto, um calor humano, uma vontade muito 
grande e uma ativldade profissional ligada à 
Amazônia mais recentemente. 
- Esta a colocação que faço agora, Ex':: não 
seria possívêl descaracterizannos esta inver
dade através de um processo metodológico, 
sério, técnico, competente, pelas mãos do Mi
nistério do Interior? 

O SR. PRESIDEN.IE (I;dlson Lobão) -
Com a palavra o Sr. Ministro do InteriOr. 

O Sr. João Alves -Realmente, como V. 
Ex' analisou, o problema da morte de Chico 
Mendes emocionou a todos nós braslleiros 
ciue temeis sentimentos cristãos e, evidente
mente, que somos contra qualquer tipo de 
violência. Agora, o que n6s não aceitamos e 
não podemos aceitar é que os veículos,_ indu
si"l.e:, Jmportantes membros de governos do 
~imeiro Mundo queiram vender a imagem 
lá fora, e vender _a imagem de uma forma, 
assim, caluniosa, de que os· brasileiros são 
coniventes com a morte que acon~eu num 
Incidente de terras de fronte~ 
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Eu lembrei, inclusive, no pronunciamento, 
coisas que seriam, numa distância bem maior, 
em países civilizados. como a Suécia, um esta
dista que era respeitado e aplaudido no mun
do inte[ro, como Olof Palme, era símbolo na 
defesa das grandes teses, e, no entanto, foi 
morto na priJ1cipa1 rua de EstocoJmo e, até 
hoje, ninguém sabe por que nem por quem. 
Quem que matou Olof Palme Terrorista inter
nacional? Grupos econômlcos suecos? h1.te-
resses políticos? -mo Sei. -

No entanto, os brasileiros, em nenhum mo
mento, levantaram uma situação dessas, pelo 
contrário, solidarizaram-se com o povo sueco. 
Da mesma: maneira, que o povo brasileiro la
mentou profundamente a morte do ex-Presi
dente John Kennedy, assassinado brutalmen
te. Depois, por coincidência, cuidaram de ma
tar o assassino dele, e logo em seguida, mata
ram o irmão dele que queria se candidatar 
a Presidente da República. E, ainda assim, 
acreditamos que o povo americano seja um 
povo-puro. O povo americano não é respon
sável pela morte de John Kennedy, nem tam
bém daqueles que balearam recentemente o 
ex-Presidente Ronald Reagan. Então, esse tipo 
de coisa é que está afetando a dignidade do 
povo brasileiro. Isso é grave. 

Quem quer que viaje, hoje, pelos Estados 
<ílidos, pela Europa, vê que não é i.nna Cam
panha, nascida apenas de hippies. que sobem 
rmquelesbanquinhos do Hyde Park para poder 
fazer discursos de protestos. Isso é uma cam
panha orquestrada, econômica, forte, violenta, 
CXXltra a qual temos que nos prevenir. Isso 
i um problema realmente grave. 

A estrada do Pacífico a que V. E'.xf citou 
é típico disso, quer diZer, podemos diminuir 
a distância para a Asia em 9 mil Km da nossa 
soja, dos nossos minérios. Podemos fazer inte
gração com países da América Latina, com 
o Peru, e com o eixo ferroviário existente que 
interliga com toda a América latina. Não há 
interesses para isso? 

ESses problemas sâO lamentáveis, como, 
por exemplo, a exploração do Raoni com o 
roqueiro que o acompanha, quer dizer, o po
bre homem está sendo aproveitado. 

Ás vezes, fico a perguntar-me o seguinte: 
quando vejo aqueles formosos e garbosos Se
nadores americanos visitando o Brasil e perso
nalidades estrangeiras importantes que vêm 
para cá, ir as nossas reservas indígenas e cril:i
carem-nos, com os quais já tive oportunidade 
de ter discussões acirradas e duras, fico me 
perguntando o que aconteceria, por exemplo, 
se o ex-Presidente Ernesto Geisel tomasse um 
avião aqui, descesse no aeroporto de Huston, 
no Texas, e fosse a uma tribo indígena, lá, 
e fizesse críticas à política americana de assis
tência ao ind.io. O que aconteceria? Seria eX
pulso dos Estados Unidos, seria declarado 
persona non grata, o Embaixador seria convo
cado para explicações em Washington~ 

Esse tipO de exagero ·que está acontecendo 
com o Brasil é realmente um problema real
mente grave. E isso está indo num crescendo 
que realmente preocupa a todos nós. Porque 
estamos sabendo quais são as causas reais 
que não são amor febril pela nossa ecología. 

Existem homens puros por trás disso, existem 
cientistas sérios. responsáveis, mas a máquina 
que apóia e que ~ga é urna máquina eco
nômica, violentamente forte contra o Brasil. 
Então, quanto a isso devemos estar perfeita
mente conscientes. 

Qúanto à campanha, acho que v. t.x' tem 
muita razão. EU, pessoalmente, advogo a tese 
de que o Governo é uma imensa S/ A O povo 

- é constituído dos_acionistas a quem devemos 
preStai- contas. Então, acho que em nivel de 
Brasil, devemos divulgar essa campanha, esta
mos, indusive, começando, ainda modesta
mente, queremos leva-lá a bom termo. A nivel 
intemacionaJ, tenho defendido essa tese junt.o 
ao Governo, junto ao Ministério do Interior. 
Naturalmente, que isso fog~ à nossa compe
tência, teria que ser através do Ministério das 
Relações Exteriores. Entendo que devE; haver 
essa campanha a rlwel mundial. É difíCil, por
que é onerosissima. Em todos os países da 
Europa essa! trama diabólica está montada, 
tais como Esfados Unidos, Canadá, etc. Por
que a mensagem por trás dela é muito bonita, 
é poética. Agora, concordo com V. EX- que 
devemos, alétn da campanha interna que esta
mos começa~do, modestamente, com parte 
dos recursos, tnas deveríamos ~omeç:ar a nível 
externo, apesar de todas as dificuldades de 
dinheiro que reaJmente uma dessa magnitude 
exige. Uma página no The New York Times 
- enquanto ~es dedicam onze páginas para 
nos agredirem- no mês passado, por exem
plo, da revista 'italiana Expresso publiCou onze 
páginas sobre. a morte de Chico Mendes num 
v.:eJ:dlldeii-0 lib~lo contra o Brasil- se o Brasil 
for publicar Lima página de esclarecimento 
no jornal, é qlJ._e um volume de dinheiro tão 
grande que realmente torna muito difícil essa 
campanha. Acho que devemos envidar esfor
ços para podermos esclarecer, pelo menos, 
o povo. Porque os grandes grupos econômi-

- cos estão faz_endo isso e sabem o porquê. 

O SR. PREsiDENTE (Edidon Lobão) -
Concedo a pa1avra ao nobre Deputado Gabriel 
Guerreiro. 

O SR. GABRIEL GUERREIRO - Sr. Presi
dente, Sr. Ministro do lnteryor, João Alves FiJho, 
Srs, Sênadores, Srs. D_eputadós: _ 

ReaJmente, o tempo é muito curto e eu gos
taria de fazer algumas observações que vêm, 
algumas delas, ao encontro do que está sendo 
colocado aqui. 

Sr. Ministro, nos idos de 1960,- eu era estu
, dante no Rio de Janeiro, e estudando geologia 
económica, deparei-me com uma tese extre
mamente interessante. Os Países do Primeiro 
Mundo e'stavam propondo, naquela ahura, no 
final da déç_ada _de 1950, inído de 196J), que 
os recursos naturais do Mundo todo fossem 
internacionalizados de certo modo, fossem 
distributivamente propriedade de todas as na
ções alegando que o mundo era fmito, que 
os recursos naturais são finitos e que todos 
teríamos direito. 

Realmente, é uma teoria extremamente in
teressante para quem está lâ no Primeiro Mun
do. O Primeiro Mundo se esqueceu de dizer 

que eles consomem, e Isso eles não aceitam, 
uma quantidade extraordinariamente maior 
dos recursos naturais-da humanidade, em re
lação aos muito mais do que ele em número, 
que são as populações dos subdesenvolvidos. 

Há dias, eu diria na tribuna da C.ãffiafa Que 
não tenho a menor dúvida de que, se depender 
da distribuiç-ão _da Amazônia, do afundamento, 
da destruição das Dorestas. a hegemonia mili
tar a industrial dos Estados Unidos não hesi
tar~ um segundo ern destruir a Amazônia, 
afundar a Amazônia et_c. 

Dizia ainda mais, quem quiser ler, no dia 
20 de janeiro de 1980, foi publicado um artigo 
no 71me sobre a questão da sObrevivência dos 
Estados Unidos e a sua terrível dependência 
dos recursos_ minerais. Quem não _conhece 
hoje a dependência energética do Japão, da 
Europa, dos Estados Unidos? Quem não sabe 
que 3/4 do co2 mandado pela atmosfera é 
mandado pelo Japão, pela Europa e pelos 
Estados Unidos-? A poluição é diferente da po
luição dos miseráveis, dos _deserdados. 

A Inglaterra tomou-~e de.fe'nsora dOs: riegros 
para acabar com a escravidão porque era seu 
conCOrrente,- isso eStá ar, na História, regis
trado. O Senador Nabor Júnior ficou preocu
pado com õ zc.-neamerito-ecblógíco demorar 
multo e o Acr.e não ter como sobreviver. Esta
mos diante de um processo terrível Sr. Minis
tro, porque é um processo~ de colonização da 
Amazônia: Não vejo nenhuma outra maneira 
de desenvolver equilibradamente, de se cons
tri.ür uma civilização tropical no Trópico ómi
do, desenvolvida, modema, equilibrada, como 
ecossistema, sem mudaf a posb.ira nacional 
-porque-a internacional não vai mudar nun
ca-de colonizadores para colonizados, com 
relação à Amazônia. · 

Vou citar exemplos que me parecem daros. 
O Senador está preocupado com a questão 
da borracha. O INPA tem pesquisas, o museu 
Goeldi tem pesquisas, temos enórme patri· 
mônio que nunca foi divulgado que, democra
ticamente, ·não está acessível até, como; por 
exemplo- as informações do INPA Orna vez 
eu tentei obter dados sobre fotografias aéreas 
da Amazônia e tive grandes dificuldades no 
Serviço Geográfico do ExércitO. No entanto, 
pedi a- um amigo, nos Estados Unidos e ele 
mandou-me todos. Eu era pesquisador da 
Universidade do Pará, dou esse teStemunho 
aqui. Essas informações não são nem dispo
níveis no País. 

Veja bem: onde estamos plantando borra
cha? Na Bahia e em São Paulo. Mesmo_ estu
dando tecnologia apropriadas, mesmo desen
volvendo pesquisa científica, elas não são rein
~g:ac;fas na Amaz9nja porque o processo é 
de exploração da Amazônia, em relação aos 
seus recursos naturais, aos seus bens e a sua 
população. 

A Amazônia, no meu entender, não tem for
ça social porque não tem grandes populações, 
não tem força política e nem económica para 
reverter esse quadro da conciência nacional 
e, fundamentalmente, desta Casa, do Senado, 
do Congresso Nacional, da Câmara dos Depu
tados, da consciência política nacional. A 
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questão é de colonizados e CQionizadores. 
Somos colônia interna e externa, e o processo 
de colonização é perverso! não existe maneira 
de você querer que o colonizador preserve 
a colônia. Ele vai lá para obter os benefícios 
e o lucro que ele quer, que ele quer arrancar 
da. colônia, ele destrói a colónia. Isso é um 
processo histórico que todo o mup.do tem que 
se aperceber dele. Ou se muda a portura com 
relação à Amazônia ou se destrói a Amazônia. 
Não tem jeito. Vai ser destruida fazendo gran
des lagos, queimando a Amazônia, mentindo 
sobre ela, porque a colônia é para servir ao 
colonizador. E a Amazônia, infelizmente passa 
por esse processo. E eu m-e dou conta de 
que o Governo está fazendo um grande esfor
ço, errado ou certo, eu não discuto o método 
dessa questão, e estão ajudando a Amazônia, 
porque está colocando-a na pauta do dia. E 
me preocupo muito mais com os amazônidas 
do que mesmo com a postura nacional, por
que os amazônidas são os únJcos para mim 
que tem melhor compreensão desse processo 
e que têm obrigação política, obrigação moral, 
obrigação socizll de trabalhar para reverter a 
consciência politica, a consciência nacional 
• respeito do seu problema. 

Eu acho que é preciso preservar oS·in~. 
mas eu não posso admitir que uma hidróé
letrica da eficiência de Kararaô seja contes
tzlda, quandO se fez por decisão política, abso
lutamente política, porque se se construisse 
uma hidroéletrlca no Pará teria de construir 
uma no Amazonas. E a Eletronorte sabe muito 
bem que ela nem seguer estudou o fecha
mento da barragem que está lá construída 
perto de Manaus, e que V. Ex'., se quíser, pode 
sobrevoar e vai voar - eu voei em um aero 
comander - V. Exl' voa ~ aviões mais rápi
dos, mas eu voei 26 minUtos para atravessar 
o lago marrom, porque a Horesta ainda não 
está branca, porque normalmente ela fica 
branca depois de seca, ela ainda está marrom 
no lago de Balbina. Um lago que tem, na sua 
grande extensão, 70 centímetros de profun
didade. Ninguém gritou. Matar Clico Mendes 
ê importante para nós amazónicos tanto quan
to foi para os indianos matar Ghandi. Mas, 
infelizmente, ambos são frutos do mesmo pro
cesso. Nós somos um pais subdesenvolvido, 
colonizado e que esse processo de destruição 
é o colonizador que impõe sobre a Amazônia. 
Quem desmatou o Sul do Pará e Rondônia 
foram os colonizadores, não foram os amazô
nidas. Lamentavelmente, isso acontece. 

Eu qheria dizer a V. Ex' que não tenho uma 
pergunta específica, mas gostaria de receber 
o estudo do zoneamento ecológico, porque 
estou altamente interessado. Tenho a tese de 
que nós n!o vamos desenvolver a Amazônia 
sem mudar a postura nacional com relação 
à Amazônia e acho que é preciso rever, inclu
sive, discordando do ilustre Senador Jarbas 
Passarinho, de que é preciso redivldir a Ama
zônia toda para poder governa-Já, porque ela 
está em processo de ingovemabilidade. Está 
lá o meu Baixo Amazonas cqrn municípios 
todos no fundo. As várzeas todas numa en
chente desgraçada este ano que deve barrar 
a BR-153, porque faltam 25 centímetros para · 

chegar lá e ainda temos um mês e meio para 
encher. É uma situação de calamidade pública 
e o amazônida tem um grande privilégio: o 
de morrer bem devagar. Os processos são 
lentos. A enchente Já não se faz; como no Nor
deste, em Santa Catarina, um São Paulo que 
vem em três dias, lá, passa sete meses de 
enchentes e cinco de. vazantes; e enche quatro 
dedinhos por dia. Mas ê implacáve~ ela enche 
até matar. Está matando o gado, está matando 
os homens, está matando as galinhas, os pe
rus, os patos, está matando todo o mundo 
lá. 

E o seu ministério ainda não tomou nenhu
ma providência pelo órgão mais responsáVel 
pela Amazônia que é a Sudam. Dá ~e muito 
incentivo fiScal, mas não se salva o que já 
tem tradição de 200 anos que é de a de criar 
boi, por exemplo, na várzea, destrói-se a fl.o
resta para criar o boi e com uma péssima 
eficiência. 

Eu gostaria de ter esse zoneamento ecoló
gico, porque fiquei muito impressionado com 
a Ora. Ter_ezinha quando ela apresentou isso 
na Presidência da República. Eu gostaria de 
obter esses dados, os critérios de estudos que 
a levaram àquelas conclusões, porque isso me 
iftteressa, de modo particular, com relação à 
Amazônia. 

Eu gostei da sua· expo.Sição e talvez lhe per
guntaria como V. Ex' vê esse processo de colo
nização. Se é possível mudar essa postura na
ciC?nal a partir da ação do Governo; das políti-
cas públicas etc. - -

O SR. PRESIDI;:NTE (Edison Lobão) -
Tem a palavra o Sr. Ministro João Alves. 

O SR. MINISlRO JOÃO ALVES- Eviden
temente, Sr. Deputado Gabriel Guerreiro, V. 
Ex' conhece a Amazônia bem mais a fundo 
do que eu, logo poderia dissertar sobre o as
sunto. É um fato incontestável que as socie
dades de consumo do Primeiro Mundo absor
vem, hoje, grande parte, não só as que dilapi
dam os bens naturais e ecológicos, mas são 
as grandes consumidoras das matérias
primas que; como V. Ex citou, não são infini
tas, têm um limite. 

O Primeiro Mundo, realmente, tem adotado 
uma posição de multa hipocrisia dentro dessa 
linha que V. Ex' tratou sobre o colonizado e 
o colonizador. O próprio seringueiro, que eles 
pregam agora com tanto rom;:tntismo nas tele
visões americanas, européias, o seringueiro 
passou a ser uma figura romântica. ideal, ho
mem puro, exemplo do amazônida valente, 
correto. No entanto, eles não dizem que foi 
graças ao aviltamento do preço da borracha, 
que eles promoveram, que o seringueiro não 
tem condições de sobreviver nos seringais, 
porque os preços da borracha foram aviltados 
nas bolsas de Nova Iorque, de Chicago, Cle 
Londres, a tal ponto que a produção do nosSo 
seringueiro não dá para ele conseguir, pelo 
menos. o salário mlnimo, em grande parte. 

Ora, então é uma atitude hipócrita, eles não 
lembram c:Jue, adma do índio, que eles tanto 
falam, sem conhecê-lo, são 220 mil índios 
em estado primitivo, que corno o deputado 
falou há pouco não só equiVale à população 

do Rio e São Paulo, mas a metade da popu
lação da favela da Rocinha no Rio de Janeiro. 
Quer dizer, é uma coisa realmente grave, que 
mostra as dificuldades que enfrentamos. 

O SR. GABRIEL GUERREIRO - (inaud!
vel) ... que é o aviltamento do prP.ço. Quando 
dizemos que nossos minérios são aviltados". 

~ c:i SR. MINISlRO JOÃO ALVES - Isso é 
um processo da economia internacionaL 

O-SR. GABRIEL GUERREIRO - A socie
dade atual consome uma quantidade extraor
dinária de aço; estamos vivendo em plena era 
do aço; estão dizendo que é obsolet9. 

OSR MINISlRO JOÃO ALVES- Ma.s. do
putado, o que acontece é o seguinte, vou dar 
um exemplo, da fase 1979/1982, comparando 
o-Volume de cQmmodíties, ·produzidos no Bra
sil, para comprar o mesmo produto, por exem
plo, 100 dos nossos produtos e 100 dos pro
dutos dos desenvoMdos, três anos depois, em 
1982, os nossos mesmos 100 só poderiam 
cOmprar 59 produtos dos des.envolvidos. Quer 
dizer, cada vez mais nossas commodities têm 
sido aviltadas e a borracha é wn exeiTlplo des
se tipo. Mas, s6 voltando ao problema da Ama
zônia, isso levou~ e V. Ex' sabe muito melhor 
do _que eu - "'· wn, problema que é: desco
nhecido da maioria da sociedade brasileira e 
que é gravfssimo, talv~ muito mais grave do 
que o prOblema do indlgena nosso, que são 
os caboclos da Ar:nazônia. Enquanto temos 
220 mil índios, temos 1 milhão e meio, aproxi
madamente, de caboclos que vivem como ín~ 
dios, num processo de involução económica, 
exatamente porque o extrativismo não lhes 
dá condições de sobreviv~r. e eles estão num 
proCesso de itWe.rSãb, inclusive, de civilização. 

Quanto ao zoneamento ecológico, nós te
mos completo o .de Rºndônia, estamos em 
execução o. d~ três Estados, e .começando 
o da Amazônia. Todos os dados estarão à 
disposição de V. Ex' V. Ex" combinou cono_sço 
uma audiência no ministério e providenciarei 
para que no dia de sua ida estejam todos os 
dados à sua disposição. 

O SR. PRESIDENTE ~(Edison Lobão)
Concedo a palavra rio DeJ,UtadÓ JOrge Vian·na, 
que é o último dos .Srs. Deputados ins_c:ritos, 
e, a seguir, ouviremos, afinal, as interpelações 
do Relator, Senador Jarb_as Passarinho. Tem 
a palavra o Deputado Jorge Vaanna. 

O SR JORGE VIANNA- Eu desejaria ape
nas saudar V. Ex' como nordestino e mostrar 
esse nordestino que é brasileirà, que demons
trou aqUi todo o conhecimento sobre essa 
parte do Brasil, que é a Amazônia. 

Como V. Ex' sabe, sou do sul da Bahia. 
Costumo achar que o sul_ da Bahia é uma 
Amazônia mirim. E, lá, efetivamente, nós con
seguimos preservar alguma parte dessa cultu
ra do cacau e vimos o desastre que foi feito, 
o desbravamento do extremo sul da Bahia, 
quase transformando_ aquilo num deserto. 
frente àquele ex!m1plo, fico daq~i extrema
mente satisfeito, não. só por V. Exl' demonstrar 
a: necessidade do desenvolvimento da Amazô
nia, mas, sobretudo, quando coloca o proble-
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ma mineral da Amazôrrla, a volúpia do mundo 
em tentar impedir esse desenvoMmento, para 
se apossar disso amanttã ou depois, e os pro
blemas que existem. Mas, sobretudo, saio da
qui muito contente com o Brasil e comigo 
mesmo em ver que o Governo brasa eira, atra
vés de V. Ext tenta fazer exatamente o zonea
mento agroeco16glco da conquista d!l Ama
zônia. 

Esse -é que seria extremamente importante, 
porque me recordo, eu vi em Paragominas, 
do Estado do Senador Jarbas Passarinho e 
do nosso Deputado Gabriel Guerreiro, que a1i 
se repetia o problema que tinha ocorrido no 
Sul da Bahia.-Eie coloca os pastos que sujam 
muito rapidamente pelas condições ecológi
cas de lá e que aquela posição da Amazônia 
devia ser exatamente, no meu modo de ver, 
tanto lá quanto em Ro~dônia. E tenho certeza 
que esse zoneamento agroecológlco V. Ex' 
vai mostrar isso e que aquela é uma região 
para fazer arboricultura. 

Quero dizer que essa estória que a Ama
zônia é o pulmão do mundo, nós assistimos 
aqui o cientista Paulo Alvim, que durante tan
tos anos tem militado, ensinado a fisiologia 
vegetal nas terras do sul da Bahia, mostrar 
que isso é um mitõ. E que, efetivamente, uma 
Horesta em equilibrlo gasta tanto oxigênio 
quanto consome de gás carbónico. Quer dizer, 
joga tanto gás carbónico na abnosfera quanto 
apreende de oxigênio. Mas isso ninguém diz, 
Isso não interessa ao mundo; enquanto as 
chaminés jogam só gás Carbônico, nós esta
mos em equilíbrio. O q1,1e interessa dentro de 
uma fisiologia vegetal é ~ue na medida em 
que a árvore cresce, é que ela, aí, teria condi
ção, pela sua fotossfntese, de gerar mais oxigê
nio do que consumir gás carbónico. Coloca
nos essa posição mostrando-nos aquilo que 
o Deputado Gabriel Guerrefro coloca, que V. 
&t mostra o seringal e a queda do preço inter
nacional. Então, quer dizer que· a coisa é muito 
mais grave. Foi daqui que sáfram as sementes 
para fazer os seringais da Malásia. Po!s IT!uito 
bem. Eu tive a oportunidãde, viSitando a Malá
sia no ano passado de constatar de que o 
Brasil çontinua exportando e no ano p<:~ssado 
a Malásia recebia 20 mil sementes de serin
gueira daqui. Aqui estão os técnicos maJásios 
aprendendo a plantar cacau embaixo dos se
ringais nativos. dos seringais plantados no sul 
da Bahia. Eles estão aprendendo aqui a apa
nhar, a levar o dendezeiro como levaram da 
África produzindo 5 milhões de toneJadas de 
óleo de dendê. Que o mundo desenvolvido, 
oS plantadores de soja do mundo estão impe
dindo que aquele país possa vender dendê 
no resto do mundO, porque diz que aquilo 
não é comida de gente. E, no entanto, é refina
do, nós comemos o óleo bruto na Bahia. Eu 
quero dizer a V. EX' que tudo isso ocorre dentro 
dessa miscelânla que muitos brasileiros pen
sam que estão ajudando ao Brasil, quando 
estão efetivamente Impedindo isso aqui. 

Essa eStória dós-índios, que são coloCidoS 
220 mil Úldios. Quero dizer que eles fazem 
preservação. O nossO Presidente, do Instituto 
do Melo Ambiente e Recursos renováveis, teve 

a oportunidade de ver que eram os indios que 
estavam colocando fogo em Monte Pascoal, 
que eram os índios que estavam destruindo 
o Monte Pascoal, que eram.os indlos que esta
vam a serviço dos madeireiros levando lá. 
Quero dizer aos Srs. que na Bahia nós temos 
uma farsa montada pela Funai- não na Fu
nai de V. Ex' mas na Funai de antigamente 
-onde houve uma invasão preparada de 'ín
dios". Porque nós fomos lá visitar, encontra
mos 4 ou 5, talvez. negros, mas muitos bran
cos e muitos mestiços dentro de uma área 
que foi invadida, onde foram levados de cami
nhão da Bahia - que eram de Minas Gerais, 
metalúrgicos, como índios. E que está mon
tada a farsa lá e está no SuP.remo Tribunal 
para resolver esse problema. E o quadro que 
está lá. 

Efetivamente, eu saio daqui satisfeito. para
béns por fazer esse zoneamento ag~oecoló
gico. Porque isso efetivamente é que vai dar 
as condições de podermos conquistar a Ama
zônia para o Brasil. Muito obrigado. 

O SR. MINISIRO JOÃO ALVES FlLHO -
Muito obrigado, Deputado Jorge V~anna. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)
Concedo_ agora a palavra ao Sr. Relator, Sena~ 
dor Jarbas Passarinho, para os questionamen
tos fmais. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Sr. 
Ministro, esta Comissão se propôs trabalhar 
em algumas etapas sucessivas. A primeira das 
quaiS _seria -exatamente chegar a números con
fiáveis, aceitáveis, em relaçâo à verdadeira su
perfície desmatada da hiléia amazónica. Por
que a partir do momento em que nós chegás
semos a um número_conflável, nós teríamos 
uma das duas conclusões: ou isso está exage
rado e merece realmente um repensamento 
de política brasileira, a respeito de Amazônia, 
ou isso ainda está dentro de padrões aceitáveis 
que não merecem, de modo algum, as acusa
ções internacionais que temos recebido. 

Depois de ouvir aqui a prime~!a palestra que 
foi do Dr. Schubert, que é o Presidente do 
INPA. nós ouvimos também a Funtat, do Acre, 
ouvimos o Dr. Alvim, que é _um homem bri
lhante, polêmico, e ouvimos _o grupo do INPE, 
que fez aqui uma demorada e brilllante exposi
ção. A conclusão que, como Relator, chego 
e proporei à P,missão _é que a primeira fase 
dos trabalhos está praticamente encerrada. 

Nós vimos que esse trabalho do INPE mere
ceu aqui uma espécie de contestação, na par
tida do Deputado Feldman, que é um dos 
ecologistas brasileiros. O desmatamento real 
que está apresentado, e que foi pelo Presidente 
da República assim repetido, foca-se num nú
mero pouco superior a 5%, não sei seria 
5,12%, mas do total da hiléia amazônia. Agora, 
no momento em que conSideramos a hiléia 

· amazónica, abandçnamos a Amazônia Legal. 
No momento_em que-consideramos a Ama
zônia legal, não temos apenas a floresta úmi
da, não temos apenas a hiléia amazônica, te
mos também cerrados, temos campos natu
rais, temos estação litorânea, ciliar e isto au
menta demasiadamente o denominador, em 

relação ao qual se vai fazer a proporçlío c-om 
a área desmatada. 

Agora, se a ârea desmatada fosse só real
mente de 5,12%, veja V._~ que haveria algu~ 
ma razão de suspeita de que esse dado não 
seria totalmente aceitável. Por quê? Porque 
5% que fosse do desmatamento, numa ârea 
que corresponde a quase 5 milhões de Km2 

e que, pelos cientistas, varia entre 260 a 300 
ou 350 milhões de hectares, se tomássemos 
wna média de 270 milhões de hectares, che
garíamos à conclusão de que isso represen
taria 12 milhões e 500 mil hectares apenas 
desmatados. Ora, só em 1987 o INPE detec
tou 20 milhões de hectares desmatados, s6 
no ano de 1987. Isso fez parte da primeira 
palestra do Dr. Schubert quando o assunto 
foi tratado. 

Conseqüentemente, o nosso objetivo é ter 
wn número 'ainda mais preciso· em relação 
ao verdadeiro desmatamento do que nos inte-
ressa, que é a mata em si, a floresta em si. 
E o lNPE mostrou claramente que, e também 
o Dr. Schubert, não se pode confundir quei
mada com desmatamento. Há queimadas que 
se fazem sem desmatamento e há queimadas 
que se fazem com desmatamento e há desma
tamentos que se fazem sem queimadas, pelo 
menos naquele momento. Conseqüentemen ... 
te o número pode variar entre 5 e 7% que 
sejam. Ora, isto, ainda no momento, é real
mente pouco expressivo, mas a mim me preo
cupa a veJocidade com que isso está se produ
zindo. O IBDF apresentou aqui, se não me 
engano em 1978 ou 1979, um dado que cor
respondia apenas a 1,5% da floresta amazô. 
nica devastada. 

Ora, se chegamos agora a 5 a 7% nesse 
periodo, acho que temos que ter cuidado, Mi
nistro de Estado, como V. Ex!', Presidente da 
República, Senadores e Deputados, repito, de
vemos ter cuidado com essa progressão q14e 
parece mais que geométrica, parece expcinen
dal. A nossa posição aqui não é ileffi a favor 
dos xiitas da ecologia, especialmente dos ecó
logos populistas, que querem transformar a 
Amazônia num imenso aquário para beleza 
pictórica dos europeus e americanos, mas 
também não podemos ser amanhã acudados 
e- não termos tido o devido cuidado com o 
'património que é nosso, antes de ser um patri
mónio universal. 

Então, a partir daí chegamos a uma primeira 
conclusão: V. Ex- se referiu exatamente a Ron
dônia, que é hoje o Estado mais atingido. Pelos 
dados do INPE já são 12% do revestimento 
florístico total de Rondônia atingidos pelo des
matamento e a tr~nsformação naquilo que foi 
ouvido aqui por nós e agora pelo DeputadQ 
Gabriel Guerreiro, que é uma tentativa de ocu
pação da Amazônia pela pata do boi. 

O Deputado Vianna se referiu à degradação 
do capim, das áreas de cultura, na área de 
Paragominas. Sabemos que isso é Verdade. 
O Cepotu; que provavelmente Iremos ouvir, 
que é um órgão de extraordinária eficiência 
na Amazônia, prova também que, depois de 
três, quatro anos de utilização, ou se faz adubo, 
e ai passa a ser um custo econômico muito 
alto, ou então teremos um resultado verdadei-
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ramente trágico com o desmatamento feito_ 
apenas para aproveitamento para a pecuária. 

Então, esse é um p-onto que interessa muito 
e que V. Ex' abre hoje, com a sua brilhante 
exposição, a segunda fase do nosso trabalho, 
que é a fase política e administrativa. A pri
meira queríamos que fosse apenas científiCa, 
e infelizmente_ os cientistas não se põem de 
acordo, Eles têm palavras do INPA que se 
conf]itam com palavras do JNPE -- n~o sei 
se é apenas porque as letras mudam na sigla 
ou porque, reaJmente, há alguma coisa, há 
outras_ passagens, mas que devemos dizer, 
com sinceridade, elas são muito próximas, ho
je; muito menos, por exemplo, do que a previ
são do Dr. Philip Feamside,-que é muito famo
so, subordinado ao Dr. Schwartz, que nos hon
ra com sua presença; mas ai o perigo das 
extrapolações e das perspectivas que fazem 
alguns cientista_s. Pelo trabalho do Dr. Fearn
side, baseados no início dos anos 70, nós tere
mos chegado, já agora. ao total desmatarnen
to de Rondônia e chegaremos, dentro de dois 
anos mais, Deputado Guerreiro, ao desmata~ 
menta completo de nosso Estado do Pará. 
Por quê,? Porque se faz uma regra de três di reta 
e progressiva partindo de dados que .são alta
mente variáveis e, no morrento, em que se 
fixa a variável, e se faz disso uma constante, 
pode-se chegar ao absurdo que chegou a se 
dizer que, no ano de 1991, o Pará nã,o teria 
mais nenhum revestimento florístico e Rondô
nia, já neste ano, estaria totalmente desmatada 
para transformar em campo's, em campos de 
pecuária. Isso nós. ÇQIJS.eguimos aqui, acho, 
dar urna resposta e esta Comissão terá conse
qüência. Há os que não acreditam no trabalho 
das Comlssões Parlamentares de Inquérito e, 
eu,. quando fui Ministro, inclusive da Educa
ção, me servi muito de um trabalho de urna 
Cornlss_ão Parlamentar de InQuérito sobre o 
ensino superior no Brasü. 

Então, o que se espera, talveZ, é o erro do 
nome, porque se fosse Comissãõ Parlamentar 
de Avaliação, Comissão Parlá'mentar de lnye5-' 
tigação; mas não, quand_o fala em Inquérito 
dá conotação policial, então esperam que, 
desde logo, terminado um trabalho da CPI, 
haja alguém na cadeia, e aqui gostamos muito 
disso. E há um equívoco muito grande: o trit~ 
balho das Comissões Técnicas do Parlamento 
é um trabalho, por excelência, que afirma o 
parlamento no mundo. E temos essa possibi
lidade. Então, veja v: Ex', vamos chegar a nú
meros bem aceitáveis. A única dúvida seria 
se pudéssemos pedir ao INPE, por exemplo, 
e ao INPA uma reavaliação desses 5% que 
têm corno denominador a Amazônia Legal, 
para passar a ter o quê? O denominador, ape
nas a hiléa amazôníca e para isso seria neces
sário, por seu turno, saber quanto de _bi_lé~ 
amazónica significa nos milhões de quaôme
tros quadrados de toda a Amazônia Legal, para 
termos agora esses dados. Não posso c.riticar 
O.- INPE, de maneira .nenhuma, ~uando deu 
esse número, porque série histórica, sabe V. 
Ex', tem que ter a mesma base. A bas_e s~rnpre 
foi, como denominador_, _!;)_AmaZônia Legal e 
não a hiléa amazónica. De modo que o INPE 
de modo algum fraudou, manipulou, mocJi-

fic_ou dados, apenas para ter uma coerência 
com o passado deu esse nÚillero para nós. 

Já está pràticamente aqui, praticamente 
não, assegurada aqui a eliminação de um dos 
mitos: o mito da Amazônia como pulmão do 
mundo, a floresta amazônica como pulmão 
do mundo. Todos os cientistas, que passaram 
por aqui, provaram exatamente isso que, ago
ra, sinteticamente falou o Deputado Jorge Via
na. A floresta amazónica é uma floresta matu
rada, ela, como toda floresta latífoliada que 
chega ao auge da sua vida, ela passa a produzir 
menos Oxigénio, ela produz mais quando ela 
é ainda urna floresta: jovem. Também não teria 
interesse em derrubar .a flºresta amazónica 
para ter mais árvores novas para produzir mais 
oxiQênlo, para que os suecos não tenham ne
nhuma_ rarefação de atmosfer_a, ne_rn_p inglês, 
o americano, o europeu, em geral. Ora, o que 
se prova, claramente, é que existe um ciclo 
que, em 24 horas, se realiza. A produção de 
oxigênio, durante o dia, é pratica'11ente consu
mida pelo seu odor durante a noite. F, com 
isso, esse ciclo se fecha e não temos nenhum 
·.isn:~ de pedir, como o Ministro Delfim Netto 
pediu, royalties pelo oxigénio que a Amazônia 
el$lA proUuzindo para o resto do mundo. Na 
verdade-, isso ê uma fantasia. 

Qu?;ltõ ao efeito estufa. que V. EX" a ele 
St: ;deriu de passagem, temos cá as nossas 
dúvidas. É evidente, fora de dúvida, que o nú
mero ·que V. Ex' ofereceu é absolutamente 
correto para nós; inclusive pela revista TIME 
que publicou um trabalho com dezenas de 
cientistas que colaboraram com esse 'trabalho~ 

Enquanto _a poluição da atmOsfera ou da. 
troposfera se dá a partir do momento em que 
o c_9mbustlvel fóssil está .S:endo çonsumido 
e, portanto, é nos grandes países industria
l~çi_Q_s, __ enquanto isso é grave lá - e muito 
grave_- quando se trata, porém, de queima
das o Brasil aparece em primeiro lugar, acima 
de ):oQ!)s_os outros países do mundo, ainda 
que com pequena participação, peqúena par
ticipação percentual. É discutível, portanto, 
qual é a nossa participação no chamado efeito 
estufa, vamos estabelecer isso com ma[s pre
ci~o_._ Chegamos, como disse a V. EX'. à se
gunda fase e, felizmente, com a sua palestra. 
Abrimos a-_ fase política. v. E>r rez uma bela 
exposição.~ Confesso que como estudioso da 
Amazônia ouvi alguma coisa nova em relação 
à chamada. cobiça internacional pelos dados 
que_ V. Ex' deu, ainda que muito relacionados 
com o movimento da Cabanagem, que foi 
um movimento de <jn_do .anos, movimento 
passageiro dentro da AmazôOia. Tenho urria 
tese que conflita um pouco com a do emi
nente Professor Arthur Reis e, talvez em parte, 
com ~-a parcela apenas da palestra d_e V. 
Ex' Acho que nunca tivemos na história militar 
do Brasil nada com relação à cobiça internaw 
cional da Amazônia, que signi[t__casse um sim
ples combate pela Colônia çi_e Sacrªmento, 
um .slf!lples combate pela Colônia d_e Sacra
mento para que a tentativa q·ue fizemos de 
balizar o Sul do _lfllpério brasileiro até o Rlo 
da Pratã. En$, a: hiléia amazónica mesmo, 
a que o Sr. Ministro se referiu, foi produto 

de brasileiros. O Dr. Getúlio Vargas, em 1940, 
fazendo discurso no Teatro Amazonas, convo
cou todos os países que tinham assento na 
Bacia Amazônica para juntos deliberarem so
bre o seu futuro; em seguida, um Embaixador 
acho que ne'm era de carreira, mas era Embai
xador,junto à Unesco, Paulo Perredo Carn$ro, 
foi ql,!em formulou o princípio que V. EX' citou 
da hiléia amazônica. Foi ele quem propôs e 
bastou - como· disse V. EX' muito bem -
a palavra de Arthur Bernardes e do Senador 
Paraense Augusto Meira, e mais tarde um sim
ples Relatório do Ernfa, que era, na ocasião, 
comandado pelo General Cordeiro de Faria, 
acabou o problema da hiléia amazônica. 

De modo que, hoje sim, hoje sinto que a 
preocupação com a Amazônia é enorme; por. 
tanto, eu queria fazer. uma correlação entre 
essa cobiç_a no passado, que não passou de 
algumas tentativas infrutíferas, como V. Ext 
mostrou, com aquelas que hoje se fazem, hoje, 

·acredito, estamos debaixo de um cerco. Não 
quero posar de nacionalista, porque tenho 
horror de nacionalistas epidénnicos. Naciona
lismo é uma .cois_a. extrernamen~_ séria que 
não pode ser prejudicada apenas por aqueles 
que usam ret6tiça para isso. Mas a colocaçãQ, 
por exemplo, que fez o Deputado Guerreiro 
é precisa, .é imprecisa quando ele diz que dis
corda de mim na divisão territorial do Pará; 
de fato aí não estamos de acordo. Acho que 
dividindo o Pará ele não resolve o. problema 
como pensa_ r~ solver. De qualquer maneira 
é uma tendência natural, mas é muito precisa. 

Veja, Sr. Ministro, era eu Governador do Pa. 
rá, visitei Santarém, urna das priil1eiras vezes 
já corno dOverriador, Mo havia caís, bavia um 
trapiche enorme e_ ancorad.o nesse_ trâpiche 
um navio. _Esse navio estava .levando carga 
para São Paulo, erajuta_que saía de-Santaréin_ 
para São _Paulo._ Pergunte( cqmo era o pro
cesso comerçial, ~ra pagamento a 120 dias, 
ou_ seja, depois de 120 dia_s que a carga che
gasse em São Paulo é qlle _ela seria_ paga e 
ao ·mesmo tempo o pessoal de Santarém, os 
comerciantes de Santarém compravam tecido 
qt,~e vinha de São Paulo, fabricado, em grande 
parte, com a matéria-prima que era a juta, 
à vista. Então, na verdade, nós pobres santa
renas e pobres paraenses estávamos finai,.. 
Ciandõ um grande parque industrial, uma par
te do grande parql,le industrial paulista~ Veja 
V. Ex• porque que às vezes oS amazêln[çi.c~s 
chegaram a uma coisa que me pareceu muito 
preocupante qUando fui oficial do_ Estado 
Maior, algumas vez.es eu ouvia pessoas dize
rem, em palestras: ··o Brasil que é o País ami
go" mais próXimo da Amazônia ... " Então, por 
aí já se çonclui o que ~rajá um princípio de 
ressentimento. E a Pasta· de V. Ex" com um 
homem lúcido, homem admírável, como é 
V. Ex" naturalmente contribuirá para que esse 
tipo de ressentimento não cresça, não aumen
te. 

Hoje:. t!O'mQ,s um çerco universal; não é ç_ir~o 
s_ó, é cerco também. Também não- falaria, co-. 
mo teve COi'agEm de falar o Deputado Correia; 

, a resPeitO dos nossos ec;olo-9istas que enten
dem de ecologia o que a minha avó entendia 
de lo_garítmo heperiano, porque p~am a ser 
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ecologistas, mas falo com relação àqueles que 
têm responsa~ilidade. Hoje vejo um cerco c~ 
mandado pelos Estados Unidos, pela Re~tú~ 
blica Federal da Alemanha, pela França e pela 
Wa, pelo menos. O que estamos verido, é 
cada vez mais, é uma espécie de estrangu
lamento do processo de desenvolvimento bra: 
lileiro sob o pretexto da defesa da ecologia. 
Ainda hoje, por exemplo, os jornais noticiam 
o retraimento da Itália em relação a determi
nados fornecimentos que deveriam estar asse
gurados ao Brasil, além da pressão sobre o 
Banco Mundial e o BID de parte exatamente 
• representantes dos países poderosos. Ama
nhã, por exemplo, se quisermos continuar de
Mmvolvendo o problema de esgotos da cidade 
de Belém, não o poCieremos fazer, poique Be
lém está dentro da Amazônia e a .Amazônia 
está, segwndo eles, sendo depredadá. Então 
este processo levou um homem - provavel
mente o chamaremos aqui, se a Comissão 
concordar.....: que é o nosso Embaixador junto 
aos Estados Unidos, er:n Washington que, pelo 
jornal O Globo transmitiu declarações em qtte 
dizia que, na verdade, a campanha ecolóQiCã 
traduz um mascaramento- de uma estratégia 
de impedir que o Br~ chegue ao primeiro 
mundo.lsto é muito grave, dito por um Embai
xador do Brasil. Logo, eu não gostaria de co
meter o mesmo equívoco de sempre, embora 
como Relator tenha mais tempo de fazer con
ferências paralellas. Ei.fqueriã. dar a V. f:x\' uma 
síntese do que já fiZemos e diZer como V. & 
abriu as porta's agora para nós discutirmos 
o problema poUtico internacional e nacional. 
e a postura brasileira vai mud.,u::om {a_cllidade; 
aqui sou mais pessimista que o meu ahligo, 
o Deputado Guerreiro, meu adversário; mas 
meu amigo, porque isso realmente falta ao 
Brasil. O General Gamelant que foi Presidente 
da primeira missão militar - a úrilca miSsão 
mHitar que o Ex:érCif6 brasileiro teve como ins
trutor, não houve outra - Presidente da Mis
são Militar Fraricesa no Brasil, houve um mo
mento em que falando para os oficiais do Esta
do Maior ele disse: Eu sou oficial de um País 
que tem colónias; de um Exétcito que tem, 
portanto, representação colonial, inclusive na 
Ásia e na África. Nunca vi o que estou vendo 
no Brasil, a metróPole e a colónia no mesmo 
continente. Sempre "vi, como dizia ainda há 
pouco o Senador Aureo Mello, uma _c;:olônia 
de aquém-mar; não há mar nos dividindo. Isso 
~ Uma _mágoa que nóS Temos e ·não somos 
16 nós, -do Norte; acho que V. Ex' do Nordeste, 
também tem. Gostaria de fazer objetivamente, 
agora, algumas per~tas: ~ se p_:udéssemos, 
ter rápido, alguma espécie de jogo de ping
pong, se me permite a diminuição da soleni
dade da CP!. 

Que Pensa V. Exf da proposta de vinculação 
de perdão parcial da dívida externa, à preser
vação da Amazônia? Eu gostaria de comple
mentar a pergunta fazendo a diferença que 
os cientistas me ensinaram aqui: umã-cOisa 
é a preservação, a outra é con,servaçãO; pre::. 
servar é deixar intocável; conservar é explorar 
sem degradar. Então, eu pergunto sobre pre
servação da Amazônia. 

O SR. MINISlRO JOÃO AL '-ES FIUIO
Primeiramente, eu gostaria de agradecer as 
palavras generosas do Senador Jarbas PaSsa
rinho, que com o brilho da sua inteligência 
conseguiu sintetizar, em rápidas palavras, o 
pensamento de inúmeros cientistas que aqui 
apresentaram seus pontos de vista e as con
clusões_ às quais está chegando esta Comis
são, em boa hora concebida. 

Nobre Senador, primeiro, o problema da 
dívida com a ecologia é um dos outros mitos 
do mundo presente. Alguns exaltados falam 
como se, de repente, os banqueiros elegantes 
do_ Chase Manhattan Bank. do Citbank e de 
outros tantos bancos, estivessem assim preo
cupados com a preservação ecológica e, de 
repente, viessem propor-nos trocar a nossa 
dívid~ de 120 bilhões, de 115- os números 
variam- pela preservação ecológica. Isso tu
do não passa de wna poesia. Dirijo uma Pasta 
que cuida diretamente com o problema ecoló
gico, pelo menos há 5 meses. O que s_e tem 
feito de proposta ao Brasil basicamente nesta 
área ecológica é empréstimo a juros _de mer
cadO. Essa_é que é a grande verdade. O .Banco 
Mundial nos procura .e diz o seguinte: nós não 
temos dinheiro para hidrelétrica, por exemplo; 
nós temos dinheiro para ecologia. Eu respon
do: mas estou precisando de dinheiro para 
hidrelétrica,- porque preciso criar empregos, 
estou com gente morrendo de fome. Sim, mas 
eu só tenho trnha disponível, agora, para a 
eCQlogia; dinheiro emprestado a juros de mer
cado. Esse é o que têm nos apresentado. No 
outro extremo, o _que _eu assisti a rúvel de pro
posta foi fefto - isto é um fato que foi divul
gado - eu assisti quando um colega de V. 
EX', um eminente Senador americano, propôs 
ao Presidente da República a idéia de uma 
entidade supranacional para gerir os destinos 
da Amazônia, com a participação de eminen
tes técnicos, homens de notório saber do 
mundo inteiro, e com a participação natural
mente de brasileiros. Seria a idéia que foi apre
sentada. E essã.-ci)fidade supostamente teria 
recursos para ajudar o Brasil, sem estabelecer 
Wlores nem quantidades. 

Temos VIsto pelo mundo afora, e na Amé
rica Latina, algumas experiências. Já foram 
feitas, pequenas, irrelévantes, insignificantes, 
são coisas supérfluas, coisas de dez a vinte 
milhões de dólares, em troca desse tipo, que 
foi feito experimentalmente por alguns peque
nos países da América Latina. Se não me en
gano, foram três países. Fernando, inclusive, 

__ contactou pelo menos dois; eu contactei tam
bém. Então, sáõ valores ínfimos, insignific~n
tes. 

O que se propõe mesmo ê isso que V. ~ 
ac.abou de falar. O Brasil começa a preocupar 
muito o Primeiro MUndo. O País clue, há pou
cos-anos, não produzia soja, de repente come
çou a- produzi-la de uma forma crescente. Os 
Estados Unidos eram absolutamente senho
res dessa produção, e o Brasil começa a con
cOrrer a preços- inwló fnaiS .competitivos e se 
aproximar do volume de produção americana. 

O que é mais grave: enquanto os Estados 
Unidos não têm mals _terra a conquistar, o 
Brasil tem bma disponibilidade de terra de 

excelertte fertilidade, o dobro, só no Centro
Oeste, nos cerrados, do que o _Brasil ocupou, 
desde que Pedro Álvares Cabral «;hegou aqui. 

O Brasil tem também energia. Eflquanto 
os Estados Unidos já acabaram com todas 
as suas hidrelétrlcas, quer dizer, energia bara~ 
ta, que é um terço-da energia nuclear ou um 
quarto, dependendo das circunstâncias, o ar. 
sil tem Ci maior potencial do mundo hoje -
na Amazônia. 

Por outro lado, o Brasil está em condiç6es 
muito favoráveis de conseguir acessos que 
preocupam. porque vão aumentar imensa
mente a competitividade-brasileira, coino, por 
exemplo, o acesso ao Pacifico, que é um velho 
sonho nosso. 

Tudo isso 9e forma, e o círculo \'em fechan-
do em tomo do Brasil. Isso tem preocupado 
muito. V. EX"' foi Ministro mU de uma vs. 
e com muito brilho, e sabe ·que as entidedes 
de crédito internacionaiS limitavam-se, inclu
sive num passado recente, a receber projetes 
de desenvolvimento com prioridades estabe
leddas pelo Governo brasileiro, a analisar a 
viabilidade ou não e a emprestar ou não. 

Hoje, muitas dessas entidades já passam 
a não aceitar esse papel puramente; já querem 
sugerir medidas e prioridades. Quando apre
sentamos nossas prioridades, elas não são 
aceitas como tais. 

Em resumo, quanto a essa questão de troca 
de dívida: primeiro, se o Brasil tivesse que tro
cãr ·a dívida por questão de sua soberania, 
nem eu, nem V. Ep, nein o Presidente do 
BI-asll, nenhum brasileiro aceitaria isso. Essa 
história de soberania limitada é uma farsa. Ou 
há soberania ou não há. 

De concreto, se o Brasil desse a louca -
usando uma gíria - e aceitasse trocar tudo, 
apareceria gente para trocar essa cflvida. lslo 
ê puramente poesia e faz parte do discurso 
distorcido que estão vendendo pelo mundo. 

Então, "o Brasil é um isolacionista, o Brasil 
não quer apoio internaciOnal". Ele quere d"ese-
jaf Estamos recebendo agora. Por exemplo, 
a FAO está nos dando um belo apoio na ajuda 
do zoneamen.to agroecológico. As Nações 
Unidas agora, modestamente, deram pelo Pe
numa uma ajuda inclusive nessa área do zo
neamento aQroécolôgico. E o Brasil está aber
to, só que existe uma s~rie de _condiciona
lidades, quando ocorrem, que não poderia

, mos absolutamente aceitar. 

Isto é só uin resuino, Senador; o que existe 
é muito mais retórica é poesia e e discurso 
vazio. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- A 
pergunta foi feíta exatarriente para que eu pu
desse me respaldar numa resposta importante 
QUantO a que V. EJcl' nos dá. - -

, Essa Colocãçâo -de preservação mediante 
o petdão parcial da dívida, tanto tomamos ccr 
nhecimento no Senado, o máximo que foi ofe
recido, e arrogantemente, eu entendi ... 

O SR. MINISlRO JOAO ALVES FI!JiO -
Arrogantemente, o Senhor usou a expressão 
bem.certa. 
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O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
_oito bilhões de dólares que o Senador ameri
cano se deu ao luxo de poder propor ao Presi
dente da República. 

O SR. MINISTRO JOÃO ALVES ALHO -
Ele na entrevista que deu- eu assisti à entre
vista-não falou em números, Senador, acho 
c,ae ele nem estava autorizado, e que apenas 
fe& a abordagem do Brasil aceitar uma entida
de supranacional, com cientistas de notório 
saber, e eventualmente com a participação 
ciDclvosa de alguns brasileiros. 

O SR. RELAI.TOR (Jarbas Passarinho)- Es-" 
lll entidade supranacional acaParia sendo um 
protetorado; não vejo qualquer outro tipo de 
coisa parecida, uma nova Namlbia nessa altu
ra dos acontecimentos. Agora, mais grave ain
da da que a insolência dessa gente fo~ no 
ineu entend~r, a posição do Presidente da 
f:r.mça, o Uberté, o Igalité, Frantemité, do Sé
culo XVIll, que ainda não chegou do Século 
XVIII até hoje; nem o liberté, nem o fratemité, 
proporciona, já em Tóquio, a possibilidade de 
R discutir uma soberania relati~a. Ora, sobe
nmia relativa, nós temos ilustres d1plomas aqui 
presentes, sabem exatamente que Direito In
ternacional Público, seria o quê? Seria uma 
.aberania que nós mantivéssemOs parcial, 
com relação a nós mesmos, e deferíssemos 
1 entidade supranacional esse direito de admi
nistrar. Algumas pessoas acham que é nado-:: 
ndsmo exaltado, ou xenofobia. Absolutamen~ 
te, é apenas uma reãç_ão natural na proposta 
que o Presidente Mitterrand.coerentemente le
vou a Maia;e propôs de novo, que os países 
que fossem donos de fl_oreskjs tropicais úmi~ 
das tivessem a sua soberania relativa. Quer 
dizer, que ficou muito cJaro o ~e ele queria 
e, felizmente, o nosso ltamarati reagiu brilhan
temente na hora. Então, eU talnbéril acho que 
as propostas a_ que V. Ex' se referiu, com Costa 
Rica, Bolívia, Equador, e outros mais, foram 
coisas rrúnimas, insignificantes, comparadas 
com urna troca de dívida. Evidentemente que 
para a dívida externa, nós temos outros cami
nhos para a redução da dívida que me pare
cem muito mais co~rentes. O tempo_ já vai, 
infelizmente; para nós aqui sempre é assim. 
Nós sacrificamos muito os nossos depoentes, 
os nossos palestrantes e conferencistas. A Câ
mara já está em sessão e o Senado dentro_ 
de meia hora também. Eu pediria a V. Ex'
que, através do Ministério, nós recebêssemos 
wn papel que seria depois urn documento. 

O SR. MIN!SlRO JOÃO ALVES FILHO
Certamente SenadOr, essa se_m.ana "estãrá
pronto. 

O SR. REU.TOR (Jarbas Passarinho)- V. 
Ex' está muito apressado, aprontando o que 
eu ainda não pedi. Desculpe-me a minha brin
cadeira~mas a nossa amizade me permite isso. 

Eu queria uma avaliação do Ministério -
essa vai ser um segunda fase importante da 
0'1 :- uma avaliação sobre ·as diversas políti
cas ou estratégias da ocupação da Amazônia, 
desde a colonização até agora. O que teríamos 
cometido de erro, para não praticá-lo, espe-
cialmente no momento, a famosa questão da 

ocupação da Amazônia pela pata do boi. Eu 
era ainda um jovem majo! e tive audácia de 
admitir numa palestra em Belém, mais ou me-

- nos no ano de 1956, 1957 que a Amazônia 
provavelmente se incorporava à economia na
ciOnal mais cedo vindo do seu subsolo do 
que do seu solo; Pela enorme dificuldade de 
praticarmos agricu1tura naquela região. Estou 
vendo que isto está se praticando agora, por
que províncias metologenéticas das mais im
portantes do mundo estão _surgindo na Ama
zônia. E aí me pârece que é natural. que os 
olhos cobiçosos de quem já tem recurSOs na· 
túrais: não renoVáveis esgotados, se voltem pa
ra essa região com mais cuidado. Cuidado 
que nós devemos ter. Eu pergunto se V. Ex' 
conhece. o levantamento pedológico feito pela 
Embrapa, recentemente para toda essa área 
da Amazônia brasileira. 

O SR. MIN!SlRO JOÃO ALVES FlUiO -
ConheCer o dOculnento -em detalhes, não. Co
nheço a sua essência, a sua filosifia, é uma 
espécie de prezoneamento. É aquilo que pro
curei explicar à Deputada, Beth Azize porque 
o.zoneamento, às vezes, é mal entendido, é 
uma que tão de escala, nos temos zoneamento 
com: escala de um para cinco milhões; outras 
de um para um milhão. Nós estamos nesse 
zonearnento, buscando uma escala de um, 
de duzentos e cinqüenta m~ até um para um 
-milhão. Até a Embrapa já fez, já completou 
esse prezoneamento uma escala; se não me 
falha a memória, Senador, é de um, para cinco 
milhões. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
pergunto se há alguma articulação entre esse 
trabalho da Embrapa e aquele zoneamento 
agroecol6gico a que V. EJr se referiu. 

O SR. MIN!SlRO JOÃO ALVES FlUiO ~ 
Certamente. Esse foi um estudo rnuíto demo
rado que nós fiZemos e, al(ás_, é bom que se 
c:figa, pois está se criando uma concientização 
dessa Í!!Jportância da Amazônia no_ Brasil, de 
forma éntusi5stica. Tenho sido questionado 
sobre a Amazônia em todos os auditórios no 
Brasil, sobre os mals variados temas. Eu viajo 
e visito um média de dez Estados, por mês, 
por força do nossO Ministério. Em todo o lugar 
q!Je chego, a pergunta infalível é sobre a Ama
zôrliã; então, está se criando essa consciência. 
Agora, quando juntamos esses técnicos da 
FAO com técnicos do Ministério do Interior, 
para dar partida ao zoneamento agroecoló
gico foi preciso colher todos os dados que 
estavam espalhados por várias entidades e ti
vemos uma contribuição fantástica, espontâ
nea, de boa vontade do IMPA, do lMPE. da 
Embrapa. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarirlho)- ln· 
clusive eles me d~ram esse mapa, fazendo-me 
uma gentileza, ~ privilégio, e fiquei verdadei
ramente estarreddo quando vi a enoAT'Ie su· 
perficiê do Estado do Amazonas, cónsiderada 
irrij>rãtíCáverpara qualquer tipo de atividade, 
pois é um alagado permanente que se for 
drenado causará erosões violentas e automati
camente Será entieconõmica qualquer ativi
dade de natureza agrícola e pastoril. E:: uma 

área enorme que pela Embrapa está destinada_ 
a s~r. isto sim, um aquário. 

Veja V. ~ que quando peço esse trabalho 
do Minter, acho que V. EX' terá condições de 
proporcionar muito mais do que nós do Sena~ 
do, através de nossos meios, POrque, por 
exemplo, começou a colonização da Amazô
nia no velho __ tripé. Era o tripé do colonizador 
português avançando, fazendo do ventre indí
gena grande matriz populacional local e explo
rando as chamadas drogas do sertão, _a qu,e 
V. Ex- se referiu, e lOgo acompanham o tripé, 
o colonizador, o missionário em busca das 
almas e as Forças Armadas da época, apenas 
terrestres, marítimas, e fluviais. Iam, então, fa. 
zendo _aqueles nódulos; foi uma ocupação no
dular e até tão interessante - permite-me V. 
Ex' que divulgue, pois é üm aSsunto que me 
fascina sempre e acho que devo a mim me~ 
mo uma espécie de pré-ensaio sobre __ aAma
zônia-:- porque o que comentei sobre a Ama
zônia foi uin Crime -_contra a literatura, foi liin 
romance e esse romance, dizem os meus ad
versários, entre eles ... 

O SR. AUREO MELLO- Não apoiado. Es
se romance é bom,_já li e deveria persistir. 

O SR. MINISTRO JOAO ALVES F!UiO
Tenho lido excelententes trabÇI]hps_SQb~_ • 
Amazônia, do Seriador Jarbas Passarinho, Jn.. 
dusive ·inúmeros artigos. 

OSR REU.TOR (Jarbas Passarinho) -No 
meu livro, dizem alguns amigos do Deputado 
Guerreiro, que só tirei o primeiro lugar, porque 
fui único concorrente. Depois quando cheguei 
a Governar melhorou e como Ministro cheguei 
a best seller. Então, agora já tenho até _uma 
tradução, traduzida para o português, de Por
tugal que me obrigou a ace~tar a ortografia 
deles senão não publicavam lá. 

Evidentemente, veja V. fr. a coisa intres
sante que se deu na boca do Amazonas, lá, 
quando éramos o_ Grão-Pa.rá, 'então, era de 
acordo com a maré, CQmQ_justamente os rios 
da proximidade da Foz. enchem, vazam e até 
Santarém chega um pouquinho, mas enchem 
e vazam, seis horas; ele se lançava de canoa 
durante seis horas a favor da maré e no ponto 
próximo das seis horas el~ fundava ~a po
voação. Então, a Primeira civilização teria sido 
européia nodular; depois nós tivemos a tenta~ 
tiva de transformar o rio Eudide~ da Cunha 
chamava ''as estradas que correm", mas os 
rios seriam os grandes instrumentos de pene
tração; tivemos grandes_ Conquistas. 

Posteriormente tive como primeira atividade 
minha, fora a área essencialmente militar, re
cém graduado_ pela Escola do Estado Malar, 
fui servir o Comando Militar da Amazônia que 
tinha sede rro Pará e lá me deram a· tarefa 
de estudar as colÓnias militares e fui estudar 
a colônia de Oiapoque, T aba tinga e outras 
mais, e vimos que o nosso objetivo era fazer 
com que - agora a Calha Norte pretende 
fazer também e tenho grande dúvida quanto 
a esse resuhado futuro..;... a fiXação do homem 
naquela área, inclusive, deppis que o militar 
é licenciado, ele ficariª lá c;omo c_olono assis
tido e o soldado_ tem várias vantagenS que 
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não tem normalmen_t(tn_o_serviço fora daquela 
região, inclusive a vantagem de reengajar-se 
sistematicamente. 

búelizmente, no Oíaj:)Qque e em Tabatinga 
menos, mas no Oiapoque isso não se deu. 
Não conseguimos, portanto, fazer a radicação 
do militar quando deixa a farda na área em 
que se encontrava a unidade militar. M<l!s tarde 
tivemos o pêlo amazônia e agora essa última 
fase de ocupação do sul do Pará, conio disse 
bem o Deputado Guerreiro," que for arrasado 
em grande parte por grandes empresas e por 
grandes empresários que da Amazónia só a 
conhedam talvez pelo nome, e depois pela 
terra fácil da comprar. 

Esse é um pedido que reitero a V. ~ se 
é possível fazer uma análise clitica_dando um 
balanço das nossas diversas fases de ten~tiva 
de ocupação radonal da Amazônia. 

O SR. MINISTRO JOÃO ALVES FILHO
Certamente Senador, vou me empenhar com 
a minha equipe, no menor espaço de tempo, 
para apresentar o trabalho a V. Ex· que espero 
seja razoável. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)-Se
rá certamente uma grande contribuição para 
nós. Não sei se V. Ex~ conhece também um 
trabalho do_ nosso eco~ogista, esse sim, ecolo· 
gista de renome, Paulo Nogueira Neto, sobre 
o zoneamento da Amazônia. · 

O SR. MINISTRO JOÃO ALVES FILHO ~ 
Não, Ext Eu tenho bom relacionamento com 
o ecologista Paulo Nogueira, por quem eu te
nho um respeito muito grande, mas eu não 
conheço o trabalho dele. 

OSR. RELJ\TOR (Jarbas Passarinho)- Pa· 
receu-me que ele simplificou um pouco as 
coisas, não? 

Anatole Francis dizia que havia um católico, 
o qual dizia que Deus fez o melão tão bem 
que ele é repartido em gomos para haver eqüi
dade na distribuição. Então, o nosso ecolo
gista Dr. Paulo Nogueira, dividiu a Amazônia 
em 3/3; 1/3 seria absolutamer ~e intocável, fiM 
caria como uma reserva para um balanço geK 
nétlco; para exploração do mundo, em pro
veito do mundo; e outro terço poderia receber 
atividades agricolas e talvt.:z até de extrativismo 
vegetal coordenado; e 1/3 final seria, por seu 
tumo, transformado em partes nacionais, EnK 
tão, talvez, só 1/3 d; Amazônia pudesse se' 
transformar, mais tarde, em alguma coisa_ ex
plorada em proveito da economia brasileira. 

Se v. Ex" me permite eu lhe mandaria esse 
trabalho. 

O SR. MINISTRC JOÃO ALVES FILHO ---' 
E\J.lhe agradeço muito. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- E, 
finalmente, uma pergunta que está relacio
nada com o que a Deputada, que é veemente 
sempre na palavra, a Deputada Beth Azi2:e, 
se referiu a que trata do problenia dos índios, 
a área dos Yanomami. Há ou não rêalmente 
wna invasão maciça de garimpeiros naquela 
área? E essa invasão de garimpeiros poderá 
ser objeto de solução fácil por parte do Go
verno? 

O SR. MINISTRO JOÃO ALVES FILHO
Senador, preliminarmente, eu gostaria de fazer 
um Observação - o Sr. conhece muito bem 
-que é sobre o_conceito que se faz de garim
peiro no Brasil e o conceito real hoje: o garim
peirO, dentro daquela figura imaginada pelos 
brasileiros comuns e como se desenvolveram 
ao longo dos séculàs, em muitas áreas do 
Brasil, lembra muito aquela figura romântica 
do homem que saí sozinho em bus~a da 
fortuna; é um Soldado da fortuna e, de repente, 
eJe âeSi::cióré-Ó minériO e e}e pode 5e transforK 
mar em um rico, do dia para noite; ele é _um 
homem que age de forma muito isolada. Essa 
é a figura normal e que, ao longo dos tempos, 
nó_s_ nos defrontamos n~ História do Brasil 
Mas na Amazônia de hoje está havendo uma 
distorção muito grande. Na realidade o garim~ 
peíro está sendo o instrumento de gr"andes 
grupos, de grandes g~upos de investidores que 
se aproveitam deles de form-a brutal. Inclusive 
um -dos mã:-iores e_speculadores da Bolsa, se 
não o maior - atnbul-s_e a ·que seja um doS 
principais financiadores dei que está acmite-

. .cendo na região Yanomami- o que nós as
sistimos hoje em áreas de_garimpeirosKpilotos, 
áreas virgens-onde, de rep-ente, os garimpeiros 
chegam, são coisas estarrecedoras, que dizer, 
são equipamentos altamente sofistcados, 
transportados por helicópteros sofiSticadíssi.: 
mos e máquinaS importadas - só para um 
detalhe, nós temos h~licópteros na área Yano
mami, hoje, que nem o Exército brasileiro e 
nem a AerõriáU:tica têm; que dizer, coisas de 
alta sofisticação. 

EsSe é-Uffi prOblema muRo fjrave. E eles. 
então, apoiam, e claro, não quer dizer que 
não exista o garimp-eiro isolado, eu estou falan
dO em termos de grandes números, e hoje 
na área Yanomami há um grande desafio no 
Pico dã Neblina onde eles a invadiram tam
bém, lnas como a quantid-ade era pequena, 
o exército Consegüiu retira-r: 

Agora, na área Yanomami, a coisa já alcança 
uma dimensão que está exlgindo uma série 
de estudos do Governo brasileiro, do Minis
tério do Interior, do Ministério da Justiça, do 
Ministéri-o dO Exército, porque hOje nós ca1cuK 
lamas que exista lá em tomo de 30 mil garimK 
peiros. O Sehhoi", COmO emiiiehte homem pú
blico, mas Toi também um militar de ómeira, 
Sa-be que para uma retirada de 30" rriil homens 
espalhadOs na selva é algo... -

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Só 
Para equilibrar se_riam três divisões de Infan
taria, três vezes a FEB. 

O SR. MINISTRO JOÃO ALVES FILHO -
-Só para se ter uma idéia da dimensão do que 
nós estamos pensando. Estamos pensando 
em uma série de estratégias, porque, realmen
te, conseguir que o Exército Coloque },00 mil 
homens lá, para retirar 90 mil armados, é um 
problema que pod~mos até falar no cumpri
mento da lei e tal, mas não é fácil. Estamos 
num auditório de pessoas lúcidas que sabem 
que essa coisã não se faz da noite para o 
dia, essa retirada. _ 

Entáo, estamos estudando umá. série de esK 
tratégias, que eu me permitiria não andiantar 

aqui, a V. Ex", por razões óbvi<is, mas estamos 
estudando uma série de estratégias que che
garão, num último estágio, à retirada. Vai ser 
um processo. - --

Evidentemente; qLie" temos nas- terras indíK 
genas, Yanonlame, que aí, sim, esse é que 
não podemos admitir, absolutamente, porque 
é uma questão em que não se pode abrir 
mão. Essa área Yanomame é wna área que 
está sob as vistas de todo _o mundo, hoje, 
que se volta para lá, porque há muito roman
tismo, em ralação ao índiQYanomame, e real
mente, muitas versões procedem e ou.tr.as_são 
frutos da imaginação. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) ~ 
Muito Prêmio NobeJ alternativo. 

O SR. MINISTRO JOÃO ALVES FILHO -É: muito Prêmio Nobel alternativo. Mas nesSa 
área, que é exatamente a área Yanomame, 
não podemos consef'!tiE 9-e jeito algum. 

Estamos estudando alternativas; existem 
outras áreas lá. É um desafio realmente, um 
desafio complexo mesmo. Mas _o fato é o se
guinte: há umã determinação do Governo bra
sileirõ ...... :.: delerminação mesmo - de encon·
trarmos todos os meios para retirarmos os 
garimpeiros da área indígena, porque senio 
isso perde o controle e aí vem um processo 
de reação de cadei_a, porque o Sr. sabe que 
desrespeito da lei a que ponto chega. Então, 
estamos determinados a retirar. Sabemos <iue 
vão ser medidas difíceis e duras, mas peço 
a permissão de V. Ex" para não adiantar os 
detalhes_ P()f razões óbvias. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Agradeço muito a V. Ex*' pela explanação que 
fez, pela objetiVidade-com que tratou do pro· 
blema e pela esperança que nos dá a que 
esta CPI possa se beneficiar muito ma1s ainda 
da colaboração de V. Ex' 

O SR. MINISTRO JOÃO ALVES FILHO -
Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Per
gunto ao Sr. Ministro se ainda deseja usar da 
palavra para alguma manif~~çâo fi!:l~·-

0 SR. MINISTRO JOÃO ALVES FILHO -
Apenas, Sr. Senador Edison Lobão, Sr. Sena
dor Jarbas Passarinho, Srs. Senadores, Srs. 
Pa_J;"lamentareS e demais autoriçlades: para
agradecer esta oportunidade que tivemos de 
tratar um assunto, da mais alta relevância, 
aqui, num auditório privilegiado por homens 
cOnlieceaores da realidade nacional, e me 
congratular mais uma vez com o Senado da 
República, com os Srs.- membros da Coffils
são, por essa idéia extremamente feliz, e sei 
que daqui obteremos contributos valiosos pa· 
ra análise, a definição dos caminhos e dos 
meios para viablli2:armos, de forma racional, 
a ocupação da Amazônia, conciliando a ecolo
gi8. com a e_~ndmJa. Muito '?brig_ado. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)_~
Agradeço ao Ministro do lnterior, João Alye,s 
Filho, a expressiva contribuição que trouxe a 
-esta Comissão. 
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Estoli seguro de que a Comissão Parlam_en
tar de Inquérito, do Senado, que opera com 
o concurso supletivo dos Deputados, Deverá 
de elaborar um trabalho à altura das necessi-
dades deste País.· no momento. -

Ouvirei depois o eminente Relator sobre a 
necessidade de convocar uma outra, na devi
da oportunidade. 

(Está encerrada a reunião.) 

a~ Re:wúão~ realb:ada em 
9 de maio de 1989 

Aos nove dias do més de maio do ano de 
mil novecentos e oiten_ta e nove, às dez horas 
e trinta minutós, na Sala da Comissão de 
Constituição e Justiça, presentes os Senhores 
Senadores Edison Lobão (Vice-_Presidente), 
Jarbas Passarinho (Relator) e Aluízlo Bezerra, 
reiÍl\e--se a Comissão ParlamenU,.r de Inqué
rito, destinada a apurar as denúncias sobre 
a devastação da hiléia amazónica e a partici
pação estrangeira nessas denúncias. Presen
tes, ainda, os Senhores Senadores Afonso 
Sancho e LoÜremberg Nunes Rocha. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Leopoldo Peres, Ronaldo 
Aragão, Mário Maia, Odacir Soares, Teotónio 
Vilela Filho e Nabor Júnior. 

Havendo número __ regimental, assume apre
sidência o Senhor Senador Edison Lobão. O 
Senhor Presidente declara abertos os traba
Jhos da Comissáo e, solicita seja dispensada 
a leitura da Ata da reunião anterior que, logo 
foi considerada aprovada. 

Com a palavra, o Senhor Senador Jarbas 
Passarinho, sugere que seja convocada uma 
reunião, para apresentação do relatório preli
minar da Comissão._ 

A seguir, o Senhor Presidente convida o Dr. 
Roberto Pereira Cunha, COordenador de Pes_-_ 
quisas do Instituto Nacional de Pesquisas Es
paciais, para tomar assento à M_esa. 

Com a palavra, o depoente inicia sua expla
nação'; afirmando que sobre aAmaz;ônila legal, 
existem somente três traba1hos completos que 
cobrem toda sua área_flSic:a. Entretanto, cita 
que em mateiia publicada em sua edição do 
dia 7-5-89, aFolha de São Paulo, preferiu ouvir 
a opinião de um técnico do INPE e não a 
opinião da instituição Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais. 

A seguir, tece algumas considerações sobre 
os três trabalhos existentes e finaliza sua expo
sição, enfatizando que não é justo a forma 
em que foram concluidos _os dados publica
dos 'pela Folha de São Paulo. 

Prosseguindo, passa-se a fase interpelatória, 
quando usam da palavra, pela ordem , os Se
nhores Senadores Jarbas Passarinho, Lçu
remberg Nunes Rocha e Aluízio Bezerra. 

O Senhor Presidente, indaga se os Adidos 
da Embaixada da Alemanha e Inglaterra dese~ 
jam fazer alguma interpelação ao depoente. 

Com a palavra, o Senhor Senador Aluízio 
Bezerra, fala sobre sua visita ao Projeto "Calha 
Norte .. , parabenizando os trabalhos realizados 
pelo Exército e Aeronáutica na. Região Ama
zônica. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra OS tr!'l_bc31hos às doze· hOras e,
para constar, eu, José Augusto Panisset Santa
na, Assistente da Comissão, lavrei a presente 
N:.a, que lida -e aprovada, será assinadã pelo 
senhor Presidente e irá à publicação junta
mente ~m o apanhamento taqui9"ráfico. · 

ANEXO A ATA DA 8• REUNIÃO~ DA 
COMISS'!O PARLAMENTAR DE INQUÉ

. RITO-, CRIADA A TRA !lÉS DO REQUERI' 
MENTO N• 10, DE 1989, DESTINADA 
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTAÇiÍO DA~Ifii..ÉIA ~AMAZÓNIO\ 

__ E A_PARTICIPAÇAO ESTRANGEIRA 
NESSAS DENÚNCIAS, DESTINADA A 
CXMR O DEPOIME/'ITODO Dr. ROBER-

-TO-PEREIRA DA C(jfYHA, COORDENA
DOR DE PESQCDSAS DO INSTITGTO 
NAC[ONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 
QUE SE PUBL/0\ COM A DEVIDA AU
TORIZAÇiÍO DO SENHOR PRESIDE!Y
TE DA COM!Ss40. 

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passarinho 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da 

reunião) 

~O SR PRESIDENTE (Edison Lobão)- Es
tá aberta a reunião da Cornissãç Padaffientar 
Qe inquérito sobre a Amazônia. 

Inicialmente, devo uma explicação aos pre
sentes no sentido de que esta re_união, que 
deveria ter_ uma grande presença, lamenta
velmente, e_stá sendo prejudicada pela realiza
ção de sessões outras_ de grande relevância, 
entre as quais, um foruin de debates a respeito 
da economia em nosso País. E, também, a 
presen~a de diversos Ministros de Estado, 
aqui, no Senado_Federal. E reunidos em Co
_missões diferentes. lsso tudo fez com que ti
véssemos ess_<J. dificuldade_de hoje. Pedimos, 
por isso, deculpas aos nossos convidados d.e 
outros País_es que nos honram Com suas pre
senças e dizer que são muito ben-vindas e 
úteis no encaminh.,rnento. desse problema. 

Devo dizer, :8inda, que essa reunião tiÍ'lha, 
.~rnb~m. por objetivo uma_avaliação prelimi
nar de todo o trabaJho até aqui reaJizado. O 
que seria feito, basif:amente, pelo Relator Se- . 

_ oador Jeu:bas __ Passá_rinho~ ~ quem, neste ins
tante, passo a palavra para suas considera
ções. 

O SR. JARE!AS PASSARJNHO (Relator) -
Obrigado, Sr. Presidente. 

A idéia de nós reunirmos hoje fracassou 
por uma, motiw muito simples. Nós não fiZe
mos uma - de minha parte, como Relator 
-articulação com as outras Comissões que 
estão reunidas. E elas tiveram muito maior 
poder de fogo junto à imprensá e mobilizaram, 
também, os nossos Membros da Comissão. 
Inicialmente a Comissão foi constltuida por 
acordo_ nosso com número pequeno, porque 
ficamos com receio qué um número muito 
grande não desse_ quorum e esse núrrierO pe
queno está sendo prejudicado, por exemplo, 

. por membros efetivos da Comissão que estão, 
hoje, preocupados e apa)avrados, seja com 

o Ministro J&io Pau1o dos Reis Veloso, nesse 
simpósio sobre economia, na te_ntativa ~e- sair 
de lá um projeto de um Brasil moderno, ou 
qualquer que seja a ideologia, ele está ten~~ 
do iSSo, me parece extremamente duvidoso 
e, paralelamente, o Ministro da Agricultura e 
outras Ministros que estão, tambêm, fazendo 
c"àriferêhcias-e OS Senadores qUe estão ligados 
a eles não podem sair de lá. 

De :naneira que nós vamos, provavelmente, 
combm~r com o Presidente - que também 
não está presente, que é o Senador Leopoldo 
E'eres, mas aqui com o Vice-Presidente, que 
é o Senador Edison Lobão uma nova reunião 
n~s_si3. para apresentaç_ão cesse Relatório preli
minar. 

Tive en~ontios_ com algumas pessoas que 
representam a área dentífica _do Ministério e 
fiz 1,1ma _sugestão ao Presidente da Comissão 
para f?zer ~;~m convite e estou vendo que hoje, 
1nclus~e, v1era1_11 aqueles que não tiveram con
ta to comigo. E aqueles que tiveram contato 
comigo não vieram, que seriam, _justamente 
a Adida_ Científica dos Estados Unidos. a S~ 
Bárbara Tobias e o Primeiro Secretário do Ca
nadá, dos Estados Unidos; também veio o 
Cônsul do Canadá, qu_e teriam o maior inte
resse em comparecer; eu pedi ao Presidente 
que fizesse cantata, posteriormente, com a 
!=Jnbaixada da G~ã-Bretanha,. com a Embai
xada da Alemanha e a Emhaixada da França, 
sobretudo. 

Vejam, até, que pela falta desses_ represen
tantes seriam oportuno que esse Relatório 6-
casse para outra oportunidade. - -

O Senador Sancho está salvando, aqui, a 
honra do nosso quorum. 

A questão é que a Comiss_ão se propôs a 
fazer um trabalho ~m três fases:_ a primeira 
é, tiplcament~. urria fase C[ue nós colocaria
mos a ciência acima de qualquer tipo interfe
rência política. Para chegar a um húmero que 
s_eja confiável no Brasil, a respeito do desmata
mento real da floresta Amazónica. Porque o 
que me parece que está acontecendo com 
o Brasil, que está sendo agredido universal
mente, é que estamos sendo acusados de não 
saber administrar Lima das últimas florestas 
e, no caso, a floresta mais importante, a maior 
floresta densa, perene, latifoliada que há no 
mundo._ Se é _essa a dúvida se é esse o alanne 
que se faz, o objetivo da Comissão é, exata
.mente, verificar se esse alarme tem ou não 
-procedência. -

A primeira coisa para saber se tem ou não 
procedência, é saber quanto dessa floresta, 
desse patrimônio florestal já está devastado. 
E com isso, então, fizemos todas aquelas reu
niões anteriores, a segunda ponte seria rela
cionada com algurTI mito a respeito da Amazô
nia. A Amazônia como pulmão do mundo, 
por exemplo. Se o sueco está respirando mal 
lá, talvez pense que é por falta de oxigênio 
daqui, mas pode ser enfiZema pulmonar. É 
diferente, não é? 

0 p·rabiema não se carct"t.rkóU cQino SUs
tentável de maneira nenhuma. Todos os cien
tistaS que_ Passaram por nós mostraram que 
é um mito fa]ar na Amazônia como pulmão 
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do mundo. O oxigên!o que ela fabrica durante 
o dia, ela praticamente consome durante à 
noite. É uma floresta que já é madura e, conse
qüentemente, tem esse equilíbrio num ciclo 
de 24 horas. lss_o seria muito fácil, também, 
comprovar aqui. 

E a parte final seria- antlc!po ao Presidente 
e ao_Sénador Afonso Sancho, atê no que cabe 
ao Relator- admitir, isto sim, primeiro, que 
essa área devastada, queimada, de acordo 
com os diversos tipos de estratégia de ocupa
ção da Amazônia, não é tão grande. Mas ela 
me preocupa, na medida exatamente em que 
a velocidade da agressão·à floresta está cres
cendo. 

Então, o problema não é saber se são 5%, 
se são 12%, como quer o Banco Mundial, 
baseado num documento que nem é do Ban
co Mundial. Está dare no Relatório do Banco 
que aquele documento pertence ao _cientista 
que escreveu, o Banco não endossou o ponto 
de vista 

Nem dos nossos, hoje, dissidentes- çomo 
eu os chamo - dentro do INPE. O Instituto 
de Pesquisas Espaciais tem agora dissidentes 
internos. 

O Presidente Nixon, conversando com o 
Governador de Porto Rico, Marin, falava sobre 
o Gal. De Gaulle, estranhando muito que tives
se sido a imagem do Gal. De Gal.lll~. ~o_detur~ 
pada pelo próprio Embaixador dos Estados 
Unidos na França, mas qUe qUando Nixon 
tinha chegado à Presidência ele, o Embaixa~ 
dor, tinha mudado o ponto de vista. Achava 
realmente o Gal. De Gaulle muito majestático, 
mas era um homem que tinha multas quali
dades. 

E perguntou, por exei'riplo, como é que ele 
conseguiu equilibrar o problema da Fr~nça 
na luta da Argélia. E o Marin disse: "O Senhor 
não nos entende, porque não é latino. Os an
glo-sax6es não nos entendem, porque nós, 
latinos, ou queremos muita autoridade sem 
liberdade, ou muita liberdade sein autoridade. 
Então, estamoS-ãQora na segunda fase. De 
maneira que a partir daí é possível que essas 
coisas aconteçam dentro do próprio Instituto, 
a divisão. 

Eu estava pronto para fazer esta <lpresen
tação quando a Folha de S Paulo, no domin
go, publlcoy, em primeira página, com evi~ 
dente tom de escândalO, wna informação de 
que o Presidente da RepUblica tinha faltado 
à verdade, induzido pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais para dizer que eram ape
nas 5% de área da Amazônia Legal - que 
é' uma ficção - desmatados. 

Não interessa a nós, no Brasil, não interessa 
aos nossos ecologistas no resto do mundo 
saber sobre a Amazônia Legal. A.Amazônia 
Legal vem até Brasília, porque quando a Su~ 
dam foi criada, através da SPVEA, fez-se o 
paralelo 14 como limite Sul máximo, para re
ceber incentivos fiscaiJi. 

O que fez GoiáS, por eXerriplo? (inaudível) 
Fez uma modificação administrativa e criou 
novos municípios e pingou esses municípios 
no Paralelo 14. Desde que estivessem pendu~ · 
rados no paralelo 14, receberiam incentivos, 
ainda que viessem até o Paralelo Ia Então, 

c_om isso, temos Amazônia em Brasilia, temos 
Amazônia em Minas Gerais e isso é uma fie~ 
ção. Não interessa. lnteres.sa saber a floresta. 

"Daí o meu ponto de vista. Quero saber, 
-dentro dessa divisão, a Região Norte, de prefe
rência. A Região Norte, segundo o Conselho 
Nacional de Geografia, era aquela que apa
nhava os antigos territórios, o do Acre, o de 
Rondônia, que era GU<lporé, na época, o do 
Amapá, o de Roraima e os Estados do Amazo
nas e do Pará. 

Com a criação da Amazôhia Legal. houve 
wn acréscimo, que me parece justificado, em 
_relaçã-o, por exemplo, à terra do nobre Sena
dor Edison Lobão, o Maranhão. O Maranhão 
tem floresta amazónica. Até o _vale do Mearim, 
acho que temos floresta. Depois começa o 
babaçu, começa a vegetação de transição. Ma
to Grosso, -que hoje chamamos Mato Grosso 
do Norte - eles .se irritam por isso, porque 
existe Mato Gr0$0- do Sul ~. mas o Mato 
GrosSO fem floresta ainãtônica também. 

Então, começa a complicar, pois há dificul~ 
dade para o INPE e para nós em saber quanto 
da floresta realmente está atingida. Porque se 
ficamos só na chamada Região Norte - os 
mapas brasileiros até hoje têm Norte, Nor
deste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, são 5 re~ 
giões - mas se ficarmos só na Região Norte, 
estaremos excluindo parte do Maranhão e par
te do Mato Grosso, que podem estar sendo 
queimados e não estamos respondendo pela 
presenração que não é o caso, mas pela con
seavação .da floresta. Se, por outro lado, am

-pliarrios isSO para a Amazônia Legal, estamos 
colocando savanas, cerrados, campos, dentro 
dessa área, isso não tem o menor sentido. 
De modo que, a partir daí, o que verificamos? 
Todã:s as vezes que no Brasil fizeram um levan
tamento dO desmatamento, o monltoramento 
disso, levaram em consideração a Amazôni<l 
Legal. Ora, se levaram em consideração a 
Amazônia Legal, para obter uma comparação 
histórica, obter uma série histórica, tenho que 
ter sempre a mesma referência original, senão 
estão comparando o- que existe no Pará, que 
é banana comprida, com tromba de elefante, 
são- -p<lredi::las mas não são da mesma natu
reza. Então, preCiSO-ter uma homogeneidade. 

Por isso aceitei a referência à Amazônia Le~ 
gal e procurei, nos trabalhos que vou apre
sentar à Cornissão, já que vai ficar transferido, 
procurei traduzir isso para uma tentativa de 
homogeneidade em relação à região Norte. 

A parte que antecipo, desqe logo, que tam
bém me preocupa, é a nossa contribuição pa
ra o chamado efeito estufa. Foi negado por 
alguns cientistas que passaram aqui, mas a 
minha convicção pessoa] é que temos uma 
contribuição. Somos, hoje, por exemplo, os 
campeões na parte de emissão de C02, resul
tante de desmatamento na mundo, mas oBra
sil entra com 336 milhões de toneladas ano, 
jogadas para a atmosfera e para a troposfera, 
seguido da Indonésia, com 192, a Colômbia, 
com 123, depois Costa do Marfim, cóm 101; 
ai vem Tailândia, Laos, Nigéria e outros, esses 
outros aí somados dão 667, mas a quantidade 
dos que estão queimando em todo _o mundo, 
na ·AS.ia, na África, etc .•. somados, dão qU<lse 

o dobro do que o Brasil, S9Zinho, estã jogando 
para a atmosfera. 

De maneira que, essa parte eu antecipo, 
e também estou ultimando aos diversos teste
munhos apresentados, inclusive o último foi 
muito importante com o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais talvez eu pedisse ao Dr. 
Roberto, depois, que com o Dr. Márcio, conse
guíssemos uma nova presença aqui, a do cien
tista setorizado para esta área, para podermos 
ter o nosso relatório discuUdo pela Comissão. 
Teríamos uma palavra do Congresso Nacional 
a respeito de qual é o número que realmente 
_existe; são 12%? São 9,3%? São 5,1%? Sâo 
5% em relação ao trabalho que eu completei 
em relação a uma região norte? bem; esta 
é a dúvida que temos. 

Para escl<lrecermos isso, não podíamos 
propor hoje ao nosso relatório preliminar à 
COmissão, sem antes debatermos a última 
questão, que é a apresentada pela Folha de 
S. Paulo como tendo havido -o que eu cha
mo aqui - fraude, e o brasileiro que gosta 
às vezes de eufemismo, em vez de falar fraude 
fala em maquiagem; a maquiagem dos núme
ros; quer dizer, os números foram maquiados, 
e o INPE fez uma sustentação do seu ponto 
de yis.ta, f'IZ ç_ontato com o Dr. Márcio, e pedi, 
então, que o Dr. Roberto Cunha, que aqui se 
encontra, viesse até nós e fiZesse uma expo
sição sobre essa úJtima parte. AfinaJ, os núme
ros foram politicamente alterados, para que 
o Presidente da República pudesse fazer dis
curso nacionalista no Brasil, Se esses números 
são realmente verdadeirOs e em que grau se 
pode admitir que o Sr. Victor, que ê pesqui
sador adjunto, possa contestar os números 
apresentados? 

Com isso, Sr. Presidente, sugerida que dis
semos a palavra ao Dr. Roberto Cunha. 

O SR. PRESIDENTE (Edson Lobão) ,
Convido o Dr. Rob~rto a ter assento à mesa. 
(Pausa) 

Tem a palavra o Dr. Roberto Cunha._ 

O SR. ROBERTO "CUNHA - Bom dio, no
bre Senador Jarbas Passarinho. Agradeço a 
oportunidade ao Instituto de Pesquisas Espa
ciais. J:: sempre uma grande satisfação poder_ 
trazer, num foro sereno, de maneira serena, 
alguma evidência, alguma clareza sobre um 
assunto que considero, e sempre soube, wn 
assunto muito sensível à média de um modo 
geral, que é a Amazônia. A mídia mundial -
tenho visto isso em vários países- tem publi· 
cada muito sobre a Amazônia. Então, o INPE 
-Instituto de Pesquisas Espaciais - preoCu
pou~se sempre com a clareza e a segurança 
desses dados, porque sabia, serem dados t!x
tremamente sensíveis a essa questão. Para is
so, desde agosto de 1988, a instituiçãO tem 
analisado o que existe de dados de relatódos 
sobre a Amazônia Legal. 

Nós podemos dizer que, sobre a Amazônia 
Legal, existem só três trabalhos completos que 
cobrem toda, a sua área física. Então, quando 
falarmos em termos de Amazônia Legal, em 
tennos de relatórios científicos. trabalhos pu
blicados ou trabalhos divulgados, só existem 
três trat?alhos em discussão. Temos várias opi· 
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niões em termos do que sucede na Amazônia 
Legal, opiniões pessoais, opiniões ed!toríais 
etc._Mas, as opiniões do Instituto de Pesquisas 
Esp.:fdals estáá- expfeSsas na primeira e na 
segunda et;iição do Relatório Amazônia, que 
contém os mesmos dados. Entretanto, no do
míngo, a Folha de S. Paulo preferiu ouvir a 
opinião de um pesquisador do Instituto de Pes
quisas Espaciais, e serão a opinião do Instituto 
de Pesquisas EspaCía!S. Há que se separar o 
cidadão, o indMduo, que tem o seu direito 
de se expressar, mas não se pode confundir 
a opinião institucional dG InstitutO de Pesqui
sas Espaciais com uma opíniâO peSsoaL A 
Folha de S. Paulo preferiu ouvir s6·'â5 opiniões 
de um cidadão, e confundiu-se a· oplnlão insti
tucional com a opinião pessoal. Ai nós faze
mos um claro divisor de águas que eu gostaria 
de mostrar. 

Vou mostrar, nos três trabalhos que existem, 
como são esses dados, apresentados em rela
ção a Amazônia Legal. 

O trabalho a que me referi -de Marat é o 
do.Banco Mundial, que salienta no pé de pági
na que não necessariamente reflete .a opinião 
do Banc_o Mundial, mas, sim, a opinião do 
autor. É um outro_ eiJo dizer-se que ;o Banco 
Mundial diz 12%. Não é o Banco Mundial_que 
diz 12%; quem diz ê _o autor, apesar de ser 
um relatório do Banco Mundial. 

O SR. RELATOR(Jarbas Passarinho)- Dr. 
Roberto, por obséquio, no documento mes
mo, o Banco Mundial declara que não ê ponto 
de vista dele. V. S• pode ler, em ínglês mesmo, 
o que ele diz? 

O SR. ROBERTO CUNHA.'-' O dàcumentO 
diz: 

''This paper has been prepared for in
ternal use. The views and interpretations 
herein are those of the author. They 
should not be atributed to the Wodd Bane, 
tasiffiliated organizations ar an}riridividual 
acting on their behaJf." · 

O SR. RELATOR (Jârbas--PasSàrinho) ___: 
Quer dizer, não é atribuído,-ÇfOT'tãntb, ao Ban
co; É um ponto de vista pessOal de um asses
sor do Banco? 

O SR .. ROBERTO CONfiA- Sim, é um 
assessor do Banco. Da mesma forma que não 
se pode atribuír a opinião de um pesq!Ji~adl?r 
do INPE à instituição,- não se pode atribuir 
a opinião de um assessor do Banco Mundial 
ao próprio Banco. 

Esse é o primeiro trabalho publicado pelo 
lNPE juntO cõm o InStituto Brasileiro de De
senvolvimento Florestal, o IBDF, "em 1980. Es~ 
se trabalho; p-ela primeira vez, deu um útdice 
global sobre a Amazônia Legal e estabeleceu~ 
se uma metodologia, um procedimento, co
mo o Senador Jarbas Passa"rinho mencionou, 
de sempre referir-se à Amazônia Legal. De
pois, eu vou fazer aJguns comentádos sobre 
o por quê desse documento sempre referir-se 
à Amazônia Legal, e não à floresta ou à hnéia, 
etc._ 

Então, em 1978, achou·se um valor de 155, 
não incluído o desmatamento antigo no Esta· 

cjo do Pará e OUtros EStados. Nesse relatório 
não foram incluídos desmatamentos muito 
antigos. É o caso de Bragantino rio Pará, sobre 
que, em 1,982 foi indicada uma "área de 28 
mil quilómetros quadrados, referentes a Bra
gantino e não incluida nesse relatório. 

DepOis vamo& ver o procedimento, com a 
nossa base histórica de dados, para ter uma 
coeÍ'éncia interna. Isso é que é importante a 
coerência interna dos dados. 

Sob o ponto de vista de trabalho na Amazô
nia, essa é a distribuição da nossa Diretoria 
de dados Landsat para o Brasil como um todo. 
Vemos aqui que tem um pico em 1978 e 1979 
na distribuição de dados. Isso corresponde 
exatamente ao último inventário, o último le
vantamento da Amazônia Legal em desmata~ 
mentos, com um grande pico· de-distribuição 
de imagens. Depois nós não temos um pico. 
Só vai ocorrer esse pico em 1989, que é refe
rente a esse trabalho que fiZemos. 

Para efeito desses trabalhos"foi considerado 
o decreto~lei, de 1953, sobre a definiçao-da 
Amazônia Legal. Existem vários decretos, com 
outras interpretações, de como foi caJculada 
essa área. 

Devido à divergência na literatura, em ter
mos de números, passamos um telex à Dire~ 
teria de Geociência do IBGE, para· calcular 
as unidades de todos os Estados. Então, isso 
_foi calculada pelo IBGE- em rolha 100 mil e 
em lolha 50 mil, foram calculadas todas as 
áreas do Acre a Goiás!focántins e isso foi 
so-ma-do, e obteve~se esse valor de 4 milhõe~. 
906-mil e 784, baseado em dados do IBGE. 

Como foi mencionad;;-p~o Senãdor Jarbas 
Passarinho, a Amazônia Legal é um domíniO 
complexo. Essa paJavra Amazônia pode levar 
a uma confusão com a Amazônia clássica ou 
a hiléia. No Relatório, fizemos -questão de mos
trar essa figura e salientar, através de_ texto_, 
que estávamos trabaJhando com uma área 
qUe não era essencialmente Roresta, mas era 
floresta, cerrado, savana, etc. Estamos traba
lhando com área física e não com área fiSio
gráfica; não estamos trabalhando com a Ro
résta, estamos trabalhando com área fiSica. 

Estudamos essa área física, atravé.s de_da
dos de alta resolução, resolução da ordem 
de_ 3--:ô metrOs, com_ um dos melhOres satélites 
disponíveis, que é o satélite americano Land~ 
sat com a vantagem de que permite uma sêrie 
hístórlca de 15 anos- e também o satélite 
francês Spot Entretanto, com o satélite Spot 
nós só temos dados a partir de 1988- ~o mo 
er;-a do nosso interesse ter uma série histórica 
e poder comparar dado_s que foram execu
tados ein 1975, 1978, com, mais ou menos, 
características similares. Esses dados permi
tem, hoje, pela qualidade, ver vários tipos de 
alterações ou modificações dentro desse 
grailde domínio físico que se chama Ama· 
zônia Legal, como, por exemplo, até aJterações 
'eólicas, não necessariamente produzidas pelo 
hOmem, como é o caso de alteração da cober
tura vegeta:!, como ocorre no Maranhão,_ em 
que os ventos predominantes _estão empur~ 
rando as duOas e, de certa forma, provocando 
um processo de desertificação. 

- Essã:s áreas do Maranhão sãO um domínio 
complexo e, como disse, domínio também 
complexo- & a Amazônia Legal. Temos áreas 
de campos, áreas de florestas, no caso de 
Roraima, áreas essencialmente de floresta, 
predominante de floresta, no casõ -do Estado 
do Amazonas. E Cabe aqui uma ressalva: o 
Estado do Amazonas corresponde a 53% da 
Amazônia Legal. É o Estado maiS intacto e 
o Estado que,._ percentualmente, mais contri-
buiu para a área física. -

Então, qualquer pessoa que pensar em ter
mos de percentagem, vai ver que a ínfluéncia 
do Estado do Amazonas no percentual é muito 
grande, porque é um Estado grande com bai
xo percentual de desmatamento. As massas 
de água também são consideráveis, sã_o gran
des áreas -de várzeas eic~ Ciianae parte do Cl.es
matamento que ocorre na Amazônia, va-mos 
dizer, motívado, inicia~se através da imple
mentação de estradas e estas estradas, em 
1960, equivaliam- a driCómlrquilômetros de 
extensão; em 1985, estavam na ordem de qua
renta e cinco mil quilómetros, um fator de 
enorme crescimento dos estudos. Então co· 
mo conseqüência, começam as vias de aces
sq_ com o desmatam~nto e é ine_gável que 
gf_:ande parte dO desmatamento na Amazônia 
Legal COIJle-s:ou depois dos anos 60, cOrh ·a 
implementação das rodovldas. ~ o caso, por 
exemplo, da BR-362, em Rondônia. Antes des
sa rodovia a devastação nãq era significante, 
eu diria. É assinl ein outros Estados; a introdu~ 
ção de grandes rodovias levou ao acesso, ~Q~ -

mo__é_o caso dessa rodovia em Porto Velho 
e -aa TranSamãzônica,ou então, por processos 
secUlares. - -

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão} - · 
Agradecemos também a presença do Sena
dor Aluizio Bez~rra, que acaba de chegar .. 

O SR. ROBERTO CUNHA - Alterações 
ocorridas no século passado e inkio -deSte 
século, é o·caso de Bragantino, no Pará, que 
em 1975, 1978 não foi avaliado. Essas 'âfeas 
foram alteradas há muitos anos e ressârgiu 
no seu lugar uma floresta secundária. São pe· 
quenas nuvens. Áreas praticamente intactas 
são afetadas pela atividade de garimpagem, 
cbmó, pôr exemplo, essas manchas brancas, 
são referentes a gaiimPos, na região de T~pa
jós. Existe no m~io da floresta- amazônka 
grandes áreas de campos naturais, como-""ê 
o caso de Rondônia, que se não se tem um 
conhecimento adequado de mapas e vegeta· 
ção ou conhecimento adequado da vegetação 
podem induzir ã: levar a cálculos como se fos· 
sem áreas desmatadas. 

Então, desde de 1975, e como todos os 
relatórios do IBDF - Instituto Br_asileir_o de 
Desenvolvimento Florestal, quanto a_ Roresta 
nacional, sempre se refere ao de'Smatamento, 
em relação à área física. Lendo os relatórios 
do IBDF sempre é o percentuaJ em relação 
à área tisica. EntãO, isSo, em 1975, foi feito 
dessa forma: área fisiç<;t do Acre, do Amapá, 
nuncp. em relação à área fisiográfica, o que 
talvez seja até uma forma mais expedita de 
se eXpéessar, uma forma menos polêmlca de 
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se expressar esses dados, apesar de que hoje · 
se diz que isso é uma forma polémica. -~ 

Então, assim estava a Arilazô~ia Legal em 
1975. Área flSica, o equivalente, 0,56% de deg.. 
inatamento em áre.;'l._~ 1978, também em 
relação às áreas físicas, atingia um índice de 
1 52% ·equivalente a área da. Amazônia Legal. 
ciesde 1978 várias fq,.tes cientificas de infor-. 
mação, trabalho~ pu~licados sobre _esse~ valo
res, nunca foi discutido, nunca foa polemico 
esse valor de 1,52%. O relatório do Banco 
Mundial projetou seus dados em 1988 sobre 
esses dados, vârios pesquisadores têm feito 
projeções, a comunidade científic_a furante _to::
dos esses anos Usou esse Qado; __ nunca houve 
polêmica. Fora 1988, repetiu-se o mesmo pro~ 
cedimento metodolt5gico, ou seja, expressar-_ 
se áreas desmatadas em relação às áreas fiSi
cas: 

Então, esses são 9s percentua_is div:ulgados 
na primeira e na segunda edição do IN?J::, 
e não publicados n_a_Folh~ d~ S. f..;~_f,J]o. P~bli~ 
cados na Folha de S. Paulo a .opinião de um 
indMduo, e não a_ opinião_ da instituição. ~ 
tem 5,2% de área equiValentes a áreas desma
tadaS na Amazônia. E eu Vou explicar agora 
porque nós expressamoS dessa maneira:_ pri
meiro, porque já era um~ prática estabele_çjda 
desde 1975, desde 1978, e expressada no pró
prio relatório do Banço M_u_ndial, em 1988~ 
em relação à área da Amazônia Legal, os rela
tórios Fearhside de 1989 da Amazônia Legal, 
lodos os relatórios, todos os ~specialistas que 
trabalham neste assunto. Por que talvez s_e 
expresse em re\;;,ç?lo -~ Am~Qnia Legal? Por
que quando se compara com a Amazônia Le
gal, s.e está comparando valor absoluto com 
valor absoluto e não valor absoluto com valor 
relativo. E a que me refiro com valor relativo? 
O valor relativo é o valor da cobertura de flores
ta, e essa literatura .mendona desde 2,5 a 2,8 
milhões de krrfl, 3,5 milhões de km2

, segundo 
relatório da FAO de 1985, 3,7 milhões de km2

, 

conforme relatório do JBGE, e existem outras 
inúmeras fontes. 

Então a grande polêm,lca.,. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Roberto, por favor, esses números se: referem 
a quê? À Amazônia Legal, Região Norte ou 
a florestas? 

O. SR. ROBERTO CUNHA - Referem-se 
a florestas. 

EritãO, qualquer número que se escolhesse 
para se relativar essa percentagem seria ques
tinável, porque se nós escolhêssemos 2,5 ou 
2,8 milhões, alguém poderia dize~: não,_ a fio~ 
resta tem 4 milhões de km2, se nos escolhês
semos o caso mais otimista, e usássemos 4 
milhõeS, iam dizer que os dados te_riam sido 
manipulados e o valor real era 2,5 milhões. 
E essa polêmica seria um exerdclo matemá
tico interminável. 

Então, como nós preferimos expreSSar ô 
desmatamento da Amazônia Legal -e comO 
geraJmente, às vezes, a própria mídia, a.pr6pria 
imprensa o faz-poderiamosexpressarodes
matamento·da Amazônia Legal em termos de 
Holanda: 7.41 Holandas; ou poderíamos ex-

·pressar em termos _de Bélgica: 8,24 Bélgicas; 
ou poderíamos expressar em termos de Portu-
gal; nossos ancestral~ 2::/;3. -

Entretanto, talvez. para ·não nos referirmos 
a outros países, vamos oos referir ao próprio 
Brasil. A área desmatada na Amazônia equi
vale a 0,0295 -do Brasil; também é uma forma 
de nos expressarmos ou poderfart:los nos ~
pressar em termos de São Paulo: 1,01 São 
Paulo; ou então poderíamos nos expre9Sar em 
termos de Amazônia] Legal: 0,0512 Amazônia 
Leg~ ou 5,12% mais. ou menos. 

Assim fiz.eram o INPE e IBDF em 1980, 
quando acharam 0,51 ou 1,5% assim fizeram 
Fiarshside e_ outros autores; e assim fez o Ban
co Mundial _em .1980, através do Relatório de 
MahãsL 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Es
ses últimos dados, Dr. Roberto, não guardaffi 
uma homogeneidade em relação aos núme
ros de numerador e denominador. 

O_ SR. RoBERTO cUNHA- Esses eu só 
pus para efeito de comparaçáo: es.te é _em 

Gross_o, Goiás, Tocantins e Maranhão. Então 
esta área corresponde a cerca de 140 mil km, 
e nós chegamos a 3,92% da área da Régião 
Norte. -

E assim nós poderíamos sucessivamente 
_ver ess_es valores para outros Estados. O caso 
do Maranhão, o caso do Mato Grosso, proje
_s:ões de 800 rriil km2

, quer dizer, 99% do Mato 
Grosso._ 

Finalmente chegamos ao caso da Amazô
nia Legal. Então, comparando a me_sma metow 
dologia, os mesmos dados, os mesmos proce
dimentos de cálculos, se nós projetarmoS de 
1978 chegaremos a 2 milhões ou 41% da 
área equivalente a área da Amazônia Legal. 
Se nós projetarmos a partir de 1980, nós che
garemos a 598.921,5krrfl da área da Ama
zônia Legal, o que dá um percentual de 12%._ 
Os valores rnedidds~ não incluíndo desmata
mento no antigo Estado do Pará e ~ranhão, 
caso Bragantino, chegam a 251.4295 Jan2 
da área da Amazônia Legal, que equivale a 
5,12% da Amazônia Legal. 

1982, e_acjuijá é 1988. Por isso que este difere Bom, eu queria conduir minha apresenta-
desse. Nós reava1iamos ess_e valor por causa ção-, e acescentar _que também desempen~ 
do problema de decretos-leis. outra atividade, eu sOti Presidente da Socae-

Entâo, rapidanlente, recapitulando em ter-:_ __ dade de Especialistas Latino-Americanos em 
mos de Estados: o caso do Estado do_ Age. Sensoreamento Remoto. É urna sociedade 
nós podemOS ver os dados. encontrados por que congrega especialistas de toda a América 
nós, comparados com os dados projeta dos Latina, do México até a Argentina, especialistas 
matematicamente; se se projetar os dados de em sensoaream~to remoto. Então, eu gosta-
1978,matematicamente,em 19_80,~eprojetar ria de fazer um comentáriO ~-r~lação ao 
em 1978, repito, chega a 29 mil; se projetado que tem sido publicado, como Presidente da 
em 1980, chega a 19 mil e 500. E se se medir Sociedade de Especialistas, a Latino~Ameri-
o valor inédito, é 5 mil e 500 km2

, e assl,m canos em Sensoreaménto Remoto. Na pri-
sucesslvamente. Nós podemos ver que a pro- melra página da edição de domingo, a Folha 
jeçáo em alguns casos pode até subestimar de S. Paulo mostra estes valores: 12%,5,12% 
o desmãtamento. É o- caso do Amapá, em e 9, 3%. Vou mostrar como a Folha de S. 
que as projeções,chegaram a 571 km2 

OU Pau/omaquiouessesdados.Ela_l,!Sa(tenomi·. 
247 km a, e. o valor medido chegou a 842. nadores diferentes para obter mesmos valo-
NeSte Caso~ -a prOjeÇão-Su5estimou o desma- res. Então, há que se definir as regras do jogo, 
tamento. - - - se se vai jogar futebol, basquete ou tênis. Mas 

O caso do Amaz.onas, foi onde houve os dividir o meio do campo e dizer: ''Metade do 
_maiores erros de projeção. Como eu disse, campo a regra é futebol e a outra metade 
o Amazonas corresponde a 53% da ár_~ dª- é basquete,.,, não acho válido, é maquiagem. 
Amaz6nia legli:I:"É um-Estado que inclui a -PorqueaFo/iuldeSPau/opõeumdenomi-
Zona Franca de Manaus e grande parte dos nador de floresta diferente dos nossos deno-
seus incentivos estão alocados, de certa for- minadores, é o mesmo que comQa~ar laranja 
ma. "Entãõ, Os projetes de agropecuâria não com banana. Não se pode comparar 9,3% 
são tão intensos como são em outros Estados. com 5,2% e não se pode comparar com 12% 
A velocidade de desmatamento no Estado do Tem que se ter o mesmo critério, a mesma 
Amazonas é benl mais lento. Chegaram-Se coerência interna. -
as projeções no caso do de Demis J. Mohor Essa é urna forma injusta e incçrreta de 
do relatório do Banco Mundial --a 105 mil apresentação de _dados. Vamos estabelecer as 
km2

. Então, estes, como um todo, têm uma regras do jogo e fazer 0 mesmo jogo: se é 
in6Y.ê:ncia muito grande nos percentuais cal- futebol, vamos jogar futebol; se é vôlei, vamos 
.culado~. _ - jogar vôlei. Agora, dividir o meio de _campo, 

{0- mesmo caso-do EstadO do Pará, onde estabeler regras diferentes e dizer à opinião 
se têm_ ptbjeÇões enormes porque as veloci- pública que os dados são 9,3% comparados 
dades. originalmente de 15 a 78, eram a~tas, com 5.2% e 12%. Temos que_ estabelecer a 
e sobre o caso de Rondônia pode-se che_gar mesma meto_dologia. Metodologias diferentes 
a umã projeÇão transCendental de se- ter m~iis_ levam a resultado_s diferen~s. 

_ percentagem de desmatamento do que de 
árêa tisica: chega a 107% do Estado o desma- Por isso, eu gostaria de reafirmar a opinião 
tamento, se projetarmos os valores de 1978. da Diretoria de Sensoramento Remoto do ln s-

É o c~o de outros Estados: projeções aci- tiiuto de PesquisaS Espaciais, de que as Opi. 
ma dos vaJores calculados ou relacionados niões expressas na Folha de S. Paulo, de do-
aqui. A Região Norte talvez indua a grande mingo, não refletem a opinião da Diretorla 
parte da floresta, que exclui o Estado do Mato de Sensoreamento Remoto .do Instituto de· 
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Pesquisas Espaciais, não refletem a opinião 
do Instituto de Pesquisas Espaciais e, sim, a 
opinião de um cidadão, o qual, através de do~ 
cumento enviado a Folha de S. Paulo de certa 
forma trouxe um embaraço para o jornal, acre~ 
dito, para a instituição e para si próprio. Trouxe 
embaraço para todos nós, confundindo sua 
opinião pessoal com a opinião de uma institui
ção séria que há vinte anos trabalha com sen
soreamento remoto. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)
Agradeço ao Dr. Roberto a brilhante exposição 
que certamente contribuirá muito para os nos
sos trabalhos. 

Pergunto aos Srs. Senadores se desejanl 
fazer alguma indagação ao Dr. Roberto. (Pau
sa.) 

Nesta hipótese, passo a palavra ao Relator, 
Senador Jarbas Passarinl)o. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. 
Roberto, vou precisar de V. S7z1 e de algumas 
transparências, se V. S• puder me fazer o obsé
quio. 

Orna idéia está surgindo éntre nós, hoje, 
~ exatainente fazer, não uma acareação, evi
dente que não tem cabimento, ma:; a chama
da dessas pessoas que contestam os números 
do INPE, para que eles tenham a oportunidade 
de falar também aqui, para não dizerem ama
nhã que a Comfssão direncionou s_eus traba~ 
lhos apenas louvada em sua afrrmativa. 

Há um velho ditado asiático que diz: .. Todo 
o fato tem três versões: a .sua, a minha e a 
verdadeira". Entao, vamos discutir essa ma-
téria. · 

Do ponto de vista do Relator, estamos satis
feitos com sua apresentação. 

A dúvida que teremos é a seguinte-vejam 
como o Relator fica tonto na hora que tiver 
que tomar uma decisão para apresentar à Co
missão--;....;;;; esse--remtótto-rlo---san-cri-Mundíal, 
por exemplo·- o Dr. Roberto poderia fazer 
o favor de ir projetando, a partir do momento 
que fóssemos citando - ele se baseia em 
caracterizadores por certo numa projeção. Es
sa projeção foi tomada a partir dos- dados de 
1980, quer dizer, publicados em 80, mas obti
dos até 78, não é isso? 

O SR. ROBERTO CUNHA-Aqueles dados 
do IBDF qlie eles possuiam para 1980, eles 
utilizaram. Aqueles que eles não tinham, proje-
taram em 78 para 80. -

O SR. RElATOR (Jarb~•• Passarinho) -Se
ria possível mostrar a transparência aí para 
os Colegas? Agora temos que ter um Trabalho 
rápido para localizar qual a transparência. 

Paralelamente a Folha de S. Paulo, no pri
meiro trabalho - ela tem se dedicado mais 
a isso - ela cita o Sr. Thomas Lovejoy. O 
Sr. Thomas Lovejoy é um homem com_ um_ 
currículo expressivo e foi, se não me engano, 
Vi.ce-Presidente da Wold Wildlife o Fundation. 
Assim como o nosso Dr. Roberto é Presidente 
dos cientistas dos latinos-americanos que fa
zem sensoreamento, o Sr. lovejoy também 
tem essa expressão, tem uma significação cur
ricuiM. 

Entretanto, o curioso é que ele diz, em seu 
trabalho-publicado na Folha, que o "desmata
mento deve estar entre 15 a 20%". Ora, 15 
a 20% tomado sobre 1 cruzado _é, realmente, 
ridículo, não dá grande diferença; mas 15% 
a 20% tomados oobre 5 milhões de quilóme
tros quadrados, esses 5% representam uma 
impredsão muito grande. 

Por outro lado, os documentos sobre os 
dados apresentados aqui, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pelo INPE, i:TiostràVa, ·pará preocu
pação nossa - e é pena qUe não esteja aqui 
o Senador de Rondônia, no momento, porque 
Rondônia é, realmente, o Estado mais afeta
do,hoje - , o Dr, Roberto mostrou oom uma 
traiiSpârenda como é que a partir da estrada, 
a BR que foi feita ainda ao tempo do Presidente 
Médici, cpmeçaram as vicínais. É o que se 
chama esPinha de peixe. E aquilo foi, realmen
te, destruindo grande parte da floresta. Essa 
velocidade tem sido grande e aparece Rondô
nia com 12%. Então, como é que podertamos 
ter uma média de 15% a a 20%, se a maior 
agressão à floresta foi de 12%?. Logo, esse 
dado, também, eu desprezei no relatório·. Oto, 
mas desprezo. 

Dr. Schulbert, que é Presidente dO lNPA
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 
-, trouxe um dado que, no fim, se resumiria 
a 8%. Fof apresentado, parece-me, numa das 
suas transparências, ainda há pouco. Por que 
8%? Então seria um trabalho, do Dr. Feamside 
que teria recalculado os dados do próprio IN
PE. Ao que estoU· sabendo, o Dr.- Feamside 
trabalhou, também, com dados extremamen
te heterogêneos. Ora ele toiJioiJ eSses dados 
com base de 1980, outtos anteriores e outros 
posteriores a 1980. Então não há também, 
urna segurança a eSse respeito: - -

JV\as, ainda assim, se 8% do total da Ama
zônia Legal, que se e_s_tá tomando por .500 
m~hões-de hoctar-es,--dãr~am; aqui,-40 milhões 
de hectares tomados, 8% de 500; 10% de 
500 seriãm 50. Então, aí _teríamos 40- milhões 
de hectares tomados. 

Isso nos leva a f~z.er, a tentar, como Relator, 
um dado que se o Dr. Roberto pudesse nos 
ajudar seria importante. O Senhor poderia pro- -
jetar, aí, a sua transparência da Amazônia Le~ 
gal e o outro que, depois, mostra os campos 
naturais de Rondônia. O meu esforço é chegar 
à floresta, quanto é de floresta que temos e 
quanto dela está sendo aQredida ou já foi agre
dida. 

Essa transparência mostra, exatamente, o 
limite entre floresta e savana. Tudo dentro da 
Amazônia Legal. Essas savanas, que_estão 
aqui pontilhadas, todas elas, nós temos tam
bém, lá, no Pará. Aquela região é exatamente 
a regi~o de Bragantina -a que o Dr. Roberto 
se referiu - e no Amapá é área litorânea. 
Em Roraima, são os campos naturais de Ro
raima. Aqui está faltando mostrar, no Pará, 
um pouco mais - parece-me que um poaco -
maior - a área dos campos gerais do Rio 
Trombetas, que é uma superfície já bastante 
considerável. Ali temos 6 representações de 
savanas. Mas, o grosso estaria, exatamente, 
na floresta amazônica 

Ora, eu me aproximo muito mais da floresta 
da Região Norte do que da Amazônia Legal. 
Se na Região Norte, por exemplo. esta área 
que parece não tocada por nenhum tipo de 
savana nem de campos naturais, ali, o Acre, 
grande parte de Rondônia, quase todo o Ama
zônas, maior parte de Roraima, maior parte 
de Amapá, Pará, Maranhão. O restO, então, 
já vem com uma vegetação que eu chamaria 
de transição. É a tr_ansição da hiléia para os 
campos, com a transição, então, dos arbustos 
típicos dos cerrados. 

Procurei localizar como eu poderia chegar 
a dados especificas sobre a floresta amazó
nica. Lembrei-me de trabalhos do Estado
Ma-ior do Exército: na Affiazõriia, em que se 
cónslderava a Região Amazônica, a Região 
Norte, com 80% cobertos o revestimento Oo
ristico era de florestas; 20% seriain,-eXatamen
te, savanas, ve_g'etação litorânea, ciliar, e cam
pos naturais. E um dado impreciso, mas apa
nhei, depoís~ os dados do próprio INPE em 
relaç~o ao que esSas pranchas que foram 
mostradas aqui e, comparando a superfície 
apresentada da Região Norte e a superficie 
de floresta considerada, tínhamos 78%. Então, 
praticamente, os dados se equivalem, porque 
há, aí, wna diferença. apenas, de 2% na Região 
Norte. Mas, nisso, tiVe não digo uma contia~ 
dição com o INPE, mas um dado que me 
parece um pouco" diferente. O Dr. Roberto 
mOstrou, por exemplo, ali, se não me engano, 
o cálculo da FAO pãra a- floresta amazônica, 
de trezentos e cinqüenta milhões de hecta.res. 
A Sudam, através de seus trabalhos e de sua 
técnfca, fala em duzeritoS e setenta; o IBGE 
falá em quinhentos. Então, seria um disparate 
enorme, comparar-se quinhentos com duzen
tos e oitenta da Sudam.~ Aprofundamento o 
estudo, nós concJUínios- que o IBGE calculou 
toda a Amazônia, a Pan~Amazônica, não ape
nas a Amazônia brasileira, mas a Amazônia 
que -eStã- incluída nos-paísesnmarores, na Bolí~ 
via, na Colômbia, até no Equador, que não 
é limítrofe conosco, mas que tem também 
floresta. Então, esta AmaZônia inteira, toda a 
Amazônia na área da América do Sul seria 
de ,500 milhões. Ora, 80% sobre iSso, nós 
teríamos eXatameii.te números aproximados 
daqueles que estamos trabalhando para con
siderar floreSta. Eu perguntaria se eSsa áreã 
varia entre 260 niilhões e 350 milhões de hec
tares. O INPE, em 76, "trabalhOu com 280 mi
lhões de hectares, no primeiro documento 
seu, parece que foi at~ plissado ainda há pou
co para o Senador RoDemberg. Se pudésse
mos ver essa projeção, a primeira transpa
rência ... Nós teii'amos ali para a Amazônia 
Legal... não estou-achando, essa tranparência 
é diferente daquela sobre a qual eu estudei 
e_ssa nãci_mostra a Região Norte, é só a Ama
zOnia Legal. Eu tenho um outro documento, 
o primeiro relatódo, .. que está em pOrtuguês, 
que mostra a Amazônia Legal e mostra dife~ 
rendada a Região Norte. Com isso eu fiz o 
cálculo e verifiquei que o INPE trabalhou na
quela ocasião, com o IBDF, considerando a 
floresta como tendo 280 mill:l.ões de hectares; 
ficou entre os 260 de um e os 350-âe outro. 
Ora, como 6 total ela superffcie da ReQião Nor-



32~ Sábado 1' DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seção U)-Suplemento Julho de 19B9 

te é de 3 milhões e 574 mil, 238,5 quilêmetros 
quadrados segundo esse _dado do Inpe, con
clui-se que a floresta tropical, como eu disse,_ 
cobre 78,3% da região. Esse número_ est4 
muito próximo dos 80% conSfderados histori
camente pelos geógrafos. Tornados esses nú· _ 
meros como confiáve_is, teríamos que 
140.163,72 km2 de desmatamento d_eqado 
na Região Norte, é o que consta de seu_ docu
mento original, da pri[neira versão e se repete 
na segunda versão, se todo esse_ desmata
mento tivesse incidido sobre a floresta~ que 
já é um -dado discutfvel, hipótese que aban
dona o uso da terra nos campos naturais da 
região, foram mostrado.s ainda há pouco, es
ses campos naturais são queimados, não apa
recem os campos naturais. ,por exemplo, da 
Dha de Marajó, ela também tem campos natu
rais, inundáveis todos os _anos, e que o agri
cultor, como sempre fai imeinorialmente., no 
Brasil, toca fogo, para depois plantar. t: um 
parte que está sendo queimada que não é 
da floresta, é uma parte onde, imemorialmen
te, como Toc:::antins,-GoTás etc, fazem isso. Aqui 
nós sabemos que __ no periodo de seca, que 
já vai aparecer, começam as queimadas, nesta 
região, que não é floresta amazônice~, onde 
há dificuldade até de aviação; vê-se uma fuma
ç:a permanente, impedindo até a. visibilidade,_ 
E preciso distinguir isso das queimadas dec.or
rentes de deflorestamento. Calcul~i sobre es
ses dados e cheguei à cOnclusão que esses 
140.163;72_krn2 de desmatamento na Região 
Norte, abandonando_ os campos, representa
riam em vez dos três e poucos por cento da 
região, apresentados pelo Jnpe, representa
riam5%.Pediriao oDr.Roberto,queao regres
sar ao lnpe, verificasse se essa minha reava
liação tem amparo, se poderiamos apresentar 
isso como resultado final A Zona Bragantina 
também foi apresentada aí numa transparên· 
cia, como também os campos naturais de 
Rondônia. Poderíamos voltar a mostrar? I; há. 
urna projeção sua que é especialmente centra
da na Região Norte, que nós excluímos e não 
tem cabimento ex~h,1_ir-se aqui, na parte do 
Maranhão, por exemplo, onde nós temos área 
grande de floresta, que está _confinando ali 
com a savana; Tocantins, üm pouco menos, 
mas Mato Grosso muita. Então, se eu t,iver 
desmatamento em Mato Qrosso -e- no Mara
nhão e não cons,.iderar, nãQ. estou conside
rando agressão _tota1 à floresta. P(eciso ter urna 
informação precisa de quanto isso signifiCa 
em floresta dentro da Amazônia Legal, porque 
é o que corresponde à floresta. O Jnpe teria 
condições de nos dar algum níunero preciso 
quanto a isso? 

O SR. ROBERTO QJNHA- (inaudível. E o
ra do microfone.) 

Isso ia requerer um_ trabalho que eu não 
sei precisar, mas seria erri termos de meses .. 
Primeiro, teria que se fazer um mapeamento, 
a fotointerpretação, mapeamento e classifica
ção da cobertura de floresta. Depois de ma-
peado, teria que se fazer o cálcuJo. O inverso 
é mais fácil. O desmatamento é mais rápido 
porque é menor, mas para se estudar a floresta 
num todo tem que se estudar uma área muito 

maior. No caso_ da Amazônia, por _exemplo, 
ter@ gue se f~_r um mapa imenso de toda , 
~ 6rea. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) _:__~E 
o IBtiE' já ·n.âo teõa dados disponfveis nes~e 
sentido? 

O SR. ROBERTO CUNHA- É possível tal
vez se aceitar como realidade os mapas do 
PrOJeto RÇJ.dama Brasil e Se estabelecer @e 
esse mapa mostrado aí é feito numa escala 
muito pequena, de um para cincO_ milhões, 
o que não daria uma estimatwa.real. Mas ~s
teiTI mapas na escala um por milhão, do atual 
IBGE, Projetq ~dam J3,rasil, Projeto Radar na 
Amazônia, mapas em que se poderia chegar 
_a valores mais próximos da realidade. Entre
tanto, ainda vai oc_orre_r essa questão no cam
po de várzeas. _Subtrair as chamadas águas _ 
interiores. sena Wri tr~alho.a ser feito com 
muito critério. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Realmente. Pata as intenções da comissão, 
isso fica descarW.do, porque não podemos fi
car esperando que se faça isso, mas é possível 
pedir a longo prazo. A pr6pria comissão pode
ria fazer uma sugestão que, a longo prazo, 
fizés5einos Um documento final só sobre a 
floresta amazônica. 

Para concluir, quero fazer uma referência 
e depois um diálogo com o Dr. Roberto Cu
nha. Em primeiro lugar, é o problema da zona 
Bragantina~ Essa, conheço muito bem, o Esta
do que representa aqui. Há muito ten:tpo, eu 
nem tinha nascido- portanto, faz multo tem
po, essa zona da região Bragantina existe e 
se chama como ta1 porque é de Belém a Bra
gança. Era uma estrada de ferro de 200 quilô
metros de extensão_. Os trens naquele tempo 
eram chamados de maria-fumaça. A lenha era 
o combustível, porque eram a vapor. Com o 
trajeto permanente entre Belém e Bragari_ç-3, 
pela comodidade foi-se derrubando parte da 
floresta para poder dar como consumo para 
aS máQúínaS, como caldeira a vapor. Então, 
consumia-se muito, à vontade. Em grande 
parte, na área ribeirinha. dos rios do Pará, havia 
paradas típicas que eram s6 postos de lenha, 
pois-Os naviõS tambéin queimavam lenha. Isso 
tainbém foi uma parte que agredia a floresta, 
mas s6 na margem do rio. Isso no Pará como 
na Amazônia -e no Acre é a mesma coi~. 
eram as famosas chatinhas. Mas a região da 
Bragantina foi mais agredida, pofque, primei
ro, se fez. um_a agricultura de subsistência, com 
imigração nordestina. Não chegou nunca a 
uma agricultura de_ mercado. A região Bragan
tina é a área mais densamente povoada de 
toda a Amazônia. Chegava a 16 habitantes 
J)or quilómetro quadrado pela altura de_ 1960, 
enquanto Raraima tinha 0,1 habitantef>()r qui
lómetro quadrado. Essa era a área. Como ela 
foi muito habitada, automaticamente foi mais 
agredida na ecologia. EsSa região, portanto, 
é muito antiga. Não se tr_a_ta de desmatamento 
atual. Isso corresponde, se não me engano, 
a 30 mil quilômetr_os quadrados. Há também 
a terra do Senador Edison Lobão, o Maranhão, 
onde o desmatamento foi maior, correspon
dendo a ce~:Ca de 60 mil QUilómetros. 

Ora, diante dessas objeções - ~ aí vem 
a pergunta do Dr. Roberto Cunha - de que 
nos dados do lnpe não estão incluídos desma
tamentos antigos ... A segunda edição iricluiu 
desmatament6s aritlgos? · -

o SR. RosER'roccuNHA- Não. 
~o SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -

Não incluiu, mas fez a primeira edição, esses 
desmatamentos estavam mostrados nos gráfi
cos; na segunda edição, isso foi mostrado nos 
gráficos e com asterísticos np Estado do Par. 
e no Estado do ~ranhão, d!zendo que não 
estão incluídos desmatamentos muito antigos 
para esses Estados. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho),.- Se 
nós, mesmos &> para efeito de cálculo para 
fugir de qualquer tipo de objeção, incluísse
mos mais noventa mil quilómetros quadrados 
-se não me: engano, dwentos e cinqüenta 
e uni. mil a que o INPE chegou inicialmente 
- quantos por cento teríamos_ da ár_ea da 
Amazônia Legal atingida? 

O SR. ROBERTO CUNHA - Hâ que se 
observar como estava a situação antes dessa 
alteração, dessa mudança. Com-a iinagem 
satélite não temos condiç:.l)es de ver como es
tava antes. Em outros casos, sim, porque • 
imagem de satélite cobre esse período hld6-
rico do desmatarri.ento. De acordo com o pon
to de vista de V. &, teríamos qUe nós baselr 
sobre mapas e vegetação históricos e, em • 
Quns casos, isso não seria possíveL como esta
va a cobertura vegetal antes e como está hoje. 
Então se pode inferir que fof aherada, porque 
tem uma floresta secundária. Se assumir~ 
hipótese, se se coriSiderar que esse desmllta
mento antigo, bragantino, como é o caso ~ 
Maranhão, isso daria um total de incluind9 
noventa mil, trezentos e quarenta mil e cerca 
de 7% em relação à Amazônia Legal. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Exato. Esseé o número a Que chegue'i aqui. 
Nesse _documento, na Tabela 7 da primeira 
versão, temos 251A29,55 Jan2 atingidos, ou 
seja, alterados. lsso corr~ndia a 5,1% que 
foi o que o presidente da República utilizou 
na exposição do INPE; · 

Ora, com ·a objeção apresentada, mesmo 
considerando o que nunca foi considerad() 
antes, nos diversos monitoramentos, se resol
vêssemos acertar que esse era_1,1JT1 ponto de 
vista Correto e deveria incluir aqueles desmata
mentos bem antigos, temos mais 90 mil. Com 
os 251, chegaremos a trezentos e quarenta 
e tantos quilómetros quadracfos. FIZemos .o 
cálculo de novo sobre o valor global da área, 
que é de 4.906. 784 kfn2, e os cinCO passariam 
para sete. Etn hipótese alguma não chegariam 
a doze e nem aos oito, conforme estimatiVa 
do INPE. 

O SR. ROBERTO CUNHA -,- Posso fazer 
unia observação? No caso, teriam que ser 
acrescentados 90 mil quilómetros quadrados 
aos dados de 600 mU quilómetros quadrados 
do Banco_ Mundial, o que daria um total de 
690 mn quilômetros quadrados. 
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O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)
Nesse caso, o Banco Mundial teria que ter 
mais de 12%. Logo, o Banco Mundial traba
lhou com os dados clássicos com que trabalha 
o INPE, no seu denominador. Trata-se de uma 
observação bastante interessante. 

O Sr. Presidente, de minha parte estou bas
tante satisfeito. Agradeço ao Dr. Roberto Cu
nha e ao INPE a gentileza de sua presença 
aqui. Peço-lhe só para ficar com algumas 
transparências, dando-lhe a garantia de que 
elas chegarão de volta a São Jõsé dos Cam
pos. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Es
tamos chegando à parte final dos nossos tra
balhos. Embora isso não seja do procedimen
to comum. ordinário da Comissão, indagaria 
se nossos convidados estrangeiros desejam 
fazer alguma indagação. De tal modo estaCo
missão está aberta a toda contribuição e a 
toda investigação que abrimos possibilidades 
para que possamos fazer pergunta ao Dr. Ro
berto Cunha. 

Percebo que os Adidos da Inglaterra e da 
Alemanha não desejam fazer perguntas. Cer
tamente S. s.- estão satisfeitos com o que 
ouviram 

OSR. RELATOR (Jarbos Passarinho)-De
vemos fazer wn apelo ao Sting. (Risos.) 

O SR PRESIDENTE (Edfson Lobão) -
Agradecemos ao Dr. Roberto Cunha a sua 
wlosa contribuição. Como foi.obsetvado pelo 
Sr. Relator,Jarbas Passarinho, necessitaremos 
llinda da contnbuição do Instituto de Pesqui
sas Espaciais. Pediremos, oportunamente, 
que aqui venham outros representantes. 

Agrade_cemos a presença dos Srs. Sena
dores e dos Adidos da Alemanha e da lngla
tl!rra. 

Dou por encerrada a sessão, ouvido antes 
o Senador Aluízfo Bezerra. 

O SR. ALUfZIO BEZERRA - Eu s6 queria 
fazer wna obseiVação, ao término da reunião, 
de caráter mais pessoal, pOrque, integrando 
a comissão, sem ter falado pessoalmente ao 
Senador Jarbas Passarinho, deixei de compa
recer a algumas reuniões, quando participá
vamos da missão de viagem ao Calha Norte. 

Entendi que faria parte do nosso interesse 
conhecermos como se desenvolvia o trabalho 
organizado pelo Calha Norte de colonização 
de uma região bastante difidl. Se pudêssemos 
colocar por oposição ao Calha Norte ao Calha 
Sul; a região da margem direta do rio Amazo
nas, portanto, que conhecemos bem e que 
compreende o Estado do Acre, Rondônia e 
parte do Estado do Amazônas, gostaria de 
trazer para esta Comissão um pequeno depoi
mento dessa viagem, no· Séntido de registrar 
o trabalho extraordinário desempenhado tanto 
pela Aeronáutica como pelo Exército, cum
prindo uma tarefa de interesse nacional pelos 
esforços extraordinários que desempenham, 
tanto o Exército como ã Aeronáutica, buscan
do manter postos avançados que servem de 
base e apoio no que diz respeito a oferecer 
apoio na área de saúde para as comunidades 

nati~ __ daquela região e para um pequeno dos Estados Unidos, expressa por alguns pro-
núcleo de colonização. jetos de parlamentares norte--americanos qtie 

Elises esforços ultrapassam mesmo a nossa estão tramitando no Congresso norte-ameri-
imaginação, tanto no vencer as condições difi~ cano. 
cí1imas de "'-Cesso através de vôos feitos geral- Isso levou a uma preocupação os parlamen-
mente pelo equipamento Búfalo, apoiado por tares dos países da Bacia Amazônica, portanto 
helicópteros, mas em condições muito difí- dos países signatários do Tratado de Coope-
ceis. Assim, nós estivemos saindo de Roraima ração Amazônica. Citando-os nominalmente, 
e fornos até Surucucu, um dos postos mais o Brasil, o Peru, a Bolívia, o Equador, a Colôm-
próximos, onde ia um pelotão. Constatamos biã, a Venezuela, o Suriname e as Guian-ãS, 
o trabalho eficaz e bem organizado e combi- que resultou nessa reunião em Uma. 
nado, tanto da Aeronáutica como do Exército, A minha preocupação, em primeiro lugar, 
de manter um pelotão aí e, junto, o posto era a de fortalecer o Parlamento latino-ame. 
da Funai. - - riCariO;- e daí tirar uma comissão para a ques~ 

Nós só tfnhamos a redamar da Funai, por- -- tão Amazónica. · 
que o trabalho da Funai não está à altura do 
desempenho que ela tem pela frente. Mas 0 f1as lá chegando, encontrei uma situação 
trabalho elos soldados, da Aeronáutica e do definida, ou seja, os parlamentares desses pai-
Exército é de maneira que vai muito aJém da ses acharam que deveríamos sair de pronto 
nossa imaginação e das possibilidades mate- para uma organização de um Pârlamento 
riais de que dispõem. Amazônico, de uma estrutura, ou seja, de um 

Daí, visitamos São Gabriel da Cachoeira e, fo~ que pudesse reunir os parlamentares 
com_ base em São Gabriel da Cachoeira, os dos países dessa região, para cooperar de ma ... 
postos em São Jo.aquim e outro mais próxi~ neira _objetiva, mais rápida e mais ág~. com 
mos, na fronteira da Colômbia com a Vene- essa questão da Amazônia. 
ruela. Foi defendida erri cOntraposição, a tese- da 

Foi um trabalho, realmente, que só temos _ soberania relativa que a imprensa internado-
a elogiar. Acho que, desta Casa e nesta Cernis- nal vem deféndendo, a sobei-ania regiOnal, em 
são, não poderia deixar de fazer esie relato que se confuma a soberania de cada um dos 
e esta menção, pelo desempenho que os com- paiseS- ria sua re-Qfão. Mas todos estão Unià"os 
panheiros, tanto da Aeronáutica como.do para a defesa conjunta da soberania de seus 
EXército, faz.em em nome dos interesses na~ países dentro da região Amazónica, em qual-
clonais; preparando equipes, no próprio pelo- quer risco -ou em "qualquer situação. 
tão do Exército, de médicos _e dentistas, para Em segundo lugar, esse parlamento deve 
apoiarem as comunidades nativas, como tam- ter a preocupação de bus_car um desenvol-
bém o_utras necessidades, para que Já perma- vimento em harmonia com o meio ambiente, 
neçam em melhores condições humanas. Há em harmonia com Ci ecossistema, com base 
ainda os trabalhos de organização de_ aero- em critérios .técnicos e científicos, porque, ao 

-portos apoiados exclusivamente em aviões, mesmo tempo que queremos, na expressão -
porque é extremamente difícil construir-se ae- do ponto de vista. da declaração conjunta, e 
reportas e_ pavimentá-los apenas contando que se harmoniza perfeitéiffilinte corii O qu.-e 
com o apoio de transporte baseado em Búfa- tem se discutido nesta comissão, um desen-
los, poiS sabemos da sua capacidade Umitada volviriiento, na Amazônia, em que seja respei-
de quatro toneladas por vôo. tado justamente esse equaíbrio de um desen-

. Era este registro que queríamOs fazer, em voMmeitto harmónico com o meio ambiente, 
primeiro lugar em relação à primeira parte mas com base em critérios técnicos e c:ienti-
da nossa ausência da Comissão e nas vfsitas ficas que têm norteado esta comissão. Há jus-
que fizemos nessa ·região e, sobrevoando, tamente a busCa -dos dados técrllcos e cienti-
saindo de Boa Vista, uma área imensa ocu- ficas para orientar justamente uma ocupaçio 
pada por garimpeiros, que calcula-se em cer- racional da Amazônia. 
ca de 60 a·70 mil, nos rioS próximos de Boa Este foi o mesmo ponto de vista que predo-
Vista, antes de Surucucu, dada a -incidência milloi.t na reunião, ein Lima, dos parlamen-
de ouro nessa região. Retomando a Brasília, tares, referente à discussão sobre a formação 
continua_ausente da comissão por uma omis- do Parlamento Amazónico. Mais ainda. O que 
são do S_énado de participar, em Lima, do também temos defendido, aqui é a proteção 
)9 ~contra dos Parlamentares dos Países da às comunidades- ilativas, os seus espaços geo-
Bacia An1azônica, para organizar o Parlamento gráficos e a defesa das suas expressões cultu-
Amazônico. A preocupação, justamente, Vem rais. -
em. função da discussão _que se desenvolve Eraesterelatoqueeuqueria:fazer.Naminha 
a JÚvel muitdia1 com relação a Amazônia, 0 ausência, eu estava justamente dedicado a es-
que está preocupando tOdos os oito países sas -tarefas, todas elas atinentes aos trabalhos 
quehojesãosignatáriosdoTratadodeCoope- que realizamos aqui. Queria, nesta oportunl~ 
ração Amazónica. dade, neste, pequeno relatório oral, dar ciência 

Toda essa matéria vem sendo divulgada e paraos-companhefrosmembrosdestacomis-
difundida pela grande imprensa naCional, no são. 
nosso caso, nacional para os países vizinhos, O SR. PRESJDENTE (Edison Lobão) -
mais na imprensa intemaclonaJ e caracteriza Agradecemos a V. Ext o relato que nos traz 
uma tendência para teses como, por exemplo, e sabemos que, sendo V. Ext dos mais asm:~ 
da soberania relativà, defendida por alguns ex- duas ~ esta comissão, não tendO estado pre-
poentes da política internacional, europeus oU .sente numa ou noutra reunião;teria que ter 
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havido uma causa superior. A explicação de 
V. EX' vem._ portanto, desnecessária, porém 
aumenta os estoques de conhecimentos que 
já temos. 

Está encerrada a reunião. 

9' Reunião, realizada. em 
23 de maio de 1989 

Aos vinte e três dias do mês de maio do 
ano de mil novecentos e oitenta e nove, as 
nove horas e trinta minutos. na sala_da Comi~ 
são de Fmanças. presentes Os Senhores Seria
dores Leopoldo Peres (Pr_esidente), Jarbas 
Passarinho {Relator), Edison Lobão e Áureo 
Mello, reúne-se a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a apurar as denúncias so
bre a devastação da hiléia amazônica e a parti
cipação estrangeira nessas denúncias. Presen
te ainda, o Senhor Senador Dirceu Carneiro. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado 
os Senhores Senadores Aluizio Bezerra, Ro
na1do Aragão, Mário Maia, Odacir Soares, Teó
tônfo Vdela Filho e Nabor _Júnior. 

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos da Comis
são e solicita seja dispensada aJeltura da Ata 
da reunião anterior que, logo ap6s, foi conside
rada aprovada. 

Com a palavra o Senhor Senador Jarbas. 
Passarinho, informa que há cerca de quinze 
dias, tendo concluído o relatório preliminar, 
st,upreende-se com a matéria publicada em 
wn jornal, de que os dados do INPE, estavam 
sendo contestados. 

A seguir, o Senhor Presiçlente_convlda o Dr. 
Vitor Celso de Carvalho, ex-Chefe de Pesquisas 
de Aplicações e Sensoreamenlo. _Remoto do 
INPE. para tomar assento à Mesa. Após o jura
mento inicia seu depoim:ento questionando _ 
11 finalidade básica do relatório INPE/1649/R
PE/103. Ota, ainda, que o trabalho do Dr. Ma
bar, Assessor do_ Banco_Mundial, fez extrapo
lações exponenciais a partir dos ·dados gera
dos pelo INPE em 1980. 

Fmalizando, enfatiza qt.te o relatório apre
sentado ao Presidente da República, ontém 
erros graves e, analisa a questão do indice 
de desmatamento, 1' e 2' versões, bem como 
procedimento alternativo do desmatamento 
pardal, chamando atenção para a análise dos 
resultados e a elaboração na 1' versão do rela
tório. 

Prosseguindo, usam da palavra para inter
pelar o depoente, os SenhOres Senadores Dir
ceu Camerio e Jarbas Passarinho. 

OSenho_r Presidente, suspende os trabalhos 
da Cómissão, até às quinze horas. 

Reabertos os trab<)].hos, o Senha{ Presidente 
convida o Dr. Roberto Pereira da Cunha, Coor
denador do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, para tomar assento à Mesa. Após 
o juramento, inicia seu depoimento apresen
tando à Mesa, nota escrita na qual reflete a 
posição da instituição, sobre os indices de per
centuais de desrnata_mento. A seguir, indaga 
ao Dr. Vrtor Carvalho se a publicação do IBDF 
foi m8quiada usando a mesma tenninologia. 

Com a palavra, o Senhor Relator informa 
ao~ que a Presidência fará, oportuna-
mente, as perguntas por ele formuladas. 

ProssegUindo, passa-se à' fase interpelatória 
quando usam da palavra, pe18 ordem, os Se
nhores Senadores Dirceu CarneirO e Jarbas 
Passarinho. {l_sa, da palavra para prestar alguns 
esclarecimentos, o Dr. Antônio Tebaldi Tar-
dirrl, Técíiico do INPE. -

O Senhor P('esidente~ suspende os trabalhos 
por cinco minutos. 

Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
convida O Dr. Alberto Setzer, Diretor de Meteo
rologia do INPE, para tomar assento à Mesa. 
Após o juramento, inicia seu depoimento es
clarecendo que sua área de atuação, tem sido 
com satélites meteorológicos, especificamen
te para detecção e vigilâncias de queimadas 
Oa Região Amazônica.Informa, ainda, que teve 
uma participação limitada na revisão do pri-
meiro Relatório do INPE. - -- - -· · 

Prosseguindo, usam da palavra para inter
pelar o depoente, os Senho_res Senadores Jar
bas Passarinho e Áureo Mello. 

finalizando,· a· Senhor Presidente convida 
o Dr. Gylvan Meira, para tomar assento à Mesa. 
Ap6s o juramento, inicia seu depoimento te
cendo algumas considerações que dizem res
peito ao Instituto Nacional de Pe_s.quisas Espa
ciais. 

Usa da palavra, para interpelar o depoente, 
o Senhor Senador Jarbas Passarinho, 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presença dos Técnicos do 
lNPE e encerra os trabalhos da Comissão às 
dezessete horas e quarenta minutos e, para 
constar, eu, José Augusto Panfsset Santana, 
Assistente da Comissão, lavrei a presenta Ata, 
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicação juntamente com 
o apanhafriehto taquigráfico. 

ANEXO À ATA DA 9• REaNIÃO DA 
COMISSÃO P,4,RV,MENT& QEJNQ(!É
RJTO, CRIADA ATRAVÉS DO REQ(JEII[
MENTO fi' 1 O, DE 1989, DESTINADA 
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTAç-10 DA HJLÉIA AMAZÓN/0\ 
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA 
NESSAS DE;NÚNCIAS, DESTINADA A 
OUVIR OS SEGUINTES J)EPOIMEN
TOS' DR. VITOR CELSO OIRVALHO, 
EX-CHEFE DE PESQ(JJSA$ DEAPUO\
ÇÕES E SENSOREAMENTO REMOTO 
DQJNPE; DR. ROBERTO PEREIRA DA 
CUNHA, COORDENADOR DE PESQ{ff
SAS. DO JNPe; DR. ANTÓNIO TEBALDJ 
TARDIM, TÉCNICO DO INPE; DR. AL

·BERTOSETZER, DIRETOR DEMETEO
ROLOGIADOJNPEEDR. GYLVANMEJ
RA. TÉCNICODO/NPE. Q(JESEp(JEJU
.Cd COM A DEVIDA AUTORIZAç-10 00 

. SENHOR PRES/lJENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Paasarinho 

([ntegra 4o Apanhamento Taquigráfico 
da Reunião) 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) - · 
Hayendo número regimenta], declaro aberta 
a reunião. 

Concedo a palãvra ao Sr. Relator, Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente, ·sr. Senaâoi- Edison Lobão, eu já 
tinb.a, há cerca de 15 dias, um relatório prelimi
nar, depois de termos ouvido, aqui, os depoi
mentos que foram prestadOs, todos na qua1i
dade de convidados. E-,- quanáci eu pr~etendia 
apresentar esse depoimento ao Plenário da 
Comissão, Sr. Presidente, fiquei surp-reendido 
com uma notícia de jornal, de_ .que os dados 
estavam sendo contestados. · 

Eu h·aviiã chegado a escrever isto aqui: 
Depois do relatório de 1980, que o INPE 

fez em conjugação com o IBDF, o instituto 
esmerou-se no estudo mais preciso que se 
cooh.eç_e, da alteração da _cobertura florestal 
na Amazônia Legal, realizando o Projeto PRO
DIS, de sens_oreamento remoto, utilizando o, 
satélite Landsat. 

A metodologia partiu, inicialmente, do exa
me dos mosaicos das imélgens do _satélite na_ 
escala de I: 1.000.000. 

A partir daí, passou o detalham ente na inter-. 
pretação de imagem na escala de 1:250.000. 
Foi estabelecida a diferença entre uso da Terra 
e desmatamento, queimada e desmatamento, 
dado.que todo desmatamento é uso daJ erra, 
mas nem toda queimada provém de desrna
tamento. 

As ár_eas agrícolas, na área periférica da flo
resta úmida, por exemplo, as savanas, .nã-o 
foram consideradas .quando queimadas_, pois 
a são, imemorialmente, e não resultam çle 
agressão à floresta. 

A área de estudo para manter a unidad_e 
de referência e permitir as séries históricaS 
foi a mesma, desde o primeiro sensoreamento 
remoto feito à Amazônia Legal, de cujo côm
puto foram devidamente excluídas áreas, que 
a ela não pertencem;- existentes nos EstadOs 
de Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, resul
tando considerar a Amazônia Legal como ten
do 4.906.784,4 km2 de área Sobre e:l;;t fQi feitO 
o estudo. 

Os números obtidos no rela_tóriO de 1975, · 
feito em convênio com o lBD_F. _foram~ retoc.a-_ 
dos para compatibilizá-loS -com-- a área física 
das uriídades federativas, fcirfleddas pelo 18-
GE, Diretoria de G_eociêilcias - 1989. Daí, 
alguma diferença a cOnsiderar, inclUsive quan
to "à sUperfícir dâ -Am-azôhiá Legal que, em 
lugar de 4.975.527 .km2

, passa aos 4.906. 784 
citados. 

Vale considerar,- entretanto,- a p"rOQressãO 
dos índices de desmatamento ao longo dos 
anos.· 

Até 1975 - e eu me baseei, nesfe reléifório, 
até o chãmado primeiro dOi:tiineiito apresen
tado aqui pe_los cientistas do INPE, depois é 
que recebi êi'seQUndo, que é Objeb.de uma 
tentatiVà nossa de apreciaçâo -- =, 0;.336% da 
região Norte e 0,564% da Amazônia Legal. 
Depois, respectivamente: 1978---0,336% 
passa para 0,873% e o 0,564% passa para 
1.521% 

Em 1980 - Região Norte: 1.383% e na 
Amazônia Legal2.447%. 

Em 1986 -Região Norte: 3.115% e na 
Amazônia Legal 4.359%. 

Atendendo-se para o cresdmento desses 
índices de d~atamento progressivo, vê-se 
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que a depredação da floresta ê uma .constante, 
passando, na região Norte, em 1975, de 
0,336% para 3.115%, dados do INPE, em 
1986, cresceu, portanto, 9,27 vezes, ou seja, 
827%, em pouco mais-de uma década. 

Considerando-se os b1dices para Amazônia 
Legal, o cresdmento de desmatamento, no 
mesmo período, foi de 673%. 

Otegamos, então, aos dados mais recentes, 
que são o resultado do último traba_lho do 
INPE (o úhimo, agora, é o penúltimo), embora, 
no meu entender, os dols documentos não 
tenham grandes discrepâncias. 

Diretamente solicita4o pelo Senhor Presi
dente da República, diante da ofensiva interna
cional doS ecologistas sobre o desfloresta
mento da Amazônia, os números achados pe
lo INPE são: para a Região Norte, 3,921% e 
para a Amazônia Legal 5,124%, o que fica 
muito abaixo dos 8% estimãdos pelo Dr. 
Schubert. 'dos 12% citados no relatório, que 
não é .do Banco Mundial, porque se faJa. sem· 
pre, Relatório do Banco Mundial, mas é de 
um assessor do Banco Municipal, e, aqui, 
quando o Dr. Roberto Cunha leu o documen
to, em inglês, inclusive, o Banco se exime de 
ter responsabilidade naquele relatório, e dos 
15 a 20% pretendidos pelo Sr. Lower Joy, 
num artigo que recolhi da Folha de S Paulo, 

A explicação do JNPE; para a divergência, 
consiste em que os dados internacionais fo
ram projetados, a partir do levantamento de 
1978, resultando curvas de crescimento teóri
cas, obtidas através de projeções matemáticas 
de taxas de desmatamento, considerando 
equações exponenciais, projeções que fica
ram muito além da realidade. 

Vale ter em consideração que, se as proje
ções exponenciais tivessem sido realizadas, só 
para citar um exemplo, Rondônia já estaria 
totalmente desmatada no ano de 1988, pois 
o índice projetado é de 107,8%, enquanto que 
o INPE afirma que _esse Estado, por sinal, màis 
afetado, em termos de desmatamento, é de 
!2,6% 

Parece indiscutível, como sustenta o Profes
sor José Goldemberg, que tais projeções que 
os cientistas usam possam conduzir a erros 
sérios. 

Para ter-se outra comparação expressiva, 
utilizando-se essa metodologia, o assessor do 
Banco Mundial concluiu que em 1988 já esta
riam devastados cerca de 600.000 km2

, da 
Amazônia Legal, quando o valor rea'l, para 
1988, é pouco mais de 251.000 km2

; isto, 
antes da discrepância que apareceu. -

O que interessa, fundamentalmente, a est~ 
Comissão, porém, é" esClarecer as dúvidas le
vantadas a respeito do desmatamento da flo
resta. Este é o nosso objetlvo aqui, a floresta 
tropical úmida, que tanto tem sido objeto de ... 
preocupações internacionais, a ponto dé o 
Presidente da França propor que sobre elas 
a sobei-ania brasileira seja relativa. 

Por isso, a nossa análise deve levar em cón
sfderação o valor rea1 da ,floresta desmatada 
e o quanto isso significa em relação·à super
ficie coberta pela floresta. Oaro que não inte
ressa a área, cujo revestimento florfstico, não 
é coincidente com a Heléia Amazônica. Faltam 

números precisos sobre qual seja essa área 
de floresta. 

Como vfrriOs, varia entre 260.000.000, que 
é o dado da Sudam, da Dr" Clara Pandov, 
e 350.000.000 de hectares de Lúcia Pires. 

O INPE, em 1976, (e eu tirei esses dados 
do documento original do INI'E) trabalhou 
com 280 milhões de hectares para a floresta 
tropical 
• Ora, como o total da suferfície da Região 
Norte _é de 3.574.238,5 km , segundo os últi
mos números com que trabalha o JNPE. con
cluiwse que a floresta tropical cobre 78,3% da 
região. 

O qu~ fiz? Peguei os dados do INPE, tomei 
a Região ,Norte como numerador, e, como 
denominador, a Amazônia Legal. 

Então, a Região Norte, que, para nós, é 
aquela, onde, praticamente, se identifica a 
existência da Hiléia Amazônica, eram os dados 
que possuíamos no Exérdto, no passado, da
dos apenas estimativos, davam 80% da região 
corno coberta de Horesta. Pelos dados do IN
PE, deU 78,3% Esse número está muito próxi
mo aos 80% historicamente considerados pe
los geógrafos que estudaram a Região Norte, 
no conceito do Conselho Nacional de Geo
grafia. 

Mas há, qui, uma diferença: primeiro, é que 
a Região Norte não é, toda ela, coberta de 
floresta, c__omo s_e viu; são 78%, apenas, de, 
floresta. Mas há uma parte da Amazônia Legal 
onde existe a floresta. No Maranhão, de V. 
~. Senador Edison Lobão, inclusive, até, 
acho que até o Vale do Mearin, é floresta ama
zónica, o Tocantins, uma parte é floresta, Mato 
Grosso também, uma parte é floresta. E estes 
Estados estão retirados da Região Norte, por
que pertencem, que eu diria, mais de natureza 
pOlítica, para incentivos fiscais, da concepção 
da Amazônia Legal. 

Isto posto e tomados esses números como 
cdhfiáveis, teríamos que 140. 163,72 quilóme
tros quadrados de desmatamento detectados 
na·região Norte, dados do JNPE, se todos eles 
tiveSSem inc_idido sobre a floresta, hipótese 
que abandona o uso da terra nos campos 
naturais da Região, representariam 5% da flo
resta abatida e não 3,9% oferecido pelo lNPE. 

Esse número ainda precisaria de aperfei
çoamento, pois, como eu citei ainda há a pou
çó, ~ hi_léia ultrapassa a região Norte desse 
conceito, uma vez que ela existe em partes 
do Maranhão, do Mato Grosso e de Tocantins. 

Em. conseqüência, seria importante para o 
noSso estudo - era o qUe eu iria propor há 
15 dias- que se tivessem, primeiro, a super
fície exata coberta pela floresta equatorial no 
Brasil; segundp, o valor real de alteração dessa 
superfície _até agora aí sim caberia a frase do 
Presidente_ desde Pedro Álvares Cabral até 
agora, para terrnos uma idéia c_orripleta do 
que é que nessa flOresta foi realmente desma
tado. Quando estávamos concluindo a pre
sente ap'teciação, datilografada por mim mes
mo, Sr. Presidente, SrS. Senadores, surgiu, en
tão, na Folha de S. Péiulo, uma informação 
de que o relatório prova fraude nos dados 
da Amazônia. Da. leitura que fiZ, por um erro 
do Gabinete da Uderança, não há a data da 

FOlha, Gerente do JNPE culpa Samey Por ma
quiagem dos dados, Victor Celso de Carvalho. 
39, A Folha de S. Paulo imita a impiensa ame
ricana. Mas, como se trata do Dr. Vítor, 39 
o deixa muito feliz. Mas, quando se trata de 
mim, que -tenho 30-a ·mms, eu sou-obrigadO 
a dizer que estou no !lltimo ano da década 
de 60, para evitai ·mal-entendidos. 

Ent~Q:. Gerén~é âo Departamento de Pes
quisa e Aplicação de Assessoramento Remoto 
do tNPE diz, em nota -distribuída na ~e~-feira, 
entre-técnicos do órgão, que "O Presidente 
da República investe recursós consideráveis 
para divulgar o índice de desmatamento ma
quiado', que, ao invés de sanar dúvidas, desa
Credita ainda mais o País nó cenário interna
ctOriat". Estou muito "àcostUffiadO na ininha 
vida política a 1er entre ãspas o que nunca 
disse. Mas, às vezes, as aspas correspondem 
do que nós dizemos também. Então, eu parei 
o trabalho aqui e sugeri ao Presidente que 
ouvíssemos, para um relatório final, o Dr. Vic
tor Celso de Carvalho e déssemos também 
oPõrtunidãde- -Para, numa m-esa-redonda que 
nós fiZéSsemos aqui, já que o problema agora 
é interno do lNPE, chegarmos a um esclareci
mento final. É eVidente que vamos che"gar a 
um esclarecimento sobre a metádolàgia ub1i
zada e sobre os_ dados referentes à Amazônia 
Legal, mais do que aquela que eu pretendia 
que era da floresta isolada em si. De maneira 
que, com isso, Sr. Presidente, penso que pode
mos encerrar esta Rarte e passar à apreciação, 
agora não mais coino convidado,_ mas como 
depoente. 

O SR, PRESIDENTE (Leopoldo Per.es) -
Peço que compareça perante a Mesa o Dr. 
Victor Ceisõ·ae-carValho. -- -

Dr. Victor, o art. 342 do Códig9 Penal dispõ~ 
sobre as penas de falso testemunho. V. S!jura
rá dizer a verdade do que souber e lhe for 
perguntado. Rej)ita comigo o juramento: -

O SR. vfCrOR CELSO DE CARVALHO -
Juro dizer a verdade, nada omitindo do que 
seja do meu conhecimento sobre quaisquer 
fatos relacionados com a investigação a cargo 
desta Comissão Parlamentar de lnquéfito, 
dente das penas que a lei comina ao criri1e 
de falso testemunho. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Queira tomar assento e usar o microfone._ 

Com a palavra o Dr. Victor Celso de Car
valho. 

O SR. VICTOR CELsO DE CARVALHO -'-. 
Estou vindo perante esta Casa como fruto da 
minha indignação como homem, em primeiro 
lugar como cidadão, em segundo lugar como 
profissional e em ~rceiro lugar como ex-chefe 
do Departamento de Pesquisas de APliCações 
e Sensoreamenfo Remoto do JNPE. lildigna
ção como chefe, por ver que um trabalho duro, 
responsável e que procurou ser o mais Correto 
possível diante das limitações que nos foram 
impostas a nível de prazo para a sua execução, 
traba1ho que envolveu alguns elementos, até 
nos. feriados, sábados e domingos, fugindo 
da sua rotina normal e, que foram surpreen
didos pela forrna como foram divulgados, não 
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propriamente os dados, mas a torma como 
foram divulgados os dados do seu trabalho; 
como profissional, pela minha preocupação, 
como cientista, com_ o rigor científico com 
o qual os dados resul@ntes de um trabalho 
oomo esse deveri.~m tec ~ido ~laborados e 
apresentados.; como cidadão, por ver que a 
sociedade nacional, com as informações di: 
vulgadas pela imprensa, estava sendo induZida 
a interpretar erroneamente os. fatos concretos 
sobre a Arnazônja Legal. _ 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para 
dízer que eu retiraria e pediria desculpas por 
quàiquer ofensa que eu possa ter feito à Presi
dência da República. O documento, na forma 
como foi divulgado, correspondia a um docu
mento_que eu pretendia ser de divulgação res
trita dentro do INPE çqmo instituição, docu
mento este que eu distribtJí para os meus cole
gas de trabalho, inclusive na sua_ forJ!I_a de 
apresentação eu me dirigia aos meus colegas 
de trabalho. 

O que eu pretendo apresentar aqui é um 
resumo_dos fatos _sobr~ a questão de d_esmata
mento_da Amazônia, onde eu destacaria qua
tro pontos principais do que seria a solici~çáQ 
presidencial ao INPE. O primeiro aspecto seria 
a exe_c_uç_ão de um serviço. O segundo se refe
riria ao fato de que Sua ~_elênc_iª pedia que 
o INPE executass~ o ~ervi'ço de_ obter esses 
dados e que o INPE fiZesse um estudo deta
lhado do problema, fizesse uma análise exaus
tiva dos dados que tivesse disponível e que, 
obviamente, apresentasse_ r_es.uJ~d,os confiá
veis para a sociedade .. 

Vamos analisar cada um _ dess_es itens. O 
primeiro aspecto seria a exeCução do. ::;erviço, 
aqu~ eu questionaria a finalidade básica do 
instituto de pesquisa. Sei que este tema é ex- _ 
tremamente polêmico, que vai encontrar den
tro da própria sociedade, _dentro_ c;la própria 
comunidade científica um~ .. ~rie de questio
namentos do que seria realmente a finalidade 
básica do instituto de pesquisa. Eu diria que, 
basicamente, a função principal do instituto 
de pesquisa seria o·"desenvolvimento da pes
quisa básjca e aplicada. Em segundo plano, 
acho que poderia ser-colocado como instituto 
de pesquisa o IPT de São Paulo; seria uma 
preocupação mais de desenvolvimento tecno
lógico, mas acima de tudo Í$0 teríamos de 
ter essa seriedade cientif]ça,_ SQ -para ilustrar, 
tirei uma transparência da capa. da folha de 
rosto do trabalho de J 98_0, áõ INPE, que é 
a forma básica, a forma padrão como o INPE 
apresenta os seus resultados de trabalhos 
científicos e vou_utili~r_ d_y_@(rte a- exposição 
praticamente todo ·o relatório anterior, de 
1980, do INPE para mostrar. 

Este seria o relatório, for elaborado em_janei
ro de 1980, resultante_de um convênio entre 
o IBDF e o lNPE, onde a função principal 
naqu.§le momento era treinar os técnicos do 
IBDF para que eles executassem es&e tipo de 
serviço, que ainda estava eni desenvolvimen
to, mas que dali para frente eles_ o executas
sem. Então, tivemos pessoas dessa equipe 
aqui, que fizeram mestrado em Sensoreamen
to Remoto dentro do INP~ e que trabalharam 
alguns anos c_onosco, ·Já em São José dos 

Campos e depois fora·m trazidos para Brasília 
e continuaram, ou deveriam_ ter continuado, 
trabalhando sobre o assunto. Então, desta 
equipe q-ue fez este _reliltório, teríamos duas 
pessõaS- atualmente do INPE, que seriam o 
Antonio Tardini e o_ Davi Lee. 

Diria que é um trabalho de apresentação 
simples, bem objetivo e não vejp por que o 
relatório que foi divulgado não poderia ser 

· igual, pois o número de páginas do relãióriO 
atual é ínclusive superior, e uma forma padrão 
de apresentação de trabalho cientifico. EstOu 
tirando o item "conclusões e recomendações" 
deste trabalho, chamando a atenção dos se
nhores para o que já continha naquela época, 
qual era a nossa intenção, a preocupação que 
vem desde aque_la época. Primeiro, a taxa de 

-- íncremento deve ser considerada muito eleva-
da - 179,88% nos últimos tl-ês anos com 
recomendações, que acho extremamente im
portante - •• ~ pela comprovada eficiência da 
nova abordagem desenvolvida por esse pro
jeto com utilização de imagem de satélite reco
menda vigilância constante nas áreas críticas". 
Em 1980, pcii um documento oficial era reco
mendado que fosse feito esse tipo de trabalho, 
trabalho de campo que visa dirimir dúvidas 
quanto à caracterização do desmatamento fei
ta pela interpretação visual. Então, desde 
àquela época, havia a preocupação de que 
seriam necessários trabalhos de campo para 
dirimir dúvidas quanto à caracterizaçãO, não 
seria para fazer uma verificaçáo exaustiva; e 
monltoramento dos projetas mais expressi
vos, na região, partindo-se posteriormente pa
ra uma fiscalização de âmbito ma1s geral. En
tão, ·a solução para o problema estava dada 
ef!1_1980 e o órgão que tinha a resp-onsa
bilidade de fazer esse trabalho ·de rotina não 
o fez.. e eu diria extrapolando a minha compe
tência que tenho a impressão que, na realida
de, não se queria que o órgão, no caso o 
IBDF, ~xecutasse a sua tarefa. Tenho acompa
nhado muito a vida do IBDF, não na intensi
dade que gostaria, mas tenho algumas infor
mações e o que pude- apurar é que os técnicos 
trabalham de uma forma extremamente des
nJ;otivada, os salários são irrisórios, as dificul
dades_ financeiras são incríveis, não se tem 
recursos nem mesmo para pagar um guarda 
florestal_. que vá tomai- conta de uma proprie
dade qUe é da Nação, em nossa$ reserv:a.s 
ecológicas. Acredito que isso cabe reaJmente 
aç Governo,' que cede a pressões económicas, 
_que são muito fortes, principalmente neste se
ter, e que impedem que órgãos como esse. 
-criados para executar e_~ política flore_stal, 
náo ()_façam de maneira adequada, 

Aqui, _também, em 1980, já se falava do 
seitso~: TM? Com_triota_rnetros de __ resolução, 
~ o problema já estava basicamente equacio
nado. Os técTiico estavem treinados, a meto
dol_ogia estabelecida, e a partir-daí, considero 
que o INPE havia cumprido o seu papel E 
reall"!l_ente, foi o que aconteceu, o_lNJ:?E. a partir 
d~quela época, se retirou desse çenário só 
r~parecendo nesse mom~nto. Ness_e relató
rio também já se falava no grande interesse 
que a Amazônia tem despertado, gerando po
lêmlcas quanto J sua forma de ocupação. Es-

tamos diante de um fato que ocorreu há prati
camente dez anos. Hoje, temos exatamente 
o mesmo fato se repetindo sem que nenhuma 
providência palpável, concreta, tenha Sido to~ 
mada nesse sentido. Chamaria a atençãõ--de 
que naquela época foram trabalhados com 
dois perfodos diferentes e áreél desmatada de 
toda a Amazônia Legal. 

Rapidamente, acho que cobri a questão da 
execução do ®!ViÇo e a minha posição a res
peito desse tipo de trabalho feito pelo INPE. 

O Segundo item seria a questão_:d~ um estu
do detalhado. Vou analisar _os fatos, não _vou 
concluir, mas deixo aos senhores tal responsa
bilidade: Prazo total máXíriió para execução 
do trabalho: um mês. Obviamente, sabemos 
que tinha comprometimentos metodológicos 
ínseridos dentro_ desta proposta fsso era fatal, 
era im-possível não_ se. ter. ess~ c_omprome-
1imento metodológico. Existia uma- série de 
fatores e quem trabalha ~ áreª-_sabe que a 
região amazónica é Uma região problemática 
a hlvel-de obtenção de imagem, a cobertura 
de nuv~ns é intensa,. para se c_onseguir uriia 
Cõbifrtul-a-cte -toâa a regiâO é pratiCamente im
possível. Porém. esse prazo máximO- de um 
mês não significa que o trabalho_ de interpre
tação contagem e avaliação de área s.eja feito 
neste· prazo. Na realidade, foi executado no 
prazo máximo de doze dias, ou seja, serpente 
oito dias úteis. Não estou dizendo _que não 
teve proflSsional que tra_balhou no feriadp, no 
final de semana; mas ~Stou dizendo~ e posso 
afirmar, que nem todos trabalharam no feriado 
ou no final de semana. O que estou apresen· 
tando, no momento,. como fiZ ó juramento, 
são informações que disponho; posso estar 
cometendo orrtissões ou. erros por conta de 
não ter sfdo bem-informado. Confesso tam
bém que realmente, não participei em ne
nhum momento durante essa operação, eu, 
como chefe de departamento, limitei-me a 
obedecer à de_c_isão da instituição que queria 
que· o trabalho fosse executado. Socialmente, 
acho que o trabalho_tinha uma relevância ln ui
to grahâe. E, de minha parte, apesar de eu 
ter conhecimentó desse compr_ometimento 
metodológico, e que isso iria implicar perda 
de rigor cienbTtco, eu_ achei que, apeSar de 
tudo, deverfamos executa~: _o _tra_balho. E traba~ 
!hei diante dos meus liderados,-para que O 
trabalho fosse executado da melhor forma 
possível. 

Foi grande ~ ·qua~tidadé de .d.3dos com_ ·que 
se trabalhou, fazer a tarefa, vamos dizer, na 
siWação otimista de doze dias, fatalmente te
rfamos comprometimento na precisão. I:. in
questionável que se tem comprometimento 
na precisão dos valores que foram apresen-
tado-s.-- -- -· - _--- . , 

A equipe de tnterpretação e contagem de 
avaliação diária _era constituída de vinte e um 
pesquisadores do Departamento de Pesquisas 
e Aplicações, sendo seis técnicos, dois da 
CQI,_ C~ntrç> de Orientação Técnica, e a Fun_
dação, administrada pelo INPE, participando 
com ·quatro elementos. -~eriam, na realidade, 
vínte e sete pessoas trabalhando nessa equipe 
de interpretação de contagem diária. 
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O produto utilizado, realmente, foi _o melhor 
que poderiamos ter, com projeções.coloridas 
(normais}, bem mais Laudsat, quer dizer, imi· 
tando uma foto colorida normal, trabalhando 
com sensores, com dados, ·com resolução de 
trinta metros, trabalhando com a banda 3, 4 
e 5 do sensor TM, na escala_ de 1 para 250 
mil, que dá aí uma imagem de 1 por 1 metro, 
que já por si apresenta alguma dificuldade 
de manuseio, vamos dizer assim. 

Com isso terminamos o segundo item. Pas
samos então para o terceiro, que seria a aná
lise exaustiva. 

Começarfalnos pela questão: área de estu
do. 

Nos primeiros 11 dias, ou seja, de 7 a 17 
de março de 1989, ã nossa- áiea de estudo 
era apenas a região Norte. Por que ela apenas? 
Como o prazo era reduz! do tínhamos que pro
curar otimizar o- máximo a nossa precisão, 
ou diminuir ao máximo a nossa imagem de 
erro. E se trabalhássemos somente com a re
gião Norte teríamos, prat!camente, s6 flores~ 
tas. Então nos eliminariam uma série de pro
blemas que ocorreram nessas áreas de con
tato, nessas áreas de tensão ecológica, que 
é a passagem da floresta para·o cerrado, E 
isso, então, torno a afirmar, perdurou durante 
os primeiros 11 dias, nesse pertodo,a informa
ção que tinha no meu departamento, era que 
iriamos trabalhar com a ~:_egião Norte. 

O segundo item seria -mais tarde_ nós 
vamos ter um detalhamento de prazo, e em 
seguida se tomou a decisão de que seria utili
zada a Amazônia Legal, estabeleceu-se e esco
lheu-se que essa Amazônia Legal seria aquela 
da Lei n9 1.806, de 6-1-53, e calculou-se de 
uma forma que nâo considero dentro do rigor 
científico, acho que o órgão que poderia fazer 
esse trabalho, com rigor científico, seria o IB
GE. Calculou-se e (oi_ dito, sensaciona!istica
mente, na imprensa que esse valor aqui tinha 
sido descoberto- pela primeira vez. e que era 
também um dos grandes resultados a que 
o INPE tinha Chegado, 

QUe área então seria essa? Ela c.oJrespon
deria exatamente ao mapa que foi apresen
tado no relatório, eliminando parte do Estado 
de Mato Grosso, conforme dizia a lei. 

Outra consideraçãO seria a Amazônia Legal, 
segundo uma lei mais recente que, automati
camente deveria substituir a anterior, 5.176, 
de 27-10-73. E a lei complementar de 
31-11-77, que foi estranhamente utilizada pelo 
INPE em 1980. Esse relatório considerava a 
área· da AmazÔnia Legal com esta área aqui. 
Então, vamos ver o· relatório do INPE da época. 

Aqui está: tendo sido seleclonada a Ama
zônia Legal com urna área de 4 milhõeS~ 975, 
527 quilômetros quadrados. Por que, de re
pente, mudar~se um critério que foi dito pelo 
próprio Senador, que seriam obedeser os 
mesmos critério!> utilizados no relatório ante
rior? Então por que -mudãr essa área? É a 
primeira questão. Vamos chegar a um maior 
detalham ente. 

Aqui está o mapa de localização, só. para 
reafirmar a inclusão do Estado de Mato Gros
so, também uma. figura daquele relatóriO. E 
aqui está uma tabela também publicada· na-

quele relatório, onde tínhamos a área em qui
lómetroS quadrados das diferentes unidades. 
Continuo estranhando, realmente, no relatório 
de divulgação recente do_ JN~E esses valores 
todos foram alterados, dizendo que a informa
ção tinha vindo do IBGE, em 1989. Não ques-. 
tiono isso, mas ainda não vi isso publicado. 
~u gostaria de ver um artigo do IBGE. real
mente publicando_ esses novos valores, e expli
cando _por que foram modificados. 
• Essa grande discrepânCia: aqui seria porque 

_no 9~tr<? re~t6río incluiria o Estado todo, aqui 
somente parte do Estado, e o to_tal obviamente 
teri~ qUe mudar em conseqüência de todas -
essas alterações de valores que foram reali
zadas. -- --

Em termos da análise exaustiva, em termos 
de área de estudO ilão foi uma análise exauS
tiva. Eu poderia dizer ísto aqui. 

Vamos partir agora para as imagens utiliza
_das.Dlotal necessário de imagem para cobrir 
essa Amazônia Legal seria de 2-34 imagens. 
Eu nãO me dei ao trãbalho de contá-las. Mas 
o rehit6rio 8ntei"i6f dO -lfWE, de 1980, dizia: 
_o_ númer.o total de pontos necessários para 
C'Obrír toda a região estudada é de 234 ima
gens. Nós tivemos uma redução agora, e con
tinuamos, no relatório do INPE, com o mesmO 
valOr d€: 234. Vamos mergulhar mais a fundo 
na questão. 

Aqui está um mapa da distribuição das ima
gens utilizadas. Vou apresentar rapidamente 
um outro mapa, que mostrava também no 
primeiro relatório de 1980, áreas críticas de 

- concentração de desmataitlento, essas ima~ 
gens tinham importância, tOda essa área tinha 
importância como áreas críticas de alteração 
da cobertura vegetal. Então, nós teríamos 
aqui, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5 imagens a mais. 

VãmOs eXaminar a questão ainda do exaus
tivo a nível de imagem, quanto à cobertura. 

Essa área aqui do N:re, correspondente a 
5 mil, 960 qu~ômetros quadrados não foi ana
lisada neste presente trabalho- estou lit!Jando 
com l0rrri8_ções que recebi, oficialmente, do 
próprio INPE. 

To da essa região, toda essa área na realida
de, não foi analisada de forma exaustiva. Ela 
foi analisada à partir de ur:n mosaico, na época, 
de um para um mllhão, preto e branco, elabo
rado e que mostrava a Região Norte com as 
imagens distribufdas, e que corresponderiam, 
de 1984 até 198_8_ .. Quer dizer, não era um 

- mosaiCo correspondente ao anO de 1988. 
Quando analisamos, e o Senador o colocou 
muito bem, a dinâlnica que é essa região ama
zônfcã, nãO poderims considerar ess_e_ tipo de 
análise como sendo exaustiva. 

ilrn outro aspecto, se analisarmos_- tiran
do aqui essa questão de Mato Grosso - o 
probJema das queimadas recentes, que vão 
ser publicadas aaora no novo relat6Ji9 do lN· 
PE sobre a questão de queimâdas, ela~ ocorre
ram em 1988', nessa região, <!:lqui e a<iui. Não 
estou di~ndo que isso tudo foi queimado, 
mas foram detectadas queimadaS aqui, ali, 
aqui, aqui e que não forain interpretadas. Rea
firmaria que não foi ~ita uma análise exaustiva 
das imagens. 

Aproveitando a figura, aqui estão as ima~ 
gens entregues para a interpretação em ·conta
gem de avaliação diária: o que_ está em azul, 
e que correspondeu a 49 imagens, foram en
tregues aos fatos.:..... intérpretes ou aos intér
pretes, em 20 de março, o que c::tstá em ama· 
relo foi entregue em 27 de março, e foram 
35 imagens, então, teríamos aqui as áreas em 
amarelo, e o que está em vermelho foi entre
gUe no día 29,_ sendo que o prazo final para 
a entrega dos dados, quer dizer, o resultado" 
da interpretação e a contagem de pontos_serla 
no dia 31 de março. 

Acho irriSóriO, mas pela infofinã"ção que re
cebi, teriam os trabalhado com 100 imagens, 
foi o que consegUi Contar. No _novo relatório 
consta ser 101, mas só consegui encontrar 
1.00 imagens. Posso estar, por falta de infor· 
masão,_on'litindo_uma imagem. 

E importante que- como o nobre Senad_or 
disse -_não s~ confunda queimada .com des
matamento, mas parã mO SEi' ar"-aqui, em um 
quadro. de_ 1987, o que se queirn_ou dentro 
da Amazônia Legal. Tudo o que está aqui, 
em vermelho, foram áreas em que ocorreram 
queimadas no ano de 1987. E o que está 
em amarelo, como já mostrei, corresponderia 
ao que foi queimado em 198.8. 

Então, no total necessá.rlq de 134 imagens, 
foram ub1izadas cem -coloquei essa interro
gação porque existe um~ imagem que está 
perdida aí -, a porcentagem re~l é de 41%, 
querdizer, somente 41% da área total foi anali
sada de forma exaustiva realmente, e a "pre
missa básica para f~er~se dessa forma seria 
o desmatamento nulo nas demais imagens 
porque já vimos, é uma premissa que está 
sujeita a erros.-

QuantO·~ queStão das ·dataS daS imagenS, 
para afirmar~se que estamos trabalhando com 
desmatamento até 1988, teríamOs que anali
sar imagens de 1 988; então, todas aSirhagens
deveriarn ser dessa éPoca. e, na realidade, 88 
imagens eram _ _de 1988 e_doze variavam_d~ 
1984 a 1987, o que dá um<J porcentagem 
relativa de 88% ·.desse universo, já red~do, 
em que foram utilizados de 1988. 

Acho que isso aqui já foi um excelente resul
tado. Realmente reconheço que foi algo como: 
Deus é. brasileiro. Deus é brasileir9, porque 
permitiu que n~ floresta Amazônica, em 1988, 
que é uma região extremamente problemá
tica, a nível de cobertura de nuvens, se 'obtives
sem 88 imagens sem cobertura de nuven.s. 
com condições óe se:rem trabalhadas. Não 
digo que todas não tiveSsem cobertura de .nu· 
vens. 
• Com- isso 'Eú1Cefrãiiios ess?l questão da ãná· 

Use-exaustiva e deixo aos Senhores uma con
clusão mais CQplpleta. 

O qUarto item seria a questão de resultados _ 
confi6veis. O objetivo do serviço - pelo me
nos acho que seria o grande enfoque - ~ra 
contestar a ~ de desmatamento apresen~ 
ta do pela comunidade internacional,, de 12%. 
Retiraria, realmenle, o Banco Mundial, que, 
inclusive, nao acho necessário, mas, em sínte
se, seria essa a grande mota que motivou a 
realização de um tal trabalho. 
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Malisando o trabalho do DNMAA e a pró
pria interpretação que o INPI deu aos dados 
dele, a partir das curvas que estabeleceu -
que vamos ver mais tarde -, diria que ele 
fez extrapolações exponenciaís a partir dos da
dos gerados pelo INPE-IBDF, de 1980, aque
les do Relator, e do Philip Fearnside.lsso seria 
o que foi aquele trabalho. Então, ele partiu 
de dados concretos -:- que vamos analisar 
mais tarde, com detalhes -. que induia toda 
a Amazônia Legal, que inclui a toda a alteração 
da cobertura vegetal, para chegar a esse valor 
de !2%. 

Nesse trabalho do INPE, de 1980, utillz.ou 
a Amazônia Legal com quatro milhões nove
centos e setenta e cinco _mil, quinhentos _e 
vinte e sete quilómetros, incluindo todo o_ Esta
do de Mato Grosso._ 

E o relatório de divulgação, de 1989.-utilizou 
a antiga definição de Amazônia Legal, calcu
lando o valor_ de quatro milhões novecentos 
e seis mil, somente parte do Estado de Mato 
Grosso. Não saberia explicar o porque disso 
aí. Porque tanta confusão em cima de coisas 
que, para mim, são relativam>?nte simples e 
que uma análise, vamos dizer, mais criteriosa, 
honesta chegaria a bem informar, realmente, 
à comunidade. 

Não gostaria de entrar neste_aspecto, mas 
sou obrigado a entrar, que é a questão de 
aíticas metodológicas. Aqui está um quadro 
do andamento da operação de desmatamen-
1o, conforme - tomo _a frisar - as iriforma
çóes de que disponho. 

Em seis de março, numa segunda-feira, foi 
feita uma operação-avaliaç~o de desmata
mento da Região Norte, em Mosaico. Foi, para 
mim, um absurdo, foi, realmente, um absurdo 
e no momento em_que Isso ocorreu não estava 
presente. Mas, sem o meu conhe_cimento e 
a minha participação, foram chamados ele
mentos do meu departamento para ir até um 
saguão de recepção ao usuário, onde ~stava 
exposto o mosaico da Região Nort_e.__Esse mo
saico foi retirado da parede e, ali, numa opera
ção que não cabe identific_ar, tentou-se chegar 
a um resultado de desmatamento para a Re
gião Norte, apesar de todo o questionamento 
que foi feito pelos técnicos. Mas, aí, não há 
viabilidade técnica para realizar esse tipo de 
trabalho. Mas, por uma imposição autoritáriã: 
quero essa informação e vamos analisar. Fica
ram até de madrugada analisando, felizmente 
para a sociedade e para o próprio INPE tínha
mos dados que_foram obtidos exatamente na
quele dia, em que dava o desmatamento do 
Acre e Pará, feito pelo IBDF, viu-se que o resul
tado a que se chegou era realmente absurdo. 
Então, Jogou-se fora, vamos dizer, não se ex
pôs aqueles dados a quem seria de interesse. 

No dia s_ete, terça-feira, foi tomada a decisão 
de participação do departamento que eu che
fiava, nessa operação, tomo a fr!sa·r, somente 
englobando a Região Norte. Dali, uma reunião 
com-os meus líderes de grupo, dentro do de
partamento existem três grupos: Agronomia, 
Aoresta, Geologia e Análise Ambiental, com 
-as- Hderanças de cada grupo foi discutido o 
problem~, com a presença _daquele que seria 
designadb comc~f gerente do projeto e opera-

ção e o_ coordenador do programa. Ficou deci
dido que o departamento participaria dessa 
operação de desmatamento. 

No dia quinze, quarta-feira, oficialmente foi · 
feita uma solicitação ·a mim para a reserva 
de sala, equipamento e pessoa:, eram quinze 
elementos somente, porque só tínhamos aRe
gião Norte, e somente no dia 17, sexta-feira, 
que se tomou a decisão oficialmente, também, 
de aumentar a área para a Amazônia Legal 
e, conseqüentemente, aumentar o-pessoal, 
vinte e uma· pessoas, e, conseqüentemente, 
o 1}-Úmero de imagens. Isso foi_np dia 17. 

No sábado, foram r~cebidas as primeiras 
imagens, 49, no domingo, (;om um esforço 
realmente extraordinário, obviamente com 
comprometimento metodológico, sem uma 
precisão cartográfica real, fez-se a delimitação 
de limite geográfico e a eliminação de áreas 
de superposir;ão de imagens. Então, na seM 
gunda-fe!ra esse pacote de imagem junto cotri 
o_que nós chamamos over layou papel ~cetato 
com esse limite estabelecido foram entregues 
aos técnicos para que fiZessem a interpretação 
de contagem de pontos, então, eles tiveram 
segundaMfeira, terça-feira, quarta-feira, na 
quinta-feira foi feriado_, depois, sábado e do
mingo, não digo que não houve trabalho aqui, 
mas, afirmaria que nem todos trabalharam 
neste período. 

No dia 27, segunda-feira, foi então tomada 
uma outra decisão- estou criticando a meto~ 
dologia, então, estou explicando o que aconte
ceu- alterou-se a metodologia original.e to
mou~se a decisão de separar desmatamento 
recente do antigo. 

Pos_s_o entrar no mérito, acredito que vá fazê. 
lo J11ais adiante, fnas, não nesse_- momento, 
poderiã -dizer, se tiv€Sse-aquf, em C'ima dessa 
mesa, dez bananas verdes e duas bananas 
maduras, se me perguntassem quantas bana
nas haviam diria que têm doze bananas, então, 
acho que aqui seria a mesma coisa, _desmata
inento recente e antigO, se- me perguntarem 
qual é o desmatamento responderia que é 
a soma das bananas maduras com as bananas 
verdes. 

Não telminamos ainda. No dia 28, terça
feira, foi tomada a decisão de considerar ape
nas a-área com fisionomia floreStal;-até entãO 
a rrietod016gia estabelecia, Por que era --de 
1980 e trabalha:va com esse princípio, que 
nãO maiS se iria fazer- o trãbalho a ní:Vel de 
alteração- da cobertura vegetal, mas, se iria 
fazer a aheração da cobertura florestal, isso 
foi no dia 28 e O praiõ final para entrega do 
trabalho seria no dia 31. 

No dia 29 foi feíta a conclusão da tarefa 
de delimitação 'da área florestal, a partir de 
mapas, fitoecológicos do Radam, traçaram-se 
os limites, vamos tocar nesse ponto el'h segui
da, e entregou-se o 3? pacote de ir'nagens no 
dia 16, também com as mesmas condições 
anteriores. 

Na quinta-feira foi a interpretação e cont
gem de pontos, sexta-feira foi o prazo fmal, 
enct"rrando-se a 'Parte de interpretaça"o: Foram 
a dias, ou 12 dias se incluirmos sábado e 
domingo e feriado. 

DaqÜi para a frente, eu não tenho certeza 
do que está sendo apresentado, mas, por l,lltla 
questão de lógica eu diria para começar-se 
a elaborar o relatório, é preciso tabular todos 
os valores, somá-los e precisaria ter todos os 
resultados prontos, então, no sábado foi feita 
a elaboração do relatório de divulgação, do
mingo e segunda-feira, imagino que no dia 
4, terça-feira, foi a impressão_ do relatório, no 
dia 5, foi apresentação do relatório de divulga
ção ao presidente e _dia 6, foi a apresentação 
da taxa de desmatamento pelo Presidente. E,s.. 
se foi o andamento dessa operação. 

Não entrei propriamente nos itens, mas, o 
seguinte seria a questão da equipe hetero· 
gênea, composta de geólogos florestais, agrô
nomos e outras especialidades, incluídas aí. 

Se formos analisar ainda o relatório de 
1980, naquela época participaram 7 enge· 
nheiros florestais em tempo integral e dois 
engenheiros do INPE, sendo um engenheiro 
agrônomo, Antônio Jardim e o outro que nós 
já vimos lá na frente _como autor que é enge· 
nheiro florestal também. 

A segunda crítica é que não se tinha, com 
precisão, a chave de interpretação e legenda. 
Para executar o trabalho. Poderíamos, tam· 
bérn, utilizar - e foi ublizada - realmente, 
efetivamente se começou o trabalho utilizanM 
do-se, os termos, área desmatada, cidades, 
estradas e rios principais. 1\i isso seria a legen· 
da ou a chave de interp~ção que foi utilizada 
em 1980, ou foi apresentada em 1980, não 
utilizada. 

AJ. nós partiríamos para a indefinição meto-
dológica. Já vimos, dentro daquela seqüênda 
de dados, a oposição Região Norte/Amazônia 
Legal, vemos aqui a oposição, cobertura vege
tal cobertura flores~!. que é um tema que 
para os leigos, no geral, é um sistema difícil 
de estabelecer, um campo que, mesmo dentro 
da imprensa técnica, se confundem essas ter
minologias, mas, o que eu diria para os Senho-
res é que, analisando o relatório de divulgação 
atual do JNPE, nós teríamos este quadro, com· 
parando cobertura vegetal e cobertura flores
tal. 

Na primeira versão do relatório de divulga-
-ção, na página 17, nós tínhamos a avaliação 
da alteração- nós estamos falando da altera
ção - estamos dizendo que qualquer moam
cação que seja feita na vegetaÇão natural, ela 
pode ser até um campo de pastagem natural, 
a partir do momento em que você tirou aquela 
vegetação original e implantou ali um capim 
colonial ou qualquer outro capim, você alterou 
a cobertura vegetal, passou a ter uma altera
ção. Cobertura vegetal, então, fica bem claro 
que engloba qualquer tipo de vegetação desde 
a floresta_até o_ campo limpo do cerrado que 
é uma cobertura: vegetal, ilatal, dentro_ deSta 
concepção de cob~ra vegetal natural. 

O relatório do INPE afirma que no trabalho 
de 1975 foi feita uma avaliação da alteração 
da cobertura vegetal na Amazônia Legal. 

Na página 23, relativo ao ano de 1978, diz 
a mesma co[sa; avaliação da aheração da co· 
bértüt21Vé'ffetat na AmaZônia·~. 

Na página. 35, na primeira versão que foi 
apresentada ao Presidente, tinha avaliação da 
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alteração da cobertw:a vegetal. Então, temos 
aqui um erro de informaçãq, e grave, porque 
com isso aqui você altera completamente a 
situação. 

Na segunda versão do relatório de divuJta~ 
ção, a correção foi efetuada e agora, na pagínã 
26, aparece a alteração da cobertura florestal. 

Digo que os próprios autores do trabalho 
também cometeram esse tipo de confusão. 
É normal que se cometa esse tipo de con
fusão. 

Quanto à questão de desmatamento e: des
ftorestamento temos que entender, o termo 
aí é enipreQado na própria literatura científica 
de uma formá não correta, essa terminologia· 
que é utilizada para o estudo de vegetação 
é uma terminologia extremamente dlscutida, 
que ainda está no processo de elaboração. 
Já se fez congressos internacionais para se 
estabelecer ume: metodologia uniforme e 
científica do prob. ~rna, mas, ainda não se che
gou, poderiamos 1.. 1nsiderar uma ciência nova 
que ainda está em processo de defmição me· 
todológica. termino!ógica inclusive. 

A questão de desmatamento recente versus 
desmatamento antigo, essa separação de des
matamento recente, desmat"'Jmen!o antigo- é 
realmente um espinho 

Dentro do departamento, conversei com as 
pessoas, é realmente um problema sério para 
eu entender, eu 8inda não consegui entender 
o que é efetivamente uma coisa e ol.lt(a. Por
que, quando você trabalha dentro disso que 
se chamou de desmatamento antigo é uma 
região extremamente dinâmica. Você tem hoje 
wn desmatamentozinho aqui, é um mosaico, 
na realidade dentro desta região é um mosaico 
que você tem de_sde_a vegetação, vamos dizer, 
artificial, entre aspas até toda uma série de 
evolução na vegetação natural. E essa evolu
çio da vegetação narural desde o momento 
em que você denubou a floresta, principal
mente a floresta, dados científicos dão ai em 
tomo de 150 a 200 anos para qué aquele 
equillbrio., que havia dentro da floresta, seja 
novamente restabelecido. 

Durante todo esse processo aquela vegeta
ção está nwn outro estágio de desenvolvimen
to, num estágio em desequmbrio e, portanto, 
em um estado frágil. E a presença do homem 
ali constantemente, desmatando hoje, desma
tando amanhã, toma esse quadro extrema
mente complexo. 

Bom, quando você analisa a questão da 
regeneração da vegetação, ora, isso aí, tam
bém, é um dado extremamente complexo. 
Quando você vai abordar isso, dentro de uma 
seriedade científica, é wn caso extremamente 
complexo, principalmente analisando a nível 
de imagem. 

Se você pega uma região que foi desmatada 
e que foi abandonada, logo em seguida, mas 
se ela tiver um solo bom, o comportamento 
é wn se ela estiver em um solo ruim, o comM 
portamento é outro, se ela estiver num local 
de topografia acidentada o comportamento 
é um, se ela estive_r em uma topografia plana 
o comportamento é outro, nesse processo de 
regeneração. 

Você pode confundir uma área que você 
desmatou e que deixou Já abandonada, du

. rante 5 anos, e pode tranqüilamente confundir 
~com uma área que se desmato_u há 1 O, há 
20 anos. E foi dito, no relatório, que esse tipo 
de desmatamento antigo seria com mais de 
20 anos. É uma afirmação que, dentro do 
rigor científico, não tem a precisão, o rigor 
que seria necessário ter. 

Um outro aspecto importante: não houve 
wn grupo de conti:Oie, houve um plantão de 
dúvidas onde o gerente do projeto de desma
tamento e o coordenador do programa Ama
zônia estavam à disposição dos técnicos que 
tivessem algum problema de interpretação. 

Dependendo da vontade do técnico, depen
dendo do interesse do técnico, ele iria a essas 
pessoas e consultaria: isso aqui é desmata
mento mesmo ou hã6-é? Coino é que deVo 
classificar essa imagem ou não classificar essa 
imàffem? 

Chamaria a atenção para o desempenho 
individual que, em média, foi de 3,7 imagens 
-por pessoa. Se nós - pelos dados que me 
~~...,m fornecidos- analisássemos o desem
penho de cada pesquisador daqueles 27 técni
cos qL"" trabalharam na operação, ficaria, em 
pdmeir .• ! r, o gerente do projeto, é esse 
plantii.J de aúvidas, que interpretou ~2 ima
ger ~. o segundo lugar ficaria com um pesqui
Sddor qualquer com 7 imagens, e em terceiro 
lugar ficaria o coordenador do programa com 
6 imagens~ O coordenador do programa tam
bém é do plantão de dúvidas. 

Questiono, de que forma efetiva, eu poderia 
usar isso entre aspas, é uma afirmação pes-
soal, de que forma essas pessoas, efetivamen
te, acompanharam o trabalho individualmente 
com cada pessoa, tirando realmente as dúvi
das, discutindo, analisando. 

Questiono isso aí. 
Um outro aspecto grave é que não houve 

revisão da interpretação e contagem de pónto 
ou digitação. Na realidade, houve dois proces-
sos "diferentes de contagem de área que dão 
resultados diferentes. Não saberia nesse mo
mento dizer qual seria a diferenÇa de previsão 
de um método para o outro, posso até julgar 
que seriam iguais. mas esse trabalho não foi 
reãJizado. Quer dizer, o intérprete pegava a 
sua imagem, pegava tantos qu~ômetros qua
drados desmatados, dentro do E$tado tal, e 
entregava o dado e estamos conversados. 

-ISso, também, dentrO de um rigor científico, 
dentro de uma necessidade de o Presidente 
da República ter dados precisos, acho que 
seria esPerar deniãis da capacidade, que pen
so, que _é extremamente forte da capacidade 
do técnico que estava fazendo esse trabalho 

. considerando, levando em consideração o 
·que já falamos anteriormente. 

E a-qUestão da delimitação da área Horestal 
não __ obedeceu. a_ um critério único, o mapa 
fi_to~cológico do Radam. Ora, o que nos leva 
~ -~so? O Q~,Je aconteceU?- _ _ 

Como viinos, foi um processO extremamen· 
te apressado, tumultuado. Decidiu-se o se· 
guinte: vamos fazer só a Horesta. Tomou-se 
o mapa do Radam e corileçou-se a traçar, 
dentro das imagens, sem precisão cartográ· 

fi_sa, os limite;;; qL!_e estavam sendo ali estabele-
cidos. De repente, acontecia que_a fisionomia 
florestal ia um pouco abaixo, um pouco além, 
mudava·se o local do traçadO. E assim foi 
feito. Dentrô desSa-fiSiOnomia, temos floresta, 
cerradão _que é um outro tipo de vegetação. 
Não estamos mais falando da _Hiléa Amazõ.. 
nica e sim de um outro tipo de vegetação. 

Dentro daquele ~onto_mo em que não houve 
um critério único para Seiestabelecido porque 
contém coisas que não são semelhantes. Te
mos florestas e cerradão. São coisas diferen
tes. 

Chamaria a sua atenção, no primeiro relató
rio do IBI em 1980 para este aspecto: "consi
deraram-se como áreas desmatadas todas 
aqu~las qu_e _apresentavam sinais de retirada 
da cobertura vegetal p_rimitiva". ESpero -que 
não haja dúvlda com relação a este aspecto. 

Gostaria de chanar a atenção, também, que, 
em 1988~_existia um grupo de controle, e, ape
sar da objetividacle. c:la simplicidade do relat6-
rio anterior sem defmlções sensaclQnaJisUcas, 
que a avaliação da área foi obtid.a_.através da 
contagem de pontos. utilizando-se grade mili
metrada transparente. No relatório de divulga· 
ção não cónsta' o método que foi utilizado. 
Quem tivesse somente a informaÇão do rela
tório não teria condições de saber_ comq foi 
feita aquela contagem diária. 

ChegamoS aõ ponto áucial da nossa apre
sentação que seria exatamente esse _aspecto 
de erros graves no relatório de divulgação, 
na primeira edição, a que foi entregue ão Presi
dente da República, na primeira vez, 

Primeira "extrapolação linear para confec
ção de curva de crescimento, forçando lineari
zação da cwva: 

De forma bem simples, râplda; tenho um 
valor de 75, 78 e 88, traço um& ret?l, _este 
ano que corresponde ao ano de 1987, 1986 
vai ter este valor aqui. 

Fez~se toà~- jU)Oâlise estatística. científica 
da tendência da cwva. Vamos mostrar ,isso. 
Na segunda edição, nas três tabelas que foram 
apresentadas, constavam valores, entre paren
tes obtidos a partir de dados de 1988. E de 
dia como foi feito? Vamos adivinhar como fo
ram feitos esses valores. obtidos a partir_ desta 
data. E aí eliminou-se todos esses valores que 
eram de_ extrapolação. Essas tabelas permane
ceram no segundo relatório, não existem mais 
ess~ valQr_e~_gue estão riscados, quer dizer, 
que essas tabelas não eram mais necessárias, 
porque, n_a realidade, elas se limitaram a três 
linhas. E Os dados apresentados correspon
deriam a uma realidade. E isto aconteceu em 
três tabelas: na 4, 5 e na 6. Peguei somente 
as tabel~s 4 e ~ como exemplos. 

Voltarei a ~ figura mas ~6 para il1JStrar 
o que daria. _Obviamente, se _eu_ partir desse 
método, a curva de crescimento ainda é linear. 
Não há dúvida. Toda a interpretação do cresci
mento foi deturpada. O qUe levou, vamos di
zer, e ai_ é.. que.acho grave, dentis~s renoll)_a
;Clos a cometeJem .Q erro de af~J'!l-ar que real
mente a curva de c;rescimcnto era linear e 
_contradizia a opinl~o de várlos outros Cientis
tas, a nível internacional, e a sociedade estava 
sendo induzi~a a erro de interpretação. 
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Segundo erro grave: é o de cálculo do esti
mado orçamento total no Estado do Mara~ 
nhão: a primeira versão era _de 60.724 km 
- dado que foi entregue ao Presidente da 
República; a segunda versão era de 84.495 
km. A imprensa explorou esse dado, e se extraM 
polou, - não me lembro mais - foi relativo 
ao Estado de Alagoas, ao Estado de Sergipe, 
mas é uma área significativa. 

Confirm~ndo, esta é wna cópia da primeira 
versão, o vaJor de_ 60 mil estava aqui, foi risca
do, e se estabeleceu no novo relatório ~ 
valor aqui e se estabeleceu, também, este _va
lor, incluindo o desmatamento antigo. 

Terceiro erro grave: o valor do desmata
mento não incluía o desmatamento antigo e 
nem mencionava o fato. Isso não era mencio
nado no relatório e nós voltamos ao cálcu1o 
das bananas. Nós estamos trabalhando coin 
bananas maduras e bananas verdes. Então 
o dado do desrnatamento recente, 251.429 
lan2; desmatamento ~ntigo- 92546kfn2: des
matamento total, obviamente, daria 343.975 
lan2• Que também a imprensa explorou e con
siderou aí relativo a dois Estados do Rio de 
Janeiro, se a memória nãq me falha. 

Aqui está_ uma cópia da primeira versão com 
as alterações, tirou-se aqui vege~, que na rea
Hdade é florestal, n?lo incluía o desmatamento 
antigo, que agora foi incluíd_Q_.__ no Maranhão, 
talares não incluídos no desmatamento anti· 
go do Estado do Pará, Maranhão, assinalado 
no gráfico das páginas tais e ta[s, foram colo
cados asteriscos para chamar a atenção para 
o fato. 

Confusão entre desmatamento total com 
desmatamento parcial: os valores de 197!> e 
1978 correspondem a _esse desmatamento to
tal, cobertura vegetal. 

Já vimOS. anteriormente, mostrando cabal
mente esse fato. Então, 75 e 78 desmatamen
tD total. Desmatamento dentro daquela coo- _ 
cepção de alteração da cobertura vegetal na
tural. 

Valores de 1988: correspondem a desmata
mento parcial, cobertura florestal. Vamos levar 
em conta a observação do Senador, porque, 
realmente, o quE:; poderia interessar mais seria 
a cobertura florestal. Não vamos questionar 
isso, mas eu Õ!ria que o método anterior consi
derava tudo. Corresponde, esse desmatamen
to Rorestal, em completo desmatamento re
cente, não foi incluí@_ todo o desmatamento. 
Os dados de 1978, como foiam apresentados 
ao P'residente da. República, estavam mistu
rando, fazendo confusão entre esses valores. 
E, mais grave, f que a própria curva de cresci
mento do desritatamento pelo lNPE misturava 
os dois valores delineando a_ Cl!rva, Ou seJa, 
IJliSturava abacate com maracujá. Mistura
vam-se coisas que não poderiam ser mistu
radas. Temos aqui a primeira versão, onde 
o valor de 1978 e o valores de 1975 eram 
ligados ao valor de 1988. Uma bonita reta 
que não tinha significado nenhum. Se você 
for consJderar desmatamento tof21, esses val
roes vêm para cá, e você não poderia unir, 
porque está trabalhando com duas coisa~ dife
rentes., .Aqui é desmatamento total: aqui é a 

alteração da cobertura florestal: aqui é desma~ 
ta mente. 

Na segunda versã_o mostra isso, não há mais 
a linha que liga esse ponto a esse ponto, que 
não pode haver mesmo pOrque são coisas 
diferentes. 

Chamo a atenção que continuam enfatizan:
do o valor e deixando-se o valor principal sem 
consideração. 

Vamos analisar, agora, a questão do índice 
de d~atamento. _ 

Na primeira versão, o que tinhamos? Tmha
mos desmatamento recente, sobre a Amazô
nia Legal, parcial, como nós vimos e neste 
wlor de 5..:2% , -
• Na segunda versão, que saiu agora, foi eli
minada toda a referência a percentagem Não 
-se fala mais nisto. Deixamos para quem quiser, 
Que faça os seus cálculos relativos que, na 
realidade, não podem ser feitos. Existe um 
rigor científico por trás disto aí. Procedimento 
padrão que nós poderíamos ter, para divulgar 
o índice deste tipo: teríamos o desmatarnento 
total, alteração da cobertura vegetal natural 
sobre a Amazônia Legal, total como a lei man
.da. 

Não tínhamos este valor, e temos este valor 
hoje. . 

O procédimento alternativo seria, como foi 
colocad.o aqui, desmatamento parc~al; real
mente a retirada da floresta da Hiléia Amazô
ni<::a sobre a área de cobertura florestal. Este 
valor nós temos, o outro nós não temos. 

Então, não pode ser feito este valor. Na Im
prensa se colocou: 3 mahões e tantos; chegou 
a9,3. . _ 

Então, se consid-ei-armos somente o desma
tamento da floresta, a alteração da cobertura 
florestal, chegáremos a 9.3%. Se induinnos 
a área do cerrado, tranqüilamente, uma facili
dade chegaremos aos 12% AJém disso temos, 
também, os valores descord_antes. _ 

O Estado do Acre, segundo o IBDF, até 
1987, tinha 8 mO 132 quilômetros quadrados 
de áreas desmatadas. Há um trabalho demo
rado, com trabalho de campo, para dirimir 
dúvidas, como foi sugerido no relatório de 
1980, e-Se chegou ~este valor. 

O res.ultado até 1988: 5 mil5Q9 quilôrne!ros 
quadrados - diminui a fu"ea desmatada. A 
diferença é significativa. 

Também a imprensa divulgou isto daí, mas 
não me. lembro agora qual foi a relação que 
fizeram. Mas foi uma diferepça. consideráveL 
Quem tem razão? 

Vamos analisar o Estado_ do Acre pela ques
tão das imagens. 

Esta área, aqui, de 5.960 quilómetros qua
drados não foi ana1isaàa de forma exaustiva. 
Poderia estar aqui. Não estou afirmando que 
está aqui a diferença. Pode_ hav~r LJ{Jla dife
rença rea1mente de capacidade técnica, de in
terpretação. E, tambérÍ1, seria desmerecer o 
ptóprio trabalho que nós fiZemos, treinando 
aqueles técnicos. Então, poderia tratar-se dis
so aí. Não estou afirmando. 

No Estado_ do Pará acontece a mesma coi
sa. O IBDF, até 1986:94 mil770 quilómetros 
quadrados. Pela din&nica que todos nós co-

nhecemos; este valor deve ter ido, <::om o IBDF 
ai dentro, de uma estimativa que considera 
aí próximo do real. Diz que 20 mil quilómetros 
quadrados foram desmatados em 1987, o que 
chegaria aí, a um valor estimado, de 134 mil 
740 quilô111etros quadrados. O valor até 1988, 
não 1987, um ano a mais ainda, é de 120 
mi1563 quaômetros quadrados. Ou_seja, uma 
diferença de 14 mil207 quilômetros quadra
dos, que também é considerável. 

Eu s6 gostaria de chamar a atenção que 
a apresentação do resultado, a elaboração, a 
partir do dado que era fornecido ao gerente 
do projeto; quilômetros quadrados de área 
desmatada por área por Estado, por imagem 
e a partir desse momento, os técnicos que 
trabalham comigo não participaram mais do 
projeto. Tenho a informação que mereceria 
uma confirmação oficial, mas foi confirmada, 
vamos dizer, a nível de jornal, que a aná1ise 
4o _resultado de elaboração da primeira versão 
do relatório _de divulgação foi realizada pelo 
Diretor-Geral do Incra, pelo_ Diretor da área 
de sensoreamento_remoto, pelo Chefe da Divi
são de Operações, pelo Coordenador do Pro
grama Amazônia, e o Gerente do Projeto de 
Desmatamento. 

Era isto o qUe eu tinha para apresentar e 
coloco~me à disposição. 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Senado_r Dirceu Cam~ro, desej_a fazer alguma 
interp_elação? 

O SR. DIRCEO CARNEIRO- Sr. Presic!nete 
e Srs. Membros da Comissão, Sr. Relator, Sr. 
EJ,qJo_~itora, temos_ acompanhado, em nosso 
Pa:ís, o comp-ortamento das pessoas, do povo 
brasileiro, da sociedade brasaeira, em relaçio 
ás instituições, de um modo geral, particu
larmente naquilo que diz respeito à credibi-. 
lidade e, seguidamente, nos passam pelos 
olhos pesquisas neste sentido, e verificamos 
a decadência da credibilidade de um núnlelo 
muito grande de instituições da sociedade, 
que passam por instituições políticas; religio
sas, e de diversas naturezas -ligadas ao po
der público, à sociedade. 

·Mas, normalmente, as que sempre têm 
mantido nível de credibilidade bastante alto 
são as científicas. São aS ihstituiçõE:S de natu

. reza cienb'fica. E quandO nós Ouvimos os pri
meiros indicadores dessas divergências que 
surgiram, a partir do famoso relatório, o que 
mais me preocupou, naquele momento, foi 
este abalo de credibilidade que é uma conse
qüência direta, natural e normal, e que me 
preocupou bastali.te, porque nós não pode
mos perder todas as referêndas, podemos ad
mitir que muitas delas sejam prejudicadas pe
lo seu comportamento, que tem uma série 
de condicionamento, e tal, mas não podemos, 
em nosso Pa1s, deixar de acreditar nas coisas, 
ou, pelo mertos, em algumas coisas. E o que 
lamentei mais foi, realmente, este abalo que 
atingiu um dos setores que vinha se mantendo 
nO níve:l alto de credibilidade. E, por isto, o 
meu interesse aqui. Não sou membro da Co
missão, mas venho aqui para acompanahr es
ta questão. 
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E. neste aspecto, eu gostaria de indagar, 
levantar, ouvir, talvez mais do_ que uma per
gunta direta sobre um assunto para quem está 
examinando estes detalhes. não com muiU, 
freqílência, mas já me deu uma razoável no
ção do conjunto da coisa, e das suas conse
qüências. 

Eu gostaria de indagar, do expositor, que 
pertence a uma instituição cientifica, o que 
isto provocou além destes aspectos que foram 
abordados aqui, já dentro da instituição cientf
fiéa,já como instituição, e não como um traba
lho que agora produziu este tipo de colsa. 

Eu gostaria de saber se ele tem uma opi
nião, ou alguma ava1iação sobre os desdobra
mentos, as conseqüências, e os impactos, 
deste fato que foi tão amplamente divuJgado, 
porque passou pela palavra do Presidente da 
República, e passou por todo um debate na 
sociedade, reflexo aqui no Parlamento e, evi
dentemente, no povo brasileiro, de um modo 
geral, e a opinião internacional também deve 
ter tido um razoável impacto em relação a 
essas questões. 

Gostaria de ouvir algumas considerações. 
Se já tem, alguma ayajiação, ou se já constatou 
alguma coisa n.esse sentido. ~ 

O SR PRESIDNI;:JE~ (Loopoldo Peres) -
Com a palavra o depoente. 

O SR. YICfOR CELSO ~CARVALHO - A 
minha avaliação é; vamos dizer multo fruto, 
do que tenho acompanhada pela imprensa, 
pelos questionamentos que foram feitos pela 
mprensa, e, a nível concreto, diria que foi cria
da uma comissão, dentro da sociedade dentí~ 
fica de expressão nacionàl, para averiguar, 
exatamente, o que ocorreu dentro de todo es
se processo. COncordo com a opinião que 
foi expressa de que, na realidade, infelizmente, 
estamos assistindo à queda de mais urn ba
luarte da sociedade, da sociedade não só na
cional, mas da humanidade como um todo, 
aquele baluarte que era a comunidade cientí
fica, com o seu rigor ciénb1ico _de apresentar 
o resuJtado que correspondesse, realmente, 
à realidade dos fatos e não aos interesses na
queles fatos. E vernos isso, está a~ontecen_do 
aqui, está acontecendo fora daqui, com veloci
dade _que aumenta. E, como dentista, como 
um homem que ainda tem ideais, que luta 
e deseja que esse ldeal seja mantido, preocu
po-me, entristeço-me_ e fiJ:o indignado, como 
já falei aqui, de que es_ses fatos est.ejãm aconte
cendo. Diria que esses fatos acontecem, por
que a pressão ec:onômica é .cada_ yez_ maior. 
A pressão econômica, hoje, manda no próprio 
Governo. O Governo· cede, o tempo todo, a 
essas pressões econômicas. E a comunidade 
científica também está cedendo a essas pres~ 
sões econômicas. A comunidade científica 
também está cedendo às pressões políticas, 
corno nesse caso dá a entender. Então, real~ 
mente, um tema que surgiu em paralelo da 
minha reunião junto com os me;us líderes de 
grupo foi, exatamente, esse. Vamos cometer 
erros metodológicos, isso vai ter implicação 
no nosso futuro. A partir desse momento, po
demos ser chamados para realizar outros tipos 

_de operações como essf!. desde que seja o 

expresso pela classe política ou expresso pela 
comunidade económica, vamos ter que aten
der. Sim, vamos ter que atender mas vamos -
analisar, existe um interess_e social por trás 
disso aí. Esse valor é importante para a Nação, 
a Nação está sendo pressionada pela comu
nidade internacional em busca desse valor. 
Vamos ter vantagens também econômicas na 
realização de um trabalho desse tipo. Virão 
recursos a fim de que possamos comprar um 
equipamento para substituir esse nosso, urn 
computador que trabalha desde 1975 para 
analisar imagens e que está até hoje, capenga, 
com memória quebrando, que hoje não é 
mais científico. Desisti de trabalhar minha tese 
de doutorado. Quis desenvolver nesse equipa
mento e não tive condições, porque não era 
científico, ora ele me dava um resultado e~ 
com o mesmo procedimento ele me dava ou
tro resultado. A memória pifava aqui, a memó
ria pifava lá, a imagem não era. exatamente, 
a mesma. Então, na execução de um trabalho 
desse, que vai ter uma repercussão sodal, que 
bem exPlorado, que rigorosamente explorado, _ 
vai ser um dado que auxiliará o Pafs e, obvia
mente, estamos auxiliando o País e estamos 
nos auxiliando, também, como técnicos, co
mo profiSSionais, para ter condições melhores 
de trabalho. Então, vamos fazer isso, porque 
varilos ter, talvez, recursos para compra de 
Uril equipamento aqui, compra de outro equi
pamento lá, e melhorar a nossa condição de 
realizar um trabalho. 

Então, acho que é esse o sentimento, é esse 
o processo que está ocorrendo dentro da co
munidade científica. 

E o que me apavora mais é achar-Que isso 
daí naõ é feito ao acaso. E acredito firmemente 

- -que isso não é feito ao acaso. Acredito firme
mente que isso daí é feito propositadamente, 
é feito para, realmente, desacreditar mais um 
segmento da sociedade, é feito, exatamente, 
cq_m o objetivo de que a ciência não cresça, 
que_ o saber não aumente. E isso daí, para 
mim, é muito grave. São opiniões pessoais, 
observações. • 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Gostaria de 
também ouvir de V. 8' se os cientistas, os 
té_crilcos que trabalham nessa área, têm uma 
opinião~ o_que eles esperam do Parlamento, 
alérri- dessas oportunidades de vir a:qui fazer 
esses registres, que são muito importantes, 

- especialmente agora, que as Comissões _de 
Inquérito ou as Comissões Permanentes têm 
uma outra dimensão. Depois da Constituição, 
elas têm poder terminativo, elas podem elabo
rar leis. As Comissões de Inquérito têm um 
poder imenso, equivalente ao Judiciário e, por
tanto, e~tão hoje com outro enfoque. O que 
os cientistas esperam do Parlamento, o que 
eles _sugerem, que tipo de relacionamento se 
pOOe·estabelecer _entre essas instituições, para 
que pOSsa-mos cumprir melhor nossos papéis 
perante a sociedade? Digo com a mesma 
preocupação que tenho em relação à credibi
Jídade. Sei como anda a nossa credibilidade. 
Portanto, qUero CZuTI.íilllar no sentido de recu
perá-la. 

O SR. PRES,(DENTE (Leopoldo Peres) -
COm h palavra o Dr. Victor Celso Carvalho. 

OSR. YICfOR CELSO CARVALHO-Acho 
quee speramos de V. EX"' o fortalecimento 

- tio nosso trabalho. Não pedimos favores pes
soais, apesar de considerar, também, como 
toda a sociedade brasilei~a hoje está conside
rando, os seus salários muito aquém da reali
dade, diria que um Doutor corresponde a um 
segmento dan9ssa sociedade que não saberia 
precisar, m8s seria, no máximo,_5%, e o salário 
que hoje um Doutor recebe, com todos os 
anos que investiu na sua carreira, com todos 
os sacrifícios, de vender a _sua casa para ir: 
para o exterior, a fim de fazer um curso de 
doutorado, de vender o seu automóyel do 
ano e, ~epols, quando voltar, não ter condi
ções de comprar outro, ter que comprar tun 
Chevette 75, amarelo. Então, isso daí é a nossa 
realidade, Quer dizer,_ eSperamo:?_isso, que nos 
_fortaleçam, que nos_ dêem condições, não pe
dimos favores pessoais, que nos dêem condi
ções de realizar um bom trabalho, um_ bom 
trabalho, e a respeitabilidade do indivíduo que 
vai dirigir uma instituição de pesquisa. que 
tenha um passado científico, que tenha uma 
sensibilidade cienb1ka. Não podemos coicear 
nesses cargoS:,_ como --diretor _de_ um instituto 
-de pesquisa, indivíduos qUe não tenham sensi
bilidade para a epsquisa, isso é o pressu~ 
básico. A classe_ política não pode continuar 
insistindo que os critérios que determinem a 
escolha de um diretor de _um instituto sejam 
çritérios poifticqs,_cJitérios_ de interesse_poiJti
co. É_ essaa_minha opinião. Então, o que espe
ro dos Senhores - é opinião pessoal, talvez 
reflita o sentimento da comunidade - sio 
-~tamente -~~~s posiç&:s, o fortalecim~ 
da classe, dando-nos condições para re_alizar, 
como nos paises ... Quando salmos para o 
exterior, é patente que a nossa capacidade 
intelectual é igual ou sujJeriór à dos que estio 
lá fora. A única diferença palpável, que_ é crm. 
Jina, que se _vê de cara, são os meios que 
os pesquisadores lá fora têm para realizar o 
seu trabalho. É o equipamento de primeira 
qualidade que eles possuem, são os recUJ'SC»
econômicos para fazer o seu trabalho de cam
po. Dentro da nossa área, por exemplo, sio 
os recursos _q.e que ele necessita para comprar 
papel, para fazer transparência. Para fazer es
sas transparências que apresentei aqui foi lU11 

dramã sério, não me fõram dadas essas trans
parências. Obtive._So!ic:itei e_me foram dadas. 
Algumas tirei do meu bolso, ninguém vai pe
gar issO at A maioria, "fiz cópia do meu bolso. 
ninguém vai pagar isso. Isso daí ê mardmte. 
principa]mente qUando você sarpara--o exte
rior, essa diferença magoa. Magoa, porque sa
bemos que temos capacidade, o povo brasi
leiro é um povo câpaz. Ele só precisa ter diri
gentes também capazes. Lógico que estou re~ 
petindo as palãvras que ouvi numa palestra 
do Deputado José Serra, dizendo: -.O povo 
não é medíocre, medíocres são os seus diri
gentes. Concordo cóm ele.- Hoje, àcho que 
é essa a realidade. Temos cOmpetência, o po
vo brasileiro trabalha demais, foi até mostrado, 
já, até pela imprensa, é um dos povos que 
mais trçilialha. _ _É um povo que tem capaci

" dade, que se sobresSai em qualquer lugar. Pa~ 
ra fazer um trabalho desse tipo, nessas condi· 
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ções que foram feitaS, é wna prova cabal da · 
nossa capacidade. Acredito que pouquíssimas 
instituições, a nível internacional, ou seja o 
que for, teriam a coragem de fazer um trabalho 
desse tipo. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, digníssimo Depoente: 

Queria apenas registrar, aqui, o meu· sen
timento em relação a essa questão de que 
isto devesse_ ser reprovado assim, amplamen
te, publicamente, por quem puder fazer isto. 
Acho que o Parlamento é uma das instituições 
que pode fazer isto, esta forma irresponsável 
do trato das questões, principalmente levando 
em cohta o sentimento de bajulação, isto é, 
pegar, manipular certos dados e tal, para agra
dar o Presidente da Repúblcia, ou para agradar 
chefias, autoridades superiores ou coisa desse 
gênero. Acho que isto é uma questão que 
deve ser reprovada amplamente. Creio que 
c Parlamento pode fazer isto. De modo que 
não se deve admitir, como Já no meu Estado 
aconteceu, que a v1tlma acabe sendo _conde
nada. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) V. EX' 
me permitiria um aparte?-Tenho ouvido mui
tos testemunhos e muitos depoimentos Pedi
ria a V. Ex~ apenas que não considerasse como 
definitivo o julgamento que está fazendo. Esta-_ 
mos altamente interessados, aqui, em apurar 
a verdade. Transformamos os depoimentos 
de convidados em depoimentos de juramen
tos. Naturalmente, V. EX' terá a informação, 
pela Comissão, que senhora com a presença 
de V. Ex' aqui, e que nós seremos muito_ aten
tos a procurar essa verdade e divulgá-la o mais 
amplamente possível. 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO - É 
o que eu espero, também. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Agradecendo a presença do Senador Dirceu 
Carneiro, passo a palavra ao Sr. relator, Sena
dor Jarbas Passarinho. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. 
Victor, depois de ouvi-lo, é Mdente que, na 
minha cabeça, há um tumulto. V. St falou em 
indignação e fez algumas colocações de nabJ
reza extremamente graves. v. s~ está sob jura
mento, como sabe. Vou-me permitir fazer per
guntas preliminares para, depois, entrar no 
mérito da sua explanação. 

Como se deu o .1gresso de V. s~ no JNPE. 
e quando? 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO- Em 
janeiro de 1973. 

O SR. RELATOR ~Jarbas Passarinho)- Em 
1973? . 

O SR. VICTOR CELSO DE CARVALHO -
Eu acabara o Curso de Engenharia Agronô
..gica e fui contratado. Na época, existia um 
rigor de contratac_ão, porque não havia con
curso, mas havia um rigor de que somente 
os primeiros colocados das turmas seriam 
contratados. Eu era o quarto colocado da mi
nha tulttla, uma turma de 170 a1unos. 

O SR. RELATOR (,J.ubas Passarinho) A sua 
turma ~ çle ondeíl 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO-Estu
dante da UriiVersidade Rural do Rio_deJaneiro. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho),..- E 
não havendo concurso os prime[ros coloca

-aos_de que natureza, de todas as universidades 
no mesmo eSOJoT . - ~ ~ ~ - -

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO - Va
mos dizer assim, havia um concurso de curti
cuJos. Enviavam-se currículos para a institui
ção, a instituição analisava os currículos.. 

O SR. RaATOR (Jarbas Passarinho)- V. 
8' não entrou por concurso-universal? 

O SR~ VICTOR CELSO CARYALHO -Não. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
Não entrou? 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHÓ ...:Acho 
que ninguém do INPE entrou. 

O SR. RELATOR (Jarbas P<isSarinho)- V. 
S• se detenha, por obséquio, a responder o 
que lhe pergunto. 

V. S•- iião entrou pot concurSo Universal? 
Foi bem classificado na sua escõla, na sua 
universidade, e entrou no ano de 73. O ano 
que, por coínddência eu era Ministro da Edu
cação, e num estabelecimento que, quando 
cheguei ao Ministério, encontrei em condições 
eXtreina:ment_e precárias em matéria de itlstru~ 
mentalização, equipamento, e graças, exata
mente, a nossa participação, quando criamos 
a Retide, a Concretide, sistema de trabalho 
integral, a Federal do Rio de Janeiro começou 
a reproduzir e a reeditar revistas cientificas. 
Foi quando começamos a trâtar disso. 

Então, a sua colocação aqui no dado do 
Instituto de Pesquisa, de Victor Celso Carvalho, 

. :::._Ç!:le[~ do Departamento de Pesquisas e Apli
çiações. Quem fndicou V. S• para Chefe de 
Pesquisa e Aplicações? V. SP féz concurso in
terno no INPE pãra isso? 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO-.!'Ião. 
Houve um processo eletivo, onde participaram 
três candidatos que expuseram, publicamen
te, o que pretendiãm fazer na sua admiriis
tração. Foi dada a todas as pessoas do depar
tamento, inclusive o pessoal de apoio técnico-

-- administrativo, a oportuhidãde de escolher, de 
votar no seu candidato. Eu confesso que, na 
épóca, eu não tinha interesse de participardes
se concurso, mas, chamado por outros cole
gas - eu estava em trabalho de campo na 

- região do interiOr de Pernambuco, em Quixa
Q:a -, tive ·que ir, rapidamente, para o lNPE 
apresentar-a fuínha plataforma, ou seja, aquilo 
que eu pretendiã faZer nO departamento. Hou
ve o processo de eleição, os candidatos foram 
claSSificados por votos, e eu- fui o mais votado 
deSses elementos. TIVe 23 votos. .. 

- O SR ·REI.ÃTOR (Jarbas Passarinho} -
Qual era o colégio eleitoral? 

O.SR. VICTOR CELSO CARVALHO -0 
colégio eleitoral era, exatament~, os funcio
nários do departamento, todos os funcionários 
do departamento. Eu tive 23 votos, o segundo 
colocado, eu não me recordo, e o terceiro 
colocado teve 4 votos. Aí, esta Hsta tríplice 
foi· encaminhada ao _Diretor-Geral da Institui-

ção, ao Diretor _da Area, e ele me escolheu 
como Chefe do Departamento. 

O SR. REW\TOR (Jarbas Passarinbo) ~ O 
SeTihor exerce militância poUtico-paitidária? 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO -Ati
vamente, não. Mas, hoje, vamos dizer, estQu 
inscrito no PSDB. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) ~Era 
a pergunta que eu queria lhe fazer, exatamente 
qual seria a sua militância partidária. 

O Senhor disse, ainda há pouco, em respos
ta ao Senador Dirceu CarneirO, que as pessoas 
que exercem funções ~o deveriam ser por 
indicação política, n~ é verdade? O senhor 
não encontra a sua indicação também polí-
tica? -

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO-Eu 
acho -que o processo não foi politico, foi um 
processo de eleição ... 

ó SR. RELATOR (Jarbas Passljlinho) -
Eleiç"ãci não implica política? O Senhor não 
apresentou um manifesto, uma plataforma? 
o senhor' talvez, até fizesse inveja a alguns 
de nós aqui, da maneira pela qual trabalhou 
nessa eleição. 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO -Se
nador, expressei-me mal quando me referi a 
influência partidárias de Deputados, Senado
res, Presidente da República. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- AI 
já é 1,.1ma questão i_ridependente desta CPI. 
Uma coiSa, para mim, é ~em9cr~cia, outra 

-cOiSa, para mim, é democratismo. am., coisa 
é o Governo ter instituições que ele subsidi_a, 
faz todas as atividades correspOndentes à -ma
nutenção, e que pode ficar sem nenhuma pos
sibilidade de fazer indicações que ele acha 
·que são as mais convenientes. Eu estou ven
do, por exemplo, o que está acontecendo, ho-

- je, com o demoCri\tismo nas universidades 
brasileiras, a começar por aqui, pela {JNB. 
-uma das minhaS tristezas hâ pouCo tempo, 
foi Verificar que, na Universidade de Brasília, 
5 dos 13 candiélatos a_ reitor fizeram uma vigília 
, Uma noite, pMa evitar que houvesse 2!:'fraude 
eleitoral. Eu acho que isso não se compa
tibiliza com a universidade. Mas é um ponto 
de vista pessoal que o senhor pode descon
siderar. 

Em -que o senhor se baseia para dizer que 
houVe pre"Ssões económicas às quais o Gover
no Sé submeteu? 

E que natureza de pressões econômicassio 
essas? Externas? - ---- ·-- --

b SR. VICTOR CELSO CARVALHO
- Transferi uma inform;;tção que tenho, a de 
que existia uma forte pressão internacional, 
isso ColOcado dentro do próprio discurso do 
Presidente da República, em que afirmaVa que 
o nível de desmatamento da.Arnazônia era 
alto, considerado alto pelo próprio Presidente 
da República, em tomo de 12%, e que isso 
refletia uma pressão internacional, usando ad
jetivos que eu não saberia r'epetir, aqui, neste 
momento, mas, categoricamente, afarmando 
qúe existia uma pressão internacional extre-
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mamente forte sobre o Pais, em que era ques
tionada, era cobrada do País a posição do 
que o País estava fazendo com esse recurso 
que poderia ser considerado como um patri
mônio universaL Então, eu estou transferindo 
a informação que eu tenho •.• 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Mas 
o senhor por duas vezes ou três, falou . em 
pressões económicas sobre o Governo, às 
quais o Governo foi tão sensível_ que a elas 
se submeteu. Essas questões económicas eu 
não consegui localizá-las no seu discurso, na 
sua eX!Jianaçâo. Até pensei que era exatamen
te o oposto: que o Governo estivesse sofrendo 
restrições de natureza económica por outras 
razões. E uma delas ficou muito clara, foi a 
partir do momento em que o Banco Mundial, 
por exemplo, e o BID passaram a fazer restri
ções, que não faziam antes, a financiameritos 
oferecidos ao Governo brasileiro. Chegou ao 
ponto, por exemplo, de se verificar um projeto 
de esgoto, na cidade de Belém, que perde 
financiamento por se encontrar na Amazônia 
que, segundo o conceito universal, está sendo 
depredada por irresponsáveis que somos nóS. 

E a primeira vez _que V. S• ve"m aqui e era 
preciso que v. s~ soubesse exatamente-qual 
é a nossa finalidade. Nós não estamos, como 
Relator, nem presos ao que chamo "eco.lo
gistas xiitas" nem preSos àqueles que acham 
que a Amazônia, pela nossa soberania, não 
deve nenhuma satisfação ao mundo. Acho 
que estamos numa posição que_ atê agora o 
Plenário da Comissão tem aceito. Nós acha
mos que temos responsabilidades com o 
mundo, mas que temos naturalmente a garan
tia de que seremos capazes de exercer essa 
responsabilidade. 

Então, quando perguntei a V. S• qua1 é a 
sua militância política, é possível que V. S• 
saiba a minha: venho do Movimento de 64, 
era Coronel no Exército Brasileiro; e participo 
hoje de vida política já há três mandatos no 
Senado. E o meu Partido é, hoje, bem peque
no. Já foi o maior do Ocidente; hoje, é bem 
pequeno. De maneira que não coloco na mi
nha posição_ de Relator_ nenhuma condição 
partidária. E tenho uma particular preocupa
ção com essa matéria, porque nasci no Acre, 
tive a minha infância em Belém do Pará~ e 
sou aquilo que nós chamamos com uma pon
ta de orgulho "o homem da floresta". 

O SR. Y!CfOR CELSO .CARVALHO- Pe'
mite V. Ext um aparte? 

O SR. RELATOR (Jarbas Passartnho) -Já 
jogOu basquete_? 

O SR. Y!CfOR <;<;LSO CARVAlHO- $e
nhor? 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Já 
jogou basquete? (Risos) 

Pediu tempo para mim, assim, já deve ter 
jogado basquete. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
O Depoente só pode se manifestar quando 
o Relator acaba .de ft;ller suas considerações. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Não. Ele pediu o eparte e el!- poderia dar. 

Porque ele fez um jogo de basquete, e eu 
me lembrei dos meus velhos e bons tempos 
d~ juventude. 

O SR. Y!CfOR ÇEJ.SO CARVALHO- Não. 
Eu só queria manifestar, vamos dizer, a minha 
pOSição pessoal em re_!a_ção a V, E/<9, qi.tevenho 
acompanhando durante todos esses anos, va~ 
mps dizer, no último ano e meio me desliguei 
da política, de Jornal, nilo li jornal, não vi televi
são ... 

O SR. RE.LAI.TOR (JarDas Passarinho)- Fe-
lizes os que podem fazer isso, sabe? 

. Ó SR. YICfOR CELSO CARVALHO - É 
porque ... preCisava talVeZ, até -dlegãr a esSâ 
posição que eu cheguei: de me indignar com 
alguma coisa. 

Mas sempre acompanhei o seu trabalho, 
sempre admirei a sua posição austera, a sua 
posição honesta dentro dos seus principies, 
dentro- deiS seuS pontos de -Vista - que V. 
Ex' sabe defender muito bem -, mas com 
honestidade, que para mim é uma caracte
rística qUe o marCa. 

. O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
lhe agradeço muito. Porque o_ seu símbolo 
rriaior, que_ _é o Senador Mário Covas, é um 
amigo pessoal meu, a quem eu respeito com 
os mesmos adjetivos que V. S• dirigiu a mim. 

Agora, eu tenho -já que estamos falando 
fora do problema da CPI - muita preocu
paç~o com os Srs. Tucanos, porque o Tucano 
tem o mal vezo de 4estruir ninho de passa
rinho. (Risos) 

E aqui temos mais um Tucano sentado à 
mesa. 

O' SFt DIRCEU'CARNEIRO - Aumenta a 
VigtJânCia no céu! 

Quando estive no Ministério da Educação, 
fizemos um esforço muito grande, para que, 
no mínimo, um professor titu1ar ganhasse o 
que, naquela a1tura, correspondia a mil e qui
nhentos dólares. Para quê? Para evitar a eva~ 
são _c;ios cérebros que estávamos tendo no 
Brasil. E com mil e quinhentos ·dólares nós 
conseguimos mantê-los no Brasil. Do contrá
rio, perderíamos os melhores cérebros para 
o~rjor. 

Pergunto-lhe uma coisa que V. 5'_ poderá 
julgar até depreciativamente em relação à mi
nha capacidade de racioclnio, mas ela é im
portante para marcar a nossa posição. Em 
que V. S• acredita mais: em projeções realiza
das a partir do momento em que se toma 
um relatório de 1980 e se cristaliza, toma-se 
comO constante a velocidade de progressão 
até o ano de 1990, ou uma tentativa de fazer 
uma verificaÇãO através de um processo de 
análise de imagens? 

É tão óbVio, não? 

O SR. Y!CfOR CELSO CARVALHO - É 
óbvio. Nem preciso responder. 

-0 SR.- RELATOR (Jãrbas Passarinho) -
Nem precisava respon~er. 

O SR YICfOR CELSO CARVALHO - O 
que chamaria atenção, dentro da minha hu
mildade e capacidade, seria que as extrapo
lações são feitas para não ocorreram, no geral. 
Principalmente nesses cas_os, quando se faz 
uma extrapolação, no fundo nã_o se quer que 
aquilo ocorra._ .. ~ _ _ 

O SR.. RELATOR (J-qrbas Passarinho) -
Talvez alguns até gostem que ocorra e deseja
riam que ocorresse. 

Por isso é",que, no trabalho que apresento 
ao Plenário da minha Comissão, passei a deS-

-o SR. REi:ATOR (Jarbas Passarinhos)·- considerar, não totalmente, mas a desconsi-
Agorã vamos passat-à -suã parte expositiva, derar como sendo um grande indicador as 
que me interessa particularmente. projeções_que foram realizadas, quer pelo Sr. 

Em pfime"ifo lugar eu ·lhe pergu-ntaria 0 se- Mahas, que pensei _que se pronunciasse dife--
·rentemente, que é o Assessor do Banco Mun-

guinte, Sr. Victor:-:-- pensei até que V. 5 ' não dia!, quer particularmente pelo Sr. Fe_arnside, 
soubesse o meu nome, porque V. S• sempre 
se referia a mim ·como "o _S~nador"_. Pensei os dois a quem V. s~ se'" reportou ainda M 
queV.Sfnâomec_onh_eçesse.Agoraftcosatis- pouco. Até porque, como dizia, na tentativa 

de relatar_ o prelimiar, por um deles já teríamos 
feito em saber que V. S~ sabe que eu existo. acabado com· toda a mata d& Rondônia, e 

. Já_ é alguma coisa ... Porque houve wn tempo a do Pará, o meu Estado, ficaria, no ano que 

~~o:E~ae~e~i~o:~~~c:~.0à~V:~~~=~::; vem, já totalmente modificada na sua caber-
e ouvia até falar sobre Jarbas Passarinho e tura vegetal e, conseqüentemente, florestal 

também. 
eu ficava ouvindo. Porque eu não era reconhe-. Então, a múlha inclinação era procurar da-
~:~~: Agora, é o diabo, porque sou reconhe~ dos mais concretos e partir exatamente dos 

dados de 1980, esses que V. S• mostrou que, 
Então, eu vinha de São Paulo, outro dia, evidentemente,· parecem ter sido, parecem 

no fWldo do avião - só me re_stou wna ca- não, foram feitos com um tempo bem maior 
de ira lá norundo -.e em pouco tempO estava e, portanto,_oom uma possibilidade de avalia-
um comido em tomo· de nós por ca!lsa do ção cientifica mi:lis__rigorosa. 
aüm.ento-de vencimento dos Senadores e De- _ Ai. viria à minha dúvida: V. S• invalida totâl-
putados. (Risos) mente o trabalho apresentado pelo INPE, in-

Quer dizer," eu podia até dizer, hipoC!ritamen- clusive no seu Sf!gundo relatório, ou parcial-
te, que não_tinha nada com isso, porque estaya mente? 
em Porto Alegre quando .votaram. Mas resolxi O SR. VICTOR CELSO 0\RV,A.LHO- Não, 
c:onversar e discutir com'" o -pessoal sobre Isso, o meu grande questionamento não foi pro-

. o que de fato me parece excessivo. Estou refe- pi-iamente com os dados. O trieu questiona-
rindo-me, agora, ao problema de remu~ra-::--- -mento foi a forma como os dados fo{~m apte-
çâo de dentista no Brasil. ~ . ...._.:_o. -· iê'ntãdos. 
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O SR. REU\TOR (Jarbas Passarinho)- No
tei isso quando v. s• disse que "surpreendidO 
pela forma de divulgação e não propriamente 
sobre os dados", Mas, quando V. S• expôs, 
preocupei-me porque achei que os dados pas
saram a ter uma importância muito grande. 

Guardei de memória - ou não?-- que 
V. s~ declarou que eram necessárias 234- ima
gens e só foram realizadas 100 ou 101 e que 
isso corresponderia a 41%, portanto, do total 
a ser examinado. Nesse caso, não haverá uma 
impugnação logo, claríssima, de que o traba
lho é incompleto? v. s~ diria isso? v. s• diria 
Isso? 

O SR VICTOR CELSO CARVAUiO- Não, 
diria que não foi uma análise exaustiva. Mas, 
a partir, vamos dizer, dentro· das limitações 
que continha aquele mosaico, acho que, den
tro de um procedimento estatístico normal, 
seria até ignorância se fôssemos analisar todas 
as imagens, sabendo, talvez, por uma imagen
zinha pequena que, aparentemente, não tem 
desmatamento considerável naquela região. 
Não existe via de acesso, nem existe nenhuma 
indicação, por exemplo, de queimada. Então, 
poder-se-ia realmente eliminar alguma coisa. 
Mas diria, ao termo empregado, que [oi um 
exame exaustivo. Pelo dicionário, exaustivo é 
uma palavra ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- V. 
S• colocou bem isso, sempre, que era exaus
tivo. 

Então, para minha orientação, não há uma 
impugnação total do trabaJho. 

O SR VICTOR.CELSO CARVAUiO- Nõo. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Apenas há, do ponto de vista metodológico, 
urna diferença entre um trabalho ex@Ustiyo e 
wn trabalho não exaus,tivo. 

O Senhor utilizou aqui a imagem das bana
nas, vou ub1izar a imagem do futebol. Um jogo 
fina1, que deve ser decidido por vitória, pode 
ser decidido no tempo normal: se for empa
tado, vai sair exaustão através da prorrogação. 
E da prorrogação, se não houve;r o empate, 
há a exaustão maior atravé_S de pênaltis. Seria 
isso? o-Sr._-disse que não houve pênalti nem 
prorrogação, houve apenas 90 riiinutoS de tra
balho. Com 90 rilinutos de trabalho o meU 
Aamengo já se intitulou várias vezes c_ampeão 
da Taça Guanabara, campeão do Rio d_e_Janei
ro. Parece-me que a sua colocação como 
cientista, responsável, que está nos dando estcJ_ 
impressão, de fato não permite que se possa 
concluir que o trabalho do INPE .foi um traba
lho feito para bajular o Presidente da Repú~ 
blica. Se eu estivesse ria Presidência da Repú
blica- o Brasil sempre se livrou disso,-graças 
a DSeus- acho que eu pediria a uma institui
ção, cientificamente respeitável, que me desse 
uma resposta em relação a algumas coisas 
que me parecem_ alarmistas, violentamente 
alarmistas, produzidas lá fora. 

Ao longo dos nossos trabalhos, aqui, já vi
mos alguns mitos desfeitos e que, no entànto, 
lá fora tomam conta da opinião internacional 
como, por exemplo, "o pulmão do mundo". 
A "AmllZÔflÍa como o pulmão do mundo, sa-

be-se que ê absolutamente mentirosa e fala
ciosa a expressão. Todos os dentistas que 
aqui passaram, afirmaram que no dela de 24 
horas, a produção do oxigênio é compensada 
pela produção do Co2• Então, não temos istQ 
e. não t~mos também. essa participação vio
lenta no problema da estufa. O efeito estufa 
é muito mais ~etado por parte de países in
dustrializados que pelo Br.3.sil. Não quer fider 
que com isso devcimoS deixar de ter preocu
pação. Veja qual é a nossa colocação! 

Agora, o Senhor colocou em dúvida tam
bém a questão da reavaliação da área da Ama
%6niã Legal. Eu pergunto: o documento de 
80 que o Senhor sempre citou aí como sendo 
modelar, se não modelar, pelo menos padrão, 
ele não levou em consideração os dados da 
Amazônia Legal? Ele se referiu à Amazônia 
Legal ou à Hiléia Amazónica? 

OSR. VICTOR CELSO CAllVAUiO-Ama
zônia Legal. 

O SR RElATOR (Jarbas Passarinho)- En· 
~o, foi estabelecido, vamos dizer, para um 
homem de sua inteligência, do brilho de pri
meiro aluno, perguntaria: uma sérle histórica 
pode ter valor :;e ela mudar a fonte de refe· 
rêiicia original? Por exemplo, eu tomo uma 
base para fazer um cálculo; na artmética de 
Trajano, que eu aPrendi, o Senhor não, porque 
o Senhor é multo mãis novo, tomamos o nu
merador e o denominador e temos um quo
ciente:-Quando esse quociente era, em deter
minados casos, por exemplo, uma fração su
perior· a um, chamávamos fração imprópria, 
quando era menor chamávamos fração pró
pria. Nós temos tido fra_ções impróprias corno 
um resultado, como quocientes de represen
tação do desmatamento. Como esses quo
cientes, todos têm priginalmente, referido à 
Amazônia legal, não pense o Senhor que ela 
devesse continuar sendo_ referida à Amazônia 
Legal, em tOdos os subseqüentes trabalhos? 

O SR. VICTOR CELSO CARVAUiO- Não 
neieSSãôameilte. Acho que pode evoluir para 
novaS idéias. Agora, acho que o que não se 
pode é comparar aquele resultado que f6i obti
do a partir daquele denominador com um ou
tro resultado que deveria ter ... 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- O 
Senhor acaba comparando banana verde com _ 
banana madura. 

- O SR VICTOR CELSO CAAVAUiO- Exa
tamente. 

O SR. Rl'LAíbR (J_arbas Passaril1ho) - E 
no exemplo que eu citava antes,_ banana com
prida, que existe no Pará, com tromba de ele
fante, são parecidas, mas não são a niesma 
coisa. Então, para eu ter urna içléia"exata de 
quanto da Amazônia Legal está sendo deflo~ 
restada - voc~s chamam issQ de desfloresM 
tada. Mas como existe em relação - à flor, 
defloramento, acho que deflorestamento está 
mais certo do que desflorestamento, se não 
eu teria que dizer desfloramento, também.lsso 
já é com o mestre Aurélio Buarque de Hollan
da E'erreira, nijo é conosco. 

Então, para mim o problema seria, pririlefiõ, 
cararterizar quanto dessa Amazônia Legal está 
realmente sendo afetada, desde que o primei
ro trabalho foi a ela referido. Se inudo de refe
rência, fico erri- âificuldade de comparação. 
V. S' concorda coinlgo. - --

0 SR. DIRCEU CARNEIRO -Senador Jar
bas Passarinho,·gostaria que V. Ex~. por genti
leza,_ esclarecesse, quais das Amazônias L,e.. 
gais. Porque aí há uma mistura da Amazônia 
Legal, de 1953, da Amazônia Legal, de 1~73 
e qualquer coisa, portanto, há diferenças de 
origem. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- A 
Amazônia Legal que deveria ser _referida foi 
aquela que, desde o início, foi como tal consi
derada, que era a primeira e não a segunda. 

A segunda se fez a partir de uma ficção 
para ganhar incentivos fiscais, Senador. En~o. 
como a Amazônia Legal parava nos paralelos 
de 149, ela acabou chegando a Brasília. Bem 
perto de Brasília, temos, hoje, a Amazônia Le
gal, porque os municípios goianos mudaram 
a sua forma administrativa e fisiográfica; pen
duraram-se no paralelo de 149; já que estavam 
pendurados no paralelo de 149, ganhavam di
reito a incentivos. Viesse ele até o paralelo 
16~. Então, essa segunda parte acho absurda. 

A primeira, para mim, seria exatamente 
aquela Amazônia Legal que foi criada quando 
se instituiu a Sudam, e antes dela, a Sphevea. 
Bem, então, este para mim deveria ter sido 
o denominador mantido par fazer compara
ções. Agora, a nós, aqui na Comissão, não 
nos interessa a Amazônia Legal. 
_ O D~. Victor Celso Carvalho colocou a ques
tão multo bem, ainda há pouco, quando se 
referiu à vegetação de transição, quando se 
referiu ao cerrado, quando se referiu à alter• 
ção de uma cob~rtur_a vegetal e_ wna alteração 
de cobertura florestal. 

A nós, aqui, para responder ao exterior e 
para a preocupação com uma politica de ocu
pação da Amazônia, o que nos interessa é 
a Hiléia Amazónica. Quero saber quanto da 
floresta está afetado, ou quanto da floresta 
está ameaçada. _ _" _ 

Não estou preocupado com os campos de 
Goiás e do Tocantins, porque aqueles são 
queimados, imemorialmente. V. _EX' está aqui 
num brilhante ano de participação no Con
gresso e, natur~mente, deve ter tido a oporbl
nidade de sobrevoar_aqui no período de agos
to e setembro, fundamentalmente, onde os 
aviões não têm visibilidade horizontal em razâo 
da massa de fumaça que existe aí. Então, não 
me int~ressa-Jsso _aqui, lssq __ foi_ assirn, tem 
sido assim, e será assim por muito tempo. 
Porque, infelizmente, a nossa agricultura é fei
ta, ainda, na base de queimar. os- egípcios 
conheciam dois adubos, enquanto conhece
mos um até hoje. _ 

Então, dai a nossa necessidade de caracte
rizar_ para essa comunidade internacional, 
preocupadíssima, o que de floresta está a der
rubar e quanto est,á à queimar. 

Tristemente confesso --:-e _dou inteira razão 
à sua colocação - que todas as recomen
dações feitas naquele ano de 1980 não foram 
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s.eguidas. O IBDF não tinha capacidade para 
fazê~lo; o número, inclusive, de fiscais do IBDF. 
era alguma coisa simplesmente irrisória e ridi
cula. Não se \ratava só da Amazônla, o IBDF 
cobria toda a área florestal bras~eira. Não sei 
se, agora, extinto--o IBDF, a Nova República 
resolveu tudo; pode ser que tenha. 

Agora, pergunto a V. EX" quanto ao compro
metimento metodológico. V. S• falou sobre o 
prazo de um mês, depois, interpretação das 
fotos em doze dias. Já fizemos· essa pergunta 
mais ampla, portanto, ela se compõe dentro 
de uma menor. Embora, feita com prazo me
nor ela não é desprezível, é aceitável, desde 
que se possa, talvez, pensar até em novas ativi
dades que colnpletassem aquilo que foi feito. 
V. s~ concordaria comigo? Se, por exemplo, 
pegasse esse trabalho feito, ultimado pelo IN
PE, se pudesse sobre ele rt;!:novar o trabalho, 
não seria interessante para completar mais 
dados? Talvez, o quê? Maior número de ima-
gens? --

0 SR. VICTOR CELSO CARVALHO - Al 
entra toda a critica à metodologia: maior_ nú
mero de imagens, maior rigor na ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Trabalho de campo. 

O SR. VICTORCELSOCARVAUiO-C'On
ferênda.·O trabalho de campo foi colocado 
no primeiro relatóriO. Realmente, existem pon
tos que deixam dúvidas se é uma coisa o~_-_ 
outra, por conta da própria vegetação, dimi
nuindo essa quantidade de_ se trabalb_ar so
mente com a área da ftoresta, pois o contraste 
fica realmente grande. Mas, dentro do desma
tamento antigo, muitas dúvidas surgiriam, co
mo-eu de certa forma coloquei aqui, o que 
é desmatamento antigo, se é desmat:amento 
antigo, ou se ê desmatamento seletivo, .ou Qt,t

tro tipo de desmatamento. Então, nesses ca
sos, para dirimir dúvidas. como foi colocado 
no outro relatório, acho que caberia, r_eal_mente 
isso daí. Mas, dentro de um_ contraste que te
mos dentro de uma área desmatada, por 
exemplo, o desmatamento recente dentro de 
uma floresta, o contraste permite que você 
estabeleça o que é desmatamento e não há 
dúvida de que aquilo_ é desmatamento. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) ,
Agora uma dúvida que me surgiu. V. S• falou 
na modificação, pelo INPE. da área da Ama
zônia Legal, que foi uma das preocupações 
do Senador de Santa Catarina, e o INPE deixou 
de tiabalhar com 4.975.000 km2, e pasSOu 
a trabalhar com 4.906. Qual era a sua objeção 
em relação a isso? 

O SR. VICTOR CELSO CARVAUiO- Hou
ve a minha objeção. Como já foi dito, foi a 
forma como isso foi apresentado, e a segunda 
objeção é dentro de um aspecto cientifico. 
Acho que realmente se trabarhannos com wn 
denominador menor, o desmatamento vai au
mentar. Seria então o contrário. Mas acho que 
não ê essa a questão colocada; o que foi colo
cado é que, realmente, a partir de um trabalho 
anterior em que foi utilizado um denonimador, 
foi utilizada wna referência ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas os 5,12 não foram obtidos como quo
ciente com denominador 4,6? 

O SR. VICTOR cELSO CARVÁLHO ~Sim. 
O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -En

tão, nesse caso, o INPE está sendo acusado ... 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO- Des
matamento recente. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas, nesse caso, o lNPE teria sido acusado 

- inclusive do- con4ário, I'!Stá maquiando para 
pior e não ·para melhor. 

O SR. VICTORCELSOCARVALHO-Dimi
nuiu o denominador e o desmatamento au
mentou. 

O SR. RELATOR (JarbasPassarinho)-En
tão, a noss~ aritmética de Trajano -Continua. 
Quanto ao desmatamento antigo e o desJ:!lata
mento recente - _antigo sou eu e recente é 
o SenadOr Dirceu Câmerro - estou nie refe
rindo à idade e não ao tempo de sen_ado. 
É evidente que V. EX' não me faz pensar que 
seja mais velho do que é. 

. 0.-SR~ DIRCEU CARNEIRO - Apenas a 
comparação ilão é apropriada. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)-· 
Sim, porque a diferença talvez seja de uma 
·geração. Qual é o antigo que ele considera? 

O SR. DIRcEU CARNEIRO- Primoiro,.!láo 
desejo que nem a sua antiguidade e nem a 

- Ininha mocidade sejam comparadas com as 
destruições da Amazônia, pelo menos seria 
desejar uma figwa ... _ 

O SR. LEOPOLDO PERES- Nii<> fana jus
tiça a nenhum dos dois. 

O SR. RELATOR_(J~rbas Passarinho)--: Se
nai:lor; se- nóS-dois fôssemos objeto de umª 
~ueíniada, acho que o bigode seu pagava 
mais caro do que o meu. Agora o problema 
para niim é baseado nisso. Foi ou não a partir 
de 80 considerado desmatamento antigo? 

O SR. VICTOR CELSO CARVAJ..HO ~A 
partir de 80? __ 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -O 
relatório de 80, que contém- dados atltériores, 
incluiu ciu não desmatamentos antigos? .. 

O SR. VICTOR CEI,SO CARVAU\0 - Não 
consta no relatório. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- Is
so é que eu queria saber. Não consta do relató~ 
tio e hão· f~~ impugnado o relatório_. 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO,.- Não 
foi impugnado. - --

0 SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E 
quando equele quociente foi apresentado, foi 
aceito como um documento normal. 

OSR VICTOR CELSO CARVALHO-Não, 
ele foi questionado pela comunidade cientí
fica ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
SBPO 

O SR. VICTOR CELSO CARVAUiO- Não, 
pelo Pes<;iUrSãâor Dimentein que questiOiiOU 
eXatan1eilte· "qüe-õ lNPE, naquela época, teria 
cOmetido __ l!nl erfó, porqli~e no set,~. relatório 
rião incluiU o des111a:tamento antiQO;- rjcf·l~
valor de desmatameilto. Por isso, acho cjlie 
boje, em 88, teve-se a preocupação-~e dado 
que separando um do outro_ indlJir esse ~_<?r 
qúe não fOi devidamente incluído. 

O SR. RELATOR- (jarbas Passarinfiõl_::::· 
Mas aí veja que já fui um pouco cauteloso 
em relação ao Sr. Dimentein qu~ V. Ex' a_~f)a
de classificá-lo ~orno comunidade cie_!ltí11~1: 

O SR. VICTOR CELSO CARVALHO -Eu 
a~ho que qualquer membro,- qUalquer cJen. 
tista respeitado, que tenha tradição ... 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- O 
Dr. Goldemberg não é_ Ufl! cientista? --

Ele também d~clé!_r~.,num artigo muito iiite: 
ies.s8nte; que os_ c_teiltistªs -pôdem_ côineter er-" 
ros e, às vezes, eiTos "graves. E, no meu enten
der, já flagrei aqui erro graVe ãe ava.liâçáO e 
extrapolação. Tanto-que o próprio Dr. SChU
bert, a quem perguntei se vaJeria a pena trazer 
aqui o sr. Diilientein, e õ Presidente q_º- lt:IJ~E 
disse: "Não; acho melhor não trazer, porqUe 
o assuntodele, hoje, está ultrapassado", ['\~s 
vamos ao problema antigo. E tão antigo Q 
desmatamento no Pará - esse que dá 
30.000f<m2 ·__.::_ que_ eu não tinha corihecÍdo,_ 
Dr. Victor. é: o desmatarhentb da estrada de 
ferro de Belém a_ Bragança. Então, como as 
máquinas eram à vapor, e a estrada tinha 
200Km, a mata çomeçou a ser utilizada para 
ponto de lenha e, automaticamente, foi·SI:l 
transformando aquilo numa versação seC\ln
dária. Existe uma floresta ~:c.u_nçlé,ri_a~ 

V. S• falQu muito-bem arsobfé o problema 
da regeneração. E a prlmeira-cois_a_que.ocorre 
conoSco, que conhecemos âAm_azônta_. é que, 
na cham-ada mata, virgem, ela é permeávhl, 
posso entrar perfeitamente por ela; estudei ls· 
so em operações militares. Eu não levada car:· 
ros de __ combate para lá, porque não podia, 

-mas Unidades de íofafitaria mó~is poderiArl' 
perfeitamente ser de _1,.1m ponto a outro.-J.á 
na mata dOpara,-nao dà. pOrque é uma vege~
ção muito fechada, tendo que haver primeiro 
um~ 9-e~iTiata!_"Q~iiiÇle_nú-E:l21ção a cipós, a esses 
agui111õe~ (i~ área vegetal, e já não 6á a-mesn:ia 
mobilidade que Sê -podeiia' ter 'na Outra. LogO, 
a recuperação dela, a resta.!,ll'_aç_ão nª-o se f_g, _ 
ao que sei, segundo a floresta origina)_, apareCe 
_a emb~ú~,_ aparece o cipó. Então, é_fácil verifi
~r. Mas ~ssa área é·multõ ãntig~. Agor~, pa~;;I 
que o Presidente da República possa dizer que 
de Pedro Álvares Cabral até <;~gora o 9esm.:M
mento foi tal, tem qu_e incluí-la. A1 eu concor· 
daria. Mas, então, teria que reconsiderar o pro-
b1ema da velocidade e pr-Ogressão, Porque se 
pego os dadoS <:!e 80, que estão referido~ a 
uma área que não inclui o desmàtarhento, 
ê-âepols-peQ0-6Utra--(lüe-inclu1, Oãá pOSSo 

--Comparar de novo a su& imagem das banan_r;tS. 
Então, eu teria_ que fazer dupla operação: ín
cluo ou não incluo. Na hora de incluir, eu 
teria que Tncluir o outrO tambérri e Comp~~! 
com a veloddade de progressã?, se é aqúel~ 
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que estou admitindo quando fiz o relatório 
preliminar. Bem, então, quantô _a incluir essa 
área, parece-me que a do Pará é muito antigà 
Já a do Maranhão deve ser mais modema, 
deve ser mais a partir da construção da Belém 
Brasília; deve ser aquela área de imperatriz, 
Belém Brasilia, quando come_çou a ser desrna
tada. 

Estou chegando ao final das perguntas que 
lhe faço. Acho apenas que restaria agora, Sr. 
Presidente, se V. Ex" concordar, tomar um pe
queno intervalo e, em seguida, ouvirmos a 
representação da dir~ção do INPE, que natu
ralmente terá pontos a esclarecer em relação 
aos levantamentos pelo Dr. Victor. E agradeço 
ao Dr. Victor a sua par,Ucipação. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Agradecendo a participação do Dr. Victor, sus
pendo a reunião por quinze minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Está reaberta a reunião. (Pausa) 

Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente, acho que cabe, _agora, ouvirmos. 
por solicitação nossa també!Tt, sobre o mes
mo princípio adotadO com d 'Dr. Victor Celso 
CarvaJho, o cientista que vem pelo !NPE, para 
discutir os pontos que foram aqui abordados. 
Parece-me que, pelo INPE, vem designado _o 
Dr. Roberto Pereira da Cunha. Então, peço 

, a V. Exl' que convide o Dr. Roberto Pereira 
da Cunha para o juramento. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Convido a comparecer perante a Mesa o Dr. 
Roberto Pereira da Cunha. (Pausa) 

Dr. Roberto Pereira da Cunha, o Sr. ouviu 
pela manhã a advertência feita ao primeiro 
depoente. Peço que repita o juramento. 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
.. Juro dizer toda a verdade, nada omitindo do 
que seja do meu conhecimento sobre quais
quer fatos relacionados com a investigação 
a cargo desta Comissão Parlamentar de Inqué
rito, dente das penas que a lei culmina ao 
crime de falso testemunho." 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peiesf:..... 
Coin a palavra o Dr. Roberto Pereira da Cunha. 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Eu, inicialmente, gastaria· de cumprimentar o 
Sr. Presidente da CPI e o Relator, Sr. Senador 
Jarbas Passarinho e o ilustre Sr. Senador Dir
ceu Carneiro, agradecendo maiS uma opOrtu
nidade de estar nesta Casa e poder, de certa 
forma, dividir o conhecimento que temos de
senvolvido no INPE e que, agora, tem sido 
divulgado, nos últimos meses, de forma bas-
tante abrangente. · 

Tentarei concentrar-me, basicamente, no 
que o Relator, Sr. Senaaor Jarbas Passarinho, 
mencionou sobre uma acusaçao de maquia
gem de dados - como diSse, uma fraude 
-sobre os dados do desmatamento na Ama
zônia. A parte técnica já foi apresentada duas 
vezes nesta Casa. Então, ao invés de repetir, 
eu me concentrarei mais nessa questão de 
índices que estão sendo divulgados, o índice 

de percentuais de desmatamento, e, com rela
ção a isto, trago também uma nota escrita, 
que está à disposição, e que reflete a posição 
da instituição. Então, a posição oficial da insti
tuição está, através de notas que deixo à Mesa. 

Sobre a questão aventada aqui, pelo pesqui
sador Victor Celso de Carvalho, gostaria de 
intercalar, à minha apresentação, algumas 
perguntas, para poder construir o raciocínio 
de apresentação. 

A primeira pergunta que eu faria ao Dr. Vic
tor_Celso de Carvalho é se ele acha que"esta 
publicação do Instituto Brasileiro de Desenvol
vimento Florestal - IBDF -, foi maqt.iiada, 
usando a mesma terminologia. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Dr. 
Roberto Pereira de Carvalho, o Sr. Presidente 
acha que, ao invés de fazer perguntas entre 
os depoentes, o Sr. deve deixar a pergunta 
conosc-o, -à Mesa. Depois, o Sr. Presidente a 
fará. 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Então, e~@ pergunta é se essa publicação do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Ao
resta] foi maquiada? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Esta é de 
!980? . . .. 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
É -de_ 1983; data da publicaçáo de 1983. Essa 
publicação utiliza, como base de cálculo, a 
área da Amazônia Legal - vou mostrar isto 
com transparência- e não inclui os desmata
mentos antigos. 

A segunda pergunta é se essa publicação 
do IBDF, de 1985, também seria a mesma 
questão, ã mesma pergunta, porque faz seu 
cálCulo baseado na Amazônia Legal e náo in
clui desmatamentos antigos. 
_ :Também_ C()m relação a essa publicação 
que foi apresentada hoje 9e manhã. Foi ex_aus
-tivamente mostrada essa publicação de 1980, 
do Instituto de Pesquisas Espaciais. CofreS
ponde à mesma pergunta. 

Se a publicação foi feita com base na área 
da'Amazônia Legal, não inclui desmatamentos 
antigos. 

E para o propósito da denúncia internacio
nal, só existe uma publicação, que é de meu 
conhecimento, sobre índices de desmatamen
io na Amazônia. Essa publicação é do Banco 
do Mundial. Então se perguntaria se essa pu
blicação - também faço- a mesma .Perguntç 
-foi maquiada, porque ela não inclui desma
tamento antigo e faz o cálculo em relação 
à Amazônia Legal, chama-se Oovemment Fo
resee Deforestation in Brazi/ is Amazon Re

. gíon, de Dennls Mahar, essa· de 1989, a mais 
atualizada. 

A publicação do INPA, que gerou, foi men
donado_aqui, um índice de 8%, que foi obtido 
através de projeções lineares. 

Fearnside, em 80, usava projeções expo
nenciais. A partir de 89, paSsou a usar proje
çõeslineares para cálculo de dados de desma
tamento. 

Essa publ_tCação faz o cálculo em relação 
à Amazônia Legal e não inclui desmatamentos 
antigos. 

Então, de todas _essas pubftcações, de que 
tenho conhecimento, que tenham formalis
mo, formalmente apresentam índices de des
matamento para a Amazônia Legal. 

E agora eu passaria a pôr alguns quadros 
dessas publicações q-ue apresentei para que 
possamos ver todos juntos essas publicações. 

Essa é urna publicação do Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Florestal, ex-IBDF. 

Temos aqui no -Estado do Maranhão, em 
1983, 10 mil quilômetrós quadrados. Em 
1989, nós temos um valor, nesse relatório, 
de 160 mil quilômetros quadrados. Então, já 
indica que não inclui os desmatamentos an
tigos. 

No caso do Pará, também podemos ver a 
mesma coisa~ Temos wn valor de 33 mil quilô
metros quadrados, _sendo que, só na área de 
Bragantino, temos 31 mil quüômetros quadra
dos. Então, o JBDF não incluiu desmatarnen
tos antigos, em 1983, nesta publicação que 
está na mesa. E o lBDF calculou a percen
tagem de 2.4 7 em relação à Amazônia Legal. 

Então, essa é a primeira publicação. 
Temos essa tabela do relatório do lBDF, 

do Programa de Monitoramento da Cobertura 
Florestal do Brasil. Pelos valores novamente 
que põderri.OS ofiservar aqui, náO eStao incluí--
dos os d~smatamentos- antigOs no Pará, nem 
no Maranhão. 

O .SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Dr. 
Roberto, por obséquio, essa alteração é da 
cobertura vegetal ou florestal? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CuNHA
Essa é aqúela conseqOência terminológica 
mencionada que para mün, pessoalmente, 
também não fica claro. Eu, como leigo, às 
vezes até, náo sendo muito espedalist.a no 
assunto, acho difícil desmatar capim, por 
exemplo. Então._ essa questão de alteração da 
cobertura vegetal precisa de uma terminologia 
mais adequada. Mesmo a alteração da cober
tura vegetal PoCfe se-r uma alteração positiva. 
Por exemplo, se eu tenho uma áre_a de pasta· 
gem e eu ponho uma floresta de eucalipto, 
houve-uma: alteração da cobertura vegetal: ao 
invés de capim eu tenho uma floresta É wna 
alteração positiva. Então, essa terminologia, 
mesmo alteração antrópica, tem que ter um 
propósito, por exemplo, esse propósito de pro
jeto e desmatamento deveria ser mais espe
cifica, mais simplificada, mais direta e mais 
objetiva. 

Então, em 1985, o IBDF não ·inclulu desma
tamentos antigos e; caLcula o seu índice, o 
seu percentual de 219%, em relação à Ama· 
zônia Legal. 

Em 1988 e 1989, repetido na republicaçã,o 
do Banco Mundial, temos dados projetados 
sobre o Estado do Pará, 33 mil km2, e sobre 
o Mar""nhã.o, 1 O mil Jan2. Não inclui desmata
mentos antigos, faz o câlcu1o em relação à 
Amazônia Legal. Esses dados foram projeta· 
dos, matematicamente, através de um expo
nencial, para 1988, e atingiu-se o índice_ de 
12%. 

Publicação recente, será apresentar um livro 
de Fearnside, com projeção linear, não expo
nencial. O Estado do Maranhão, 10m~ J<rn2, 
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Estado do Pará, 119 mil krrf, Não inclui des
matamentos antigos no Estado do Maranhão 
e p·ode incluir, talvez nesse ano. Importante 
é que calculou o percentual em relação à Ama~ 
zônta Legal. 

Então, sob o ponto de vista de rigor cientí
fico, temos a_ dizer o seguinte: o que existe 
publicado sobre a Amazônia tem uma cons
tância. Sempre calculado em relação à Ama
zônia Legal e nunca incluindo desmatamentos 
antigos. Se temos :(lue comparar rigor cientí
fico, temos que comparar os _trabalhos publi
cados e não o que es~ publicado nos jornais. 
Os jornais podem ser fontes de infonnação, 
mas não __ servem como trabalhos científicos 
para serem comparados. 

Gostaria de abordar outra forma que foi 
apresentada aqui em que se concordavam 
com os noss-os dados. e discordava-se da sua 
forma de apresentação. Então, apresentaria 
o seguinte: se considerarmos desmatamentos 
de 250 mil Jmi!, podemos expressar, não in
cluindo o desmatamento antigo do Pará e Ma
ranhão, podemos expressar, em termos de 
holandas, em termos de linguagem jornalís
tica, pof exemplo ou em termos de bélgicas, 
8,24 bélgicas. · . 

Oeio que, se esse número está correfo, é 
uma forma correta de expressão. Ou, em ter
mos de portugaís :-:-posso dizer que os 251 
mil krrt correspondem a 2,73 portugais. ISso 
pode, de certa forma, chatear os nossos ami· 
gos holandeses ou belgas que estão expres
sando em relação ao Pa_ís deles. Então, nós 
podemos nos expressar em termos_de bras[s.' 
Odesmatamento de251 mil kJn2 corresponde 
a 0,02.95 bras_i_s_,. ou_ Brasil, porque é menor 
do que um ou- posso expressar em termos 
de Estado -- 1,1 são paulos, por exemplo. 
Tecnicamente, isso vai depender de estar cor
reto esse número. _nesse número. 

Ou, então, p·osso expressar em termos de 
amazônias legais --são 0,0512 Amazônia Le
gal, os 251 mil km', ou 5,12% da Amazônia 
Legal. Então, é exatãmente isso que está ex
presso neste relatório, na sua primeira e se
gunda edição, ou seja, o INPE expressa o seu 
percentual de desmatamento em relação per
centagem da Amazônia Legal, não incluindo 
de_smatamentos muito antigos de Pará_e Mara
nhão, que chegam ao valor de 5,12%. 

O Banco Mundial, comparado .que está 
sempre se contrastando a denúncia interna
cional publicada - que é a publicação _de. 
Dennis Mahar - com os dados que obtiye
mos, o Banco Mundial calcula em relaçb9 à 
percentagem da Amazônia Legal e não in
cluindo desmatamentos muito antigos. Então, 
o Banco Mundial chega a sga921 km2, com
parados com cerca de 250.000 kni- id~ntifi~ 
cados pelo INPE. Acho que esse é o ponto 
principal de todo esse trabalho. Como se ob
tém a relativação das percentagens, pocje ser 
até uma questão topológica e há de se ter 
cuidado quando se expressa topologias sem 
ser consistentes. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- ç:u 
queria fazer uma interrupção momentânea ... 
O senhor fala ai em Banco Mundial, não é? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA C{jNHA -
É__._ de certa forma. " 

"Esses pontos de vista e interpretação desse 
panfleto são aqueles do autor e não. repre
sentam, necessadamente, os pontos de vista 
e políticas do Banco Mundia.l ou dos seus dire
tores executivos ou dos países que ele repre
senta." 
__ Então, eu gostaria que, nesta apresentação, 
não se_ dissesse que o Banco Mundial óiz isso ... 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
... Dennis Mahar ... 

O SR.JARBl-S P6$SARINHO- Está certo. 

·O SR. ROBERTO PEREiRA DA CUNHA
Então, temos que cortigir aqui onde se suben
tende _Banco Mundial ... o que às vezes se usa 
"Banco Mundial" que todo Congresso Interna-

r dona! de que tenho participado, desde Mos
cou em agosto de_ 1978, e todos os subse
qüentes até Genebra em 1989, que a comu
nJdade para se expressar mais rapidamente 
fala em dados do Banco Mundial, mas deveria 
se referir a Dennis Mahar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Qual é a 
nacionalidade dele? 

· O SR. ROBERTO DA ÇUNHA - Eu. não 
sei. A opinião é que percentagens calculadas 
com denominadores diferentes e critérios dife
rentes não devem ser comparadas e não de-
vem ser utilizadas para acusações. _ 

EntãO, temos que divulgar na imprensa, de 
um modo geral, esses quadros: 

·-- BancoMundial12% -DennisMahar 12%, 
1NPE5,12% ........ e esses valores 9,;3%, dizendo 
que, com isso, o Instituto de Pesquisas Espe
ciais maquiou da_dos. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Es
se valor de 9,3 é qUãnâO aCrescenta os desma
tamentos antigos! 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Então, vamos ver o que- há p-or trás disso. 
Vamos mOstrar a realidade, como são os nu
meradoreS e denoinii)adores para cafcUlar es· 
Se númerO-. 

Banco Mundial (como salientei, ou Dennis 
Mahar uso~ nuirieriidõr, não incluindo desma
tamentos antigos, só desmatamentos dá dé
cada de 60 em diante. Usou como deriOmi
nador a área da Amazônia Legal. Apesar de 
diferente aqui, o critério é o mesmo. O INPE 
utilizou a menor área da Amazônia Legal, que 
levaria o pior caso, e utilizou o denominador 
não incluindo os desmatamentos antigos de 
Pará e Maranhão, só Pará e Maranhão. 

O que é apresentado e não mostrado, mui
tas vezes, ao público, é como se obtém 9,3%. 
Usa-se um denominador que não é a Ama
zônia Legal, primeiro; e que não tem uma con
sistência ao longo até da literatura; ele não 
ê consistente. A literatura, quando disser, isso 
é Horesta, existe a FAO que diz que é 3 milhões 
e 500 mil, esse valor, a Sudan pode dizer que 
é 3 milhões e assjn sucessivamente. Podem 
-ser vários valores. Esse -é- o grande ponto criti
Cãdo. Esse valor aqui é altamente variável na 
literatura; este Va_lor aqui foi obtido pelo IBGE, 
é a Sóina _dos valores obtidos nos Estados, 

territórios, da Diretoria de Geociência do Insti
tuto Brasileiro, IBDF, calculados a partir -de 
cana:;- 50 mil, 100 -m_il, 250 mil. Esse que foi 
somado por nós, usando uma lei de formação, 
a lei de 1953. 

Aqui, um numerador diferente de toda m-e
todolOgia, diferente dos critérios utiJizados, 
c:onstando de todas as publicações_ a respeito, 
adicionou-se os desmatamentos muito_ anti
gos do Pará e Maranhão. Nçrt.uralr[lente, núme
ros Obtidos Com critérios diferentes, com· prO
cedimentos diferentes, não podem ser com
parados. Não tem rigor científiCo c6niparai'-se 
laranja --como se diz em linguagem popUlar 
--com báriana. Quer-dizer; têtn~seque com
parar larajha com laranja; mesmo critério, não 
incluir desmatamento antigo, não excluir des
matamento antigo; área: Amazô_nia Legal, 
Amazônia Legal. Agora, não se pode comparar 
com banana. Incluir desmatamento antigo, 

- outro denominador diferente estipulado, esta
belecido. 

Esse tem sido, a meu ver, o ponto de crítica 
maior. 'Há críticas às vezes até fundadas em 
relação a alguns critérios, a maneira de apre
sentação, mas, primeiro, isto não é um relató
rio cieõtífico, é relatório de divulgação. Não 
se poderia apresentar à Presidência da Repú- -
blica um relatório de 200 -páginas. Tentou-;.se 
fazer um relatório com menQ.~. texto pQSSíyel, 
o mais graficamente,- para que- as pessoas: ti
vess_em um'!_ leitura rápida e fácil, o que se 
chama em inglês executíve summary, ou su
mário ~~ecutivq._Yárias_ instituições fazem isso, 
wna maneira de divulgar os Seus,dado_s para 
um público diferen!e e fsso foi uma puplicação 
restrita, 200 ~ópiaS. Enti'et:anto, á de_rilanda 
dessa publicação foi ·muito grande e rios foi 
Sblicitado que fizéssemos mais 800. Está em 
andamento a publicação técnica; é um relató
rio técnico~ deverá te{ essa folha de rosto, todo 
esse estabelecimento. Aí, sim, se poderá fazer 
comparaçãO entre a publicação do INPE, de 
janeiro de 1980 com essa publicação. Não 
é justo se pegar um relatório de divulgação 
"e Cop1paf.3r-::Se com Um relatório_ técnicO. EStá
se Comparando laranja com banana nova
mente. Este_ é um relatório de divulg~ão; o 
relatório_ têt;nii:o~:Jfstã "aqui_ o- autor, Antônio 
J~bralde .Ian:li[n_,_ que fOi autor -do relatóriO de 
jãn-eiro de l 980 e Será o autor _do relatório 
dó INPE de maio~ unho de 1989. _ . 

Srs.. Sena·c;l~res~- é_ isso -basiCamente._ Não 
quero me aloi1gar. Eu gostaria âe pedir wn 
favor a esta Comissão Interpalamentar de In
quérito. O Sr. Victor Celso de Ca!Valho fez 
um pedido de desculpas ao Senhor Presid~te 
da República, se não me engano. Gostaria_ que 
estendesse publicamente essa desculpa ao 
Senhor Diretor-Geral do INPE, Engenheiro 
Márcio Nogueira Barbosa e aos funcionários 
do INPE. Se ele reconheceu que foi um err? 
fazer as afimraçôes em relação ao Presidente 
da República, a mesma retirada de aflJITlações 
se aplicaria ao Instituto de Pesquisas Espe
ciais. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE JLeopoido Peres) -
Sen_"ador r'i•o:eu cafn~irÕ, V. EX quer faz.er ai: 
guma interpelação'? 
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O SR. DIRCE(J CARNEIRO __::~QUero agra~ 
decer, inclusive, a gentileza da Comissão, de 
sempre me oportunizar a primeira ínterven~ 
ção. 

Gostaria de refletir a seguinte questão: 
quando se_ vai oferecer um conjunto de infor
mações que tem origem num instituto de pes
quisa e que já tem uma definição na Socie
dade, como uma instituição científica e, por
tanto, goza da isenção e da credib~idade perti
nentes. e se vai levar ao Presidente da Repú
blica, portanto, à autoridade máxima do País 
que vai pelo seu pronunciamento, confrontar 
dados. assumir posições, etc, no meu entendi
mento, ela deve .est;ar alimentada' e implemen
tada com o que há de melhor na instituição, 
do ponto de vista científico. 

Acho que o Presidente da República não 
pode ser exposto a algo inseguro e não emba
sado em todo o conceito que a instituição 
, tem. Neste aspecto, quando se fez o trabalho, 
pela premência do tempo bastante acelerado, 
segundo foi aqui exposto, e neste aspecto di
minuíram-se bastante as tomadas, os diversos 
pontos examinados e levantados - parece
me que 40% foi o alCançado e, portanto, 60% 
deixou-se de examinar. Indago ao depoente, 
se isto não é um ponto fraco_ que deva ser 
examinado no confronto deste debate? 

O SR RÓBERTO PEREIRA DA CUNHA
fndalmente gostaria de responder ao ilustre 
Senador Dirceu Carneiro que, aiiás, é um entu
siasta de nossa atividade, tem participado in· 
clusive de alguns eventos de sensoreamento 
remoto que foi examinado 100% da área da 
Amazônia Legal. Esses 100% corfesporldem 
a um mosaico de todas as imagens que cor
respondem à Amazônia Legal. 

A partir desse mosaico se fez o seleciona
mento daquelas áreas desmatadas, para se 
f1IZer a conseqüente medida. Naturalmente, 
como o· próprio Dr. Celso inencioriOu, aquela 
imagem em que não há desmatamento ne
cessariamente não precisa ser ,avaliada. Se 
fosse o inverso, sim. Se não esWéSseinos ava
liando floresta, teríamos que examinar Ima
gem por imagem. Mas nós avaliamos o des
matamento. Nós não fizemos avaliação da 
área de Horesta; mas do desmatamento. 

Então, em uma primeira etapa, examinou
se toda & Amazônia Legal, selecionaram-se 
as áreas criticas, as árecis que tinham desmàta-
mento e, aí, ampliou-se para escalas maiores, 
para se obeter mais precisão na medida. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ainda sobre 
as observações que fez o expositor anterior, 
com relação às áreas que possivelmente não 
tepham sido cobertas, como aqui, ficou carac
terizado uma do' Acre e outras manchas em 
que teriam sido identificadas ocorrências de 
~imadas nos anos anteriores, que não fo
ram, pelo menos pelo desenho apresentado 
hoje pela manhã, cobertas por este_ e~do, 
peJas imagens que foram classificadas para 
um estudo. 

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Com relação à área do Acre mendonada, o 
nosso gerente do Projeto Desmatamento afie~ 

,I I 

ma que foi examinado todo o Estado do Acre. 
Está incorreta, então, a informação de que 
não foi examinado o Estado do Acre. 

Com relação à queimada, -nós n&o detecta
mos no mosaico que cobre todas essas áreas, 
uma área desmatada como assinalada, senão 
isso nos levaria a examinar as imagens corres
pondentes na escala para 250 mil. 

O SR. DlRCECI-CARNEIRO - Ainda sobre 
a disponibilidade das informações que o 1nsti
tuto tem sobre a parte· da floresta mesmo; 
assim definida pelo ilustre Relator no início 
da reunião, a Hüéia Amazónica. O Instituto não 
tem esse dado ou tem com pouca precisão? 
O que se tem sobre este assunto nos reglstros, 
nos_ estudos e nos relatórios? 

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Com rela-ção à Amazônia Legal, nós frzemos 
alguns exercidos e medições de matas, mas 
achamos que não era dados ainda confiOOreis 
para serem comparlidos, Adicionalmente a is
so, o que nós temos é uma sérJe histórica: 
temos dados de 75, de 78, alguns dados es
parsos de 80, do IBDF, de 1!3 do IBDF tam
bém, 86 - IBDF é SUdan, e alguma coisa 
de 87 nessa faixa, mas dados esparsos, que 
sempre se referem a áreas fisicas: do Acre, 
do Amapá, do Amazonas; mas sempre em 
relação à área física dos estados, ou seja, a 
Amazônia L~al nada mais é do que uma so
matória de áreas físicas, que são os estados 
componentes da mesma, conforme a Lei de 
F6rinação. Então, todos os dados do_ IBDF 
ou do INPE Sempre são relativos a áfe.3:s tisi
cas, quer seja os territórios, quer seja aos esta
dos, quer seja à propria Amazônia Legal. Os 
dados da literatura de que expomos são tebe
Jas do IBOF. Todos os·dados do IBDF são 
em relação às áreas físicas, ou o total que 
é a Amatôni~ Legal. 

O SR DIRCEQ CARNEIRO_: Sobre as alte
rações de áreaS, aquela discrepância de áreas 
qu_e foi localizadas por Unidade da Federação 
dessa região, esta é aquela referência que V. 
S• fez de que eram dados atualizados do IBDF 
e, portanto, aquela parte anterior, que vinha 
no relatório de 1980, é timã oUtra área não 
conhecida? --

0 SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Para efeito de comparação da série histórica 
foram normalizadas dentro da mesma base 
física. No início do relatório foram colocados 
as áreas físicas e os percentuais. Essas (lreas 
fisicas fornecidas,· como o senador mencio
nou, pelo lBGE. Por quê? Nós estávamos preo~ 
cupados com a discrepância na literatwa dos 
~lares apresentados para a Amazônia Legal. 
Esses valores variavam de 5 milhões e 700 
até'4 milhões e 900. Então, a forma que nós 
achamos mais adequada de esclarecer isso 
foi consultar o IBGE. Remetemos um telex 
para a Diretoria-Geral de Ciêndas, que está 
no processamento de publicação dos novos 
dados e nos antecipou esses dados: áreas de 
estado por estado, terit6rio por território. En
tretanto, no último anuário estalfst:ico do IBGE, 
ele não inclui a área da Amazônia Legal. Então, 
tivemos que nós mesmos calcular a área da 

Amazônia Legal, porque o próprio JBGE nao 
tinha .como os novos dados atualizadosL 

Para os_ dados hi,stóricos, nós corrigimos; 
para se comparar mesmo as áreas físicas, para 
se ter uma comparação ao longo da história. 
Então, estão normalizados, inclusive o_s dados 
.de 75, 78, 80, e_ 83. Estão todas normaliz<idas 
as percentagens da mesma área, para não 
se estar comparando dados com áreas dife
rentes. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ne5sa queS:. 
tão dos cálculos, utilizando funções exponen
ciais ou lineares, qual é o conteúdo dessa mu
dança, qual é o embasamento, que motiva
ções sustentam uma e outra? Eliis devem dar 
resultados. dif~rentes, não é-? -

O SR ROI'!ERTO 1'ERE1RA DA CUNHA -
Os resultados de uma exponencial livre são 
drásticos: é como o crescimento de wna po
pulação de coelhos. o radíoative dicrease, ou 
seja, o decrescimento radioativo. Essas expo
nenciais são usadas em geo~ronologia. E 
mesmo-o geoc:ronologista ~abe que ocorrem 
incidentes de percurso e, obviamente, mudan
ças. Então, a exponencial livre não pode _s~r 
aplicada rapidamente. O que aconteceu, devi
do a inexistência de dados - a existência de 
dados s6 de 75 e de 78-é que nesse período 
houve quase um crescimento exponenciaL ra
pidamente. Como só ~stiam dados desses 
dois anos, assumiu-se que nos anos seguintes, 
o crescimento iria continuar exponencial. 

Todavia, isto não aconteceu. Ocorre O mes
mo com as próprias estradaS. As estradas na 
Amazônia cresceram em 1960, de cerca de 
nove mil quüômetros para 45 mil quüômetros 
em 85. Então, houve um crescimento linecu-. 

Nessa _época, como só havia duas bases 
- 75 e 78- assumiU-se que o restante teria 
um comportamento _exponencial Mas, hoje, 
a.· próprio pesquisador Philip Fearnside, que 
projetou em 82 uma forma exponencial, pas
sou a usar projeção numa forma linear, p6fque 
ele notou que, nesses anos, o crescimento 
do desmat.amento já não obedeceu mais ao 
dos anos 80 em diante. Não era um cresci
mento exponencial, era mais um crescimento 
linear. 

Então, começou a projetar esses dados de 
83, 86 e 87, e oonsefiuiu um íitdice de 8% 
para 1988, baseado efT! proJeçôes lineares. 
Em 1.982, ele aplicOu projeções exponendals 
e atingiy llry1. ín4ice de 40%1 quer dizer, são 
40% comparados com cerca de 8%. 
. 0"-SR DIRcEU-CARNEIRO ~ Eem, eu já 

ouvi as re_spostas às indagações que pretendia 
fazer.' Gostaria de também encaminhar que 
uma das funções que procuramos sempre 
cumprir no Legislativo- -riã-o é apenas apurar 
os fatos objetivos de cada um dos empreendi
méntos - aqui no caso, uma CP! - mas 
também outras questões importantes. 

Atualmente, estou trabalhando numa lei so
bre os bancos de dados, que são infonnações 
particularmente de natureza pública, que de
vem estar ao alcance de toda a sociedade 
e, muito particularmente, do Parlamento. Te
mos tido uma enorme dificuldade, até nos 
impedindo de <:umprir melhor o nosso papel 
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aqui. Isto é_ alguma coisa histórica, não é de 
hoje; mas temos que superá-la. ~ 

Uma das coisas que percebo é que, real· 
mente, a forma de apanhar os dados os crité
rios. não é plenamente convencionada. Há um 
conjunto de questões levantadas aqui, em que 
uma buscou uma linha, outro, outta linha, ou
tro, outro dado, etc. Os dados dq_npsso País 
não estão ainda plenamente codificados de_n
tro de um processamento metodológico, que 
reaJmente possa ser confiável e possa se extra
polar com facilidade. 

Assim além das observações que procurei 
fazer sobre o fato específico, eu queria colher 
também essa obsenraç~o. que é do interesse 
do Parlamento, d?ls comissões, é nosso inte
resse, tentar trabalhar algum aspecto no sen
tido de fazer c_orn que nosso Pais_ ten_ha uma 
sistematização de informações, para que elas 
possam ser acessadas, ser disponíveis até para 
o desempenho das instituiçõe_s, particularM 
mente, da instituição, onde trabalhamos pratiM 
camente só com inforrn_aç_ões, _ _ ____ _ 

Era isto que eu queria dizer. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Muito obrigado, Senador. 

Com· a palavra o Relator, senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. 
Roberto, o senhor _deve te_r notadQ a dife_rença 
de condições dos trabalhos da Comissão, a 
partir do mo_mento em que tínhamos que_ es
darecer questões levantaQas que são de_natu· 
reza polêmica, mas que são extremamente 
importantes para que a Comfssão possa che-
gar a uma conclusão. _ 

Vou lhe fazer algumas perguntas agora 'de 
natureza pessoal e o senhor estando sob jura
mento. Quando e _como o senhor entro_u_ para 
o INPE? 

o SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Em 7 de jan~irO de 1974. Inicialmente, uma 
admissão provisória, até um eXame de se!eção 
chamado exame de admissão. Após esse exaM 
me de admissão, seria aceito na instituição. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passaiinho)- Es
se exame de admissão era aberto em caráter 
unviversal ou restrito? , 

0 SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Era pãra os funcionários, já selecionados os 
cunicuJos previamente. 

O-SR. RELATOR (Jarbas P~ssarinho)- t:: 
o que se chamaria_ de concurso interno? 

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Sim, podemos-dizer que, de certa forma, sim. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- Es
se de certa forma_ sería _o qLiê? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
A partir do momento em que foi seledonado 
em uma prequa1ificação; um grupo, esse exa
me só se aplicou àquele grupo previamente 
seledonado, que teve ingresso prévio. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- Re
lativamente ao processo de seJeção do Dr. 
Celso, há uma diferença? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Eu não sei como foi O processo de admissão 
completo do Dr. Celso_._ 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Ele 
nos disse aqui que foi um processo que prati
camente correspondeu a um concurso de tíb,l~ 
los, porque as pessoas que eram bem qualifiM 
cadas em cursos é que tiveram o·acesso ao 
Instituto, formalizado através da sua folha uni
versitária, do seu reSultado, universitário. Se 
eu não me engano, o Dr. Celso foi inclusive 
o: priméiro lugar na UniverSidade Rural do Rio 
de Janeiro - ele está me corrigindo para o 
quarto lugar. 

Eu até fico satisfe1to pór isso, É quando 
-eu me permito uma outra averiguação dos 
nossos trabalhos, ·para que eJe se tome um 
pOuco mais am~n~. Inclusive, eu quero lhe 
fazer uma apeJo no fihal: eu estou tão satisfeito 
e, até certo ponto, entusiasmado em ver aqui 
pessoas, tão jovens corn responsabilidades 
tão grandes. Isso é uma mudança da face 
do País: 39 anos, 37 anos, e já todos com 
responsabilidades, falando a linguagem dos 
mestres, dos doutores, o que mostra em r.ela
çâo à minha geração, uma evolução extraor
dinária na formação de recursos humanos no 
Brasil. Provavelmente, esta Casa aqui tem no
tado essa diferença. Então, o apelo que eu 
faria no final é aquele que ainda ontem eu 
dizia em uma conferência no Rio de Janeiro: 
o admirável, o extraordinário Goethe, no FaJJSM 
to, dizia: ''Já que não podeis amarMvos uns 
~fôS Outros, tentar pelo menos fazer as pazes: 
e é o apelo que eu faria ao JNPE: se não houver 
amor reciproco, que ache pelo menos paz en
tre as pessoas, porque o trabalho dos s~bores 
é de extrema relevância para nós. 

Eu verifico aqui, como Relator, Senador DirM 
_ceu, que tudo_ que it6s __ ouvimos foi muito imM 
portante, excetd um pouco de, não diria futu
rologia, porque seria diminuir o que se fez, 
mas essa pergunta qeu V. ~ fez ainda há 
pouco ao Dr. Roberto, sobre a diferença de 
trabalhar com expoenda1 e com linear, levou 
algumas pessoas a fazer projeções que ao lon
go do tempo não se confirmaram. Dizia o Dr. 
Celso que, às veZes, as pressões ere.m feitas 
para evitar que se .conformassem. 

E eu cheguei a ser malicioso em dizer que 
~gumas_eram feitas exatamente para que pu
dessem acontecer. Eiltão, neste cáso, nós teM 
n1os como documento básico um elemento 
fundamental para nós, que é exatam~nte o 
INPE. Por isso é que eu estou, pela terceira 
vez, ouvindo o lNPE. E, agora, pela primeira 
vez, ouvindo os_ que dentro do lNPE çtiscre
param dessa colocação. Quando o Dr. Celso 
<#I que não é o primeíro, mas o quarto, eu 
-rne lembro dos tempos que fiz um livro sobre 
liderança militar em que o Comandante fran· 
cês faiia uma bincadeira com o primeirqaluno 
eu não sei se o Sr. foi o primeiro aluno. 

O SR. CELSO - Só na Universidade de 
Kansas. · 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -É 
perigosO isso, porque· o·cómandante ãlZia que 
um dia os animais fizeram um cOncurso para 

ver quem era o primeiro deles para ser o rei 
dos anim~is, N apareceu uma comis_s_i;.Q -
que devia ser parecida com a ComiSSãO do 
DASP - e fez um concurso. de maneira que 
o animal tinha que voar um pouco, correr um 
pouco, na-dar um pouco, etc. Quando chegou 

. na hora de voar um pouco, foram inabilidatos 
Jogo o tigre, o leão, o elefante, etc. Quem gaM 
nhou o coricurso? O pato porque de tudo ele 
faz um pouco. Então, às vezes, o primetto ã1u
no é olhado pelo comandante como aquele 
que tinha a especialidade de saber fazer issq. 
Entre os que sempre estiveram bem classifl
cados na sua turma, é raro o bom aluno se 
transformar em um mau profissional, e n'ão 
é, entretanto, muito raro que o mau aJuno 
se transforme em um bom prõfissioliãl. De
pende apenas da motivação. 

A pergunta, portanto, é esta: verifico que, 
tanto o Dr. Celso, c;:omp.o Dr. Roberto, na 
resposta que me deram, não caracterizam un 
concurso universal para ingresso no INPE; fo.. 
ram critério!!, de algum modo, restritos. 

Uma outra pergunta, Dr. Roberto, qu_e_ tem 
sido, aqui, um dos principais expositor~s: tm 
ligação política entre o Sr. e o Presidenf:~- da 
República? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA-
Não. ~ 

"OSR.RELATOR(JarbasPassarinho)-Co
rrio lhe foi feita a encomenda do trabalhador? 
O Presidente da· República fez ao Dr. Márcio, 
não é? - E como lhe chegou a encomenda 
do trabalho? Chegou com recomendação de 
diredonar números e abrandar resu1tados, paM 
ra poder responder à Comunidade InternaM 
·clonai, ou lhe pediram para fazer um trabalho 
com o máximo rigor científico que lhe fosse 
possível fazer? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
Correto. Usando o mesmo procedimento e 
critério usados em outros traba1hos anteriores. 
Exatamente t:om os critérios usados em relaM 
ção à Amazônia Legal, em relação aos desma· 
tamentos muito antigos que não são :os crité· 
rios utilizados pelo Banco Mundial, e não são 
os usados pelo relatório do tNPE e pela maloM 
ria dos relatórios que apresentei. São critêrios 
que, independentemente de recomendação, 
estão de acordo com os critérios usados por 
outras instituições, como -o INPA, ou c_omo 
o Sr. Dennis Mahar, do Banco Mundial, inde
pendente de qualquer, ou melhor, estão den
tro do mesmo critério de outros trabalhos pu
blicados sobre o assunto. E não_ existem ou~ 
tros trabalhos sobre o assuntõ, que eu conhe~ 
ça. Se eu conhecesse outros trabalhos. até 
veria os outros_ critérios, mas não tive cOnheci· 
menta de_ outro trabalho que indicasse índices 
de desmatamentos na Amazônia. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)~ E, 
nesse caso, comparando com o tempo em 
que o primeiro trabalho foi feito e exposto, 
antes, pelo senhor, e, agora, pelo Dr. CeJso, 
que foi aquele que se realizoU_entre.19~_5 

-- 1978, publicadO em 1980. que fol um tc-·:1: 
muito maior do que este de que os Srs. dis.puM 
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seram, reconhece o Sr: que o prazo de um 
mês foi exíguo?. 

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Entretanto, o- nómero de homens~hora-mês 
foi muito maior nesse trabalho. Nesse traba
lho, tivemos cerca de 33 homens-hora-mês. 

Talvez o próprio Antônio Tardim me possa 
ajudar. Fotmuito maior o número de homens
hora-mês no trabalho de 1989_d0 que no tra
blaho com referência a 1975/1978. Foram no
ve pessoas, como mencionado aqui, no re!ató· 
rio de 1980, com 34 ... 

O SR. ANTÓNIO TARDIM- Posso falar? 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Po
de. Se__o_Presidente o permitir, pode. Use do 
microfone; não por que sua voz rlão seja audí
vel, mas é pela gravação. 

O SR. ANTÓNIO TARDIM- Tenho algum 
conhecimento de causa, porque, afinal, fui o 
responsável pelo relatório de 1980 e sou, 
atualmente, resport_sável pelo relat?riõ de 
1989."- . .. - . . . . . 

Para efeito de compar"ã-ção, -_ein termos de 
tempo de realização do projeto, em 
1979/1980, foram utilizadas nove pessôãS, du
rante nove meses, o que corresponde a 81 
homenswmês. Utilizando duas passagens de 
satélite e dois canais; isto correspondia a um 
volume quatro vezes malar do que atualmente, 
hoje, e foi feito -com um único produto_colo· 
rido, de muito mais fácil interpretação. Ou seja, 
naquela época, na mesma proporção, eu gas
taria 20, 25 hom_ens-mês. Então, o tempo fõi 
mais do que suficiente paia ser--realizar o tra
balho. 

Outra coisa é que, surpreendentemente, o 
resultado alcançado em 1989 foi muito _mais 
preciso, dada a qualidade do produto de que 
se utiliza, em termos de imagem de satélite 
este ano. Ainda mais, não foi considerada a 
área de cerrado, para efeito de alteraÇão de 
cobertura vegetal. As dúvidas que existem no 
relatório de 1980, que o Victor levantou, refe· 
rem-se a dúvldas em cerrado, e não em flo
resta. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo PereS) -
Pelo que V. EX" se identifique; para efeito de 
gravação. -

O SR. ANTÓNIO T ARDIM - Sou Antônio 
Teba!di Tardim. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Es
tou quebrando, aqui, a norma da comissão, 
que manda chamar de V. S• e nos manda 
chamar de V. Ex• Tenho horror aO V. S• por 
isso estou pedindo perdão ao presidente por 
o estar chamando de Senhor. 

Posso concluir qUe, neste caso, o· senhor 
sustenta que, apesar de od prazo ter sido muito 
menor, porque me parece· que foram r\ove 
pessoas, nove meses nb outro? 

O SR. ANTÓNIO TEBALDI TARDJM- O 
prazo foi menor, mas a quantidade de pess_oas 
foi muito maior. -

O SR. RELATOR (Jarbas -PasSarinho) -
Pois é. Nove meses no anterior e nove pessoas 
empenhadas no tr:abalho, que daria os 81 ho· 

Jtl_ens-mês_. I::sS:e- prazO, entretant'o, d~ um 
_ mês, trabalhando com quantas pessoas? 

. a·sR. ANTÓNIOTEBALDITARDIM-Aqui 
foram 32. 

O SR. RELA TÜR_ (Jarbas Passarinho) -
--C6m 32 peSsoas, o senhor Considera que, 

com isso, e mais uma tecnologia mais avan
çada o resultado é mais aPUiado? 

O"SR. ANTóNlb'TEBALDI T ARDIM- EX,. 
to. E _ma}_S preciSo ·que o_ :!'!.do ~~ 80~ 

O SR. RALATOR (Jarbas Passarinho)-Vol
tareinàs ao serlhor depois. -

Como não houve resistência da área cientí· 
fica do INPE, naturalmente esse praia foi con
siderado compatível. Está explicado agora pe
la colocação que faz o Dr. Tardim. 

. ~ A pergunta que é feita ainda ao Dr. Roberto, 
cada depoente pode se servir de assessor, por
que sempre utilizambs esse processo. Parece 
que o Dr. Victor não os tinha, só tinha um 
~~ano a_migo _ deJe, não t[nha outra ligação, 

>mas poderia também utl1izar, querendo. 
Concorda· o Dr. Roberto, ~a afirmativa que 

suponho ter interpretado bem do Dr. Victor, 
de que l_OQ __ ou 101 imagens, c-oni.o disse -o 
Senador Dirceu CarTieirQainda há pouco, cOr
respondendo a apenas 41% da Amazônia Le
gal, elas tomariam o resultado duvidoso? Já 
deu essa resposta_o Senador Dirceu, mas gos
taria que me enfatizasse. Apenas 41% da área 
estariam cobertos. Na resposta que deu ao 
Senac.Jor Dirceu Carneifo, Q.$enhor declarou 
que apenas fez: a cobertura da área desmatada, 
não da floresta inteira, não é? 

O" SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Não, a seleção de imagens dentro de um con
junto de toda a Amazônia Legal. 

O. SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas, de irúclo; o mosaico cobriria toda a Ama-
:z,ô':1ia Le9~I? -----. _ _ -

- - O.SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
Toda a Amazônia Legal. Primeiro foi feito o 
mosaico de toda a Amazônia Legal 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mesmo com cem imagens apenas? 

0 SR .. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Não. O mosaicQ de toda a Amazônia _Legal 
tem cerca de 234 imagens. 

OSR. RELATOR (Jarbas PassarinhO)_:_-Uti
J~a9~ ~!11 89? - _--

0 SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Não, eu tenho cópiaS desses mosaicos, indu· 
sive podem ser fornecidas à Comissão. 

O SR. RELATOR (Jarb::ts Passarinho)- Se
ria bom. Porque seriam aS mesmas 234.ima
gens que foram utilizadas no documento ante-
rior? · -

O SR. ROBÉifíÓ PEREIRA DA CUNHA -
Não. 

O SR._RELA TOR (Jarbas Passarinho) -Di· 
go em quantidade. E o relatório publicado em 
80 se refere a 234 imagens, não· é isso? Ou 
estou equivocado? 

O SR. ROBERTO PEREJAA DA CUNHA
É o qUI! está assinalado lá, pelo menos foi 
mostrado. aqui na transparência pelo Dr. Vrtor . 

OSR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Se 
quiser servir-se da transparência, pode utili
zar--se. 

O SR.-ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Esse-mosaico que foi elaborado também re
presentou uma evolução- metodológica. 

O.SR. RELATOR (Ja"rbas·Passcinnho}_: Es·' 
se é um mosaico controlado? 

o SR. ROBERTO PEREIRA DÁ díNHA __: 
~ão, semicontrolado. Esse mosaico represen
-tou "uma Mluç8.o metodológiCa no seguinte 
sentido: em 1979, quando foi feito Para 75 
e 78, não se tinha essa visão sinótica da Ama-

- iônía Legal. Então, não se saberia pÕr onde 
começar o trabalho. Em agosto de 88, fJ.Zemos 
9 pri~eiro mos_atco -da -re_giiio Norte e vimos 
que ele servia para Orientar que áieas se estuM 
dar, onde atacar o problema, corno ata<::ar o 
problema. Es.te ano, ampliamos o mosaico 
da região Norte e completamos para toda a 
Amazônia Legal. A partir da observação de 
cada lmal;Je~.pe~ __ mosaico, na escala 1 por 
milhão, que dá uma parede grande, são 3m 
por 4m na escala por milhão, um mosaico 
muito grande, os técnicos começaram a obw 
servar esse mosaico da=_região Norte, que já 
tinha Sido exãminado também, para a seleção 
de quais áreas a se detalhar e quais a se fazer 
ã. medida. numa escala aprOpriada, e essa me

-dida foi feita numa escala de 1.250miL O que 
acontece é que o intérpfete-pod~ Já faZer Unia 
pré-qUalificação de quais a's imagens a serem 
interpretadas. Como foi menCiOnadO -a(jui, tlão 
necessariamente uma área que não tem des
matamento precisa ser examinada, porque o 
percentual de desmatamento dele é zero. 

O SR. RELATOR (Jarbas Pilssaririho)..:;:Co
mo devo entender então a colocação do Dr. 
Victor de que o exame não foi reito até a 'exau
t.ão? Essa exaustão, estudada exaustivamente 
e>c!giria um número maior de imagens? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Creio que sempre se pode aprimorar um pro
ceSSo. Definir a eXaustão é algo que pode ir 
ad infjnitum. Pode-se dizer exaustão física, a 
~ustão de cansaço, de olhar uma imagem. 
Podemos olhar uma imagem durante anos 
e sempre querendo, tentando ver, identificar 
maJs coisas. Quando temos avaliações mun
diais, baseadas erri projeções exponenciais, 
temos declarações baseadas não sei de que 
forma e avaliações baseadas nas formas mais 
rudimentares possíveis de estimativa de índice 
de desmatamento, ainda acredito que esse 
trabalho--de estudos e pesquisas espaciais é 
algo não existente nem a nível mundial, na 

-qualidade. em que é apresentado. Essas pala
vras não são minhas, e sim de um cientista 
-da Nasa, publicada num jornal desse tama
ninho que era o melhor relatório da Amazônia 

- Legal que ele já tii1ha visto. 

O SR. _REU\TOR (Jarbas Passarinho) -
Obrigad9. Relativamente ao problema do 
Acre, eu Colocaria uma posição da comissão, 
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entre o que disse o Dr. Victor e o que _está 
no relatório. Aliás, parece-me que já "tratarrios 
desse assunto. Um dos depoentes aqui é o 
Engenheiro Siqueira, Presidente da Fundação 
Tecnológica do Acre. S. S• fez o levantamento 
completo a partir do Landsat também, che
gando à conclusão, no documento que nos 
apresentou, que a área antr6pica do Acre é 
de 7%, isso incluindo rios, as ddades existen
tes, áreas humanizadas etc., Isso se aproxima 
dos 5% apresentados pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais que não levou em con
sideração exatamente os mesmos dados. Por· 
tanto, parece que aquela per~unta feita pelo 
Senador Dirceu C!uneiro _t(!mbém tem impor
tância, no momento em que se esclarece isso. 
Se uma parte substancial do Acre não tivesse 
sido considerada, provavelmente o dado da 
Fun-:tãc fosse multo maior do que, no mo
mento, está sendo comparado com ·o dado 
doiNPE. . - _ _ _ 

Dr. Roberto, qual o documento da FAO que 
estima em 370 milhões de hectares a floresta 
fémida amazôilica? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Ele está referendado na própria publicação 
do Banco Mundial que está aí sobre a mesa. 
Se não me engano, o autor chama-se Gupda,. 
1984. Não tenho certeza absoluta do mjmero, 
mas podemos verificar no relatório do Banco 
Mundial. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Es· 
ses documentos que V. S' nos deu são para 
ficar com a comissão? Estou vendo que eles 

· pertencem à Biblioteca. 

O SR ROBERTO PE;REIRA DA CUNHA -
Eu diria que se trata de um empréstimo de 
muito curto prazo. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas se pode tirar xerox disso? Seilão vai ficar 
muito zangado aqui o Dr. José CarlOs Epifãnio, 
que é, responsável pela Bit;llloteca. 

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUN~--
Acabará: sendo suspenso da Biblioteca. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Há 
para nós uma confusão muito grande. __ O Dr. 
Victor Celso de Carvalho, quãiido apresento_u 
o documento, ele o fez com o numerador, 
colocando embaixo e com razão uma interro
gação sobre o denominador. Temos· desde 
os dados de_ Clara Pandolfo na Sudam !=Om 
270 milhões de hectares até_ 350 milhões .de 
hectares e até 500 milhões de hectares. Os 
500 milhões de hectares foram dados pelo 
IBGE. Porém o do IBGE caract~rizou que essa 
discrepância, na verdade, está muito bem ex
plicada. Seriam 500 milhões de hectares na 
Pan-Amazônia, na Amazônia que não é apenas 
a brasileira, e sim toda a Amazônia na área 
da Hiléia. Como detemos.60%, a grosso-mo- -
do, dessa ãrea, teremos 60% d_e 500 milhões 
e teremos 300 milhões, Logo, é um número 
que fica entre os 270 _ e os 350 milhões de_ 
hectares. Isso, de _qualquer maneira, está cau
sando-me preocupação, porque se não tiver
mos um dado concreto ·sobre o que repre
senta a Floresta Amazônica, pelo menos a par-

tir do momento em que se c_omeçou a f~e.L 
esSe monitoramente, não temos uma certeza 
sobre o número que vamos afirmÇ~.r do seu 
desmatamento. A meu ver, até historicamente 
isso ~tá perdido. Não sei se o Dr. Roberto 
concorda_ comigo. Depois, gostaria de ouvir 
o Dr, Victor Celso de Carvalho. 

Se nós, no Brasil, tivéssemos tido um levan
tamento origina_! da Hiléia no tempo de Hum
bolt, por exemplo, que não teve permissão 
de entrar no Brasil, porque D. Pedro não o 
deixou, nós teríamos uma possibilidade de 

_comparar a área histórica, e não apenas a 
área recente. M<:ts, a partir do momento em 
que comeÇamos a fazer monitoramente e dis
_tinguimos o que é desmatamento recente de 
desmatamento antigo, pudemos, pelo menos, 
caracterizar em relação aos desmatamentos 
antigos, qual era o total da área co_berta pela 
flo_resta, para podermos, então, dar uma res
posta aos brasileiros, em primeira: lugar, e à 
comunidade internacional d,t.>pois. 

O SR. VICTOR CELSO DE CARVALHO ~ _ 
senador, peço a palavra apenas para informar 
que existem dois rnosaicos: um ela região Nor
te, que existia realmente na parede; e este que 
é_ da Amazônia Legal, inclusive aqui está a 
data, elaborado em março de 89. Então, ;Seria 
só para chamar atenção, que extstiam dois 
mosaicos e não. um mosaico apenas. 

O SR. RELATOR (Jéirbas Passarinho)- En
tão, a última pergunta feita ao Dr. Roberto, 
aqui, é a seguinte: admitind_o qu~ os dados 
de desmatam~ntos antigos devessem ser in· 
duídos, ainda. que mudando a metodologia 
do trabalho, ou pelo menos o relacionamento, 
-quando eu falei na série histórica ao Dr. Celso, 
nós poderemos chegar a justificar os 9,3? -- -

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA-
Creio que possa ser palco de crítica, no caso. 
Que denominador a ser usado: 3 milhões e 
700,3 milhões e· soo, 3 ril!lhões ou 2 milhões 
e 800? _Estã_o_ _d_escontado.s desse denomina
dor as_ massas de água, os campos de vargins 
-as inassãs de água. ria Amazônia são muito 
grandes. Cálculos que atingeffi a esses 3 mt
lhões e 700, baseiam-se em mapas, às vezes, 
genéricos de digitação na escala de 1 p_ara 
5 milhões, em que as massas de água são 
extremamente diminutãS. üs próprios dados 
do IBGE sobre ái"eas de estado, territórios etc, 
têm uma declaração expressa: incluídas as 
massas de água interioes. 

"A Amazônia não é só floresta, existem gran
des massas.dágua. A grande dúvida também 
que surge nesses dados, além da forma que 
sã"o calculados, se forem subtraidos desse~ 
valores, são as massas da água interiores. 
Existem imagens de satélites que observamos, 
que incluem grandes massas dágua muito 
grãfide, e quem conhece a Hiléia, mas a Ama
zônia, sabe que elas são consideráveis. Talvez, 
eu não sei, nem me arrisCaria, a massa dâgua 
na· Amazônia Sf!ja maior do que área d_esma~ 
tada. 

_Q SR. RELATOR (Jarbas Pa_ssarinho)- A 
sua resposta não me satisfaz, por uma razão: 
eu tomo os 251 mil auilômetros quadrados, 

que são dados oficiais dQ_ INPE sobre o mes
mo denominador, porquento não há variação 
de denominador; sobre o mesmo denomfna
dror que deu 5,12, se acrescento no nume
rador mais 90 mil quilómetros quadrados, é 
eVidente que tenho um quociente maior; esse 
quociente é 9,3? -

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Ein nossa opinião, ·na nosso quociente que 
apresentamos é 5,12% ; nóS não apresenta
mos nenhum outro quociente. O e:Kerdcio de 
se obter outros valores não é nosso, nós não 
nos arriscaríamos a esse tipo de exercido. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Sim, mas dispondo dos dados que os senho
res nos ofereceram - não estou com os da~ 
dos aqui, mas os tenho em memória -, os 
251 mil quilómetros quadrados e uma fração 
sobre o valor da Amazônia Legal -:- pois o 
senhor tomou_ pelo 4.906 etc, daria 5,12%. 
Se acrescento 30 mil quilómetros quadrados 
do Pará e mais 60 mil do Maranhão, acres
cento ao numerador mais 90 mil. Então, o 
máximo que eu poderia chegar a concluir, 
é que sobre a Amazônia Legal, havendo a quei
xa de qUe os desmatamentos antigos nãp ha
viam sido computados, eu teria uma alteração 

, de 5,12% para mais, e esse mais me parece 
que vai a nove. 

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
Não. Ele vai a 7%, Senador, cerca de 7%. 
Seis e noventa e nove. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Gostei do aparte. É isso mesmo, porque eu 
tinha dúvida a esse respeito. Então, vai a 7%, 
e ainda ficaríaabaix.o dos 9% _que foram· consi
derados ali, e muito mais abaixo dos 12%, 
porque isSO ·corresponderia a quase 600 mil 
quilómetros quadrados do Sr. Mahar. 

0 SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Mas, V. Ex- teria que acrescentar, Senador, 
190 mil quilômetros sobre os 600 mil. 

O SR. RELATOR (Jarba:s Pa'ssarinho) -
Certo. No momento, não tenho dúyida de que 
devo me ater aos dados fundamentais da pes
quisa, e não apenas ao da extrapolação. Agora, 
como eu responderia ao senhor a cjueixa apre
sentada de_ que fez, no· primeiro documento, 
a extrapolação linear quando ela oão deveria 
ser linear? 

O SR ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Primeiramente, de nada afetam os resultados 
dos dados obtidos de 5,12% da área da Am~
zônia Legal; não foram dados extrapolados, 
foram dados medidos. O que vem a ser histó
rica, porque esse é um dado fundamental para 
se_entender a Hiléia ou a Am.azônia Legal, co
mo está se processando isso. Tão importante, 
talvez até mais do que as percentagens, são 
essas curvas de crescimento e como elas es
tão se comportando ao longo do tempo. En
tão, baseado nisso foi feito unia plotagem com 
dados do IBDF ou do Instituto Brasileiro do 
MeTõ Ambiente e Rect.irsõs Renováveis; alguns 
dadps são do IBDF, da Su~m e QQ lN~ 
de 1975 e 1978, E~s_es, da_çl._o_s _fo_rarrtplot,adcs 
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e conectados. Esses dados se referem a uma 
m~sma quantia, a uma mesma grandeza, a 
grandeza é o desmatamento:_o desmatamento 
de 1975, os rlesmatamentos de 1978, de 
·1980, e sucesstvamente. 

Então, -eSsa curva, es.sa linha publicada no 
primeiro relatório, ela une pontos de desmata
mento, as mesmas.grãndezas. E ela mostra, 
ao longo do tempo, a união da plotagem dos 
pontos; mais uma tendência linear do que ex
ponencial~ porque a gente coloca lado a lado 
a tendência exponencial. A tendência expo
nencial calculada por Feamside ou por Denis 
Mahar, com a equação· exponencial livre, e 
ao lado estão plotados os dados. São pontos 
de dados disponiveis, não existem outros da
dos disponíveis além daqueles. Então, vê-se 
por ciquela linha que há uma tendência mais 
para linear do que para exponencial. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passdrinho) -
Voltando i'- urna objeção de natur~ não me
todológica, mas de es·coJha de pessoas para 
o trabalho, aceita o senhor a afinnativa, feita 
pelo Dr. CeJso, de que o grupo acabou l!aba
lhando em petil comité, sem permitir acesso 
a outros membros do INPE, e para isso quq_lifi
cados, para a análise do trabalho, o que daria 
uma espécie de suspeição de que o trabalho 
estava sendo feito em grupo fechaqo? 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
Bom, vou responder e faço uma pergunta: 
quantas pessoas trabalhavam para calculares
ses 9,3% ~ Então, respondo a pergunta. Há 
uma pergunta e, agora, vem a resposta.' Acre
dito que existe regime de trabalho, modo de 
trabalho, que ~e chaflli3- estruturação_de tare
fas. Cada pessoa está alocada a um tipo de 
tarefa dentro do proieto. Uma pessoa cuida 
do desenho, uma pessoa cuida da datiJografia, 
uma pessoa cuida de outra parte, etc. Isso 
se chama estruturação de tarefas. Iss.o, geral
mente, é ensinado em cursos de liderança 
situacional, ou em cursos de gerenciamento. 
Para se gerenciar as tarefas têm-se que estru
turar. Tarefas não estruturãàas não levam a 
resultados. É mais ou menos como um ameri
cano uma vez disse: o que é um camelo? 
Camelo é um -cavalo projetado por urna co-
missão. Quer dizer, existe uma forma de traba
lho em que se deve estruturar por duas razões: 
para a eficiência do trabalho e, outra, para 
a própria consistência do trabalho. Outra coisa 
importante- que nós nos preocupamos esse 
tempo todo- é que sabemos que a Amazônia 
é um assunto que se chama mídia sensitive, 
sensfvel à imprensa. Entao, n6s somos asse- · 
diados várias vezes pela imprensa para saber 
qual o resultado do índice. de desmatamento 
da Amazônia e, naturalmerite, exiSte 'uma 
grande circulação de pessoal de imprensa 
dentro do próprio Instituto; mesmo dentro da 
minha própria sala, às vezes, encontro ·o pes
soal da. imprensa. Então, não se tentou estru~ 
tarefa, uma· comissão, pessoas experimenta
das, chefes de setores para se chegar a esse 
resultado. Isso se chama um comitê de traba
lho, uma comissão executiva que se chama, 
isso é- feito em qualquer instituição, em várias 
instituições se faz isso. Poderia se comparar, 

por exemPlo, com o_ cálculo d9 ~alário de cada 
funcionário. Onde 'se faz a folf:ta de pagamen
to? I:: feito por um pequefío grupo, nâo é toda 
a instituição ql;!e faz a folha de pagamento, 
porque é um aSsunto qúe tem que ser tratado 
por uma comissão. Então, é isso que eu diria, 
foram feitos o_s_cálcUlos, a homogenização dos 
dados, apresentados pelo Chefe do Projeto, 

•Antônio Jardim, pelo chefe da âivisão ou De
partamento envolvido. O Departamento do Sr. 
Victor Celso CaiValho não participou desse 
projeto, não era da competência do departa
mento dele particip-ar, esse projeto estava alo
cado na Divisão de Aplicações Operacionais, 
cujo responsável é o Sr. Navais: O Departa
mento de Pesquisas_ ~ Aplicações, que o Sr. 
Vitor Celso Carvalho chefiava à época, não 
participou desse projeto. Funcionários daque
le departamento foram alocados a ess~ proje
to, é diferente. Isso se chama a1ocaçao fllncio
nal. Então, participaram chefe_ do Departa
mento; o chefe do projeto; o coOrdenador do 
programa amazônico,,_como nós chamamos; 
o diretor da área de sensoriamente remoto, 
que sou eu; e teve participação, ciência do 
asSuntõ, o Ditetor-GEiral do INPE. Essa a forma 
como foi trabalhado. 

OSR RElATOR (Jarbas Passarinho)- Sr. 
Presidente, sugiro a V. Ex•, se concorda que, 
a partir de cá, inquiro o Dr. Celso, dando a 
oportunidade ainda, depois, ao_ Dr. Roberto 
de ultimar essa questão, para que tenhamos 
tempo, ainda, de _ouvir o Dr. Alberto. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Está dispensado. Então, Dr. Vrtor, por obsé
quio. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Parto de uma constatação feita. Vamos ver 
se relembro bem. O senhor não fez uma acu~ 
sação que invalidasse o .trabalho no todo, não 
é verdade? QUe invalidasse_ o trabalho no todo, 
o trabalho apresentado pelo INPE. Qualido 
eu lhe pefguntei, o senhor disse-me que não 
invalidava os dados, surpreendia-se com a for
ma pelo qual eles tinham sido levados a pú
blico. 

~ ü SR. VITOR CELSO DE CARVALHO -
~Fundamentalmente._Mas, vamos dizer, a gran
de questão são os índices em si, que monstra
mos claramente que não estavam compatíveis 
uns_ çam os outros, que estão de áreas de 
queimadas que apareceram em 1987, e não 
foram interpretadas, porque se fossem inter-· 
pretadas provavelmente modificariam o resul
taç!o. Então, o resultadO erri s_i poderia ser mo-
ilificado. -

A questão do índice. Se estamos trabalhan
do da forma como estamos trabalhando, co
mo foi colocado aqui, onde estamos an_ali
sandO--Só _a parte do denominador; se esque
cermos totaJmente a parte do numerador, e 
se fiZermos aqueia comparação preoCupados 
somente com a· floresta Amazónica, somente 
com a floresta, o que vamos ter dentro da 
ótica que está sendo conduzido esse trabalho, 
é que nunca atingiríamos a 100% de desmata
mento, mesmo que não existisse mais floresta. 
Por quê? PorJlue o numerador, ele nunca iria 

Incluir o desrnatamento antigo. Então, obvia
mente, passados 20 ános, que nós conside
ramos 20 anos como·um ma-rco para desma
tamento antigo, a partir daquele momento não 
teriamos mais aquele desmatamento. Então, 
a floresta amazónica iria desaparecer e não 
iríamos atingir o nível de 100% do desmata
mento. Então, acho que a colocação de se 
incluir o desmatamento- antigo é capital. Se 
você não indu~ você nunca chegará a 100% 
de desmatamento. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Certo. Nós fiZemos a pergunta exatamente so
bre isso. A partir do momento em que aban
dono uma série hístóríc_a, .PõrquEi abandonei 
o denominador origínal, entretando posso me 
aproximar mais da verdade do momento. En
tão, no momento, se eu tornasse o desmata
mento mais antigo e soubesSe exatamente 
quando ele foi feito, como no caso, por exem
plO, da Bragantina, no Pará. Se nessa oCasião 
e!J. tivesse um valor exato para a superfície 
da floresta, a partir daí eu poderia recalcular 
meus valores. E concluindo darissimamente 
que, se eu tenho um desmatamento que se 
fez, portanto uma degradação da floresta, um 
mutilação da floresta naquele aspecto, da flo
resta ·.e não dos campos, cobertura florestal 
e não vegetal, mineral, eu posso chêgar a nú
meros que mais aproximados do que eu dese
jo na ComiSsão obter, do que, pura e simples
mente, ficar amarrado à Amazónia Legal. Esse 
é o meu desejo. -

_Mas, quando nós pegamos o dado do lNPE, 
por exemplo, que dava 3,9, se nâo rrie engano, 
do resultado da região Norte e fizemos o nosso 
estudo, baseado nos próprios dados do lNPE, 
chegamos até 5%. Mas. chegamos a 5% de 
maneira um pouco precária, porque, também, 
se nós introduzissernos aquilo que não_ é re
gião Norte, e é Amazônia Legal, mas é floresta, 
também, nós automaticamente tertamos os 
dados do denominador modificados. 

ó que _eu não tenho, e estou seritlndo dificUl
dade, é a possibilidade de fazer a correlação 
exata entre a área mutilada da floresta e a 
Horesta no seu todo, a partir de um momento 

-histórico erri que considero. Infelizmente, a 
Comissão não vai poder chegar a esse resul
tado, a menos que eu trabalhasse com algum 
número tomado oficial, o da F AO ~ foi toma
do oficial, e faz todos os cálculos a partir dela. 
Mas não sei até que ponto seria exaustiva
mente científico. Eu pergunto a V. ~ ... · 

OSR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA
Vamos dizer, eu acho que já se têm estudos 
cientilicos que mostram qual era a área nu
clear da floresta amazónica. Isso daí existem 
dados. Então, é possíVel-se Chegar hoje, Corno 
segurança, a qual era a área original da floresta 
amazónica. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas V. Ex! falou mesmo com área nuclear. 
EJa sugere a existência de uma outra área, 
que seria uma área periférica. 

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA -
É, área periférica. Exatamente. 
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OSR.REL.ATOR(JarbasPassarinho)-En- forma que foi dito aqui que o va1or menor 
tão, eu ficaria na mesma dúvida. da Amazônia Legal pode Contribuir para dimi-

O SR. ROBERTO PEREIRA DA CUNHA. ----~~-r _o ~alar do desmatamento, ·que seria ? 
Poderiamos cair nessa ~esma dúvidã . -- :~~~~~ ~~~~~f~a2~ad~~~~a~~r:a ~=:~ 

_Agora, um outro a_specto_que e_u acho que Grosso que foi eliminada poderia compensar 
é mteressante, tambem, colocar é que... essa diferença, ou até mesmo subi_r o valor, 

O SR RElATOR (Jarbas Passarinho)- Eu se fosse c.onsiderada dentro da mesma meto-
quero voltar a esse dado das queimadas que dologia que foi utilizada anteriormente, 75,78 
não foram objeto de computação por parte que é a cobertura vegetal e não somente a 
do INPE. V. S• mantém aquela colocação, in- cobertura florestal. 
dusive mostrou num gráfico. _ o Então; há todo um efeito d~ çomprensação. 

Eu pergunto ao Dr. Roberto se pode nos O que eu diria para concluir esta discussãO, 
dar alguma explicação sobre isso. . é que __ acho que esses dados podem ser usa-

O Dr. Celso estava aqui, assistiu à palavra, dos de_ uma forma preliminar consciente das 
e mostrou, se não me engano, quatro áreas limltaçõ_es em que ele pode estar incorrendo. 
no gráfico, que teriam sido_queimadas, não Eu diria, c;orn.a_ minha sensibilidade técnica, 
detectadas, ou não computadas. Pode dar ai- que não seria ~o grande assim queju~ificass~ 
guma informação sobre isso? algum comentário a mais. 

O SR ROBERTO _f'ERE!RAOA CUNHA
Primeiro mencionou dados de queimada ern 
88, o INPE -não publicou o relatório e não 
tenho o conhedmento dessa informação ain
da. Talvez o Dr. Vrtor Celso Carvalho esteja 
mais informado que eu ness_e assunto. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) ,-Is
so aqui no. Séli.ado acontecia muito. A Oposi
ção, no meu tempo de Uder de Governo, sabia 
mais do que nós. 

O SR. ROBERTO PEREIRA OA CUNHA
E, segurido, seria o caso de nós plotarmos 
essas áreas de queimada ou mostrar numa 
transparência, numa escala exígua, eu diria, 
nwna escala m_uito pequena no tipo de escala 
que nós trabalhamos. Nós tra)?albamos ern 
escala de 1 milhão para maior. N4.s podería
mos plotar nesse mosaico essas áreas de quei
madas, nesse pequeno mosaico que está com 
o Senador Dirceu Carneiro- nós temos esse 
mosaico em tamanho, vamos dizer,_ maior ou 
real. Poderiam ser plotadas e verificar isso. 
Entretanto, quando foi executado esse traba:- . 
l1o não eram disponíveis. E esse é um fato 
novo trazido aqui nessa apresentação, e não 
divulgado pelas denúncias apresentadas até 
t~gora pelos órgãos de imprensa. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Pe
lo elenco de objeções que tenho isso não fi9u
rava, realmente é um dado novo. 

Agora, veja que a Comissão tem que se 
deter sobre isso, porque outra vez leva dúvida 
ao resultado fmal, ao 5,2 que, no. caso, seriam 
mais de 7, considerando os desmatamentos 
antigos, e não 9 e, muito menos 12, mas, 
pelo menos, 7. Relativamente aos meus da
dos, eu também teria elementos precários por
que não tenho o valor ,global da Horesta ama
zônica 

Pergunto ao Dr. Vitor se ainda tem alguma 
coisa a acrescentar. 

O SR. VICfOR CELSO OE CARVALHO
Eu só chamaria de novo a atenção quanto 
à questão de se comparar os dados .da forma 
como está sendo feito. Nós não podemos 
comparar o dado de 1988 com o dado de 
1975 e 1978, porque apesar de nós utilizarmos 
denominadores que se aproximam, na rean
dade não se correspondem porque da mesma 

Mas, acho que é importante que se tenha 
em mente que o valor que está sendo apresen
tado não é definitivo. 

O SR. RELATOR· (Jarbas Passarinho) -
Mas, dentro desta objeção feita, ele_ tanto pode
ria ser mais como menos. 

_O SR. VJÇTOR CEI.,SO DE CARVALHO-
Sfm, mciis ou mEmo-s, exatamente._ 

~ O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. 
Roberto, por favor. 

O SR. ROBI;RTO PEREIRA DA CUNHA
Eu teria uma questão sobre o rigor científico._ 
Os dados de 9,3 foram comparados c_om os 
12% do Banco Mundial e mencionado que 
muito se aproximam. Então, foi aceito que 
os_12% do Banco Mundial teria muito mais 
rigorismo cienb1ico que os_5,12. · 

_ Isso é que eu gostaria de saber: quaís os 
dados que têrn mais rigor científico para ava
liação do desmatamento da Amazônia Legal? 
Se-são os dados" do Banco Mundial, que são 
usados com a referência-padrão, conlo'a ver
dade sobre _o desmatamento da Amazôni21., 
ou são os 5,12%-? 

Encurtando a pergunta: qual o melhor re"la~ 
t6ri6 existente sobre a avaliação de desmata
mento na Amazônia Legal, existente até 6 de 
abril de 1989? - -

O SR. RELATOR (Járbas Passarinho) -A 
--mim rrie parece, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores que se nós prosseguirmos nesta discus
são apenas da metodologia, vamos ter dificul
dades, como Senadores, apesar de suposta
mente ecléticos, de chegar a conclusões defi
nitivas. 

Quero apenas, diante dos técnicos que es
tão aqui presentes, lançar um problema e veri-
ficar qual a reação que teriam. ' 

No. momento, se eu tivesse que escrever 
o meu relatório preliminar, eu diria que o dado 
de 5,12 apresentado pelo INPI mantém-seres
peitado na medida em que se considera uma 
série histórica em que sempre eritrOu o mes
mo de11ominador na Amazônia Legal. 

Diria, entretanto, que se nós tivéssemos 
mais rigor para po-der dar resposta aos brasi
leiros e à comunidade internacional daquilo 
que tem sido mutilado na floresta amazônica, 
seria evidentemente mais preciso que eu to-

masse a área que eu c:onhed como floresta, 
e que hoje floresta não é mais, e,' a incluísse 
no numerador correspondente ~_área desma
Iada. 

Quanto ao_ denominador, eu ainda ficaria 
com o mesmo por falta de possuir um deno
minador que correspondesse àquele momen
to histórico. Então, com isso, pãS&a,líamos de 
5,12 para 6,99. V. s~ está ajudando um centé
simo da floresta amazônlca de graça, o que 
é muito perigoso. _ _ _ .. _ . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou colo
cando o problema à própria comunidade cien
tífica, hoje aqui representada por cinco ou seis, 
e não apenas pelo Dr. Dimenstein. Essa é uma 
provocação para o Dr. Celso. Então, digamos 
6,99. - . . .. 

É preciso que se_ c.ar_acter~ uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, como o Senador_ 
Dirceu dizia, ainda hâ pouco, porque elas são 
vítimas de julgamento __ equivocado no· Brasil. 
Tem~se a impressão que a Comis_são não faz_ 
nada, conversa, ouve e depois é inteiramente 
inócua. Pode ser até que algumas tenham si
do: Mas nós téincis resul@.dos aqui que podem 
sei i-nuito oportullos, muito bC:Ins para o estu
do e embasamento de conclusões futuras. Es
ta, por exemplo, é uma que nós podemos~ 
ter. 

O SR. ANTÓNlO T ARDIM - O número é 
7,01. .. 

o SR: JARBAS PASSARINAO --QUer 
dizer que V. 5' estava escamoteando 0,2. 

A terceira colQC:ação que eu faço, que evi
dentemente, como estou colocando, é preli
minar. Se eu considerar apenas a região Norte, 
admitindo os dados do próprio IfiPE, que -dá 
essa -região como área coberta, de f1or_esta 
78,3% e os dadós de desmatamen~ oJ;!tidos, 
eu posso concluir que me aproximo dos 5% 
do resultado_e não dos 3,9 do INPE. Certo? 

O SR. ROBORTO PEREiRA DA CtlNHA -
Não sei exatamente qual é o ~enon:t_inador, 
mas é possível, dependendo de se analisar 
o numerado~ e o denominador. O nl,lirler~dor 
ê 140.163,72. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Eu posso 
chegar lá. Eu também tenho a mínha maqui-
ninha. -- · 

Exato. os números com o que_ trab_alhei: 
de desmatamento, 140 mil, 163 quilómetros 
quadrados e 72 centésimos de quilômetros_ 
quadrados. Foi com este valor de desmata
mento,_hipótese Que eu coloQuer se todo esse 
desmatamento tiVesse se dado_na região Nor
te tivesse todo incidido na floresta e não nos 
20% ou 18% de _campos naturais, savanas 
e matas ciliares, ou teria então 5% redondos 
da Horesta abatida", e não os 3·.92_1. Mas,. se 
eu tivesse dãQos, que o INPE me fornecesse, 
da entrada da área de Mato Grosso, da área 
de Maranhão, da área de Tocarttms, para au
mentar o denominador e, automaticamente, 
dessa área também, o que está desmatado, 
eu tivesse a variação do numerador, eu pode
ria ter o número menor. Concordam? Tro
-~em Idéias e me digain, porque não espero 
dàr · ôutra despesa ao INPE para chamá-los 
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aqui. São dados do próprio Instituto, nao sao? 
Eu traba1het com a primeira versão. Mas a 
segunda versão está igual. Não há problemas. 
A segunda versão, natura1rnente, tem corre
ções, como o Dr. Celso mostrou aqui e que 
nós já tínhamos visto, como aquele erro de 
soma, a mudança de uma projeção linear que 
não se confirmou. Esses são dados que o 
segundo relatório corrigiu, mas não alterou 
os valores do quocientes referidos. 

Com isso, se não houver, Sr. Presidente, 
sugestão de V. EX" ou de algum Senador ... __ 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Permita
me só uma sugestão, Semid6r Jarbas Passa
rinho,· como Relator? Essa _última indagação
a que V. Ex' fez referência, se posso traduzir, 
seria utilizar a maior área, compreendendo a 
Amazônia Legal ou com as partes que estão 
fora da região Norte. 

Portanto, a maior área possível e imaginável 
para ser ·computada num tipo de exame que 
estamos fazendo, seria o máximo que se pode
ria ... 

O SR RElATOR (Jarbas Passarinho)- Fo
ram três hipóteses. 

A primeira é esta: tomamos toda a Ama
zônia Legal e introduzimos nela, no nume
rador de desmatamento os desmatamentos 
antigos e mantemos rígido o denominador 
como se ele fosse verdadeiro àquela época. 
Então, sobe de 5,12 para 7,01. 

A segunda hipótese foi quando levantei o 
problema da região Norte, só a região Norte. 
A região Norte, pelos dados que deduzi dos 
números apresentados pelo lNPE, representa 
78,3- se não estou equiVocado -da floresta; 
Roresta, na região Norte, seria 78,3. Porque 
são os números, o total da superfície da região 
Norte é de 3 milhões, 374 mil, 238,5 kmz, 
então, sobre este valor, sobre ele tomei o valor 
desmatado e cheguei, então, à conclusão de 
que o valor da floresta era de 78,3. VaJor esse 
que se aproximava dos 80% do antigo con
ceito do Conselho Regional de Geografia. 

Daí, --parti pãra os 140 mil sobre este valor 
e._ cheguei aos 5%. Erlf.ã0,--Ccim6-3 e 9- era 
o ·dado para a região Norte, pelo JNPE, e o 
meu discrepa, eu fiquei, também, com o pro
blema de preocupação de ter número mais 
confiável. Para isso era preciso que eu acres
centasse à região Norte o montante d~ Ama
zônia Legal que correspondesse à floresta, e 
esse montante s_ó pode estar em Mato Grosso, 
Tocantins e Maranhão. 

Ora, se acrescento esse valor, eu, automati
camente, estou aumentando o denominador, 
se eu mantivesse o numerador Igual eu estaria 
diminuindo o quociente. Mas tenho que ver 
também na mata de Mato· Grosso, na mata 
de Tocantins e na mata do Mar~nhão qual 
teria sido a degradação da floresta. E esse 
dado me falta. 

O SR DIRCEU CARNEIRO - Eu resumo;
a observação que gostaria de fazer era exata
mente essa. Oe que se se toma a maior ampli
tude da floresta ou da região compreendida, 
relativa a essa questão da floresta, e deixa-se 
de lado os desmatamentos mais antigos ·e, 
portanto, só utilizando os mais recentes. evi-

dentemente que vai dar um número bem me
nor. 

O SR. RELATOR (Jarbas PasSarinho)- Es
se bem menor é exatamente o-correspondente 
entre o 5 e o 12 e o 7 e o 0,1 que é a1guma 
coisa, 2%, porque a moda agora é fazer com
paração com a Bélgica, com a Holanda, com 
São Paulo, com Segipe e nós vamos traduzir 
isso em tantoS sergipeS e até no meu antigo 
terrftóiio do Acre, onde nasc! brasileiro, graças 
a Plácido de Castro, se não hoje e~ estaria 
"hablando castellano". 

Aqui, Sr. Presidente, tínhamos feito a solici· 
tação ao INPE para nos apresentar o Diretor 
de Meteorologia, que eu conheço que-é o Dr. 
Meira, mas- aqui queríamoS fãlar com o Dr. 
Alberto Setzer, que foi outro dos contestadores 
dos dados pelo que li na Folha de S. Paulo. 
E pergunto ao Presidente se podemos encer· 
raressa primeira pã:ite pàrã: ouvir o Dr. Alberto? 
Se ·neste casamento ninguém fa1a mais, o "ca· 
sarnento eStá asSegurado. -

Eu queria apenas dar uma explicação aos 
Srs. _que são jovens dentistas e notáveis,_ que 
não se impressionem tanto com o problema 
de Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós 
somos muito_ mais uma comissão parlamen
tar de estudo, de avaliação. Mas, quando os 
números começam a conflitar, temos que pôr 
as pessoas sob juramento, o que é natural, 
alguns fiç_am com a mão fria, outros não po
dem fazer o jwamento todo, porque o Presi
dente leu de uma vez.. todo um_ periodo. Mas 
devemos tratar aqui do nosso trabalho o mais 
possível civilizadamente, por isso é que seria, 
no momento, oportuno que eu agradecesse. 
Acho que a Com[ssão recebeu um valioso 
conjunto de depoimentos. alguns fora do INPE 
foram muito polêrilicos, cOTrio o depoimento 
do Dr. Alvim, por exemplo, e há coisas contras
tantes, mas já estaríamos, Sr. Presidente, em 
condições de apresentar, depois de ouvido o 
Dr. Alberto, nosso relatório preliminar no dia 
em que V. EJr marcar, na semana entrante. 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo P~res) -
Antes de convo_car o Dr. Alberto Setzer a pres_: 
tar juramento. suspendo ã ·reUnião-por 5 mi-
nutos. --

0-Sl'l. PRESJDEI'ITE (LeópÓldo Peres) -
Está reaberta a reunião. 

CõnVOCo o Dr. Alberto Setzer a comparecer 
perante a Mesa para prestar o depoimento. 

OSRALBERTOSETZER-Jurodizertoda 
a verdade, nada omitindo que seja do meu 
conhecimento, sobre quaisquer fatos relacio
nados com a investigação a cargo desta Co
missão Parlamenf.ar de Inquérito, ciente das 
penas que a lei camina ao crime de fa1so teste
munho. 

-o SR. PRESIDEI'ITE (Leopoldo Peres) -
D~?;f_b_~t:!9. V. S•, prefere expor ou quer ser 
indagado imediatamente? 

O SR. REI.ATOR (Jarbas Passarinho) -
Sr. Presidente, a colocação de V. Ex' está certa, 
o problema modificou-se na medida em que 
não estou com os dados de que disponho, 
quando' eu estava preparando a tentativa do 

meu relatório, a Follut de S. Paulo, que tem 
sido o jornal mais constante nessas notícias, 
trouxe um dado que eu clarissimamente en
tendo como tendo sido uma divergência entre 
a1gumas afirmativas feitas áqui antes, especial
mente no campo da meteorologia e supostas 
declarações do Dr. AJberto. Por isso, pedi a 
V. EX- que fi1esse a· convo-caçã_o. EntãO, infeliz
mente, não estou com os dados aqui - isso 
é uma falha minha -e o Dr. Alberto, com 
quem conversei há pouco, não se recorda -
talvez nem tenha sabido - que o nome dele 
foi envolvido numa publicação do jornal. Por 
isso, pediria a V. Ex~ que lhe desse a palavra, 
~ para Uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Com a palaVra O Dr. Alberto Setzer. 

O SR. ALBERTO SETZER - Muito abri· 
gado. 

Inicialmente, gostaria de esclarecer que mi
nha área de atuação, o lnpe, tem -sido com 
satélites ni.eteorológicos da série NOR, especi
ficamente para detecção e vigilância de quei-_ 
madas na Região da Amazônia. Não tive parti
cipação a1guma direta no trabalho que fez o 
levantamento das áreas desmatadas que ge
rou esse primeiro· relatório. Participei apenas 
de uma equipe que auxiliou na revisão da pri· 
meira edição, objetivando a edição da segun· 
da, que acredito seja do conhecimento da Co
missão. Foi apenas uma participação limitada 
na revisão da primeira edição. 

Acredito que os dados do meu trabalho de 
queimadas tenham sido' trazidos como urna 
espécie de contestação aos dados do relatóri_o 
de l_eVantamento e se fOr este o caso gostaria 
de dar a minha explicação pe·ssoal sobre essa 
situação. 

Fizemos, pela primeira vez, um levantamen
to de queimadas para o ano .de 87, cujos resul
tados foram divulgados e e_u os apresentei a 
esta _Comissão_ há questão de um pouco mais 
de mês. O_s .dados de_ 88 estão prontos, ·ainda 
não foram publicados, serão em breve, e esta
mos. pioritOs tambêm para iniciar a campa-
nha, agora, de_~9. ----- -

O S_R.RElA TOR (.Jarb~ P~rinho) _:__ Es· 
-sa foi a pergunta feita pelo Deputado Fábio 
Feldmann? 

O SR. ALBERTO SETZER - Correto. Nos 
dados de 87 tínhamos dito que na Amazônia 
Legal teriam sido queimados cerca de 
250.000 krr?, iSso apenas a tftulo de urna esti
mativa de ordem de magnitude do fenômeno. 

~O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Om momentp. Só no ano de 87 ou até. 

O SR. ALBERTO~SETZER - Só no ano 
de-87 foi queimada- uma área de -cercá-de 
250.000 km2 na AmazônTc~r LegaJ, incluindo 
regíões cobertas por florestas e por cerrado. 
Apenas a titulo de urna estimativa da ordem 
de magnitude do problema dissemos que 
40% dessa área correspondiam a desmata
mentos recentes, ou seja, cen::a de 80.000 
km2

• Na época, esse número foi considerado 
extremamente elevado, fomos multo _critica
dos por termos divulgado este número e,~ 
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dito que hoje seja possível' de uma forma uma 
comprovação desse número. -

Para o Estado do Pará, uma eQuipe da SÚ~ .. 
dam e do IBDF f~_JJm levantamento bastante 
deta1hado sobre as áreas de desmata.mento 
no l;stado do Pará, indicando que no ano d.e-
87 teriam sido desmatados, s6 no Estado do 
Pará, 20.000 km2 • 

A nossa estimativa que para a Amazônia 
inteira foram 80.000 km2 ou seja, quatro V_ezes 
aquilo que foi desmatado no Pará, me parece 

, ainda, hoje um número razoável como a prip 
meira estimativa de um problema que antes 
não havia sido estimado. 

Acredito que não há nenhuma contradição 
entre·os dados de leva_ntamento de queimada, 
os dados do levantamento dos colegas do lnpe 
e outras instituições, como !~DF e Sudam. 

Essencialmente, queria dizer que me coloco 
à disposição da Comissão ~ Qe quatsquer ou
tras pessoas que tenham dúvidas ou pergun
tas. 

O SR._ RELATOR (Ja~b_a$ .Passarinbq) _-:-;:
Agora, aquela afrrmativa feita aqui permanece_ 
de pé, não é? Nem toda queirnaçia é desma
tamento. 

O SR. ALBERTO SETZE\1 - Sem <\4vida. 
Éo6bvio. - · . · •· 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- E 
o 6bvio, mas foi objeto de equívoco de inter
pretações. 

O SR. ALBERTO SETZER - Perfeito, esse 
equívoc-o existe e para nossa surpreSa até nos 
meios científicos é muito ·comum encontrar 
uma pessoa que na hora em que fala em quei
mada visualiza apenas desmatamento. Isso_ 
não é verdade. 

O SR. RELA.TOR (Jarbas Passarinho)- É 
uma curiosidade aos cientistas de meteoro
logia. Andei vendo meteorologia quando tinha 
14 anos. Companhia Nipónica, no Pará, estava 
iniciando· os trabalhos e eu tinha lá uma situa· 
ção de primeira classe, um trabalho altamente 
científico, fazia essa tomada três vezes por-dia; 
9h da manhã, às 2h da tarde e às 9h da noite. 
Não há um termómetro ern máximo e míni: 
mo, pluviómetro, insolação e passava-se um 
telegrama para o Ministéri_o da Agricultura, en
tão ficava _com os dados para depols estudar 
·um pouco de Meteorologia. 

A pergunta que faço é exatamente _essa: co
mo é que se pode explicar esse esdmdalo 
feito pela Nasa, publicadas as fotografias no 
Estado de _S. Paulo, e que teria sido feita pelo 
Discovey em setemb(o do ano passado, que 
é um preiodo de queimadas na Amazônia. 
E-ap-arece toda a Amazônia coberta de fuma
ça. A interpretação de um leigo é que toda 
ela está pegando fogo. Qual seria a interpre
tação científica do fato? 

O SR ALBERTO SETZER - Tenho tido 
bastante contato com esse grupo da Nasa que
divulgou essas imagens, um dos astronautas 
a bordo do ônibus espacial foi instruído justa~_ 
mente com a finalidade de detectar queima~ 
das na Amazônia. Poderia até ter trazido, tenho 
cópias de todas es_sas fotos:1rafias, que estavam 

na minha sala, mas não I!lé ocorreu que isso 
fosse ser abor4ad9 n~sta_ apres~!l~Çã_o. 

- Poderia dar apenas_ ~inha interpretaÇáo
pe~~al qo qu~ está ocorrendo. São dois pro
ble!Tié!S _distintoS. 9J<!to _~-de que na época 
seca de agostó, sete.r;nbro, principalmente, a 
Amazônia fica totalmente coberta por uma nu
vem espessa de fwnaça. Tive oportunidade 
de mostrar isso _à Com_issão, na útlima apre
sentação dia 7 de éU;?ril; ten~o aqui alguns_sU-
des. -- --

No caso específico dessas fotos da (lltima 
missão do ônibus espacial, elas foram obtidas 
durante o período de chuvas na Amazônia, 
Então, quaitdo examinei as fotos, a minha pri
meira pergunta foi: como -é que sabe o que 
é nuvem de chuva e o que é nuvem de fumaça, 
porque aparece uma nebulosidade só. E o 
pessoal titubeou. Eles também nã~ tinham 
como explicar isso. Pelo meu cOnhecimento, 
não existe nenhuma base para se afirmar que 
as fotos obtidas dur.,nte a !!Stação chuvosa 
corresponde_m a queimadas. 

. O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas ele disse que a~ fotos não foram obtidas 
na-estaÇão chuvosa. Elas tenaffi sido reveladas 
e publicadas na estação chuvosa, mas fotogra
fadas em setembro' do ano anterior. Por isso 
é que, então, estava toda área coberta de fu· 
maça. 

O SR. ALBERTO SETZER -Não, n~q~ela 
época não havia nenhuma missã_o espacial 
tripulada. 

O SR. RELATOR (Jarbas_ Passarinho) -
Mas o ~~do de S._ P_aulo publica isso exala
mente, com as datas inclusive. E _o fato e~que 
aí:)a1eCEfafotografia._ Acho que v. s~ viu a pri
meira página do Estado de S. Paulo. Isso me 
parece extremamente importante, porque 
iiT_lagine uma página dessa_ publicada na revis
ta Times ou liuma reviSta- a.illérlcana mostra 
a irresponsabilidade brasileira, queimando a 
Amazônia de uma vez s6, toda ela de um_a 
vez, sendo submetida a queimadas. 

O"SR. ALBERTO SETZER- pessoamente, 
acrédito que no caso dessa foto publicada pelo 
jornal O Estado de S. pauto, acho que inclusive 
na última página, uma foto de página inteira, 
houve um engano. Na minha visão particular. 

(;)SR. RELATOR (.Jarbas Passarinho)- um. 
engano d~ fotógrafO? -

O SR. ALBERTO SETZER - Não saberia 
dizer de quem.-Acho que o resultado fina] não 
corresponde. 

O ·sR REiATOR- (Jarbas Pas~rínho) ~E
s~ fpsse !:frada_ pela Nasa, por exeníplo, uma 
fotografia nessa ocasião, em pleno período 
de queimada? Não poderia dar essa imagem? 

_ O SR ALBERTO SETZER- TenhO traba
lhado em conjunto com a Nasa; ·estive ano 
passado lá e passei alguns meses. Conversei 
com todos os cientistas doa Nasa que têm tra
b~hado na área de queiffiada. As rOtoS qüe 
eles dispõem de queimada são exatamente 
a_~:~~smas qlle _nós, do !npe~ -~isp'?mos. 

. O SR RELA TCJR _ (Jarbas Passarinho) ---:
Quer dizer qu~ posso concluir; então, que es-_ 
sas fotos foram publicadas por equívocO--
equívo-co na medida em que elas conSidei'am 
que é_ a AmaiQ~ia que está sendo queiinada? 

O SR ALBERTO SETZER- Pessoalmente, 
acredito que elas tenham sido publicadas por 
equíyooo, erh especial essa foto a que V. Ex' _ 
está ·se referindo, pela época em que ela foi 
tirada. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- Por 
que se analisarmos aqui a· período de secas 
nessa região do Centro-Oeste, é possível que 
dê uma imagem toda de fumaça, cómo se 
fosse nebulosidade, E., no entanto, daí a rãzâo 
da minha pergunta a V. EX- se várias qUeima
das. diferentes, embora de pequenas áreas, po
denam somar, no espaço, as fumaças. 

O SR. ALBERTO SETZER .:_ N;;o .. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Não teria sido possíveL 

O SR. ALBERTO SETZER- Não. Na esta
ção chuvosa quando foram obtidaS~ 

O SR REU\ TOR (Jarbas Passarinho)- Na 
estação chuvosa, não, porque, inclusive, não 
haveria queimada. 

O-SR ALBERTO SETZ_ER - O aro. Essa 
é que é_ a minha dúvida com relação às fotos 
da Nasa, que o "Estadão" atribuiu... -

O SR RELATOR UarbàS Passarinho)- Pa
rece que o fogo não se dá bem, com -a á9ua -
quando a água é maior que o fogo. Então, 
nesse caso, ~ão teríamos realmente _a irrla
gem. E fica esSa dúvida para nós, "Si': -PreSi~ 
dente, porque isso foi muito explorado contra 
o BrasiL 

O SR. ÁUREO MELLO - Sr. Presidente, 
eu, que sou um notório, medroso_de avião, 
como V. Ex• sabe, nobre Relator, tenho viajado 
muito por terra, tanto ao _longo de Goiás,_ Qo 
Maranhão e também de navio. Eu observo 
que a fumaça, mesmo que de uma simples 
queimada, ela se espraia de maneira enorme, 
quiiOmétrka, ficam quilómetros e _quilómetros 
de fumaçeiro, quando, em realidade, não há 
queimada em toda aquela extensão, pricipal· 
mente na região das ilhas de Marajó, das cha
madas '11has ". De- modo que, tenho a impres
são de que a fumaça tem assim uma capaci
dade de ser _re_tid_a em determinada altitude. 
É uma impressão que tenho ao vivo, r:nesmo. 

O SR. ALBERTO SETZER.,-Apenas a titulo 
de esclarecimento, gostaria de retornar_~ uma 
transparância que mostrei na ú1tima apresen· 
tação. Acredito que alguns dos presentes não 
overarri-Óportunidade de acompanhar. 

Essa é uma imagem de um satélite mateo
rológico que cobre todo o c_ontirieote sul_;afne
ricano. 

O-SR RELATOR (Jarbas Pass~rinho) -Es~ 
sa, Dr. Alberto, é aquela que volta e meia apa· 
rece; também, publicada no jornal, quando 
ra·z a previsão do tempo. 

O SR ALBERTO SETZER - Correto. Ela 
aparecia assim, hoje, em fun~ão de uma signi-
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ftcativa a1teração na posição de satélite ela 
aparece um pouco distorcida, o Brasil aparece 
bem na borda da imagem, e não no centro 
como aparecia nessa época. 

Nessa imagem, percebemos que toda a par
te central do continente está coberta por uma 
nuvem branca muito grande. 

Essa nuvem branca é a nuvem produzida 
pelas queimadas que ocorreram durante esse 
periodo seco de 1987 e a que já se referiam 
hoje mesmo como causadora de problemas 
de tráfego aéreo, de visibilidade em aeropor
tos, mesmo aqui na região de Brasília. Essas 
nuvens existem, mas na estaçáo seca, durante 
a época de queimadas. 

A foto da Nasa, publicada pelo "Estado", 
foi obtida durante a estação chuvosa •. quando 
acredito que isso não ocorre. 

Gostaria apenas de passar unsslides. alguns 
selecionados daquela seqUência grande que 
apresentei no dia 7. As queimadas que temos 
detectado por satélites, queimadas muito 
grandes como essas, obsevadas ai no Norb!
do Mato Grosso (por favor, o seguinte) sUde 
que produzem nuvens de fumaça muito gran· 
des, comparativas a nuvens meteorológicas 
em termos das proporções, das dimensões 
delas. 

(0 próximo slide,pOr favor.) 
Essa foi a situação de 1987, isso é uma 

magem de um dia, apenas, dia 19 de setembro 
de 1987, mostrando um cinb.Jrão de que quei· 
madas que se estendem de Belém a Porto 
Velho._ Observa-se também Brasilla e Cuiabá 
no Centro da imagem. Essa é uma imagem 
formal, em que cada ponto corresponde a 
uma grande queimada que ocorreu nesse dia, 
em !987. · 

(0 próximo slide por favor.) 
Havia mostrado esse slide também, que é 

como se fosse uma exposição múltipla, uma 
exposição alongada, que cobre o período de 
1<? de agosto a 18 de setembro de 1987, mos· 
trando o Estado de Rondônia, a parte Norte 
de Mato Grosso, a Bolívia também, no canto 
esquerdo, e tudo que está em branco corres
ponde às áreas em que ocorreram queimadas 
nesses períodos. 

V. EX" podem ver no títu1o a casa, lnpe Jim 
Nasa - é o grupo da Nasa que tem feito 
esses trabalhos e com o ·qual temos traba
lhado em cooperação. 

(0 próximo~ por- faVor.) 
Isso é_o caso de Rondônia, com incidência 

maior de queimadas, onde cada ponto aqui 
corresponde ao foco de uma das grandes 
queimadas. 

(0 próximo, por favor.) 
Essa é a nuvem de funaça produzida por 

aquelas centenas de queimadas apresentadas 
noslide anterior, na região de Rondônia, con
~tradas principalmente ao longo da BR-364. 

(d próximo, por favOr.) 
Um outro· slide bastante conhecido. mos· 

trando a ocorrência de_ queimadas na região 
próxima ao Xingu, ao Norte de Cuiabá e em 
Rondônia, onde cada ponto vermelho corres-
ponde a uma queimada nesse dia. 

(O próximo, Por favor) 
A mesma foto indicando a fumaça das quei

madas individuais. Pode-se observar onde, no 
slide anterior havia um ponto vermelho, agora 
existe um traço correspondente à fumaça pro
duzida por aquela queimada e, somando-se 
o _efeito dessas milhares de queimadas, se_ ob
tém essa nuvem_ muito espessa que está- na 
região esquerda desse slide , muito densa e 
que é visível pelos satélites ou pelas tripulações_ 
das naves espaciais. 

(0 pr6xíffi0, -por favor.)-
Essa é- a Sít:Ua-ção de 1988, qu~. essencial

mente, se repetiu, mostrando novamente 
aquele dnturão de queimadas, que vai de Por· 
to Velho em direção- a Belém, e obviamente 
cobre tarnbém a parte -de Cuiabá, Brasília, re
giões de cerrado mais ao Sul, uma ve.z que 
a queimada é prática comum na metodologia 
agropecuária em nosso País. 

Outro slide que eu havia- apresentado no 
dia 7: Brasília está localizada aqui. EntãO, toda 
essa regiã() mo~a-~_f\1-"1ª-Ç~ produzida pelas 
qUeimadas a Oeste de Brasília, portanto, nas 
regiões de cerrado. Alguém aqui na platéia 
referiu que as queimadas produzem nuvens 
que se propagam por centenas de quilômetros 
e isso é bastaJite éViâente nessa fotografia. 
O efeito das queimadas vai se somando. 

Se houver mais alguma dúvida, algum es
clarecimento? 

O SR. JARBAS PASSARINHO ...., Não, ape· 
nas, talvez, uma observação para n6s. Os seus __ 
slides são quase todos de 1987 e mais alguns 
de 1988. Então, uma das conclusões a que 
chegamos aqui é que, estando em funciona
mento a Constituinte, e discutindo-se, naquele 
momento, próbtemaae r-eforma agrária, eco· 
mo a ConStituinte acabou preservando Pro
priedades que eram consideradas produtivas, 
tivemos um resultado desastroso, e até subsi· 
dia do pelo Governo, . porque a Sudam, por 
eXemplo, subsidiava determinados tipos de 
projetas para a agropecuária da Amazônia e 
se a área não estivesse trabalhada era conside- · 

- rada como improdutiva, mas se ela estivesse 
trabalhada era cotada como produtiva. Como 
era de trabalho, começava queimando. Então, 
além de queimar, pagava menos Imposto Ter
ritorial Rural e ainda recebia subsídios dos in
centivos fiscais. A impressão que eu tenho, 
comO Relator, para propor à Comissão Plená
ij~ que ess_es dois-anos foram, na linguagem 
atual, atípicos. Porque foram dois anos em 
que os proprietários de terra começaram a 
acelerar as queimadas para poderem se ga
rantir, em relação ao texto Constitucional. Para 
não terem eXpropriaÇão de suas propriedades. 
O que, naturalmente, depois de votado o texto 
e eliminada esta ameaÇa é provável que não 
aconteça o que está acontecendo. PQI'que eu 
tinha a impressão de que era só atê 87, mas 
pefos slides qt.ie o Sr: mostrou também em 
88, até antes de outubro. Setembro de 88 está 
aí, queimada igual à de 87. Eu acho que é 
uma impressão que n6s podemos ter, pacífica. 

O SR • .ALBERTO SETZER - Os dados de 
87 foraffi aqueles apresentados. Os de 88 já 
estão concluídos e eu poderia adiantar que, 

em termos de áre-a,- eridhUmeras queirriadas 
houve uma redução muito grande, de 87 gara 
88. Quando nos perguntam: como explicar 
isso? A explicação é, mais ou menos, nas li
nhas em que o Sr. apresentou. 87 foi um ano 
atípico, por duas razões. Isso em função de 
informações que nóS obtivemos em trabalho 
de campo. Primeiro-foi o fm do Plano Cruza
do, um período de grandes investimentos na 
economia nacional. E o segundo foi um ãno 
pré-constituinte, como o Sr. mencionou, onde 
havia u'm temor de que inúmeras áreas fossem 
desapropriadas por não estarem sendo ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Entãc;, já 
não erél· pré~constituinte era pré-constituição. 
Era à época da constituinte e, aí, as ameaças 
de desapropriação, para frns de reforma agrá· 
rla de todas as propriedades que fossem con
sideradas não_ produtivas. 

O SR. ALBERTO SETZER - Então, o Sr. 
tem razão, nessa colocação, nessa visão. 

O SR JARBAS PASSARINHO- Sr. Presid
nete, por mim, eu agradeço ao Dr. Alberto 
e me dou por satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Algum dos Srs. Senadores deseja interpelar 
o Dr. Alberto Setzer? (Pausa.) 

Está dispensado. 
Voluntariamente, _o Dr. Meira deseja dM al

gumas eXplicações à Corryissão. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO ~Sr. Presiden
te, eu quero pedir licença, para me ausentar 
agora, porque tenho de estar presente à instà
lação de uma Comissão Parlamentar. 

O SR. LEOPOLDO PERES -A Presidência 
lamenta, mas concede. (Pausa.) 

Convido o Dr. Meira para prestar juramento. 
Ao microfone, por favor. 
O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -

Juro dizer toda a verdade. 

O SR. GYLVAN MEIRA- Juro dizer toda 
a verdade. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo eerés) ~ 
Nada omitindo, que seja do meu conhecimerl-
to. . . 

O SR. GYLVAN MEIRA- Nada omitindo, 
que seja do meu conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Sobre quaisquer fatos relacionados com a in· 
vestigação a cargo desta Comissão Parlamen· 
tar de Inquérito. 

O SR. GYLVAN MEIRA- Sobre quaisquer 
fatos relacionados com~ il)vestigação a ç:argo 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) ~ 
Oehte das penas que a lei comina ao crime 
de falso testemunho. 

O SR. GYLVAN MEIRA-Ciente das penas 
que a lei comina ao_ crime de falso testemu
nho. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Coin a palava o Dr. Gyfvan Meira. 

O SR: GYLVAN MEJRA - Sr. Presidente, 
obrigado. EU oedi a V. Ex' a oportunidade de 
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dizer algumas palavras, ao final, sem a inten~ 
ção de prolongar nenhuma polémica, como -
sugerido pelo Senador Jarbas Passafinho, co
mo- Relator, mas eu me_sinto no dever de 
deixar registradas algumas colocações que di
zem respeito ao IDstituto de Pesquisas Espa
ciais. 

O INPE é, com muito ori;julho, uma institui
ção de pesquisa, mas é, na realidade, mais 
do que isso. Ele tem trabalhos importantes 
na área tecnológica, na área de aplicações 
e, recentemente, a legtsJação determina as reª'" 
ponsabilidades, do órgão, que aúmentaram, 
expandiram a sua área, para incluir aspectos, 
inclusive, oper~cionais na área de meteoro
logia e várias outras. Somente para efeito de 
registro. 

Eu gostaria de assegurar aos Srs., como 
uma resposta à preocupação que foi colocada, 
aqui, que os mecanismos de avaliação pelos 
pares, que são os mecanismos usuais dos 
meios científicos, estão em pleno funciona
mento no Instituto, não somente a nivel interno 
como peranJe as comunidades científicas na
doMI e internacional, quando cabe. 

Gostaria de voluntariar o meu depoimento, 
embora não me tenha sido perguntado. Mas, 
como membro da Diretoria, estaVa presente 
li reunião em que o· Diretor-Geral do-INP.,E, 
Engenheiro Márcio _Nogueira Barbosa, trans
mitiu a solidtação de preparação de trabalhos, 
principalmente relativos ao· levantamento de 
área desflorestada da Amazônia, e também 
incluindo outras atividades do lnstituto na área 
de detecção _de queimadas e de _estudos de 
clima ou de química da abnosfera. 'A so~cita
ção foi feita em conjunto e, nao.casião, a deter
minação transmitida nã.o _ s.ó não incluiu .ne
nhuma orientação no_ sentido_ de falsear ou 
de puxar os dados para qualquer lado, mas 
eu diria que, pelo contrário, foi no sentido de 
promover a maior amplitude possível na apre
sentação dos resultad_o_s_ de que o INPE dispu
nha em todas essas áreas. 

O INPE contínua com os seus dados aber
tos à discussão, ao exame e ao. trabalho de 
outros técnicos_d_e p!,J,t;r(ls .organizações e con
tinua com o esforço no sentido, inclusive, de 
equipar outras instituiÇões para que possam 
trabalhar com essas informações de que dis--
põe. 

Como último comentário, para efeito de re
gistro, gostaria de lembrar que, independen
temente das diferentes formas sugeridas. de 
cálculo de índice de desflorestamento;de des
matamento da ftoresta amazónica brasileira, 
resta o fato de que o levantamento feito d_e
monstrou que a superffcie desmatada, com 
a data de referência de 1988, é da ordem 
de 250 mil quilómetros quadrados e não de 
600 mil quilómetros quadrados, como se açej
tava anteriormente. Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o Relator, SenaQor Jarbas Pas-- ~ 
sarinho. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Vou aproveitar a oportunidade da presença 
dos Senhores aqui, o que é um fato muito 
auspicioso, como disse ainda há pouco. Ale-

gra o coração de um homem que entra na 
terceira idade_ verificar jOvens tão bem prepara
dos, e isto me faz acreditar mais firmemente 
no destino que este País terá. 

Ouero fazer um_apelo: percebo, pela reunião 
de hoje e pelo que os jornais, principalmente 
a Folha de S. Paulo, têm publicado, que há 
uma divergência interna ilo Instituto, e 0- Dr. 
Meira acaba de fazer uma colocação que me 
proporciona este apelo. 

Naturalmente, ele não teria a- intenção de 
ofender nenhum -dos- presentes, admitindo 
que, seguramente, não admite· cjue haja uma 
luta por postos dentro do INPE. Não se trata 
disSo~ Acho altamente sallililr que haja discus
sões e divergências· quando Se trata de uma 
metodologia, para ser apresentada como do
cumento-final. Portanto, o·que aconteceu até 
agora, foi bom; foi explorado de uma maneira 
que não ajuda a Comissão, inclusive, porque 
de qualquer man~il:a essa eXploração se trans
formou _em julgamentoS unilaterais. Vi, por 
exemplo, se não _me engano de domingo, do
cumento ·da Folha de S. Paulo numa mesa-re~ 
donda, com- evidente simpatia por um dos 
participantes e nenhuma simpatia por outro 
participante. Essa não é a posição da Comis
são. Não vou diz_er que eu tenha chegado a 
uma posição em que, esteja acima elo bem 
e do mal. Mas, como Relator da Comissão, 
.quero apresentar aos meus pares algo quê 
me pareça que represente a verdade. E a tarde 
de -hoje, a manhã de hoje foram muito impor
tantes para que eu chegasse a uma conclusão 
para apresentar ao Presidente e aos Membros 
da Comissão-:-

Quanto à questão do des_matamento, eu me 
considero su_fiçientemente informado. E creio 
que não há razão para se pôr em dúvida o 
trabalho final realizado. Pode-se pôr em dúvi
da, se ele não foi o mais preciso. Mas, entre 
aqwlo tudo de que dispomos, suponho que 
ainda é o ql;le existe de mais acreditável, n_a 
medida em que substituo projeções que po
dem partir de dados, que não são constantes, 
são variáveis, e verificações feitas através de 
pesquisa de satélite. Eu Jembravà ao Dr. Celso, 
ainda há pouco~ que uma parte poderia ser 
o trabalho de campo, complementado; outro 
também seria que a pesquisa de satélite, no 
meu entender, não vai poder cobrir aquele 
desmatamento seletivo - aquele que se faz 
dentro da floresta, a busca, por eXemplo, s6 
de mogno que seja. Isso, automaticamente, 
também não constará no total de área desmaw 
tada. E acho que a Dfretoria como está aí. 
deve pr~seguir no seu trabalho e evitar que· 
o trabalho dos téé::nícos possa ser -objeto de 
apropriação, porque técnico não é, mas tam
bém ni!_o tenha ~~írlto público suficiente para 
buscar_ a verdade, e apenas tente impugriãr 
determinadaS colocações. 

Acho -que foi uma imprudência do Presi
dente da República dizer que o -desmatamen
to, desde Cabral até agora, foi de apenas 
s;12%. Mas os poetas são normalmente -m: 
pn:rdentesl De maneira que, com isso - se 
o Aureo não admitir que o poeta é imprudente, 
ele não faz versos eróticos, e ele os faz, que 
eu sei! (Risos) - de modo que, Presidente, 

esta é a colocação que temos. Talvez eu peça 
apenas, esPecialmente no campo do_ltii?_E, 
já agora não na .área propriamente da avalia
ção a:e- des.matamento .. mas OéL da química 
de __ atmosfera, alguns dados complementares 
para poder apresentar à Comissãq, na semana 
que entra, por determinação do Presidente 
LeoPOldo Peres, uma c.miÇlU.são !.2!ml?ém so
-bfe -õ efeito estufa. Vou ler os relat6dos resul
tantes da palestra de c:ada um dos Senhores. 
Naturalmente, lá, eu já tenho dados que são 
importantes, m.as gOstaria de ter a liberdade 
de, a qualquer momento, por exemplo, parti
cularmente com o Sr,_Dr. Meira, falar por teJe
fone sobre alguma dúvida que eu possa ter. 
No resto, é_ esta exortação, aqui, aos nossos 
técnicos brilhantes, repetindo Goetht;!:: "Se rião 
podem se amar uns aos outros, que aq mel)OS 
façam as pazes". E agradeço, Sr. Presidente, 
pela oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Leopolci~P.,..es)
Srs. Senadóré-5, srs.. Depo_entes,-meus Senho-
res: . _ __ ____ ~-··· 

Agradeço ·a preSença e a contribuiçãO que 
trouxeram a eSta Conltssão ... falar por t~lefone 
Sobre alguma dúvida que eu possa ter. No 
resto, é essà eXcitação ·aos noSSos "téçhlcos _ 
brilhantes, repetindo Goethe: "S~_n~ -podem 
se amar uns aos._ outros, que pelo menos fa-

.çam as pazes". '. ._ ""~ 
Agradeç_o, Sr. Presidente pelaopo~nldade. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Pere~) -
Srs. Senadores, Srs_. Depoentes, agradeço a 
pteserrça e: a contribuição que _trouxer~ _a 
esta CQrrtissão, -ao Dr. Vitor Cels.o de QuvãJho, 
Dr. Roberto Pereira da CUilha; DI-. AlbertoSéte-
zer e ao Dr. Meira. 

Convoco uma reunjão desta Comissão para 
avaliação preliminar do seu trabalho~- terça
feira, às 9 horas e 30 miilutõs da manhã._ 

Está enc.errada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 17 horlls e 
40 minutos.) 

1&' RelDiião, realizada em 
31 de maio de 1989 

Aos trinta e um dias do mês de maio do 
ano de mil novecentos e oitenta e nov~. às 
dez horas, na Sala n9 04, Ata Senador Nilo 
Coelho, presentes os Senhores Senadores 
Leopoldo Peres (Presidente), Jarbas Passari
nho (Relator), Edison Lobão, Mário Maia, Na
bar Júnior, Chagas Rodrigues e Ronaldà Ara
gão, reúne-sé â: Comissão-Parlarrieniar -de In
quérito, destinada a apurar as denúncias sobée 
a devastação rla hiléia amazónica e ., partid· 
pação estrangeira nessas denúncias. Presen
tes, ainda, os Senhores Senadores Francisco 
ROilemberg e Ney M@ranhão. Deixam de com
parecer, por motivo juStifiCado, os Senhores 
Senadores Aluízio Bezerra, Odacir Soares e 
Teotónio Vilela Filho. 

Havendo número regimental, assume aPre
sidência o Senhor senador Edison Lobáo e 
declara abertos os trabalhos da Comi.ssAO. ·A 
seguir, solicita seja dispensada a leibJra da Ata 
da reunião ·anterior que logo após foi "conside
ra~ aprovada. 
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Com a palavra, o Senhor Senador Jarba.s 
Passarinho, esclarece que a Comissão, ao ini· 
ciar, propôs dividir seus trabalhos em três fa
ses sendo que: a primeira, era chegar a núme
ros confiáveis do quanto a floresta amazônk:a 
está realmente desmatada; a segunda, seria 
estudar as informações __ contraditórias sobre 
a1guns aspectos relativos à floresta amazónica. 

A seguir, inicia a leitura do relatório parcial 
da Comissão, referente à primeira e segunda 
fases dos trabalhos. 

Assume· a presidência o Senhor- Senador 
Leopoldo Peres. 

Prosseguindo, passa-se à fase de discussão 
do relatório quando usam da palavra, pela or
dem, os Senhores Senadores Renal do Aragão, 
Chagas Rodrigues, Ney Maranhão e Mário 
Maia. 

O Senhor Presidente, coloca em votação 
o relatório que, em seguida, é aprovado por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presl
dt;!nte encerra os trabalhos da COmissão às 
onze horas e cinqüenta mlnutos e, para cons
tar, eu, José Augusto Panisset Santana, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 

Presidente e irá à publicação juntamente _com 
o apanhamento taquigráfico, 

A!YEXO À ATA DA I O< RElfNIÃO DA 
COMlss.iO PARL»fENTAR OE JNQ(JÉ
RITO, CRIADA ATRAVÉS DO REQ(JERI
MENTO N' 10, DE lfJ89, DESTINADA 
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTAyiO DAHILÉIA AM4Z6NIOI 
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA 
NESSAS DENúffCJAS, DESTINADA A 
APRECIAR E VOTAR O RELA TÓRIO 
PARCIAL DA COMISSÃO, QUE SE PU
BUOI. COM A DEVIDA AUTORJZAyiO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS
SÃO. 

Presidente: Senador L~poldo Peres_ 
Relator: Senador Jarbas Passarinho-

(integra do apanhamento taquigráfico da 
Reunião.) 

O SR PRESIDENTE (Edison Lobão)- Es
tá inicip.c;la a reunião da ComisSão Parlamentar 
de Inquér):to da Amazônia. 

Srs. Sertadáres, desde logo, queremos agra
decer a presença honrosa de cientistas da Ale
manha, dos Estados Unidos e _do Cá nadá que 
aqui vieram para acompanhar esta fase impor
tante. da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

-Hoje, teremos o relatório preliminar da Co
missão, elaborado pelo Relator, Senador Jar· 
bas Passarinho. Não tenho dúvidas de que· 
se trata de um do.cumento sério, profurido, 
esclarecedor de tudo quanto. se tem dito a 
respeito da Amazônia, esta Amazônia miste
riosa e que hoje, é objeto dos debates interna· 
danais de uma maneir8: curiosa. Q que nós, 
brasileiros, des_ejamos é, de fato, um diagnó
tico perfeito do que existe na Amazôn[a. Não 
temos nada a esconder de brasileiros ou- de 
estrangeiros; o que não queremos é que nos 
impinjam urrla versão não verdadeira sobre 
a Amazônia. A responSabilidade de defesa da 

Amazônia, de preservação dela, é muito_ mais 
dos brasileiros do que· de qualquer outro povo. 
A nós incumbe esta responsabilidade, e have
remos de ser dignos deste País no cumpri
mento desta responsabilidade. 

Tenho, portanto,·o prazer de dar a palavra 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, para que 
emita o seu relatório preliminar. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente e Srs. Senãdores, minhas senhoras 
e meus senhores, esta CP! se propôs, ao inldar 
os seus trabalhos, a- sucessivamente esgotar 
três fases. A primeira fase era chegar a um 
número confiável que representasse quanto 
da floresta amazônica está realmente desma
_tada até_ hoje. Esse até hoje é multo impor
tante, nesta exposição e_u direi -porquê. 

A segunda parte seria estudar a Amazônia 
segundo algumas sugestões ou informações 
que parecem míticas. Por exemplo, a Ama
zônia corno o 1'pulmão do mundo". \"amos 
verificar se, realmente, a Amazônia é o !'pul
mão do mundo'!. E_se um sueco, um holan
dês, um canadense, um francês_ ou um ameri
cano começam a respirar mal, se o _problema 
é do pulmão dele ou é da Amazônia. Então, 
é sobre esse ponto que nós também vamos 
analisar. 

Terceiro, é verifiq:lr qual a situação real da 
nossa contribuição para o chamado "efeito 
estufa". 

Trabalhamos, aqui, intensamente, tivemos 
a oportunidade de realizar reuniões aqui que 
duraram cerca de dez horas, em diversos de
poimentos, e na primeira fase, fiZemos ques
tão absoluta de que as in[ormações fossem 
dadas por técnlcos. Nós, como políticos, evita· 
mos.houvesse a contaminação polítlca do pro

- blema; queriamos apenas ·que os técnicos fa-
lassem. E, para surpresa nossa, os políticos 
são polêmicos e os cientistas ma[s polêmicos 
que os políticos. Então; começamos a ter pro
biemas de polêmica entre os cientistas de 
mesma formação, doutores, mestres e pesqui
sadores em geral, e isso nos fez com que 
este relatório, Sr. Presidente, que podia ter sido 
apresentado à cerca de um mês, fosse_ retar
dado para ser apresentado hoje, porque tiveK 
mos que reiilquirir pessoas. E essas pessoas 
chegavam aqui e falavam como convidados, 
A partir do momento em que os númer9s 
começaram a se chocar, então utilizamos o 
qu~ a Comissão Parlamentar de Inquérito tem 
direito a fazer: chamamo-las como convoca
daS, essas pessoas prestaram-juramentos para 
dizer a verdade, e, também, nesse juramento 
estava irriplícito que eles sáblam qual s_eriam 
a conseqüên,cia de um pêrjúrio e, então, tive
mos réplica e tréplica, aqui, nesta Comissão, 
entre cientistas do Instituto de Pesquisas Espa
ciais: 

A primeira parte, eu faria uma referência 
sobre o primeiro depoimento, que foi do Dr. 
Herbert Schubart, Presidente do Jnstituto Na
cional de Pe§_quisas da Amazônia E, logo- aí, 
começamos a ver a primeira dificuldade que 
(amos ter, reproduzida ainda neste relatório. 
Quai_é a área real da Amazônia? Começamos, 
então, pela vartedade desses números. Na SU-

DAfo.1.. a Dr"' Oara Pandolfo - que tem traba· 
lhos _realizados e nós não os vimos aqui, por
que não foi necessário - se_ refere a uma 
área de 260 milhões_ de hectares; por aí, vemos 
que é o número redondo. Então, seria da or-_ 
dem de 2 milhões e 600 mil quilómetros qua
drados só de floresta Amazónica. A F AO -
não sei baseada em quê, mas deve ter a sua 
fundamentação-- --eleva esse número para 
350 milhões de hectares.E nós vamos ver que 
o prime[ro trabalho-do INP-AIBDF, foi o pri· 
meiro de levantamento através do satélite, 
confirmou 280. Então, nós ficamos com três 
números, que são díspares, e com diferenças 
importantes: 260, 280, 350, e ainda apareêe
outro número,- 370, que O Dr. Vftor Celso de 
Carvalho, que contestou-oS-dados fornecidos 
pelo INPE trouxe para o nosso conhecimento. 
Isso vai-me deixar com dificuldade, que vou 
expor depois, em relação a referendar o des
matamento que hoje tenho condições de sa
ber qual é, à superfície completa da floresta 
amazónica. 

Então, vou passar, Sr. Presidente, se me 
perm[te, para o microfone de peito, a fim de 
poder conduzir as transparências. Temos este 
relatório pronto; apenas por uma questão de 
metodologia de trabalho, não queria distribuir 
o relatório agora. Conversei com os Senado
res, a respeito porque senão, começamoS a 
falar aqui e- qu_em sabe! -com o relatório, 
começam a ter: curiosidade em ver a página 
seguinte.. mas outra e outra, e_ vamos falar 
sem ser, naturalmente, objeto de atenção. As
sim, 9 relatório será entregue em seguida, não 
tem nada de confidencial, é público e, se_ for 
aprovado pela Comissão, sugiro ao_Presidente 
façamos a primeira impressão no serviço grá
fico do Senado, porque a terceira fase, então, 
será a análise, um balanço do resultado' das 
diversas políticas de ocupação da Amazônia. 

Sr. Presidente, me permlte passar para lá! 
(Transparências) 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)-Pois 
não! 

OSf. RELA..TOR (Jarbas Passarinho} -A 
primeira tranSparêndã: =---vou passar Urria sé
rie delas- é 4o documento origlnal, o primei
ro que se fez com o levantamento feito com 
técnicos do IBDF e do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais do Brasil.- -Esse trabalho 
resultou na apresentação deste relatório. É um 
relatório do Programa de Monitoramento da 
Cobertura Florestal do Brasil, Relatório do Pro
jeto Desmatamento da Amazônia Brasileira. 
O relatório_ mostra aqui, exatamente - esta 
folha de apresentação está pouco visível, por
que a transparência está com letra muito pe
quena, mas eu chamaria a atenção exatamefloo 
te para isto aqui: a pessoa _cujo nome vou 
indicar aqui, é o Dr. Antônio Tebaldi Tardim.· 
Foi ó- coordenador dos trabalhos, dos quais 
resultou este relatório. É importante chamar 
a atenção, porque o Dr. Vítor de Carvalho, 
que nos fez ter que inquirir e reinquirir os 
técnicos; partiu do pressuposto de que sobre 
este documento não há nenhuma dúvida, ele 
não_ rr1erece qualquer censura. Então, vamo
nos basear nele. E O Dr. Tardim foi exatamente 
o responsável por isso, por essa coordenação 
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do trabalho. Era um grupo de doutores e m~s
tres de JNPE e do JBDF, treinados para isso. 

O que eles fgeram nessa ocasião? Isto é 
importante para a nossa conclusão. Eles parti
ram do principio de que a Região, que deveria 
ser examinada, era a Amazônia Legal; não par
tiram âpenas da floresta amazônica ou mesmo 
da região Norte, porque esta não é apenas 
detentora de floresta -Mato Grosso, T ocan
tins e Maranhão têm florestas e excedem,· es
ses Estados, a região Norte no conceito tradi
cional do Conselho de Geografia. Então, é pre
ciso ir para a Amazônia Legal. E deram essa 
justificativa, quer dizer escolha, pela sua expre· 
são, em termos de superfície; nessa-ocasião, 
estava sendo considerada com 4.975.527 
Km2, pelo IBGE- eta nó-ano-de 1973-
sua localização, em relação à Amérlca do Sul 
-é o problema geopolítico-, a importância 
das unidades federativas. A falta de informa
ções concretas com relação ao quanto da área 
desmatada existe, efetivamente, nessa Região, 
bem como a taxa de incremento e a distri- · 
bulção geográfica destes dematamentos. E o 
grande interesse que a Amazônia tem desper
tado, gecando polêmicas quanto a sua forma 
de ocupação. 

Hoje, vemos que isso __ é uma questão mun
dial. Temos um Chefe de tribo que é recebido 
quase com pompas de Chefe de Estado Qelo 
Presidente Miterrand, pelo Papa também, e, 
vimos, outro dia,. uma série de apresentações 
da célebre cantora Madonna, fazendo um tex
to, muito bem lido, seguildo o qual aAmr:zônia 
acaba dentro de _quarenta ou cinqüenfa anoS. 

ESse, o problema que está suscitando na 
Amazônia inteira. Portanto, a· Região da Ama
zônia Legal seria esta da transparência. -

Acompanhar esta área toda, pelas linhas 
cheias - isto é a Amazônia Legal. 

Houve dúvidas, durante as apresentações, 
a respeito de qual seria a Amazônia Legal co, 
mo se ela houvesse mudado; ela não mudou 
nada; apenas, quando foi criada,_existia o T erri
t6rio do Guaporé que, posteriormente, foi cha
mado_de Territó_rio de Rondônia; depois, algu
mas Unidades transformam-se em Estados. 
À proporção que isso foi-se danc;lo, havia no
vos decretos que delimitavam a Amazônia Le
gal, mas a superfície não alterou. E, agora, 
vai mudar de novo, porque temos Roraima 
transformando-se em Estado e também Ama-
pá, e assim,por diante. -

A Amazônia Legal é aquela que, desde o 
inicio, se transformou numa espécie de ficção 
fiscal para poder dar benefícios fiscais. Come
çamos o nosso problema. O Dr. Schubart 
usou esse documento, e&se quadro numa pa
lestra para o Instituto de Ciências de São Paulo. 
Não ficou citado aqui, mas o colocamos. O 
documento é baseado em um norte-ameri
cano, que está hã 14 anos na Amazônia, trabaM 
lha no INPA e tem~se dedicado exatamente 
a isso, que é o Dr. Philip Feamside. Ele irá 
ser citado algumas vezes mais. O Dr. Fearn
side fez uma projeç~o. Vejam bem; ele coloca 
a área da Amazônia Legal, que já são, ao invés 
daqueles 4.900.000, 5.000.000 de Km2

, que 
era a idéia inicial - esses 5.000.000 -estão 
aqui indicados por ele, mostra qual era a área 

que estava desmatada - que ele çhama de 
área deart _;.chegava a 598.921 Km2 _e, nes
-~ projeção, que vem do que aliás equivo
quef-me- este documento do qual estou fªlan
do é do Sr. Mahar, Assessor do Banco Mundial 
- ele se baseou na projeção de Feamside. 
Chega a cerca de 600.000 krrt-, que estariam 
deSmatados até 1988, o que daria, em relação 
à Amazônia Legal, 12%. 

COlneÇàram_ as dúvidas: projeções e dentis
tas internacionais falam em 12%. Vamos ver, 
mais tarde volto a esta transparência pOrque, 
quando verificamos que-os désihatamentos 
antigos ir'ão entrar para modificar os dados 
do_ INPE, que foi a grande contestação, os 
desmatamentos antigos c:leveriain entrar neste 
t4mbém. E não haviaÍn entrado. Se eles en7_ 
táls_Sem neste aqui, ao invés de 12%, seríam 
13,8%. O número rea1, que se tem apresen
tado como sendo do Banco Mundial é de um_ 
assessOr, e -à" Bàilco deixOu darO~ na pUblica
ÇãO do doc:umento, que é o pensamento -de 
um assessor, que não representa, necessaria
mente, o pensamento do Banco nem dos paí
ses no Banco representados. 

Çomeça o problema de discutir a área da 
Amazônia Legal. O que fez o lNPE? Os Senho
reJ>. vêem que, para cada Estado da Federa .. 
Ção, temOs dois números. O INPE,. nã áú0da 
sobre eStes números - 5 milhões de Km2, 

4_ milhões e 900 mil o que seja - pediu ao 
Departamento de G~ociência do IBGE que 
fizess_e_ uma reavaliação. E o_lBGE. trabalhan
do agora com cartas· ê'cim-escalas bém mais 
amplas, portanto, de menor denominador, co
meçou a fazer modific!ilções. Por: exemplo, no 
Acre ao invés de 153.692 km2, baixava para 
152~89 km2• 

O Estado do Par_~,_que represento, sempre 
falávamos de 1.200.000 Km2

_ Eram 1.246.000 
km2_feita a retificaçãO, foi a 1.227.000 km2 

__ Mas, há casos em que hciuve aumento. Por 
exempl(1, neste caso d~ Mato Grosso. Ao invés 
de 802-402 km·2, passou para 881.000 Km2 
E o J:esultado _final a que o IBGE chegou foi 
de 4.975.000 Km2 pasSou para 4.906.000 
Km2 O dado com que o INPE irá trabalhar 
é de 4.906. 784 Km2. 

Quero chamar a atenção para o seguinte: 
se isso foi uma das objeções - trabalhoU 
com 4.906.000 e não 4.975,000 - ora. sê 
tenho um denominador maior, tenho um quo
ciente menos; ao invés de o dado do INPE 
ser acusado de maquiage; ele estaria traba
Jhando -COntr_a si próprio. Se, no momento, 
ele tania ~a área· aesmatada e divide pot 4,g, 
tem um número eVidentemente menor do que 
se eJe traJ,~lbasse com 4,9 e quak.luer coisa, 
quatro, novecentos e tantos. Esse primeiro da
do é: importante guardar. --- -- --

No anexo que os Srs. irão receber, aparece 
um artigo_ da Folha_ de S. Paulo - tive que 
juntar um artigo. nesse-veículo, Pois fOi à jorhàl 
que mais se dedicou ã isso, do Sr. Thomas 
L.Õnejoy, qüe foi vice-Presidente da _World 
Wildlife Foqndation. Mas faz um artigo no qual 
os Srs--:--zyãõ ler, que não pude levar em conside
ração. Ele disse que o desmatamento da Ama
zôni'ª figtirarié! entre 15 a 20%. Mas. no próprio 
artigo, disse que Rondônia já estava com 20% . 

Ora, se Rondônia era por ele considerado 
o maJor, com 20%, como é que a médiCJ pode
ria ficar também em 20%? Esse dado pare· 
ceu-me_ irrelevante, sem nenhuma sustenta
ção científica. 

Essa questão i~e_mos ter que anal_isa_r. É_o 
crescimento do d~m_atatnento. Houve _uma 
discussão muito,interessante porqUe se tOITta-_ 
va a diferença entre queimada e desma~men
tó. Tomói.i--Se,-às ·vezes; ~om_o t9rla a _g~ei
mada sendo proveniente do desmatamento. 
E,--na verdade, muita queirriada não vem -do 
desmatamento; é queimada que se realiza nas 
savanas, nos campos naturais, na pequena 
agrici,Jltura que se faz no Brasil, pequenos-agri-, 
cWtõies, imemorialrriente:- - -

-Mod.ificadO isso, chega o primeiro problema 
riOSso que CD~ preó(:upã-no pr6Prlo documen
to4-que já está agora ajuntando esse -prOgrama 
inicial do monitoramento do_lNPE!1BDF COrri 
o atual do INPÉ, fiZ uffia ieferêiiéiã- rii.liiiêrtct:f 
entre esses dois, e vejam cofno comecei a 
preocuPar~mé: por exemplo, a Região NOrte, 
em 1975, tinha um desmatamento de 0,336 
e passa· para 0,873, em 1978; para 1 ,383, em 
1980; para 1 ,954, em 1983 e, agora, n(:i"último 
levantamento feito, 3,115-o que dá um cres
cimento, na déCada, de _826% de des_rnata
mento. Ne-sse sentido, parece-me que- existe 
alguma coisa que dá_ 6 Que pensar. 

·--se vamQs-pâ'ra a AmaZônia Legal, os-il.úme-
ros vão crescenâo 0,5;-1,5; 2,44; 3,124; 4,39, 
dando 673"% -na-década. E; rec:~lmEmte, impor,:, 
tante pensar neSsê pro-gresso. - -

0SR.MÁRIOMAIA-São673% na<!êca®, 

O SR.JARBAS PASSARINHO- Na década. 
·-o SR MARiO MAIÁ-~-Sobre·-a or(gêin? -. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sobre a 
origem Tomamosaorígemâe 1975até 1986. 
Praticamente, uma déCada. 

O SR MÁRIO MfliA-São en_tão de ~~cen
tos e ~tos por cento. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- Na 
Arnazôrlia LegaJ,-e, oitOcentos e tan_tos,_ consi
derada só a Região Norte. 

Aqui estão os númeroS que cotneçafamã 
ficar em discussão, nacional. e interoacional
mente. _a INPE terminoU o seu trabalho, publi
cou este d_o_çt,~_mento, que aqui está, e de que
o Presidente da República se utilizou no lançã-
menta do programa Nossa Natureza, e diz gue, 
na Região Norte, o desmatamento _é- de 
3,921%, sendo, na Amazônia Legal, de 
5,124%. 

- ·o lNPA,--qu~ VoU ffioStriJr em uma ç~tra 
transparên_~fa, (depois volto a esta) .... _ _ 

Este é o do próprio feamside, utilizado pel~ 
próprio Dr, Schubert, como eu diz)a,_ quando 
me equivoquei, mosti'anao que esse·er.ro !do 
Banco Mundial, que mostrou isto em São Pau
lo, numa academia d_e ciências de.São Paulo, 
eilire os-dJZis 7 e-9-de riovembro do 8l}O_pa~ 
saao. __ -· _-_, ___ : · _ __ · ___ · ·-
. -EntãO, reparem que-o Dr. FearOside chega 
a 8%, e hâ um total de 399.765 km' Peço 
a ateftção para- que _o documerito _dó ~nc:o 
Mundial era seiscentos mil, quase;-quinhentos 
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e noventa e oito. Já esta projeção, do próprio 
Feamside, e o Sr. DenisMahar, do Banco Mun
dial, diz que se louvou em Feams!de, chega 
a seiscentos. E o Fearnside chega à 399, o 
que representa 8% Também aqui não estão 
incluídos os c:fesmatamentos antigos; são só 
a partir do momento _em que ele considera 
os levantamentos iniciais feitos, os chama,dos 
recentes, e compara, voltando ao anterior, e 
ficamos com os três números para discutir. 
Quem tem razão nisto aqui? COmeçamos a 
procurar, para sabermos. Estávamos prontos 
para dar esse resultado quando o Presidente 
da República cometeu, nomeu_entender, data 
venia, uma imprudência. quando, oferecendo 
o resultado, disse que, desde Pedro Alvares 
Cabral, o desmatamento havia atingido 5,12% 

Ora, quando Sua Ex.celéncia disse desde 
Pedro Aivares Cabral, Sua Excelência pegou 
os desmatamentos antigos. E surgiu uma im· 
pugnação disso~ 

Eu mesmo fiZ o meu exercício de especu
lação, e, em vez de os 3,9%, aqui, da -área 
Norte, chegue! a 4,9%. Por quê? Peguei o do
cwnento do próprio INPA (vamos ver, depois, 
uma transparência), onde, já no último levan
tamento, que vai até 1988, ele dá, como altera
ção da região Norte, 140.163 km2 de fração, 
e dá área da região Norte, 3574.238 Km2• 

Então, que fiz eu? Admitindo que toda essa 
alteração na região Norte se dá sobre a área 
da floresta, qual é a floresta da região Norte? 
Quem o sabe_ no Brasil? Servi-me, então, de 
esb.Idos antigos, inclusive, do Estado-Maior do 
Exército Brasileiro: considera-se, em regra ge
ral, que 80% da região Norte_ é constituída 
de florestas e 20% constituída de matas cilia
res;_são savanas, campos _naturais, os campos 
de Roraima, os campos do Amazonas, os 
campos de Rondônia ... 

O SR. MÁRIO MAJA - De Humaitá. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- ... 
de Hamaitá, e, com isto, apliquei sobre 80% 
Mas é uma especulação pura. Apliquei 80% 
de_3.574 e obtive um va1or. Em ségUida (veja
mos o n~ 4,), este aqui, que mostra o desmata
mento, como falei, dos 140.000, nos 
3.000.000 da região NOite. Apanhei esse dado 
e joguei no seguinte, nesta minha especulação 
pessoal: se tenho 3500.000, oiterita por cento 
disto-são 2.859.000, o desmatamento é 140; 
numerador, denominador: 4,9% Mas é, na ba
se do que dizemos ai, na nossa linguagem 
de político, O- "euachismo", eu-acho que ... _ O 
"euachismo". Não tenho fundamentação 
científica para isto.--Aí entrou a polêmica dos 
cientistas. anca e doz_e, levantou-se _o antigo 
Diretor de Censoôarriento âa região, e disse 
Qlde não eram os cinco-e doze; que era muito 
mais; e defendeu, praticamente, o número do 
~Denis Mahar, dando como do Banco Mun
dial. 

Temos, ainda, um pouco, isto no BragjJ, não 
é?O complexo colonial é muito grande. Então, 
quando queremos ter importância, em vez de 
dizermos: é do Passarinho. Passarinho não 
quer dizer nada; agora, dizendo do_ Bobs's, 
este é importante. QFearnside é importante! 
Então, colocou um nome inglês, alemão, fran-

cês, imedi;;rt.amente, é respeitado. Canadense 
também. Agora, colocou o nome do Silva ... 

O SR. MÁRIO MAIA-Se o Passarinho-viras
se Bird ... 

O SR. REI..ATQR (J_arbª-s Passarinho) -Se 
virasse Bird, Olinto Bird, o Bird já teria mais 
cresdibilidade. E acho até engraçado corria 
está, no Brasil, proliferando o_genitivo possses
sivo em inglês absolutamente errado. Escre
veram Bob's_, e, agora, escrevem tudo cçm 
('s), para poder vender o seu produto. 

Quando apareceu o doc_umento, a Folha 
de S. Paulo, que, como eu disse, tem dado 
a maior cobertura nesta área, tomou um parti
do, tp11J.OU o partido exatamel)te dos contesta~ 
dores dos dados. E;, aí, apareceu: o Presidente 
da República maquiou os dados. Ai, de ma
quiar, passou para fraudar. Foram fraudados 
o_s dados. Bom, parei o relatório que eu ia 
apresentar, e vamos reouvir e_sse pessoal todo. 

Então. chamamos o Dr. Roberto. Quando 
o JNPE veio, trouxe os seus, climatologistas, 
pessoal especializados em diversas seções do 
lnstituito. Agora, trouxemos apenas os que in~ 
teressavam ao problema de desmatamento. 
Ele sustentou os mesmos pontos de vista, mas 
começou a ser objeto de perguntas nossas 
e· começoU a admitir, realmente, o problema 
de desmatamento antigo, que não incluía. Mas 
ele se defendia. E é melhor acompanharmos 
agora apenas pelas objeções fundamentais do 
Dr. Vlctor, que chegou,_ aqui, falando uma lin
gugem tipicamente polftica. Nossa Comissão 
estava com poucos presentes e fui obrigado 

__ a dizer a ele; o Sr. está sob juramento. Então 
o Sr. vai-me dizer: o Sr. faz política, e se faz 
política, em que partido está fazendo? Porque 
percebi que os dados eram todos impregna
dos de constestação ao GOverno, diretamente, 
ec_omeçaram a mistUrar-Coisa que estou acos
tumado a ouvir aqui nos Plenários do Senado _ 
e da Câmara, mas não dos cientistas. E ele 
me-disSe QUe, realmente, militante ele não era. 
Ele até tinha entrado para um partido, militante 
ele não era. Mas estava aqui presente, pela 
primeira vez, o Senador Dirceu Carneiro. e 
houve uma coincidência: o senador Dirceu 
Carneiro, veio pela primeira vez aqui e o Dr. 
VictOr declarou que era tucano. Então, houve 
preSença de um tucano, pela primeira vez, aqui 
na Comissão, e de um cientista tucano tam
bém. 
. Mas chegamos, depois, a bom termo, e as 

colocações dele, fundamentais, vejam os Srs., 
como são_ importantes:: primeiro, disse que a 
fi:nalidade básica do INPE não era esta. Então, 
ele discorda de o Presidente haver designado 
o-Jt":fPE para fãzer o levantamentO. Om ponto 
de vista pessoal. Mas pergunto Dr., quem de~ 
veria fazer? O IBDF. O IBDF já está extinto. 
Como vou dar uma determinação a um órgão 
que está extinto._Estando extinto, vai ser difícil 
reunir esses técnicOs outra vez, para fazer esse 
tipo de trabalho. 

De maneira que, essa primeira considera~ 
ção, não levei a sério._ A segunda, ele disse: 
comprometimento metodológico. Aí, impres
sionou-me. S_e tenho um comprometimento 
metodológico e tenho, depois, um compro-

metimento na precisão ... Ah! Então, todo esse 
belo documento, aqui, com não sei quantas 
Imagens tiradas e projetadas, eu jog~ria no. 
lixo. 

Então, comecei a perguntar-lhe, na presen
ça também do Dr. Roberto Curiha, do INPE: 
E houve, aqui; apartes, contra~apartei llouve 
réplica, tréplica, para se_ chegar a uma con-
clusão. · 

Vamos -ã"nalísar; um por um, esses pontos 
levantados pelo Dr.Víctor. Ele disse que a inter
pretação em contagem é, no máximo, doze_ 
dias, porque o que ele disse, que houve com
prometinlento metodológico foi porque só se 
deu um mês para o [nstituto fazer esse traba
lho, enquanto que o monitoramento, aqui. ti· 
nha levado vádos_ meses, o anterior. 

Ouvido o o_utro cientista, ele disse: mas é 
m1.,1ito s_imples. Esse monitorameiito que etá 
aqui levou mais tempo, mas utilizou um núme
ro de homens dia muito menor do que nós 
utilizamos agora. 

Então, se nós aumentamos o número de 
téçnicos foi c_apaz de chegar à condu3áo, 
não tem por que considerar que a metodo
logia está errada. Atk. certo ponto, eu digo que 
está certo porque que eu sei, por exemplo, 
que se nós vamos_ construir a ponte de 1 km 
de. distância, se eu aplicar 5 pessoas na COns
trução eu levo dezenas de anos, se eu aplicar 
500 pessoas leva menos, mas também se eu 
aplicar 5 mil pessoas, não construo. Então, 
é preciso ter cuidado essa coloc_ação de quan
tos técnicos, de quantos homens-dia. A mim 
me pareceu que o INPE defedeu bem a sua 
colocação. 

Ele fala no comprometimento científico da 
precisão do INPE em seu documento, que 
aplica maior núfnero de doutores e mestres 
na pesquisa do que na passada. Eritão, tinha 
maior sustentação de base cientifica. Logo, 
isso também não- me impressionou. Quanto 
ao produto utilizado, o Dr. Victor achou que 
foi o melhor que o Brasil tinha e em determi
nado momento, na segunda parte das suas 
objeções- ele fez uma exposição muito lon· 
ga, inteiramente à vontade, começam a apare
cer coisas realemente discutíveis. A primeira 
é que ele levanta a questão de que as Amazô
nias são diferentes pela superficie, mas isso 
não é resultante de decreto que cda a Ama
zônia Legal e depois modifica, mas dos traba
lhos do IBGE que, a proporção que foí"traba
lhando em escalas maiores do _que as escalas 
anteriores, foi retificando os dados. E aquele 
último que ele deu chegou a 4 milhões, 906 
mil e tal, que é o mais- preciso que ele tem. 

Mas, aparece aqui essa outra questão das 
imagens ut.Jlizadas _.Foi um p_onto importante 
na hora em que nós discutimos, porque quan· 
do_ o Dr. Vlctor declarou que eram nesces
sârias 234 imagens para cobrir a área da Ama
zônia Legal e só tinham sido utilizadas 100, 
embora dissesse que o índice era 101, ficava 
reduzida a 41%. Eu me lembro que o Senador 
Edison Lobão que estava presidindo a sessão, 
disse: "Mas então, isso elimina, inutiliza todo 
o trabalho feito pelo JNPE." Na hora da pesqui
sa, Sr. Presidente,- :V.Ex' já não estava aqui, 
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na hora do debate- eu rtz claramente a per
gunta a ele: "O Sr. admite que com 41%, 
esse resultado deve ser considerado descar
tável, não merece fé?" Se disse: "Não, não 
admito ísso, eu acho que é mais censurável 
a forma sensacionalista com que os docu
mentos foram apresentados , do que os docu
mentos em si" 

Ai veio o INPE para falar de novo. "E, agora, 
qual é a sua defesa em relação a _isso, porque 
s6 41% "? Ele disse: "Absolutam~nte. Nós tra
balhamos com 234_ irfiagens que cobrem, co
mo o Dr. Victor considerolJ, toda a área amazô
nica,eseledonamos 101 das204quemostra
vam alteração. Como as _outras não mostra
wm alteração, nós separamos". - · 

Então, a rigor, sustenta o If'iPE_(Jue das ima
gens obtidas, só 41% delas; m_qstravam ahera
ção florestal. Is_so também rn~ cpnvence!J~ 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Se, 
nadar Jarbas Passarinho, é impossível que o 
Dr. VIctor não soubesse disso; se ele sabia 
disso, deu essa informação, que realmente me 
impressionou, ele o fez de algur11 modo de 
má fé; 

O SR. RELATOR (Jarbas P~ssarinho)- Ele 
se cobria sempre dizendo que ele riáõ" tinha 
lido acesso a tudo e fo_i muito cauteloso em 
sua exposição. Tanto qua!ldo eu sei, ele co!Ç: _ 
cava assim. 

Quando eu for concluir, vou mostrar. que 
uma das minhas tristezas é essa l!Jta _no insti
b.rto de Pesquisas Espe<:iais. Eu disse a ele: 
"(Jm homem na minha idade, ver jovens de 
39, 37 anos, tendo defendido tese óe dot,tto: 
mdo, apllcando esse conhecimento, eu vou 
pedir que pensem bem no que é uma desvan
tagem. no que é até uma am~ça à credibi
Udade de um Instituto dessa natureza~ uma 
briga interna. Ainda brinquei: ''Vamos nos lem
brar de Goethe, que escreve\J num certo mo
mento ": Já que não podeis amai-vos uns aos 
outros. como diz o Eclesia~es, ao menos ten
tai fazer as pazes, para ver se, pelo menos, 
entre eles, havia 1,1m entendimento melhor. 

Essas colocações fic_~I:<Mn praticamente es
clarecidas. Resta essa que vem agora - foi 
outra colocação que o Dr. Victor e me parece 
que ele tinha razão: Primeiro, o problema de 
região Norte e Am<::~Wni-ª. _l.ggal, como eu le
vantei aqui, ninguém sabe qual é da Amazônia 
Legal exatamente a superfície, da região Norte 
também, mas não se sabe a floresta. 

O segundo problema era a cobertura vege
tal e cobertura florestal. Nós, que somos lei
gos, podíamos _nos enganar_ nessa ocasiã_o, 
porque o levantamento do satélite cobrir a ârea 
que teve alteração vegetal. Mas essa alteração 
não fica só. na flQresta: vem a floresta, vem 
a sabana, vêm os campos; onde houve. uma 
queima de campo, aparece uma alteração ve; 
getal. Então, o nosso inter~sse- e, aí,_ o q~-~ 
dele me parece_ é ce~ é que devíamos t~r 
mais cuidado _exatamente sobre ~ alteração 
vegetal. E o Dr. Roberto ~Cu_nha, do IN~E. 
reconheceu que os dados são sobre alteração 
florestal e não vegetal, tanto-que eles vão.mo
dificar o texto de algumas tabelas._ 

N. entra essa questão bem mais séria: des
matamento recente versus desmatamentos 
antigos. Isso nós vamos mostrar em seguida 
aos Srs. iâpidamente. Que não houve Q11Jpo 
de controle fo~ uma questão pessoal dele, por
que o dele teve, o outro não teve, e rião houve 
revisão e interpretação. Vem o outro técnico 
e disse que houve e, neste caso nós ficamos, 
como políticos, numa situação melo difícil co
mo vou dizer no final do relatório. Até é preciso 
chamar aqui peritos_ desempatadores, porque 
eu não posso saber se a objeção dele tem 
razão de ser ou não. Mas entra, então, a ques
tão _que vai alterar os números, que é esta 
dos números de desmatamentos recentes e 
outros mais. 

Esse é o dado final apresentado pelo INPE. 
O que ac;:onteceu no dado nesse d~umento 
_que eu mostrei ainda há pouco? Foi esse do
cumento em que nós nos baseamos. 

Quando chega em dois Estados. o Pará e 
O Maranhão, nós vamos ver que eles introdu
ziram agora o que eles chamaram desmata
mento recente. ~ linha cheia foi a que o 
INPE apresentou cOfuo reSultado final. O que 
_é que diz nesse resultado? 86_ selecionei essas 
duas de todas as tabelas apresentadas, porque 
são. as qu.e vou mostrar a diferença. Ele diz 
está muito pequeno o valor disso: valor proje
ta_do e v.aloc real, O valor real para 1988 daria 
7,1% do Estado do Pará desmatado, mas ele 
comparou esse valo~ real com o valor proje
tado, que era baseado num daqueles dªdps, 
ou do Banco Central, ou do __ Sr. Feamside, 
ou de qUem fóSSe,La para esse número menor. 
que está aQui, que seria de 500.508.42 km:. 
Ora, isso já seria 41% do território do Pará 
de~ parecido agora neste ano; o que evidente
mente não se deu. 

Então, a primeira conclusão nossa: as proje
ções são perigosas. O Dr. José Goldenberg, 
como cientista, diz que os cientistas utilizam 
isso, mas o fazem com reserva. com cuidado, 
porque as projeções podem fevar ora a um 
projeção de tipo linear, ora a uma projeção 
de tipo exponencial, de acordo com o período 
anterior que, foi considerado e, como tal, man-
tido constante. ~ -- - - · 

Ora; a partir do mom~nto que essa coisa 
não é mais constan~ altera todos oS valores. 
Por exemplo, se nós nos baseássemos só no 
ano de_ 1_987~ reaJmente todas as projeções 
seriam válidaS. por-qüe o :que houve ~m 1987 
foi uma devastação. A Constituin_te estava fim· 
cionando, o medo dos proprietários de terra.s 
de terem corlsidera.das as suas terras impro
dutivas, queimaram para dar a impressão de 
que estavam transformando aquilo em uma 
área trabalhada para ser produtiva. Com isSQ, 
ganharam o financiamento da Sudam e paga
ram menor imposto territoriéll" rur~t porque 
a_queimada mostrava que estaria sendo utiliza
da_e, _CQ!Tl isso, meltlora o _l_mposto Territorial 
Rural. _ 

Q.J_ai1cfQ entra esse valor, o dado do EStado 
do Pará vai mostrar que, com o desmatãmento 
TD-Yit:9 antigo, são ce_n;a_ de 30 mil km2 que 
não foram colocados. -

Eu estou pedi_ndo desculpas por essa trans
parência, porque ela foi tirada direta de dados 

do INPE e _os algarismos estão pequenos, elt 
estou lendo aqui. Mas tudo isso está no aneXO 
e será visto pelos Srs. Senadores. _ . 

Quando ch.ega o dado_do Maranhão, apare
ce .a mesma co!sa:_ um problema de 60 mil 
kfn2', de_modo que isso vai alterar os números 
do__INPE. Por exemplo,_ o valor real para 1981J. 
de 23 mil km2 , há urna sOma equivocada pelo 
próprio documento do INPE. que vai ser·rnu
dado, porque esse 6:0 mil são no Mara~_Q, 
e 30 mil no Pará, antigos. Ora, teria que somar 
60 mil com o número· anterior deles e, eviden
temente, ·esse Valor dá 80 rriil e ·não 60-rtül. 
ESta CUrVá Cfüe"está ·aqui já coríígiildo a ante
rior viria aqli) para ciina e a.\.i.rrientariani· OS 
dados do Maranhão. Isso reflete nO dado final 
da região Norte. Na região Norte temos tam
bém uma projeção que daria 746.652 klri2 

de Valor projetado e o valor real seria de 140 
mil: Mas, a partir do mOmento em que~-entro 
com os desmatainentoS __ ahõgos, terei um va
lordiferente, ou seja, iSso-aher.a· a região Norte. 

· Passa-se, afinal, para a AmaZônia Lega[ Ela 
vai sofrer tariibem O ffiesmo_prOblema, a pãitir 
do momen_to ein que entram os números cor-· 
respondentes aos_ desmatamentos antigos_. 
Não posso· 'llcar-Com ·esse número. ~=sgtll~ 
é de 250 mil kJn2 que seria o_ valor r_é~ para 
1988. Não serão 251 mÇ, mas 334 miL Lerei 
o trabalho depois. --

Pediria que passasse à Mesa_ novam~n_te, 
depois voltarei à transparência. 

AFolha de S. Paulo fez também um exer
cício especulativo. A área desmatada C~.i 
a 9,3%. A Folha de S. Paulo chegou a eSse 
numerador a soma de desmatamentos anti
gos e novos e, embaixo, atribui.u um valor à 
floresta: Somou 3]0 milhões de hectar.~._Se 
eu tomasse 280,. o número "ê ·outro, se e_!-! 
tomar 350;da FAQ, o nómero é Outro:·Assirij 
como eu fiz o meu exerç::ído especulativo

1 
elã"--

fez o seu. · 
Eu diria, nesta Primeira cÕndú$00-pâfdat" 

deste trabalho que o INPE não pfoduzilTdótiF _ 
menta fraudado ou adulte.rado intenc_i~ 
nalmente; que observou, para uma série hist.Q: 
rica, a referência do desmatamento a supet.:: 
lldé da Amazônia Legal, que eu mostrefdé$d€
o primeiro documento, igualmente coma_-,_~
dos os cientistas naciona~ e eSt!ang_e.lrOs::_g.; 
fi~eram antes, e agora; que O$ 5~ 12% ~-a ~~ 
histórica d~yem se:r elevados para 7,01%. 
Quando _entramos com o_ desmatamentq, <?, 
valor sob~ para 7,01% -é -o desm~m~~~
re~L Esse. sirn, desde Pecko -Álvares CabraJ 
até agora e despreza, por menOr precisãO c:ien:·
tífica, os_12% .çio Banco Mundial e q~--~% -~ 
até se aproximam do Sr. F eamside, do INPE; 
que não havendo _precisão para a supertrag- _ 
coberta exclusNam_ente pela Híléia Amazônl~-
ca, é impraticável saber o percentual quando 
refe_rido a ela; que_ se o percentual referido-
à Amazónia Leg_al é relativamente pequé"titi; 
causa apreensão a velocid"áde_ de_ ,çtesmaUJi..:
mento que mostrei a V. Ex-.: 8QC).%;_ e-!599·~-. 
principalmente porque o Estado de Ro!ldóni!
já acusa o índice d~ .12%. de _desmata[!1ento 
re·al. - - -

_Concordo que o problema eColóQico da·:~ 
ArnazOnia não se altep~ su_bs_tancialment~~ -·· 
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os números dos desmatamentos são de 5% , 
7% -ou 8%, mas é preciso chegar a números 
confiáveis. 

A propósito dos erros de projeções, o Pro
fessor Samuel Benchimol, que não veio, por
que houve um problema, uma dificuldade mi
nha de estar presente, ele enviou um trabalho 
seu o qual foi usado algumas vezes, conside
rado muito bom. Vou ler uma parte do que 
ele diz no seu trabalho: 

"Feamside, por exemplo (in "Desma
tamento da Amazônia Brasileira", Acta 
Amazónica, 7/1982), estimava que em 
1978já haviam sido desmatados, 7,7 mi
lhões de hectares, prevendo, no entanto, 
que dada a taxa de _crescimento expo
nencial- que felizmente não se verificou 
- toda a floresta de_ Goiás e Rondônia 
já teria sido extinta no ano de 1988, a 
de Mato Grosso em 1989, a do Pará em 
1991, a do Amazonas em 2003, a de Ro
raima em 2002, -e a do Amapá em 2159: 
Esses dadas servem para ilustrar como 
enganosos são os cenários prospectivas 
baseados nos cálculos matemáticos e es
tatísticos de predições de eventos- futu
ros." 

ESsas são as palavras dO Dr. Samuel Ben
chimol, citando Feamside. 

Paramos nesse ponto, porque chegamos 
à conclusão de que o número real, uma vez 
que os desmatamentos antigos são conside
rados, seria de mais de 300_ mil Km2 já atin
gidos. 

Passo agora para o mito: "A Amazônia co• 
mo puJmão do mundo! 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Se· 
nadar Jarbas Passarinho, peço licença a V. 
EX' um instante, pol-que preciso transferir a 
Presidência ao seu titular, Senador Leopoldo 
Peres. (Pausa.) 

O SR. RElATOR (Jaihas Passaririho)- Os 
dados novos que entraram: são 92.546,43 
Km2, dados fundamentalmente do Pará e do 
Maranhão. Esses dados entrando, elevam os 
251 mil Km2 para 334 mil Krrt. 

Vamos ver a Amazônia como o pulmão do 
mundo. Trata-se de um mito. Todos os botâ
nicos que passaram por aqui aSseguram que 
Isso não existe, absolutamente. De fato, existe 
um ciclo de 24 horas que uma floresta madura 
como a floresta Amazónica, o que produz de 
oxigênio durante o dia, esse oxigénio é consu
mido normalmente no ciclo de 24 horas com 
a produçáo de ccY durante a noite. Isso levOu 
alguns de nós até a não querer dormir em 
quartos que tenham árvores, porque isto pro
duz C<Y durante a noite. De qualquet maneira, 
eu dto Herbart Schubart, Dr. Paulo de Tarso 
Alvim, que fez aqui uma excelente conferênda 
a respeito desse assunto e, ainda, o Dr. Samuel 
Benchimol, quando cita a origem do equívoco, 
que _está com o Professor Steinberg- apeSar 
de o nome inspirar muita credibilidade, S. S• 
é brasileiro - e o Professor Berkeley. 

Diz o Professor Samuel Benchimol que ele 
usou o trabalho de um notável limnologista 
chamado Harold Sioli que afirmou, a respeito 

do baJanço oxigénio/gás carbónico, que 25% 
do carbono existente na atmosfera terrestre 
.estava armazenado na biomassa da floresta 
Amazônica. Daí a estória se divulgou como 
a Amazônia sendo produtora do mfnimo de 
25% do oxigênio do mundo, e para o seu 
uso. Nesse aspecto, ficou claríssimamente de· 
monstrado que é um equívoco muito grande. 

Passamos. então, para o outlo problema 
que me parece importante que, esse sim, é 
o "efeito estufa". Volto a pedir a passagem 
dos slldes. 

Senhores, _estamos nos servindo até de um 
quadrinho didático da Folha de S. "Paulo Ou 
do O Estado- de S. Paulo, não me IEÚnbro. 
O que se considera no "efeito estufa" é exata
mente esse problema. Daí por que eles cha
mam "estufa". Por exemplo, a Holanda cultiva 
tulipas em estufas, seus tetas e laterais são 
de vidro. Por isso, o raio solar penetra, porque 
elas são transparentes. Depois aquece o inte

-rior e esses raios de calor não voltam para 
õ exteriOr, porque os vidros sáo isolantes. tér
micos. Conseqüentemente, é a mesma coisa 
que ãc:ónte<:e com o autOmóvel: deixa-se um 
automóvel debaixo do sol, fecha-lhe os vidros. 
O:uando'se entra a temperatura interna do au· 
tomóvel é inuitã. maior do que a externa. Isso 
é, baesado no fato de que temos uma emissão 
primeira de 70% de raios solares que pene
tram na atmosfera, que essa é constituida des
ses gases, onde figuram fundamentalmente 
o Cd, o dióxido de carbono, o ozónio, o vapor 
d'água, fundamentalmente o metano, mas são 
"todos transparentes. Quando raio de sol p<issa, 
passa por eles. Uma fração de 30% refletem 
para cima e vão criar problema com o ozônio, 
mas 70% penetram. E no momento de pene
trar, eles aquecem o solo, o ·que eles acham 
de calor sensível: a pessoa sente o calor pelo 
termómetro. E parte disso sobe de novo, pelo 
efeito da evapotranspiração. Quando sobe de 
novo, provoca as nuvens, provoca as chuvas, 
prOVOcá_ as correntes marítimas, mas não con
segue passar do escudo do CC'i. Por isso eles 
ficam retidos, como o calor do automóvel -
então, fica retido no escudo do C<Y. Com 
isso, a presença do CCP, do carbono, é impor~ 
tante para saber a possibilidade de mudar, 
de acordo com a sua concentração na atmos
fera, -o próprio clima do mundo. 

Ai. entra uma preocupação enorme do mun
do industrializado, porque está todo mundo 
com medo de duas c:oisas, 1,1ma seria o des
matamento tõfãi da Amazônia que levaria, no 
momento, a ter menor calor latente, porque 
tendo menor evar)otranspiração, tem menor 
calor latente; menor calor latente, mais frio 
no mundo, ou seja, o que é frio ficava mais 
frio, o que é quente ficava frio. Resultado: en~ 
trava uma nova era glacial. 

Pior o·OUtro efeito: se as queimadas da Ama
zônia, mais a poluição da atmosfera dos países 
industrializados crescer, como está crescendo, 
está jogando 5 bilhões de toneladas de carbo~ 
no, R_oi anO, só no mundo industrializado, _ 
queimando combustíveis fósseis. Então, se is
to crescei"- eu tinha os dados aqui, por exem
plo, em 1955, a concentraÇão medidadeccY 
na atmosfera era-de 320-por milhão; 30 anos 

depois ela já estava em 350 por milhão. Aí 
entram os alarmistas: 30 anos mais para a 
frente está 500 por mil}1ão. Ora, se_ çhegar 
a 500 por milhão, o que é que vai acontecer? 
Vai aumentar a temperatura média do mundo. 
E aumentando a temperatura média do globo, 
nós vamos ter o derretimento das calotas pola
res; derretendo as calotas polares, o nivel do 
mar vai crescer até 20 metros - a Holanda 
já esta submergida; já acabou Holanda com 
as suas tu1ipas, já acabou tudo. 

Nós também vamos perder a cidade de Be-
lém, vamos perder as cidades litorâneas, nós 
também estcunos interessados em que isso 
não aconteça. Erltão, não queremos causai
Wil nõvo dilúvio, porc[ue eu achei que nenhum 
de nós, nem mesmo o Senador Ney Mara-
nhão, está preocupado em fazer uma Arca 
de Noé. Nós temos Arca de Noé em outros 
partidos porrt.icos, mas não propriamente com 
a preocupação de conseguir fugir desta estó
ria. 

Esse quadro mostra realmente uma preo
cupação. Qual é esta preocupação que nós 
temos?Vamos ver o quadro seguinte: estamos 
contribuindo para o aumento de Co2, estamos 
contribuindo de acordo com esta tabela -
esta aqui é a fonte. Esta tabela mostra que 
nós jogamos com as queimadas nO Brasil -
não é só a Amazônia, pois queima-se no Brasil 
todo -jOgamos aqui 336 milhões de tonela
das de CQ2, por ano, na atmosfera. No Ter
ceiro Mundo nós somos, desgraçadamente, 
os campeões. 

Agora, isto comparado com 5 bilhões, que 
o nosso mundo industrializado joga - e o 
Brasil está dizendo que ainda é muito pouco, 
podemos queimar muito mais -, acho que 
não é de Certo esta conclusão. Acho que-Dós 
temos que tomar cuidado. Inclusive, por 
exemplo, quando nós vemos a questão do 
calor latente, que provoca nuvens e, conse
qüentemente, as chuvas, elas são torrenciais 
na área do Equador. Então, onde estão as 
florestas úmidas fundamentalmente? Equa
d.Qr, até 3(}9 de Latitude Norte, e 30~ de LatitUde 
Sul. Se n6s analisaiTTfos-um giro de horizonte 
no mundo, vamos encontrar e florsta aí. Devi
do os ventos secos acima de 3(}9 de Latitude 
Norte, nós temos os grandes desertos do 
mundo, inclusive o deserto de Saara. Daí n6s 
termos a nossa contribuição e temos que ter 
cuidado para não termos uma responsabili· 
dade amanhã, desastrosa, no aumento de 
co:?. 

Agora, tudo isso dito - parece perfeito -
passa a ser discutível. Aí entram os cientistas 
e_ dizem: "Eu queró que me provem que a 
concentração de CCP faz essa alteração no 
clima." 

Há aqui um cientista brasileiro, que é clima
tologista, Dr. Monlhom, que se deu o luxo de 
fazer um cálculo: se a floresta amazónica fosse 
toda derrubada, quanto ela diminuiria de grau, 
de temperatura no mundo? Chegou a conclu
são surpreendente~ de 2 a 59 centígrados. 
Agora, quem é qUe Vai derrubar toda a floresta 
amazónica para ter uma nova era glacial? Ou 
então, no contrário: ao invés_ de derrubar toda 
a floresta amazónica, queimá-la, e, aí, nos che-



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL(S~ção H)-Suplemento Sábado Ji 63 

gamos a conclusão de que se toda_ a floresta falar erp--141 e teria que aJterar, automatica-
amazônica fosse derrubada e queimada de _mente, o percentual. 
uma só vez. nós estaríamos verificando que Isso mostra, entretanto, um fato que me 
o mundo industrializado queima uma Ama- preocupa, Srs. SenadOres é que na década, 
zõnia de 1 ô em 1 O anos pela contribuição se deu um crescimento -agOra consideran-
dos 5 bilhões de toneladas de CQ2. do oo.-afl_tiffõs e rec~ntes-c!~ ~44% .Se consi-

0 Dr. Monlhon entrou também com uma derássemos só os recentes, o· crescimento fOi 
outra teoria de que a floresta serve como filtro. de 230%, o que prova claramente que a veloci-
Então, partiu de um princípio tirado de um dade cresce recentemente. Ela é multo mais 
outro climatologista, de que há uma concen- preocupante recentemente, do que no passa-
tração; quer dizer, a floresta retira do ar 9 quilos 00. Então, uma vez incluídos os desmatamen-
de carbono por hectare, por dia,. através da tos antigos, os 5, 12 do documento do lNPE 
fotossíntese. Admitindo que essa taxa seja_ passam para um teta] de 7,01 da Amazônia 
constante ao longo do ano, apenas a floresta Legal. 
de terra firme da Amazônia seria capaz-são As projeçOes dO Sr. Mahar, Consi..thor do 
350 milhões de hectares, --segundo ele, de Banco Mundial, não se confirmam, eviden-
retirar 25% de todo p carbono _l~nçado atual- dando que a velocidade de desmatamento 
mente na abnosfera, quer dizer, ela filtraria levada em conta na projeção não se manteve. 
o carbono, s6 ___ a florestél. de ~erra firma, o que Memais, para ser correto; adotando-se a in-
teria uma grande vantagem: nós estaríamos clusão de desmatamentos antigos, a estima-
nos comprometendo com 336 milhões de to- . ti~_do Sr. Mahar, como já disse aqui, iria para 
neladas. mas estaríamos filtrando 25% de tu- 13,8%. 
do. _Outras estimativas, como a do Sr. Lovejoy, 

Desta teoria, eu discordo, e o Dr. Alvim fez entre 15 e 20%, e a do Deputado FábiO Fe!d;. 
essa pergunta aqui: quero saber se esse ilustre mann - a quem cohVidei ontem para estar 
cidadão me explica como é que o gás carbô- acjui, -e disse que ele ia ser citado- que citou 
rúco ê fixado por uma floresta, se não através 10% e eu queria saber baseado em que, pois 
do processo da fotossíntese? Ficou também pode ser uma afirmativa meramente especu-
a dúvida entre os dois cientistas. lativa. 

Agora, as conclusões que eu me permito A velocidade de cresCimento do desflores-
ler, por ser o ponto fundamental da nossa tamento merece a ffiaior atenção, pois causa 
apreciação e votação, posso concluir que: apreensão em relaçáo ao futuro, eSpeCialmen

te quanto ao Estado de Rondônia, e recomen-
A) O relatório do INPE~ mereçe fé . e não do urgente a dação de uma política de ocupa-

pode ser censurado, s_e_considerada a mesma ção da Amazônia, racional, que leve a um de-
sistemática de trabalho adotada também por senvoMmento sustentado, conservada a fio-
dentistas estrangeiros, ao tomarem a Ama- resta. 
zônia Legal como referênci_a para os desmata- A Aoresta Amazónica como pulmão do 
mentes, sem incluir os antigos, e não fazerem mundo é uma falácia, resultante da ignorância 
referência a superfície da floresta. Isso foi feito de botânica e de geofrsiologia. 
por todos, Feainside, Mahar, etc, todos eles Finalmente, embora sejam os países indus~ 
tomaram o mesmo princípio. trializados os maiores poluidores da atmosfera 

No caso de Mah~r. c_orno eu disse, se ele terrestre e da emissão de C02, o Brasiljâ_con-
levasse em consideração os_desmatamentos tribuiu com mais de 300 milhões de tonela-
antigos, em vez de 600 mil kfn2. que ele admi- da$/ ano para essas emissões, se mantida a 
tiu, queimados em até 1988.-Já seriam 692 média de queimadas ocorridas em 1987, o--
mü e os 12% dele seriam 13,8%. Então, há que já se provou aqui, pelo Dr. Sétzer, meteo~-
uma coerência no que se pode chamar uma rol_o_gista do INPE que, em 1988, os levanta-
série histórica de 15 anos que o INPE fez. mentes já mostrain um crescimento menor. 

B) Essa sistemátíca; porém, apresenta des;.- De qualquer maneira, alguma coisa que se 
vantagem importante: é que a alteraç?Jo flores- impõe controlar. 
tal acaba sendo comparada com uma área t esse· o relatório, Sr. Presidente, que tenho 
maior, que é a que contém a floresta, porque a honra de apresentar à Comissão. (Palmas.) 
a Amaz_ônia Legal contém_ uma_ ár~a maior. O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
do que a floresta. Em termos relativos, e.sta ---5r;-Rela:tor, Sis. Senadores, meus senhor<:s, 
floresta está realmente _d~sflorestada. Assim, vai iniciar-se a discuSsãO do relatório prelimi-
o melhor seria Coni.issão se precatar de não nar, apreSentado pelo Relator, senador Jarbas 
fazer referênci~_ percentual à floresta. mas di- Passarinho. 
zer: desmatamentos recentes~ posteriores a Estão, aqul;-no· recinto, quinze' Prefeitos da 
70, somam 250 mil km2, como disse o !NpE. área do Marajó, que querem merecer uma 
Somados aos antigos do Pará e do Ma~anhão alusão, agora, fefta por mim. Quero aqui, em 
chegam a 343.975,98. É uma diferença de nome Qa Comissão, agradecer a presença 
mais de 92 mil km2. O que se deve comparar, desses homens públicos que tantas responsa-
com o quê? Com 48 mil krn-2 _de desmata- bilidades têm na _condução do futuro da á(.~a 
menta recente, verifi<;a.do pelo INPE, naquele qUe pertence a -todos i16s, am~zônidas, rilas -
documento que eu apresentei - o primeiro ao Brasil, como uin -grande Património que 
- somados aos 92 mn de _desmatamentos será, a_lgum dia, legãdo à posteridade. 
antigos, não computados, daria 141. Sr. Relator, quero cumprimentá~lo pelo bri-

Então, aquele primeiro documento de mo- lho, pela justeza e pela seriedade do trabalho 
nitoramento, em vez de falar em 48, tinha que de V. Ex" 

N~ste momento, dou a palavra ao Sen;'J;dor 
Ronaldo Aragão, como·primeilu inscrito para 
discutir o relatório. 

O SR. RONALDO ARAOÃO --" Sr. Presi· 
dent~, Sr. Relator, Srs. Sehado~es ~orhponen~
tes desta Comissão da Amazônia, iniçialmente 
quero cumprimentar o Senador Ja:bas Passa~ 
rinho por esse belíssimo :!~tório sobre a . 
Amazônia. 

Senador Jarbas_Passarinho, depois da expo
sição feita por V. Ex·~ o que pudemos constatar 
é que o que ocorreu, o que ocorre e o que 
poderá ocorrer com r~l~ção à Hiléia Amazó
nica é o sensacionalismo da imprensa interna
cional. -

Corri que interesse? Interesses escusas. N6$ 
"sabemos e temos conhecimento d.e várias 
propostas feitas, anteriormente.__ para a domi
nação da tão cobiçada Região Amazónica. 

Foi_ o l..;Jgo, foi a Fordlândia~-fOi., recente
mente, a proposta feita pelo Presidente Fran
çois- Mitterrand da soberania __ relati_ya_.__onde 
aventou-se que a Região Arnazôníca eia pro
priedade do mundo, e a_té existe um estUdo 
de se colocar, nesta região, a superpopu1ação 
da China e até do Japão. To da eSsa orques
tração sobre a Região Amazónica, que o B-rasil, 
quando falamos da Região Amazônica, Ama
zônia Legal, nós nos referiQ10S especialmente 
ao Brasil, a parte que est_á inse_rlda no_ oos~ 
País, o desmatamento, a irresponsabilidade 
etc. Os dados, Q].l_<;Qm interesse,_ ou por faha 
de conhecimento, sobre o d_eQmata_rnento, on- _ 
de, se hão me engano, che-ga V. ~ rio seu 
brilhante _relatório, a um percentual de 7, 1. 
Não é o que dizem aí ffiuiios dos ch~açlos 
cientistas, estudiosos da Região Amazônlc~. 
não, é até_2Q% ... _ _ 

E é a comprovação do estudo feito por V. 
Ex' aqui, através das conclusões do seu relató
rio, através .de depoimento de cientistas que 
estudam a Região Amazônica, continuada
mente, e que tudo isso, no meu entendimento:, 
é uma orquestração, preparada por interesses 
-aqui, faria 11ma inter~ogaç~o -,- se~á que 
interesses escusas? Qualo interesses? _ 

E aqui o Senéldor Jarbas Pass~rinho, na 
conclusão, faria uma indagação: se é na con
clusão de V. Ex~ e por· esta conçh.!~ão, que 
dá V. Ex" ao .seu relatório, é esperando que 
o INPE corrija os seus percentuais? A__c_ooç;Lu~ 
são de V. Ex" _é com a correção do JNPE o_u 
sem a corr_eção do INP_E, nps percentuais? 

Seria esta a primeira inâagação. Essa con
clusão a que chega V. Ex!' de 7,1% desse ~s-_ 
matamento é com a correção que o INPE 
vaí fazer nos seu~ dados, apresentados inclu
sive aqui na comissão, ou· é Sem esses dados 
de correção? ·---- -

O que nós eStamos vendo; pela conclusão 
dita por V. Ex", é_ que cité depois do interesse 
transparente-da rTiídia iiltem"ã.Cíol)a~ 0:)-J d5;: paí
ses, é que o desmatamento se acelerou, por
que nesta_ conclusão temos, na déç_ada, de 
114%

1 
Se- não me engano é esSe'" O pifCeiltual, 

e, recentemen~. isso· aumentou para 230%1 
esse foi o percentual dado por V. Exi:- --

Então, Será que está relacionado eSse inte
resse até dessas potências -irltemaciohãts, tri-
butando à Região Ainaiônlca, qüe é o grãnde 
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vilão, pelo efeito estufa, enquanto disse muito 
bem V. Ex', que ~eSses países industrializados, 
com a relação do que eles jogam na atmosfera 
- podemos até dizer que o desmatamento 
contribui para isso~é ii1signific2inie para uma 
relação de 5 bilhões de toneladas. É, podemos 
dizer assim, um grão_ de areia num oceano, 
e querem tributar, com especialidade, ao Bra
siL este crime, a verdade dos fatos é outra. 

Então, veja, nobre Senador JafbaS Piissa-
rinho - e aqui fica uma indagação minha,. 
para concluir - se, com esse interesse, tão 
patente que está aí, se esse desmatamento 
não tem nada a ver com Isso também? Pela 
velocidade constatada pelo relatório de V. Ex•, 
que, na década, foram 114% e depois desse 
interesse assim, brutal, passou de 114 para 
130%, QUerendo cardcterizar isso, talvez, CO• 

mo se a humanidade tivesse que vir em so
corro da ocupação da Amazônia para libertá-la 
até da irresponsabilidade que estaríamos prati
cando com relação à Hiléia_ Amazônica. Se
riam essas as minhas indagações e não sei 
se com essas _conclusões de V. Ex'- eu estou 
aventando ou vendo fantasmas com essas mi
nhas indagações. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -
Com a palavra, o Sr. Relator Jarbas Passa
rinho. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passiirinho)- Se· 
nadar Aragão, em primeiro lugar, temos que 
ter o cuidado em fazer referéndas no geral, 
quando elas são particularizadas. A mim, tam
bém me impressionou muito essa posição do 
Presidente Miterrand, porque ele anunciou em 
Tóquio, repetiu ein Haia, e mais tarde em Paris, 
miando em soberania relativa. Isso, evidente
mente, nos arranhou, porque entender como 
soberania relativa é entender a Amazônia, 
amanhã, como uma espécie de protetorado, 
uma Namíbia nova ou coisa parecida. Não 
creio qee a frase seja infeliz, mas, interesSànte 
que fui anteontem a um debate em São Paulo, 
na Universidade de C.:i.n1pifla5, sobre a Pere
tróika. Então, fui ler um _documentO que foi 
apresentado pela Expressão __ e Cultura, uma-
editora que edita os discursos do Sr. Mikhail 
GOrbilkhov e qual não foi a minha surpresa 
ao ver em seu discurso, sorbe o meio ambien
te, soberania relativa. Quer dizer, tanto o Sr. 
Miterrand, como o Sr. Gorbatchov faJam em 
soberania relativa dos países que detêem flo
restas úmidas, no mundo. Então exatamente 
naquela faixa entre os 30 grauS -norte e 30 
Ql'aus sul de latitude. 

·Não colocaria logo o problema de interesse 
excluso, coloco a questão da seguinte ma
neira. A revista Time, sobretudo, publicou um 
número especial sobre isso, ela faz sempre 
o Homem do Ano, a Mulher do Ano e 'dessa 
vez ela fez a Terra cómo sendo o objeto do 
ano. E foi muito criteriosa, porque no proble
ma de C02 ela mostra claramente que é muito 
mais relacionado com países indusbializados 
do que com países em desenvolvimento. Mas 
criou uma espécie de alarmismo no mundo, 
no chamado mundo desenvolvido. Fica todo 
mundo com medo daquela estória: ou vai 
queimar, vai ter mais C02 ou vai aumentar 

o nível do mar e então somos nós que vamos 
sofrer ou então vai ficar tudo gelado. No caso, 
por exemplo, do aumento da temperatura, o 
Dr. Paulo de Tarso Alvin fez atê uma brinca
deira que os americanos podem achar ruim, 
mas os russos vão gostar, porque a Sibéria 
vai se tomar habitável. Então, é uma posição 
que dá margem a todo tipo de chiste de qual
quer maneira. 

A única dúvida que temos agora sobre inte
resses que podem estar contrartados, Infeliz
mente, o Senador Nabor saiu, mãs está aqui 
o. Senador Maia, do Acre, é quanto à questão 
da Rodovia 364, que, como sabemos, já está 
construída, ela não está pavimentada, mas tu
do aquilo que_ precisava se cortar da floresta 
para fazer o_ caminho de serviço e a pista de 
roJamento já foi feito. O asfaltamento não vai 
criar, provavelmente, novas áreas grandemen~ 
te desmatadas. Então, por que essa guerra? 
Por que essa luta? Ai, é justo que coloquemos, 
ao_ rnen_os como especulação, a questão da 
produção de grãos de Rondônia, a produção 
de maneira que, em grande parte, acho que 
as serrarias estão sendo responsável muito 
mais pelo desmatamento do que a própria 
"pata do boi". Estou sugerindo ao Presidente 
que agora se tiver a alegria de ver esse relatório 
aprovado passamos para a terceira fase, de 
discussão de política de ocupação. Então, es
sa produção de madeira, da qual o Japão pre
cisa muítq, -~ um grande importador de ma
deira, mas a Alemanha bnbém é um grande 
importador de mogno, os Estados Unidos 
também são. Então, a saída, por exemplo, 
para o Japão por essa área de soja produzida 
no território, superffcie do Estado que V. Ex!' 
representa, e mais o que pode sair a partir 
do momento em que tivéssemos uma interli
gação com o Peru, através de Apucalpa, che
gássemos a um porto no Pacífico, isso repre
sentaria alguns milhares de quilômetros a me
nos, doze mil quilômetros a menos no trans
porte desses gêneros que vão exportados para 
o Peru. Aí é possível, e o Congresso americano 
muito sensível, naturalmente, ao !abismo dos 
seus produtores locais podem achar urna des
vantagem ter que competir, de maneira que 
saiam do Canal do Paraná e nós saiamos do 
porto do Peru. Isso pode ser, perfeitamente, 
e sei, todos n6s sabemos; tive oportunidade 
de fazer debates com senadores americanos 
em outras ocasiões e eles mostram que são 
muito sensíveis ao seu eleitorado. Nós nos 
lelnbramos, pelo menos os mais-veJhos. que 
um senador resolveu fazer um boicote de café, 
de consumo de café na Affiérlca do Norte 
e só a diminuição do consumo de café arre
bentou a nossa balança comercial. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Chamava-se Senador Gilete. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- De 
qualquer maneira, representam, como nós re
presentamos também os nossos produtores. 
Então, a BR-364 me leva a pensar que pode 
haver um interesse para evitar que o Brasil 
tenha melhores condições de competitividade 
para exportação. 

O SR. (Fora do Microfone) 

O SR. RELATOR (Jarbas Pãssarinho) -
Acompanhando pelo jornal, não vi o Presi
dente Bush confirmar, mas já tivemos, J;:u era 
relator de uma comissão muito importante, 
aqui, a ComissãO do AcordO Nedear Brasil-A
lemanha, e quando o Presidente Carter foi elei
to, no dia seguinte à posse, o viCe-presidente 
foi mandado à Alemanha Federal. pelo' Presi
dente Carter, para tentar impedir o prossegui
mento do acordo. Quer dizer, pressão iíitema
donaJ nítida, indiscutível. De modo que Isso, 
nós devemos levar em consideração que exis
te. 

Quanto à correção do INPE, eles, no mo
mento, se recwsaratn a fazer, mas_ vão fazer 
uma segunda versão do documr.nto. O dado 
de 5,2% até por uma questão de brio, eles 
mantêm, porque estão mantendo, baseados 
numa série histórica que os-outros também 
fizeram igual. Então, o grande argumento de
les eu dtei ac:jui; se os outros levaram em con
sideração a Amazônia Legal, eles também. Se 
os outros não levaram em consideração o le
vantamento antigo, eles também não. Estão 
cobertos_ quanto a isso, por isso é que não 
lhe atribuí. em nenhum momento, intençáo 
dolosa. Ag_ora, não é a realidade. Para mim 
não é. Acho que. o documento de segu.nc::la 
versão do INPE deve ser o INPE exportado 
a apresentar o documento corrigido. E a res
posta, Senhores. 

O SR. CHAGAS RODRIGUEs - Sr. Prêoi
dente, peço a palawa pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
COncedo a palavra ao Senador Chagas RÕdri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presi
dente, eu devia estar na Comissão de Relações 
Exteriores, relatando um projeto, mas êomo 
tinha conhecimento de que o nobre Senador 
Jarbas Passarinho iria apresentar o seu relató· 
rio preliminar, não poderia deixar de vir aqui 
e confesso a V. Ex!' que safo daqui satisfeito 
e orgulhoso comq S~n!!dOr,_ corno membro 
do Senado. O trabalho do Senador Jarbas Pas
sarinho dispensa elogios. Por st mesmo é wn 
trabalho extraordinário, feito com métodos 
científicos. Om trabalho dessa natureza não 
pode ser ignorado por quem quer seja, pre
tenda ser um estadista ou administrar qual
quer país, sobretudo o nosso, com o espírito 
de_ estadista. Quero, portanto, congratular-me 
com o nobre Senador, pelo seu tr~alho ex
tiãOfdinárki, e pedi[ permissão para lne retirai 
e dizer que o meu voto é favorável. Não tenho 
vindo à Comissão, sou suplente, e a minha 
obrigação maior é ir às comissões_ em que 
sou titular. Sempre que pasSIVei, estaremos 
aqui, onde só teremos a gafl!lar e a aprender. 
Receba V_._ Ex-. as minhaS cOngratulações; o 
seu trabalho é um trabalho sério, um trabalho 
rigorosamente dentro de princípios científicos, 
o trabalho de um patriOta, de _um homem que 
ama este País e que se debruçou e está exami
nando um dos problemas mais sérios do Bra
sil e por que não dizer, da atualidade. Parabéns, 
Senador Jarbas passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Senador Chagas Rodrigues, antes que V. EJr 
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se retire, recolho o 5e!J voto e quero dizer que muscular, foram substituídqs pela motosserra. 
o orgulho é deste humilde Presidente de pre- A introdução da motosserra. esse aperfeiçoa-
sidir uma Comissão constituida de homens menta industrial incitou. parece-me. a capací· 
com o estofo de Jarbas Passarinho, de V. Ex". _dad.e _de QCupação das área-s de florestas pelo 
de Ronaldo Aragão, de Mário Maia, de Frari- desflorestamento. A partir __ desse levantãmen-
cisco Rollemberg e de tantos outros que aqui to,_ dessa grita universal que teve também um 
têm ajudado - como membros ou não da marco, que foi uma tragédía também aconte-
nossa Comissão~ os nossos trabalhos. sida entre milhares de tragédias que vêm 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) _ acontecendo no Brasü e na Amazônia, uma 
Muito obrigado, Senador Chagas Rodrigues. se-destacou, por sinal no nosso estado. especí~ 
Muito me incentiva 0 julgamento de v. Ex"-: nterrâneo Jarbas passarinho. lá ern Xapurii, 

-que foí o asSassinato de Chico Mendes._ urn 
O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) - serringueiro que tinha se_ projetado no noti-

Com a palavra o Senador Mário f.'\aia. ciário nacional e principalmente internadonal. 
O SR. MÁRJO MAIA _Sr. Presidente, Sr. O seu assassinato foi um marco para chamar 

Relator, Srs. Senadores, Sr-. e Srs.: quero éon- a -atenção para uma nova visão do estava ocor-
fessar-me satisfeito com o relatório apresen- rendo na Amazônia. 
tado pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, Para não me estender mais, entendo que 
porque vejo que ele teve capacidade de sinte- deste_reléltório preliminar jâ podemos ate to-
tizar os depoimentos que foram feitos nesta mar-algumas decisões. Já no principio dos 
Comissão pelos vários técnicos e: dentistas nossos trabalhos. com a apresentação de um 
convidados que aqui compareceram. relatório preliminar. já podemos tomar a deci-

Não quero entrar no mérito da discussão são de recomendar aos órgãos executivos pa-
dos dados que foram amplamente debatidos ra- que se voltem com maior cuidado para 
e tão bem colocados, concatenados e arruma- a Amazônia, dando a instrumentalidade atra-
dos da melhor forma poss(vel para que tivés~- vés de reCursos substanciaú; aos órgãos de 
mosumacompreensãomaissedimentada.do~ pesquisa daquela região- o MUseu G9eldi, 
que aqui foi dito até hoje. O lnpa ~ que estão à míngua de recursos. 

Concluímos pela apresentação do rel.;1tório, Recentemente, pedi uma informação; depois 
que os dados manipulados pela imprensa e de duas semanas recebi um trabalho penosa~ 
apresentados pelos técnico~ que se utilizaram mente dati!ografado, batido, à máquina com 
de dados, são diferentes, mas não tão diferen~ fita velha, porque estava nieio apagado, e junto 
tes que não nos causem preocupação. El_es__ uma Carta do funcionário dizendo que lamen
variam de intensidade, mas mantêm wna faixa tava o tempo que levou para responder, por-
que é suficiente para termos preocupação ca~ que aquele trabalho havia sido feito com os 
da vez maior sobre a nossa grande Região recursos do próprio funcionário. Deste modo, 
Norte, sobre a nôssa Amazônia. E devemOs creio que temos de incentivar o lnpa. 
dar graças a Deus que os dados não sejam Assim sendo, se quererilos levar, de agora 
aqueles exageradamente apresentados. CQm- pará adiante, mais a sério a Amazônia, esses 
putadas todas as observações científicas, per- 6rgãos di.vem -aar os elementos necessários 
to da realidade, apresenta~se um dado ainda para que se faça uma exploração da Ailíalô-
de dramaticidade regula.r, mas não trágica. nia, com o fito de nã,o. só preservá-la, mas 
Realmente, há um processo crescente de des~ conservá~la, fazendo uma reposição das rique~ 
matamento da Amazônia, como prossegui- zas renováveis que sobre ela estão colocadél$, 
mente do desmatamento que oconeu desde como por exemplo a formação em todos os 
1500, quando os europeus invadiram a Amé- Estados de bancos de gennoplasmas, de ban-
rica. Digo invadiram, porque aqui já havia po- cos de espécies, de bancos de mudas para 
pulações indígenas que eram donas da terra quando se ftzer um programa de desmata-
na parte brasileira. A história registra 4 ou 5. mente maior ou_menor, tenha-se feito previa-
milhões de pessoas; portanto, não se desco- mente o inventário da floresta existente, como 
briu nada: os espanhóis e os portugueses inva- ela será aproveitada e reposta nas suas _espé-
c:Uram territórios que já estavam ocupados. V e- cies e heterogeneidade como a natureza es_ta-

, rificou-se que de 1500 até o presente houve va, naturaJmente enriquecendo mais aquelas 
um desmatamento considerável no litoral, na espécies de maior valor económico, como sói 
MataAtlànticaOsdadosregistramqUerestam acontecer com a castanheira, a seringueira, 
cerca de 3% ou_.4% d~_ Mata Atlântiça erigi-_ o mogno, o cedro, a itaúba, a maçaranduba, 
nária, que se fazia contínua com a Aoresta o freijó, ínúmeras madeiras nobres que exis~ 
Amazônica. A partir de 1970 para cá, Com tem. Que se faça um zonea.mento também 
os dados que foram aqui apresentados pelos para ver onde fazer a implantação de pecuãria, 
cientistas e condensados pelo Relator, nobre agropaston1, ou silvo~cultural. Que também se 
Senador Jarbas Passarinho, veriftca-se que, desenvolvam outros elementos de riqueza da 
maior ou menor, 5% ,6% ,7% ,8% ,ou 12%, há, Amazônia, como a piscicultura, o aproveita~ 
uma tendência crescente, à proporção em se mente das várzeas, como repor as espécies 
registra esse crescimento a partir de uma_ data vegetais nas terras firmes. 
fundamental, que acredito que seria o marco 
de uma nova era _de método de ~ploração _ o- SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
de florestas, porque a partir de I970 para cá, - Anossa terceira fase vai ser exatamente para 
instrumentos de_ agressão à flor~sta, que erª_!l1 examinar uma política nesse sentido. 
basicamente o machado, o terçado e a foice O SR. MÁRJO MAIA - Então, isso tudo já 
e por vezes a serra manual, tocada à força nos indica que já temos elementos para f~~l:. 

uma recomendação sobre esta sítuação. e dar 
uma continuidade. uma per.;onklade- ;";! n.:ossa 
ação. de agora por diante. porque nos tem .... ..,s 
feito vQ.rfàs tentati\'as. ·corno ··Jes~m-..)1\ iment(' 
da Amazónia .. : muda-se de nome. ti\~n19s_d_ 
Sphevea. ~ ?udan~. e se sente qüe âSsim as 
preocupações com a Amazônia tem· slJ0, do· 
pOnto_ de vislª-- do Poder CentraL e_spasmo· 
dicas. têm sido cOmQ um pulsdr: da. ds veles. 
é intensa e. às vezes. se arrefece e tlc~ qüãs·e-
dormitante. -
_ Então~ ql!._e _h_~a un"ld _continuidade sob a 

visão tecnica e cient1fica para que tenhamos 
uma Amazónia realmente dos brasileiros. a 
serviço do BraSil e ta.rúbem" dO nwndo. porque 
só assim nós poderemos realmente dar uma 
respÔsta internacional. tendo-se Uma preoci,t--= 
paçào mais profunda e baseÇ~dos 110 reldtório 
do Senador Jarbas Passarinho nos ja. de in1<:io. 
temos essa satisfação de encontrar as ~·eredas 
neste relatório tão bem feito. " --· 

Condui_r'ido. quero par(ibenizdr esta Cõmis
são. conQfatular-me cOm- fneu- cO!ltéi"ràfiOO 
amazônída e acreano e declarar que me sinto 
muito honrado, muito" õrgü.lhóso d,e_esta_r per
tencendo a esta. plêiade ·de poli"ticos qUe têm 
como Presidente um Leopoldo Peres e Como 
Relator uffi J"árbas-P"assa.rinho. - ·-

0 SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Antes de passar a palavra ao Sr. Relator quero 
me penitenciar por uma omissão. porque o 
Senador Chagas Rodrigues estava sentado ali 
na frente e deixei de çitar UQ."l dos membros 
mais conspícUos desta Comissão. que e o Se· 
nador Ney Maranhão, meu velho amigo e que 
além do mais este representante pernambu
cano traz _no nome aquele hifen entie o_ Nor
deSte e a Amazôriia que é o Estado do Mara· 
nhao: Desculpe-me prezado arOigo:-

.Con::t a pala.v_ra o.~.":ador Jarbas Pa.s~arinho. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente. agradeço muito as palavras do 
meu fraterno anligo senador Mario Maia. e, 
acho que as colqc.ações que S. Ex" fez -são 
altamente pertinentes, porque agora é que nós 
vamos chegar ao ponto crucial. Estãvamos 
até agora discutindo números e alguns mitos, 
mas, agora, devemos chegar exatamente a 
um trabalho que pode ser muito úb1 para nós. 
que eu sugeri, como vamos analisar as três 
fases da ocupação da Amazônia? 

A primeira fase ihteiramente com espohta
neísmo; a segunda fase já apareceu o proble
ma da Shevea, quando se criou - o consti· 
tuinte de 46- criou aqueles 3% que deviam 
ser havidos da renda tributâria da União e apli
cados na Amazônia; nenhum Presidente da 
República aplicou, todos eles deixaram de apli
Car: Isso é crime de tesponsabilidade, mas 
nenhum foi submetido a isso. 

E, finalmente, a_ terceira fase._ que ê essa 
do pólo-amazonia, que gerou a p~ibilidade 
de aplicações de grandes empresas. 

Outro dia discutia com um Deputado do 
PT que dizia: "Não, a, gente pode falar da Am~
zônia. tentar defender a Am.;izônia num disçur
so, por exemplo, como este que faz o ~enor~cr 
Ronaldo_Aragão porque· o Govem·; .· 
já aceitaram a internadonali.zação d<J Ama-
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zônia há muito tempo, porque lá existem mul
tinadonais." 

Eu rePlicO: "tieste- Casõ entãO o Estado de 
São Paulo é o mais íi1teina-cloriãlízado do 
mundo, porque a Volkswagem está lá, a Gene· 
ral Motors, a Shell, tudo está lá em São Paulo, 
então, se esse fosse .o critério de internaciona
lização, o primeiro Estado que estaria total
mente vendido seria o Estado de São Paulo, 
Não tem sentido. 

Agora, o escândalo se fez porque, por exem
plo, quando a Volkswagem fez a_ compra de 
uma área muito grande de terra e fez a quei
mada para transformar aquilo exatamente em 
pasto, houve o prlmeir6-eScândalo que foi este 
incêndio detectado pelo satélite. Então, aí, 
ocorreu Jogo o grito de que estavam acabando 
com a Amazônia em nome de uma multina
cional alemã e isto criou o problema, 

Mas, acabo de sugerir ao Presidente que 
nós pudéssemos já pensar nesta reunião antes 
deJa encerrar, quais seriam os novos depoen
tes que nós chamariamos aqui para discutir 
este tipo de matéria. 

Lembro que a palestra do Dr. Alvim deve 
ser um referecial para nós. Lembram quando 
ele mostrou uma parte que responde ao Sena·_ 
dor Mário Maia, que é o zoneamento, qual 
a área da Amazônia vocacionada para a agri
cu1tura? Podemos fazer agricultura lá ou não? 
Podemos. Agora, em toda ela, não. 

A Embrapa ofereceu um mapa que está 
no meu gabinete onde há uma área do Estado 
do Amazonas que a Embrapa considera com
pletamente inútil para qúakiuer tipO de atívi
dade exploratória;'nem_é própria para extrati
vismo geral, nem para pasto, nem para agri
cu1tura. É uma área enorme, deve ser mafor 
que o Estado da Bahia, está .inserida no Ama
zonas. 

Mas, há um perigo para a terra do meu 
nascimento que o senador Mário Maia repre
senta com tanto brilho aquj na Casa. É que 
as terras do Acre são consideradas pela Em
brapa as mais rérteis e as mais m.cUcadas para 
a agricultura, então lá vamos nós ter um pro
blema com o desmatamento do Acre ou tenta~ 
tiva das reservas extrativistas, que praticamen
te é uma eliminação das propriedades priva
das, é apenas a coletivização; então, enquanto 
o Gorbachev está fugindo-da nós vamos para. 
Isto é preciso ser analizado com cuidado em 
relação à política de ocupação. 

Sugeriria o seguinte, que um dos primeiros 
passos que nós dev_êssemos dar é analisar 
o programa do Governo, este Programa Nossa 
Natureza, que foi remetido para cá. 

Discutir, por exemplO, as questões _d_as hi
drelétricas, vamos deixar de fazê-las? Essa 
q'uestão de que a Eletronorte vai inundar ... O 
que nós verificamos aqui por um dos depoen· 
tttS, ê que se ela executasse tudo que está 
previsto atê o ano 20_10 inundaria 2% da área; 
agora, 2% da amazônia se desse petróleo nós 
estávamos na OPEP. Esse é __ o problema da 
grandeza da Amazônia. 

Mas, acho que a colocação do Senador Má
rio Maia é extremamente pertinente e nós de
vfamos ganhar tempo porque vamos ver se 
nós mostramos que esta CPI, ao contrário do 

que se diz por aí, tem resultados positivos. 
E _a nõss~ data fatal da primeira convocação 
ê dia 30 de junho, nós temos um mês ainda 
para fazer isso e podemos chegar lá. 

Agradeço muito as palavras do meu amigo. 

Presidente da SUDAM. o Sr. Heury Kayath, 
o jornalista -Lúcio Aávio Pinto, o ProfeSsor Sa
muel Beuthimol e,_ por último, o Presidente 
da Embrapa. São Pessoas que vão dar-depoi
mentos muito írnportantes nesta ComissãO. 

O SR._ -MÁRIO MAIA --Sr. Presidente, se 0 SR PRESIDENTE (Leopoldo PereS)-....:_, 
me permitisse complementar? Está acolhid.:i a sugestão de V. Ex~ -

As terras do Acre são as mais férteis e, por- Com a palãvra~ parã as-CónstderaçõeS finãis, 
tanto, são-_objetó da cObiça ae Oi::Lipação. Mas, 0 Sr. Relator. 

_realmente: nós Podemos fazer o zoneamento 
lá, levando em consideração inclusive a partir O' SR. RElATOR -(Jarba:S -PàSS"cirlnho) -
da indicação da natureza, da floresta, como Bem; meus estimados ColegaS da Coffiissão. 
já foi referido em ·outra oportunidade, que é Eu dediquei, realmente, algUmas horas-impor~ 
uma característica singular, já na composição tantes da minha vida, na tentativa de aprerider 
da floresta, na extensão- territorial do Estado coisas. Não foi fá~il, por exemplo, aprendei 
do Acre. o efeito estufa. Eu tive que ler, reler e chegai' 

No Vale do Juruá é sabido popularmente a ôeterfnifiadas cOnclusões. E depois, rri_en~ 
que não existe a castanheira, só existe as serin- fácil ainda; fOi issO qUe o Senador Mário Maia 
gueiras. A exploração do extrativismo da bor- falou, que é consolidar números tãõ -díspares. 
racha complementado pela castanha, essa ati- Urna das sugestões também que eu faria, 
vida de econômica não existe no Vale do Juruá,_ Sr. PresTdE:nte, era paralelamente, não para ser 
s6 o extrativismo da borracha, porque lá não ouvido, maS -paralelamente como recomen-
há castanhais. dação" da Comlssáo, pedír ão IBGE e ao-Pro-

Já_ entre o Vale do Purus e o Rio Madeira jeto Radam que com a maior brevidade possíM 
naquela inesópotàmia, é a maior mancha de vel, e sem prejuízo, portantõ-; sem comp_roriie-
incidênda na Amazônia Ocidental de casta~ timento científico, C1ú§:gass€m a um núinerO 
nhais, onde as terrás são férteiS também. fnte- que correspotidesse ao mais aproximado da 
ressante é que no Vale do Juruá a partir do superfície coberta pela floresta amazônica. 
Purus para o Ocidente, as terras são mais fér- Porque, como salientei, nós temos aara Pan-
teis, segundo estudo da Embrapa, porque dolfo com 260 milhões de hectares; Fào com 
realmente, coincide com o solo ondulado, 350; o documento original do INPE e do IBDF 
cheio de morros, onde forma nos entre morros foi 280 e há documentos com 370 trazidos 
a camada do úmus, que deve ser bem maior pelo Dr.Vítor. Então, cada umtrazumriúmero. 
do que na planicie, no leste, onde pode-se e isso para nós ê muito importante para que 
fazer um zoneamento, um manejo de adapta- possamos chegar ao fim, a uma relativação, 
ção. De modo que, daí, a necessidade de w~ uma relatividade entre a área desmatada e 
neamento e estudos científicos. o mato, a área des_florestada e a flo~esta. Com 

Agora queria, Sr. Presidente, dentro do con- iSso poderíamos féiier, independei1fe de oUVi-
texto da próxima reunião, na oportunidade, los, uma ·solicitação nesse sentido. - -
sugerir também não sei a rase se nós vamos Na parte política, que foi levantada, inclUsive 
convidar ou convocar novas pessoas, queria ainda há pouco, Pelo SenadOr Ronaldo Ara-
apresentar a s_uges~o que é importante, por- gão, há um fato importante que como Relator 
que Qtempo também urge, que nós_ ouvísse- quero submeter aos meus Colegas de Cernis-
mos o Sr: Presidente e o Sr. Relator poderiam são: Há meseS, quafidO inictamos os nossOS 
estudar a possibilidade - uma vez os candi- trabalhos, um EmbaixadOr ao Bra-Sij em Wa-
datos a Presidente homologados pelas _suas shington, deu uma dedaração - e eu tenho 
convenções, serem chamados a comparecer o reCorte do jornal-O GlobO- de que havia 
a_esta Coinissão, para dizerem à_Nação, atra- na verdade, por trás de toda essa campanha 
vés desta _Comissão, o que pensam da Amazó- internacional, um objeti\io de países industria-
riia. Então, todos, indistintamente, seriam con- lizados, que estão no Primeiro Mundo, de não 
viciados a vir aqui para dizerem o que pensam deixar o Brasil chegar ao Primeiro Mundo. 
e_ri-ql.te pretendem da Amazônia e o que fazer Ora, isso dito por Um Deputado, por um 
com ela. Senador já é importante, quanto mais pelo 

-~O-SR. RELATOR (Jarbas Passari~ho)-- É Embaixador brasileiro em Washington, que 
vem acompanhando a repercussão que nos 

extremãfuenté ímportante, mas-riós vamos EstadOs Unidos da América está havendo a 
prorrogar o praz-o. São 11 candidatos, ou 12, esse respeito; coisas, como eu disse, que fa-
15, sei lá-Ci"UaritoS! zem, como vimos, não apenas a presença do 
- tlSR.~M:ÁRIO"/·IWA-·MesrriO se forneces: nosso Cãdque Rãoní, que, apoiado no cantor 

sádo iiroiTogar _e: Prazo, acho" qUe seria um Stiii.g, levou a sua pessoa para ser recebido, 
trabalhoqueestaComissão-prestariaàNaçáo. parece-me até, com honras próximaS de um 

Chefe de Estado, e terminou em Milão. Veio 
O SR. PRESIDE_NTE (LeoPolâo PereS) - Já da França e terminou em Milão, e cada 

Também creio.~ um assunto da mior impor- vezsefazmaiS um movimeritO effi tõmo disso. 
tància, e creio que a sugestão de V. ~merece Eu não tenho nada coin_ isso~ Acho até- "que 
acolhida da comissão. o Sting foi muito simpático. -

c;om â palavra o Senador Ney M"aranhãO. Certa vez, já rereri num artigo, eu fui visitado 
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente,- - por um personagem alemão, que se propunha 

Srs. senadores, também sugiro que se con- a dar, através de uma fundação, auxílios para 
vide, para depor na próxima terça-reira, o ex- que o Brasil pudesse ter recursos humanos 



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) -Suplemento Sábado to 67 

treinados para melhor manejamento da flores
ta. Eu concordei plenamente, depois tive a 
alegria de receber, não do Embaixador mas 
do Encarregado de Negócios da Alemanha 
FederaJ, uma carta nesse sentido, coloCando 
à disposição. 

Conversei com Diplomatas do Canadá, 
também disse que eu gostaria muito de ter 
uma policia montada florestal no_ Bras:il, se 
nós pudéssemos fer para poder acompanhar 
isso aqui. 

Então, é o momento em que podemos che
gar à parte fundamental dos trabalhos da CPI. 
E termos a humildade suficiente de saber que 
dispomos de um patrimônio que é nosso, mas 
que faz referência ao mundo, porque não é 
passivei devastá-lo sem que nós soframos e 
o mundo também sofra. E ao mesmo tempo, 
entrar no Direito Jntetnacíonal Público, e discu
tir com o Dr. Miterrand e com o Dr. Gorbachev 
que diabo é soberania relativa. Isso seda im
portante nós fazermos. 

De maneira que, quando e_u falo aos m-eus 
prezados Colegas, o faço numa linguagem 
que me pareee ser uma linguagem parlamen
tar, porque com a Revolução f(ancesa, que 
está aí com 200 anos, todo mundo passou 
a cidadão. Depois de matarem o Rei, a Rainha, 
todo mundo então virou cidadão. ô cidadão 
isso, o cidadão aqw1o ... Depois veio a RevollJ
ção Bolchevista e passamos a camaradas. E 
agora, aqui no Congresso Nacional só vejo 
companheiros - o companheiro, a compa
nheira ... Eu ando preocupado com isso, por
que o parlamento burguês trata de V. Ex'; de 
maneira que agradeço muito~ Sr. Presiderife, 
a atenção que me deram, foi um dos dias 
mais freqUentados- na nossa Comissão. 

O problema da lmprensa. Eu sugeriria, Se 
V. Ex' e os Senadores conc__ordarem. que .nós 
entreguemos a ela apenas as conclusões. A 
Imprensa não está interessada em muito tem•_ 
po, para saber o que é efeito estufa. qual é 
o dado número tal. Mas as condusões_a que 
a Comissão chegou num relatório preliminar 
aprovado. Se conc:ordarem, nós poderíamos 
passar. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres} .....,. 
Perfeitamente, determino à Secretaria as devi
das providências. 

Está etn votação o relatório. Eu já tomei 
os votos dos Senadores_Ch_agas Rodrigues e 
Nabor Júnlor, que são favoráveis. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Agradeço a presença de representantes di· 

plomáticos a esta reunião, a presença da Im
prensa e de todos os bra.sileiros que aqui estão, 
interessados nos destinos da Amazônia, do 
Brasil e alguns até do mundo. Muito obrigado. 

Está encerrada a reunião. 

11 ~ Reunião, realizada em 
6 de junho de 1989 

Aos seis dias do mês de junho do ano de 
mil novecentos e oitenta e nove, às nove horas 
e quarenta e cinco minutos, na Sala nc 2, Ala 
Senador Nilo Coelho, prese-nteS os Senhores 
Senadores Leopoldo Peres (Presidente), Jar
bas Passarinho (Relator), Mário Maia, Alu1zio 

Bezerra e Nabor Júnior, reúne~se a Comissão 
Parlamentar de fnquéritã, destinada a apurar 
as denúncias sobre a devastação da hiléia 
amazônica e a participação estrangeira nessas 
denúncias. Presente, ainda, o Senhor Senador 
Carlos Patrocínio. Deixam de comparecer, por 
niotivo justificado os Senhores Senadores Ro
naldo Aragão, Odacir Soares, Edison Lobão 
eT eotônio VLiela Filho. 

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertas os trabalhos da Comis
são e solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, Jogo após, foi conside--
rada aprovada. 

A seguir, convida o Dr. Henry_ Checralla 
Kayath, ex-Superintendente da Sudam para 
tomar assento à Mesa. 

Com cf palavra o Senhor senador Jarbas 
Passarinho, presta alguns esclarecimentos 
preliminares ao depoente. 

Com a -pa!avrã, o depoente inicia sua expia~ 
nação, tecendo algumas considerações sobr~: 
PóiO-amazônico; a- amazônia continental; for· 
mações vegetais -na amazônia legal e as re
giões fitoecológicas. Aborda, ainda, o estudo 
irltêgrado das potencialidades nãturais, prê
zoneamento e o convênio Sudam/lBGE reali
zã.do em jã"!leír6--de- f988, Com o objetivo de 
estudar a consolidação de dados e informa
ções existentes. 

Finalizando, fala sobre o programa de de
senvolvimento florestal e pesquisas tecnoló
gicas. 

OSenhoi' Presidente suspende os trabalhos 
por cinco minutos. 

~eabert_o~ os traba)ho_s, passa-se à fase in
terpelatória quando usam da palavra, pela or
derrl,-ós Senhores Senadores Mário Maia; Na-

-bOi-Júnior e Jarbas Passarinho. -
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presi

dente agradece a presença- do Dr. Kayath e 
encerra os trabalhos da Comissão às doz_e_ho
ias e quarenta minutos e, para constar~_ eu, 
José Augusto Panisset Saritana, Assistente da 
Coni.íssão, fa-vrei a pr'eSente Atã, que lida e 
assinada, será assinada pelo Senhor Presiden
te e irá à publicação juntamente com o apa· 
nhamento taquigráfico. 
---- ANEXO À ATA DA 11' REUNMO DA 

CO.MIS5-ÍQ PARLAMENTAR DE INQUÉ
RITO, CRIADA A 7RA lf"S DO REQUERI-

. _fo!ENTO ~ I O, de 1989, DESTINADA A 
APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A DE
VASTA piO DA HILÉIA AMAZÓNicA E 
A PART7CIPAç;jO ESTRANGEIRA NES
S<\5 DENÚNCIAS, DESTINADA A OUWR 
Q DEP0/1>1EJYTO DO DR. HENRY CHE
CRALLA KA YA TH, EX- SUPE
RINTENDENTE DA- SODAM, QOE SE 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZA-

.--- Ç)\0 DO SENHOR PRESIDENTE DA 
C0!1/SSÃO. 

---- Presidente: Senador Le_opoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passaririho 
(Íntegra do apanhamento taquigráfko da 

reunião) 
6SR. PR:ES!DENT~-(Leopoldo Peresl

Estamos aqui reunidos, hoje, para ouvir, na 
qualidade de convidado, o Sr._ Henry Kayath._ 

que até há bem pouco tempo administrava 
a superintendência de desenvolvimento da 
Amazónia, SUdam. Acredito que a sua expo
sição será de muita valia, para os propósitos 
desta Comissão. 

Tem alguma sugestão a fazer Sr. Relator? 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
acho que seria interessante começar pela ex
posição do convidado, e depois, então, nós 
faremos as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (LeOpoldo Peres) -
Concedo a palavra ao Dr. Henry Kayath. 

O SR. HENRY KA YATH - Eu desejo de 
início ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Desculpe-me interrompê-lo por um momen
to, Dr. Kayath. A Comissão tem três_ fases. 
As duas primeira fazes já foram praticamente 
esgotadas e resultaram num relatório prefi· 
minar que foi aprovado pela Comissão. 

Na primeira fase era chegara a um número 
confiável do que realmente está desmatado 
da floresta Amazónica. E a nós não interessava 
saber que parte da Amazónia Legal que não 
sendo floresta estava queimando. Quer dizer, 
que não caracterizaria urna agressão à floresta. 
o_-grande objetiYo_dã pa-rteJnternãcional. En· 
tão, chegamos um a número confiável, por 
parte, especialmente, do relatório do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais comparado 
com o fNPE, comparado com alguns órgãos 
estrangeiros também, assim como é o do as
sessor do Banco MundiaL Depois eliminamos 
o· mito do chamado "pulmão" da Amazónia, 
Amazónia como pulmão do mundo._ Chega· 
mos a uma participãção já do Brasil, de algum 
modo preocupante, no chamado "efeito estu
fa". E, agora, seria o ·abjetivo fundamental che
_gou a analíse uma espécie de balanço das 
diversas políticas de ocupação da Amazônia. 
E entre elas, funàameni:almente, a crítica posi
tiva ou negativa do pólo amazónico. Isso seria 
o fu_ridamenta!; o Sr., Coino Superintendente 

- dã Su_dam tive a aplicação dessa política ein 
pf-ojeto, se traduz nos projetas aprovados, e 
uma das criticas que aconteceram, aqui, nor
malmente. pcii- depoimentos anteriores, Dr. Al
vim, e outros mais, era quanto à questão da 
pecuária se os projetes de pecuária deveriam 
prosseguir ou nãoJ Então, o objetivo nosso 
era praticamente obter do Sr. uma exposição 
a respeito dessa politica de ocupação. Se qui
ser voltar a Origem, desde a quando ela teve 
um tipo de política de ocupação, até chegar 
ao Polamazónia, enfim. ficaria ao seu_ critério. 

O SR. HENRY KAYATH ..:....._ Eü quero agra
decer _a esta Comissão Parlamentar de lnqué
rito da Amazónia, a gentileza do cOiwite que 

- me fez para vir aqui prestai' alQuns esclareci
mentos, sobretud9_pela vivência, não so_r_nente 
como Superint..;-ndente, mas. também, por ou~ 
tros carg_os públicos que eu já assumi no meu 
Cst:ado, -no Estado do_ Pará, e dizer a V Ex" 
que as colocações feitas pelo Senador, não 
são aquelas que eu recebi na sexta-feira quan
do J!'U recebia _o convite. Eu terfa que falar 
ou dizer alguma coisa sobre dev.3,5tação da 
Amazônia 7 a participação estrangeira sobre 
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esse mecQnistno. Mas me agrada muito que 
as coisas tenham mudado um pouco, porque 
é importante que numa colocação da <:omis
são Parlamentar tra@mos aqui experiência de 
vida e as transformações que assistimos den
tro da Amazônia, e as soluções que buscamos 
para que, num debate amplo, V. Ex- tomem 
conhecimento 'do que se fez. do que se está 
fazendo, e a retificação de rumos que ado
tamos. 

No que diz respeito especificamente ao Po
lamazônia foi um programa existente desde 
a década de setenta, um pouquinho antes da 
década de setenta, e que em 1985, com a 
assunção do Presidente Samey, esse Polarna
zônia foi desativâdo. Entâo, o Programa Pólo 
Amazônia, entendido como Pólo, escolha de 
determinadas regiões na Amazônia para lá in
tensifiW as ações, fOi desativado a partir de 
1985. Tanto qUe, em 1985, 1986, o trabalho 
da Sudarn foi exclusivamente rio sentido de 
não perder imenso acervo de informações ge
rados pelo Programa Polamazônia, evidente 
que não poderíamos ficar parados, ver .desati
vado um programa e não substituí-lo por um 
outro tipo de ação na Amazônia. E, no decurso 
em que falarmos veremos como as coisas 
aconteceram na Amazônia em substituição ao 
Polamazonia. Essa desativação eu devo, por 
dever de justiça, d"JZer que a iniciatiV?S não par
tiu da Sudam. A Sudam não pleiteou e não 
propôs extin'ção do Polamazônia_na sua con
cepção original. Foi uma determinação do Mi
nistério do_ ""Flanejamento_ da Presidência que 
achou de fazer uma integração de planeja
mento no País e, como tal, o Polamazônia 
foi excluído desse processo de'ações governa
mentais na Amazônia. Nós o substituimos por 
outras ações, como veremos. 

Diante disto, então, eu vou expor a vivência 
e a experiência da Sudam na Amazônia. 

Desde 1985 para cá, n6s teinos lido e sabi
do de manifestações sobre a Amazônia, maní~ 
festações essas que são feitas uma na Ama
zônia mesmo, outras no resto do Brasil e ou
tras no mundo, e nos assustou muito quando 
todas as vezes em que fazíamos comparações 
entre os dados e as infomiações que nos che
gavam com os-dados que dispúnhamos e nós 
encontrávamos, freCiüentemente, uma grande 
diferença entre as informações que a Sudam 
dispunha e as informações que apareCiam -
da Amazônia, do Brasil e do mundo - e fica
mos- muito--preo-cupad-os no--momento --em 
que, baseado nas informações existentes, tí
nhamos que planejar, programar uma ação 
na Amazônia, ficávamos com as mesmas dú
v!das que, hoje, V. Ex .. têm e que todos nós 
estamos tendo.._ Vamos confiar _em que dados 
para planejar corretamente a Amazônia. A nos
sa preocupação, então, logo de começo, em 
1985, foi sabermos quais são os dâdos confiá
veis. Em princípio, todós os dados eram váli
dos mas, dentro daqueles dados diferentes 
sobre a.Amaz6nia, nós tínhamos que ficar com 
alguns para termos, pelo menos, coerência 
de trabalho. 

Vou projetar algo sobre isto para que V. Ex'' 
percebam que essas informações são diferen
tes. são diversas, conforme a fonte em que 

elas são colhidas e muito me agrada saber 
que, agora, aqui na Comissão, esses dados 
já estão como que ajustados de tal maneira 
que passamos a ter um dado confiável para 
a Amazônia e que todos passem a usar esse 
mesmo dado. 

Por faVor, queira projetar. (Pausa.) 
Essa primeira transparência é importante 

porque na literatura mundial tem aparecido 
Amazônia e ~_empre se fala ~m termos çfe 
Amazônia. Eu voU mostrar para- os Senhores 
porque essas cOnfusões-numéricas que apare
cem em relação e a dificuldade que nós tive
mos. 

Aqui está a tentativa de mostrar a Amazônia 
Continental. Essa Amaibnia Continental é es
s& que está em róseo e; dentro da Amazônia 
Continental, a Amazônia Brasileira. A área -total 
da Amazônia Continental é de 7 milhões e 
992 mil guilômetros__quadrados. Qual a imPor
tância de eu dizer isto? É porque nós - e, 
agora há pouco, o nobre Senador Mário Maia 
estava me falando -;-- nós não podemos pen
sar na Amazônia como uma área estranha 
ao conteúdo ou ao continente a que ela per
tence. En.tàõ, esta Amazônia Brasileira faz par· 
t~ de _uma An:lazôn_ia Continental que, por sua 
vez, faz parte da América do SuJ que, por sua 
vez, faz parte da Terra e do Universo. Qualquer 
solução a p~nsar sobre a Amazônia, tem que 
pensar na sua integração com o resto do Uni
verso, e observem que, pela participação física 
de uma Amazônia Brasileira, tomando 70% 
da Amazônia Continental, é natural que as so
luções encontradas na Amazônia Brasileira, 
com certeza, refletirão na Amazônia Continen
tal e vice-versa: tudo o que acoritecer na Ama
zônia_ Contiqental poderá ter reflexos na Am~-
zônia Brasileira e isto é muito importante por 
causa do nosso Pacto_Amazônlco. Então, nós 
somos líderes dentro da Amazônia Continen
tal, aquilo que nós fizermos aqui, servirá de 
reflexo, de paradigma, para o que acontecer 
na Amazônia Continental e, aí, então, cresce 
a nossa responsabilidade de darmos as solu
ções adequadas para os mesmos problemas 
da Amazônia Continental, que são os mesmos, 
não há diferença entre os problemas da Ama
ZÔnia Continental e os da Amazônia Brasileira. 
São os mesmos, mas nós temos, como brasi
leiros, a grande responsabilidade de acertar, 
pofque nós seremos certamente o- espelho 
oara as solucões encontradas na Amazônia 
Continental. • 

Vejam que o número de sete bilhões, nove~ 
centos e __ -dois, é o do Pacto- do Ti-atadO de 
Cooperação Amazónica. 

Observem que na Amazônia Continental
aqui já-está-se vendo o que é Amazônia Conti
nental -:- há _a parte da Amazônia Brasileira 
e O resto dã Arriazôriía Continental. ÇoiÕquei 
aqui a participação de todos os países desse 
Ttatado de Cooperação Amazónica: o Brasil 
com 63 e os demais que aí estão. Reparem 
que a porcentagem de cada um dos países 
que faz a Amazônia Continental, com os mes
mos pi"Oblemas, com a mesma identidade, 
o Brasil realmente tem a maior expressão e, 
por isso, a maior liderança. 

Observem wn dado, aqui: no Tratado, _a 
Amazônia Brasileira tem 5 milhões e 29 miJ 
km2• Fonte: Tratado de Cooperação Amazó
nica, portanto, uma estrutura extremamente 
idônea na informação. 

Observem-- ã Amazônia Brasileira, que é 
constituída por nove Unid_açies da Eederação. 
Aqui já não temos mais Goiás, é o Estado 
de Tocantins, e a fronteira deixou de" ser esse 
paralelo, para ser recortado todo _ele por causa 
dos municípios cuja sede estão dentro 01,1_ fora. 

Então, esta área que aqui está, ainda manti
vemos 5 milhões e_ 29,_ o mesmo valor do 
Tratado de Cooperãção Amazónica, que é a 
Amazônia Brasileira, cujo interesse da Comfs:. 
são é de participar a floresta. Reparem que 
o valor passa a ser de 280 milhões de hectares 
de floresta, sen_do 20 milhões de. yárzeél$. é; 
preciso observar que este número de 20 mi
lhões que aí está colocado ainda é o J)Úmero 
oficial que nós contamos como Amazônia 
Continental. 

Outro dado importante nesses 20 milhões, 
não diz respeito aos afluentes principais do 
do Amazonas, nem da margem esquerda, diz 
mais respeito à calha principal do rio Ama
zonas. 

Observem, nesta outra transparência, as for· 
mações vegetais. Eu estou chegando ao tema 
específico que é o que nós vamos falar. 

Observem_ que a Amazônia Legal que aí es· 
tá, aquela Amazônia que foi definida por lei, 
apresenta do ponto de vista de cobertura vege
tal, características diferentes. E vejam que os 
números já começam a modificar. 

Floresta de terra firme, que é exatamente 
esta área branca - esta parte é floresta de 
várzea, parte branca- observem que os valo
res já começaram a mudar. 

Floresta semi-úmida é esta que aqui está, 
o cerrado, que não faz parte do que nós vamos 
falar e, então, nós vamos nos limltar a esta 
região daí para cima. Quando se falou na Hi~ 
léia, quando se falou na floresta da Amazônia 
brasileira, nós vamos excluir cerca de 1/3 da
quele número que nós estávamos falando há 
pouco. 

Observem que o total já começou a mudar. 
5 milhões. Hà pouco eram 5 milhões e 30 
e, agora, nós já estamos com 5 milhões. 

Acho que a preocupação de encontrarmos 
os números certos, em virtude da imensidão 
geográfica que Constitui a- Amazónia é iirele~ 
vant-e-.- Por -quê?---Porqti-e-se-nós- co-Joearmos 
esse número 39 ou 5 milhões e _5, etc, em 
r:_~Jação ao total, passa a ser um erro que se 
pratica da ordem _de 0.0 qualquer coisa. Isso 
não invalida os fatos que estão acontecendo 
na região, mas eu acho que nós não devemos 
ficar muito preocupados se o número tem 
um erro da ordem de o:o alguma c6fsá; Pois 

-isso não invalida o básico essenCial das afirma:. 
ções e dos trabalhos que se fazem nesse siste
ma. 

É o mesmo, para mostrar coisas mais im
portantes: a floresta densa e a floresta aberta 
e a distinção entre uma e outra, em termos 
de tópicos, chega a ser quase 70% da Ama
zônia inteíra. Nós temos de cerrados, 17 e 
campos naturais, 6.9. 
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Observem que esses números podem não 
coincidir com outros números, maS não h ave~ 
rá grandes diferenças errl torno disso. MãiS 
uma vez, digo que como é percentual, as dife
renças efetivas que podem acontecer no nú
mero são irrelevantes para o problema de pla
nejar, de determinar certas ações na Amazônia 
brasileira. sobretudO na parte florestal. 

A nossa preocupação na Sudam, uma vez 
definida a área aproximada da realidade da 
verdade, buscada de várias fontes, é cOJedo
nar as informações necessárias para saber o 
que fazer. Vocês sabem que a minha foi'I'flação 
é de médico e, como ta1, antes de planejar 
o tratamento, eu tenho _ _que diagnosticar. En
tão, a minha preocupação não é fazer com 
que a Sudam diagnostica-sse tudo; o_ que não 
podia admitir, como de_ fato não acontece, 
é que o conhecimento da Amazônia começou 
em 85. Os conhecimentos e as informações 
a respeito da Amazônia começaram desde a 
época da SPHVEA e muito antes. Então, O 
esforço de_todos esses brasileiros, de estudio
sos, das _universidades, da iniciativa privada 

•na Amazônia'Produziram infOrmações válidas, 
cientificamente corretas, apenas estavam dis
persas, apenas estavam difusas. A manipu
lação dessas informações era muito setori
zada: cada um interpretava os dados da ma
neira que lhe convinha. Então, a p"reocui)ação 
da Sudam em 85, foi c6lecionar, juntar essas 
informações e fazer o trabalho que os senho
res fizeram aqui, que eu ouvi há pouco: junta
ram várias informações para chegarem a uma 
informação valida - foi isso que nós fiZemos 
a partir de 85. 

Esses dados, na floresta, permitiu-nos fazer 
um zoneamento de árvores ~ essas informa
ções já existiam, nós as completamos, junta
mos as informaçõeS e cnseguimos em 65 es
pécies de árvores, determinar a sua localização 
na floresta amazónica. Eu trouxe aqui apenas 
um esquema para que os senhores percebam 
que isso foi feito. São informações que só 
nós ternos, que só o Brasil tem, que foram 
feitas por brasileiroS, por amazônidas, por téc
nicos, por cientistas da Amazônia que produ
ziram aqui e ali informações. e as publicaram 
- faltava apenas nós as juntarmos. Isso vem 
desde o esforço da SPHVEA, que foi criada 
para esta finalidade. Daí em diante, as coisas 
foram acontecendo e, a partir de 85, eu live 
o cuidado de consolidar essas informações. 

Hoje nós temos, por exemplo, nessa legen
da que aqui está, a distribuição dessas árvores, 
qu8ndo se sabe que as árvores na Amazônia 
não são todas elas heterogêneas e todas elas 
da mesma qualidade. A densidade varia, a es
trutura qualitativa de cada área é diferente -
isso todo mundo dizia, mas não se quanti
ficava e é o que nós estávamos fazendo desde 
85: colecionar informações existentes. 

Nós temos o número estimado de 50 bi
lhões de m 3 de madeira, sendo apenas 15 
bilhões comercializável. Ora; nós temos uma 
biomassa estimada de 50 bi e comerdalizável 
15 - 1/3 apenas. Então, esta diferença exis
tente aí tem um potencial económico. O que 
fazer com ~la? QUe soluções dannos a ela? 
Que soluções mais adequadas darmos aos 

15 bilhões de m3 que existem comercializá
veis, para que ela seja aproveitada na totali
dade, e não como agora, quando apenas 12% 
dessa madeira é aproveitada. E 12% não é 
12% de 15,não;senósextralrmosumaárvore, 
12% apenas é vendido e 88% fica na mata 
perdida, como fonte de energia perdida, como 
fonte de transformação perdida e uma série 
de colsas assim. 

N foi que começou para a Sudam a preocu
pação de dar a resposta adequada e planejar 
as suas ações. Eu pergunto: "Nós sabemos 
disso- o·extrangeiro sabe?" Não. Por quê? 
Porque ele está preocupado apenas em rece· 
ber comercialmente a madeira, os 12%, e nós 
ficam_os com o ânus. Eu pergunto: "O estran· 
geiro está realmente falando da gente, mas 
ele não estabelece um preço bom para que 
os_ 12% da nossa venda de mad.eira cubra 
os 88% que ficam destruídos. O ânus é nosso, 
nós não lucramos, os benefícios não são nos
sos; sãõ deles. 

Então, __ e_sse aspecto do que nós fazemos 
com a nossa floresta em relação ao mundo 
é multo importante, porque o aspecto comer
cial e_conônilco não pode ser esquecido nun
ca. 

Vejam por aqui que esse é apenas um es
quema. Nós já zoneamos 65 espécies. Quan
do eu digo "nós", estoU falando de há dois 
meses, de agora por-diante eu não·sel corria 
está, mas 65 espécies são zoneadas. 

A mesma colsa fiZemos com·o solo. Repa
rem o mapa esquemático dos solos da Ama
zônia, o que mostra a heterogeneidade dos 
solos amazônicos. Evidente que como há he
teroge-neidade de solo, heterogeneidade da 
cobertura florestal, há uma heterogeneidade 
de clima, há uma heterogeneidade de corren
tes, h& uma heterogeneidade de recursos hí· 
dricos e etc. Todas essas variávcis juntas for
mam uina- unidade, uma mlcrorregião, cuja 
solução é diferente da outra. 

Então, quando o_ mundo procura urna solu
ção única para a Amazônia, já começa erran
do, porque não existe uma solução única para 
a Am~ôni~. Cada região terá suas caracte
rísticas específicas, dimáticas, etc, de cober
tura vegetal, de natureza de solo, de aptidão 
agrícola, tem que ter um tratamento diferente. 
Daí, o ordenamento ser absolutamente neces
sárfo~mas· não esse ordenamento que andam 
falando aí, não esse-ordenãmento. O ordena
mento em que o satélite diz tudo, pretende 
dizer tudo. O ordenamento de que nós, da 
Amazônia, precisamos e queremos, é o orde
namento em que a parte física, a parte bioló
gica e a parte social estejam integradas para 
fazer o ordenamentO adequado. Isto é o que 
está faltando; o satélite só dá isto. Dá uma 
distribUição, um zoneamento físico. E o resto?
~ritâó, o· que se fala aí é apenas aquilo que 
o satélite mostra e vamos ver que o satélite 
não é infalível. 

EnfâO, preocupado Com isso, o Brasil já vi
nha- faJ:endo, pelos seus estudiosos, esses le
vantamentos na busca, numa tentativa de con
seguir a Unidade de informações físicas. bioló
gicas, etc. E o primeii'o esforço foi feito pelo 
Projeto Radam, em que a primeira fase foi 

esta; a segunda fase, esta e a terceira é esta, 
cobrindo toda a Amazônia Legal. Evidente 
que, corno_ primeira iffipressão, o Projeto Ra
dam foi excelente, porque, a partir daí, o Brasil 
passou realmente a, baseado em dados cientí
ficos, planejar, a programar a Amazônia. Não 
é suficiente, porque o nível de informações 
que o Projeto R adam dá, são insuficientes para 
a busca de projetes de prÓfundidade. 

Para completarmos os estudos do Radam 
-vejam bem que eu estou me situando ape· 
nas na questão de informações, a necessidade 
que temos de ter informações corretas, para 
plenejar e programar a Amazônia. Então; par· 
tindo do Radam, a nossa preocupação foi fazer 
um pré-zoi-teamer1to. O que Significa isso? Ê 
tomar todas as informações ex!sgentes noRa
dam; pegar todas as informações geradas no 
IBDF; pegar as informações geradas pela pró~ 
pria Sudam; tomar as informações das univer
sidades, dos estudiosos, as manifestações de 
organizações não-governamentais e tentar fa
zer um priiTieiro mapa, uma primeira distribui· 
ção, um primeiro plano que nós chamamos 
de pré-zoneaniento e que, por aí, saiu espa
lhado como zoneamento. Não zoneamento, 
é um pré-zoneamento, em que usamos quatro 
temas: o início foi feito em janeiro de 88. De 
85 a 87 o nosso trabalho foi buscar essas 
informaçõ_es, foi capacitar re(_:ur~s Ju~ri)anos 
capazes de estudar todos da Amazônia, é pre-: 
ciso que eu cite bem iSto, para- mOstrar que 
há uma necessidade de dannos valor aos téc
nicos e aos cientistas que estão na Amazônia, 
porque eles têm capacidades de faier. Então, 
essas pessoas que trabalharam nisto~ são pes
soas da Amazônia; não são pessoas do Pará, 
só, são de toda a Amazônia. Juntamos estas 
informações todas_e levamos dois ar. os e senti, 
em 1987, a necessidade de termos um instru· 
mento capaz de estudar, corretarnente, as in· 
formações tecnológicas modernas e, por incrí
vel que pareça, v~rificamos que a Amazônia 
não tinha capacidade de fazer o estudo das 
imagens do_ satélite. Por isto, em 87, nos cria· 
mos o _Centro de Sensoreamento Remoto da 
Amazônia. FIZemos um acordo, um convênio 
com o JNPE e o JNPE nos assessurou, nos 
deu a consultaria técnfca, e inauguramos em 
outubro ou --novembro de 87 o Centro de 
Sensoreamento Rerrioto da Amazônia. É o pri
meiro Centro de Senore~mento Remoto da 
Amazônia e está Sérvindo à Amazônia brasi
leira e, agora, eú deixei, em S8, S_ervindo-aos 
países do Pacto Amazônlco. Recebemos pes
soas dos países, vizinhos que, também, não 
dispõem do Centro-e a Amazônia passou a 
ter um Centro de Sensoreamentó Remoto da 
melhor qualidade de equipaniento, porqUe 
n~s ccimpramos a ú_l~~a _ge!_c_l-çã~_e_ trein_amos 
o nosso pessoal, o pessoal da casa, nas insti
tuições, tipo JNPE, e em outras -Instituições 
estrangeiras e o nosso pessoal, pessoal da 
casa, está extremamente capacitado para tra
balhar, com a-vantagem sobre os oUtros CeriR 
tros de Sensoreamento que existem por aí ... 
que existe em São José dos Campos, que 
existe em Washington, que existe na Rússia. 
Por que a diferença? É porque as imagens 
estudadas em São José, estudadas em Wa-
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shington, estudadas na Rússia, essas imagens 
não têm a confirmação física,no local. A ima
gem é uma fotografia que tem apenas uma 
eficácia. uma eficiência de trinta metros, e, 
agora, com os novos satélites podem fazê-las 
até dez, pode dar imagens errôneas da realida
de, porque aquela imagem pode não inter
pretar corretamente _o que está acontecenào 
no espaço geográfico. _ _ 

Então, nosso sistema de trabalho o..:om o 
Centro de Sensoreã_rnento é diferente: analisa
mos as mesmas fotografias e confirmamos 
a interpretação com a visita_ ao local. Então, 
a soma de informações reais, veridicas, corre
tas, na interpretação das fotogr.tJfias, ninguém 
no mundo tem, nem mesmo o Instituto Nacio
nal de Pesquisas Aeroespacial de São José 
dos Campos, mas não é por incapacidade, 
é porque eles estão longe e nós estamos aqui. 
Qualquer dúvida numa imagem _fotográfica 
em que aparece urna determinada cor e que 
fiquem alguma dúvida, as equipes se deslo
cam, por barco, por montaria, por avião, seja 
por que for, e vão checar aquela cor com 
a realidade e aí têm urna interpretação temá
tica correta, coisa que os outros não fazem. 
Então, quando eu vejo a imprensa interna
cional dizer que 'Washington disse ... ," eu te
nho minhas dúvidas, porque ele se baseou 
em imagens fotográficas, que não têm 1 00%_ 
de verdade ou podem ter as suas falhas que 
vão além do percentual admitido numa inves
tigação científica de erro. Nós sabemos que, 
para dar confiabilidade a um dado dentífico, 
tem que ir, no máximo,.5%, no máximo; aJém 
disto, os dados têm que ser olhados com mui
ta reserva. 

Nós não praticamos esse tipo de erro; não 
porque somos melhores, mas é p·orque esta
mos lá. Qualquer dúvida, ela é, imediatamente, 
esclaredda, porque eles vão lá, olham, confe
rem. E quantas vezes, a partir daí, os técnicos 
do INPE, a turma de Wã.Shington, do Banco 
Mundial, quando nos visitam, ficam surpreen
didos de ver a qualidade do trabalho feito por 
nós. Nós, quando digo, não sou eu, nós, quan
do digo, somos os amazônidas. E ficam sur
preendidos de ver a qualidade técnica-cien
tifica da mesma fotografia que eles deram 
urna interpretação lá em Washington e a nossa 
fotografia ... porque o s"télite é o mesmo, e 
o ladsat mas a interpretação nossa é mals 
profunda, é mais perto da verdade do que 
a deles. 

Então, o que eles divulgam a respeito da 
.Nnazônia, nós tem:os que pensar multo antes 
de aceitá-la plenamente, porque eles come· 
tem o erro de interPretação fotográfica. Não 
digo que seja de _1_0_0%. fnas exíSt~por causa 
das razões que estou dando a V. Ex.: que nós, 
da Amazônia, não praticamos. 

Errtáo, baseados nisso, é que em 88 a Su
dam programou, para um prazo de execução 
de doze meses, com um _gasto de 23.228 OTt:l 
que é a moeda forte que tínhamos - para 
fazer um estudo integrado dos recursos natu
rais através da consolid;~.ção dos dados e infor
mações existen~s. Vejam b~m. nunca foi a 
m'iliha preocupação dizer que nós criamos w-

. -· ------ ·• 

do, que nós fizemos tudo. O mérito _que a 
Sudam tem é de juntar as informações e dar 
a ela um tratamento científ;_co que pudesse 
ter dados aceitos intemacionalmente. Nós 
queríamos- e pretendemos- que os dados 
da Amazônia sejam reconhecidos mundial
mente e, não ao_ contrário, que os dados do 
mundo queiram que a gente os aceite, na 
Amaz_é'mia, como verdadeiros. Nós queremos 
mudar esta colocação. Mas, mudar como? Pa
ra discutir cientificamente. As comparações 
de nossos números nem sempre coincidem 
com -os número intemacfonais, por esta razão 
os por metodologia científica. Aliás, eu li uma 
entrevista do Senador, em que falou que os 
dados atuais que a Comissão _tinha conse
guido é porque existia a diferença por causa 
da metodologia. Realmente, estou mostrando 
que os dados da Sudam, não se.i se foram 
ou não analisados pela Comissão, foram con
seguidos por essa metodologia. 

O produto final que buscamos foram quatro 
temas: solo, geologia, hidrologia e vegetação, 
e o mapa final é o Mapa síntese. _ -· 

Quando saí da Sudam os mapas de todo 
o solo amazónico estavam prontos, de solo, 
da geologia, da hidrologia e da vegetação e 
estávamos trabalhando sobre o mapa síntese 
todas as suas potencialidades. Íamos produzir 
_c:_ln_cQJnapas - cuja impressão seria carrís
sima, feitos em São _Paulo - e numa escala 
de 1 para 250 mil seriam distribuídos na tenta
tiva_ çle dizer que os da_dos na Armizônia foram 
feitos com e:ssa metQdologia e se aproximam 
muito mais da verdade do que os dados mun
diais que querem que aceitemos. Esse projeto 
foi todo executado no ano de 1988, foram 
cumpridos os prazos, e quem conhece O ge
rente desse projeto é a Professora D~ Clara 
PRondolf, que com muita perseverança, muita 
habilidade o soube levar até o fim. Esse mapa, 
existe, não sei qual seria o seu destino, mas 
ele está à dispOsição _dos estudiosos~ da ciên
Cia. A informação aí está, para mostrar o que 
frzemos, sempre na b_usca, a Amazônia tem 
os seus números e quer ser ouvida e que seus 
nómeros sejam considerados. O padrão des
ses números é internacional, são válidos para 
O- Bra.sil, para a Amazônia e muito mais para 
o mundo, por causa dessa metodologia. 

Apó.s esse pré-zoneamento, __ estamos b~s
cando efetuar o zoneamento ecológico e eco
nómico da Amazônia, ven.cendo as etapas: prl
rhêirÇl, coleção d_as informações, s_egundo, o 
pré-zóffeamento, e agora entrar no zoneamen
to económico ecológico. SitUamos na Ama
zônia a_s áreas ern que vamos fazer o zonea
mento económico e<;ql_ógico, mais completo, 
correto, e que levará três 'anos para ser feito, 
apenas a metade, e localizamos as áreas_ que 
achamos mais importantes, por enquanto, co
mo opção, por causa da densidade, da impor
tância geoeconômica, etc. Tivemos certos cri· 
térios, inclusive alguns dados Já existentes nos 
p_en:nitira-:n começar por aí, vai levar tempo, 
porque não dispomos de recursos Sl,lficientes, 
mas._ ~tamos b~tal!;Iª'_nçlo para os conseguir, 
mas chegaríamos ao depois, final dela a ter
mos informações corretas sobre a Amazônia, 
prOduzidas por nós, com a metodologia ama-

zônica e à disposição dos cientistas, dos estu
diosos, dos aplicadores, dos investimentos da 
Amazônia. Esse ordenamento, olhando o as
pecto ftsico, social. bioquímico, recursos natU; 
rais, tudo tem que estar_ nesSe ibneamen~o, 
são temas que fazem parte desse zorieameiltã 
econômico-ecológico da Amazônia. Não isso 
que está aparecendo no jornal, na irflprensa 
mundial, onâe dizem que é fácil fazer o zonea
mento; não é, é um_ .tr?!b~lho dificil. Temos 
C6i'Ópé-tência? Temos. O Brasil pode fazer? 
Pode. Mas não- atrapalhem os técnicos brasi· 
leiros porque são extremamente capacitados 
para fazer esse tipo de trabalho. O máximo 
que podemos desejar é a participação, como 
consultores, de técnic_os e~trÇ~ngeiros em ex· 
periênCias. Não-pretendem_oS:díiecque-sOinos 
os maiores, mas também não posso afirmar 
que __ somos os menores, temos gente no Brasil 
corri extrema competência para fazér esse tipo 
de trabalho, só precisamos talvez de _tecno
logia, um instrumental, um equipamento_ ade
quado para estarmos de acordo com os pa
drões mundiais. 

Baseados no zoneamento, fiZemos um estu. 
do dãs poterlcialidades naturãis da Amazônia 
Legal em 19_88. O clima, hidrografia, relevo 
e as informaçOes necessáfíãs-para buscares
tudo das viabilidades Cla.s.naçõeS, Os estuÇI.Qs 
temáti-co$;" o estudo integrado e o estudo ê!na1_í
tico, cada -um deleS tem projetas específicos. 

Admiti que na Sudam não podia nomear, 
não tinha recursos para contratar ninguém, 
assim só_ tinha uma manefra que era dar uma 
administração matricial, cada assunto teria -o 
seu gerente de projeto e o executaria, e matri
cialmente eu faria depois üma junção. Cada 
um desses grupos qüe se veêm aqui são sub
divididos em projetos __ espedficos, cada um. 
defes tendo um gerente bfasileirci, da_Sudam, 
que foi da SPVEA, gerente que tenha vivência, 
ninguém de fora. Receb~ram um treinamento 
e o e.Stavam_ex_ecu@odo. _ _ _ _ 

No DePartamento_ de Recursos Naturais, no 
que _diz respeito à flores~._d_eimediato, foram 
levantadas áreas de preservação e conserva
ção ambiental.lsso não significa que a verdade 
esteja com a Sudam, esteja conosco, mas é 
uma primeira colocação feita pela nossa equi
pe, no sentido de di_stinguir onde achamos, 
de acordo com as informaÇõeS que dispomos, 
o que faier Com o Parque Nadonal, o que 
fazer com a -reserVa -biolOgica e onde fazer 
as florestas nacionais. Isso por quê? Porque 
noSso objetivo é manter intacto _a biodiver
sidade da floresta, o potencial genético dessa 
floresta, e para isso tínhamos que escolher 
regiões geocoriômicaS_ <;QmpatíveiS -para que 
isso pudesse ser conservado. Fez-se então 
uma pn'meira ·coloCaçãO e é isso que aí está, 
o_s parques, as reservas, as florestas, etc. Tudo 
isso determinado agora, s-e será _executado é 
outra coisa a discutir. __ 

oinesmo fizemos para as florestas de rendi
mentos. Quero fazer um parênteses com os 
senhores, para dizer que nós da Sudam, que 
nós, da Amazônia, admitimos que a floresta 

· é um recur_so natUral, que a manufençãõ dos 
recursos naturais, como base da economia, 
devem ser conservados. Quandº falamos em 
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programas de conservação do meio ambiente, 
admitimos nesta expressão "conServação" 
três variáveis; a primeira, a recuperação de 
áreas degradadas; a segunda, a manutenção 
da biodiversidade--_da flOresta, e a terceira, é 
a manutenção desses recursos naturais como 
base da econo_mia._ Conservar, para nós, tern 
esse triplice signíficado. 

Buscamos algumas florestas, algum-as 
áreas que contêm florestas e que nelas pode
ríamos mostrar que o manejo sustentado e 
a biodiversidade podem ser conservadas. 
Com isso podemos çlemonstrar, como vere· 
mos a seguir, que a economia pode ter como 
base esses recursos naturais que aí estão. 

Selecionamos várias florestas. Diridm _os se
nhores: estão trabalhando nestas florestas? 
Não, porque isso depende de recursos, a única 
floresta que estamos usando como modelo 
é a floresta da Sudam de Coruaúna, que vere· 
mos com detalhes em que consiste. 

O programa Poloamazônia foi substituído 
em função de novas informações, em função 
de um fato consumado que me colocaram 
em 1985, de eliminar o Polamazônica, e eu 
tinha q'ue buscar novos objetivo para a Sudam. 
Fui buscar de que_ maneira? Recolhendo as 
informações existentes, aprOfundcirido-as e 
dando a elas um tratamento de conseNação, 
respeitando a biodiversidade, os recursos na
turais e recuperando as áreas degradadas. 
Nossos projetas de trabalho da Sudam, ·em 
substituição ao Polamazónia, foram nesse 
sentido. 

Observem que quando arlã]i$amos as áreas 
em que fizemos projetas e que a Sudam está 
executando, é um trabalho do nosso Centro 
de Sensoreamento Remoto da Amazônia, lo
calizado em Belém do Pará, no edificio da 
Sudam. 

Esta é uma re"glão Próxima de_ Belém, a 
região do Acará. Aguamá, etc, com floresta 
densa, vegetação secundária, área agrícola e 
pastagem, cada _uma delas simbolizadas aqui 
a fim de demonstrar o que acontece. Agora, 
este é um dado real, é um dado verídico. Por 
quê? Porque qualquer dúvida exiStente a equi- -
pese deslocou e pôde estudar, verificar e con
frontar a fotografia do satélite com a que aqui 
se achava. 

Com esses dados tornam-se muito mais 
fácil planejar algo para esta área, com o propó
sito de buscar os três objetivos: manter a"biodi
versidade, manter os recursos naturais e fazer
mos o aproveitamento como base da econo
mia, agora se tomou fácil. Isto é produzido 
por nós, da Amazônia, que trouxemos o sensow 
reamento remoto com as fotografias de saté
lites. 

Vejam este detalhe que os Senhores não 
irão encontrar em nenhuma das fotografias 
que lá estão. 

Então, quando os Srs. dizem: qual é a agres; 
são do estrangeiro contra nós? Aí está. E sp 
comparar o que eles dizem com o que temos, 
e vão ver que existe uma diferença. E verdade 
é que, se falarmos, baseados nisso, estaremos 
mais próximos da verdade. Se falarmos sobre 
uma fotografia que não reflete a realidade, irão 
falar coisas que nAo são verdadeiras. 

ESta é Umâ: região que já estudamos. 
A outra região, é a do Tapaj6s. 'Estamos 

estudando-a porque é uma região que já foi 
pesquisada, anteriormente. 

Em 1958/1959, a Sphevea fez um conVêriio 
_com a FAO - A Sphevea ê um órgão que 
antecedeu à Sudam - e eles quiseram estuw 
dar junto com a F AO, numa região da Amazõ~ 
-nia, a floresta amaxônica, a regeneração natU
ral da floreSta, e qWS-eiam fazer uma série de 
estudos desse tipo. Então, de 1959 a 19ô4, 
a Sphevea fez esse tipo de trabalho numa re
giãO chamada Curuaúna ---=VamoS ver; dãqui 
ã poUco, com detalhes - de 1964 até 1968, 
o programa continuou sem a F AO, só com 
técnicos brasileiros, apenas com o interesse 
de __ ampliáwlo. De 1978 atê 1985, as coiSas 
for_am abandonadas, deixadas ao léu. 
:---_Em 1985, resolvi retomar _os estudos nesta 

bUsCa de informações e· de pesquisa. Entre
tanto, chegamos a uma experiência, que reco· 
nheço, mundialmente, não existe. Por quê? 
Porque vinte e oito a trinta anos atrás, alguém 
t,inha _estado _na flqres_ta am~_zônica e feito uma 
derrubada, cientificamente organizada e estru
turada, posto que sofreu as intempéries da 
natureza: algumas foram deixadas à toa; ou
tras foram atendidas, outras, não. Vinte e oitO 
anos depois, umà equipe altamente qualifi
cada foi ver o que aconteceu, se se deixar 
uma área da fioi'esia-amaZónica (floresta do 

- planalto de Curuaúna) cofn a natureza nessa 
regiãO. - · · 

Os subsídios que Conseguimos, mercê dos 
trabalho dessa equipe, são extremamente 
agradáveis. Os subsídios são privativos da 
Amazõnta e mostram o quanto de balela anda
se divulgando neste mundo em relação à reali
dade da Amazônia. Vamos ver esse detalhe. 

ObserVem Oeste estudo, -aqui, Centro de 
Sensoriamente Remoto da Amazônia, feito 
por nós, com a equipe da Sudaril, com gente 
da Amazôola~Insisto neste ponto, porque, pa
rece-me que, aqul em Brasília e no resto do 
Brasil, quando se fala em zoneamento, em 
estudo de uma área, imediatamente pensam: 
terno;5 que buscar o lnpe, temes que buscar 
não _s_ei quem, para poder dar confiabilidade 
aos dados. Digo aos Srs. que esses são dados 
produzidos por nós, da Amazônia, e que têm 
padrão internacional. 

ObseJVem um aspecto que o Senador J.3r
bas Passarinho há pouco me falou. Vejam esse 
ponto aqui que constitui desmatamento. Ob
servem óll.âe aconteCeu desmatamento. Ao 
longo da rodovia Santarém-CU.iabá, perfeita
mente delimitado pela imagem do satélite, à 
marg_em dQ rlo Tapajós. A região, onde não 
existe uma ação antrópica, onde não há pene
tnii;ãó do homem- reparem- que ela conti~ 
nua ainda com a mesma estrutura ... 

Vejam uin detalhe, conseguimos subclas
sificar -uma pequena região para mostrar o 
Ctirdâão das_ equipes ao pefcorrer, para que 
cada uma das fotografias, cada uma das cores, 
signifique realmente a verdade do local e não 
a sua supos-ição. 

Ob.seNem -:- é a_ lição que devemos ver 
que com a Penetração -do homem - aqui 
a ação estava em Cl.Jiabá; e está aqui a mar-

gem do Tapajós- a ação antrópica cOm- o 
desmatamento estava a_contecendo,_ mas 
grande parte está preservada. 

ObseJVem a situa-ÇaO ~--aqui está ci-in8pa 
âo Pará, onde-se ressalta a cidade de Santal'éin 
- que fot "um-a- Carta -feltã põi" nós, effiho"fã 
usasse _a imagem da fotOgi'afia do satélite 
Landsat, no nosso centro de Sensor~amento 

-- Reinoto da Amazônia, Que ê mesma que _corre 
o Mundo com íritefj::lretações que não são nos
sas. 

O SR. -- Que~ é () meSmO d.ei 
RúSsia e dos Estados Urlidos. 

OSR. HENRY KAYAT -Os Estados Unidos 
e o fnpe usam o Landsat; o francês usa o 
Spot. A Rússia faz diferente. A Rússia não bu~
ca a nossa imagem de_ Satélite LalldSat; ela 
manda o seu satélite, fotografa, recupera esse 
~télite e revela a fotografia. Então, é diferente 
do sinal. 

Então, tentei --: _em_ 1987, eSteve no Brasil 
uma missão russa -porque o Presidente Jo
sé Samey_ ~_steVe_ naquele país em visita oficial 
- que eles me m-andassem umas fotografi~s 
da nossa região, para que pudesse comparar 
e ver as diferenças entre uma e _outra. Um 
técnico russo_, _que fez parte daquela missão, 
disse-me que a sensibilidade deles maior do 
que; a do Landsat. EntretaOto, não vf; il!i!:m 
meus técniCos_ tiveram essà oportunidade. Pe
di-a, mas não n:te foi dada es~.a fotografia. 
No entanto, a metodologia deles é diferente. 
Eles enviam-o Satélite, esse fotOgrafa, recupe
ra-o e, depois; revelam a fotOgrafia". Á.o passo 
que o Landsat, envia as radiações eletromagw 
néticas para serem processadas, ·em Mato 
Grosso; recebidas num filme, e a fotografia 
nos chega e a analisamos: São metQdolqgias 
.diferentes. Gostaria de ter ---:- curiosidadê, áQo
ra, científica - a fotOgrãfiá russa-para ·com
parar. No entanto, não temos acesso. 

Eis, _aqui, a reServa da Sudam, onde se fez 
_todo um trabalho de floresta dentro do seu 
objetivo, que; ainda há pouco disse. Aqui, es~ 
tão o rto_Tapajós, Santafém-Cuiabá e Curuaú
na. Temos um-a experiência, que- não come
çoU agora. mas em 19-:59. A-Sudam tem O 
Centro Tecnológico Madeireiro, o CTM, em 
Santarém e a i'eseiVa florestal de Curuaúria. 
Então, fiZemos um projeto, em que se estu
dava o manejO sustentado -da floresta: atr....:... 
aproveita·r a floresta de uma maneira tecnolo
gicamente correta para Ver o qae _acontecia 
_çom o seu aproveitamento econômico no 
Centro Tecnológico Madeireiro. Encontra
mos, em 1985, isso, corria disse, abandonado. 
Não é uma crítica. Com relação ao abandono 
estamos tirando uma lição. O que acontece 
na natureza amazônica, quando se .abandona 
a terra. _Até isso, serviu, inconscientemente, 
para -que saibãmos, hoje, o que acontece na 
Amazônia. 

Demos um nome -ao projeto de Programa 
do Oesenvolvimehto Florestal, e tentamos fa
zer um diagnóstico dessa situação. Em virtude 
da exploração predatória que foi feita, o desco
nhecimento sobre o inventário florestal, que 
é o que -ela teÕl; descOnhecimento sobre-as 
características das madeiras; escassez de 
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mic>de~obra especializada; e a ausência de 
tecnologia adequada. Então, esse foi um dOs 
pontos principais desse nosso projeto. 

Montamos. então, dois projetas básicos. E.s.o 
te projeto, que foi começado~ em 1988, eni 
Curuaúna, a respeito de ''Pesquisas Silvo-Cul
turais", "De Manejo Aorestal", "T e<:nologia de 
Madeiras", "Laboratório de Produção floreta1" 
e "Monitoramento da Área florestal e Ambien
te". Em resumo, isto aqui significa aquilo que 
disse há pouco: quando se tira uma árvore 
s6 doze por cento dela é ~;~proveitado e todos 
os resíduos são ab;;mdonados .. O que fazer 
com esses resfQu_os para ter aproveitamento 
ec:onômico? 

Existem as madeiras, já comercializadas, 
que o comércio. por sua vez, encarregou de 
dizer que são boas~ Entretanto,- e as outras, 
que são tão .boas quanto àquelas, nias que 
não têm divulgação comercial? Então, tínha
mos que montar uma maneira de fazermos 
uma tecnologia adequada e aprender as ca
racterísticas técnicas da madeira. 

Quanto ao Laboratório de Produção Flores
tal, chegamos à uma conclusão- e oS traba
lhos estão em andamento, existe alguma coisa 
concluída- de que, nesse nossO laboi'atório, 
lá, conseguimos sementes da floresta que ger
minaram, e verificamos determinadas condi
ções em que essas sementes não germinaram 
bem. Temos no Centro Tecnológico Madei
reiro, em Santarém, um laboratório que é ex
celente no sentido de estabelecer quais as 
plantas, as sementes nativas adequadas à re
gião, e não buscar as coisas_,~ticas, as átv9-
res que não pertencem ao nosso habitat. Eh.~ 
tão, estamos verificando quaís os fatores, as 
variáveis necessári_~;~_s para a germinação e a 
plena produção de sementes nativas para a 
região, desde que s~am adequadas ao clima 
- ao sólo etc., etc. E ó moilitora da área 
florestal significa que onde fizermos O trabalho 
devemos acompanhá-lo para ver as mutações 
que irão acontecer naquela áre.a, e o que ocor
reria com o ecossistema flor~ta1 que" estamOs 
estudando. Por que pretendemos fazer isso? 
Porque todo mundo: .os Estados Unldos, Su
deste Asiático, no Japão, na África, n-a Europa, 
todos eles falam num aproveitamento adequa
do da madeira e propõem modelos próprios; 
todos eles; modelo japonês, modelo canaden
se, modelo do Sudeste, modelo africano, e 
o modelo amazônlco qual é? Ninguém sabe, 
não se sabe porque? Ninguém estudou nin
guém viu. Então vem uma missão japonesa 
e nos propõe o nosso Instituto Aorestal virá 
à Amazônia para fazer um-aproveitamento da 
floresta, evidente que não vai dar certo, por 
quê? As características são diferentes. O go
verno canadense mandou uma missão para 
conversar conosco, lá na Sud.am eu disse tudo 
bem, pode vir, mas as características nós é 
que lremos dar porque também o modelo de-< 
les não é o nosso. De repente, eles me fizeram 
uma pergunta inversa, quando eu cheguei em 
Washington, o Banco Mundial perguntou: -e 
qual é o modelo de vocês? Isso em 1986. 
Eu não tinha, nós, não temos medeiO- amãiô
nico da exploração da madeira eri.tão, temOs 
que fazer o nosso. Então, nessa busca, sei 

que há um esforço no Acre o Governador Na
bor .J.únior sabe diSso, existe um esforço, mais 
isso é impOrtante. Tsso que eu estav_a fazendo 
em· Santarém é V'álído, como o que ocorre 
no Acre,-·p-orQue n6S vamos ter o nosso mo
delo e em ç_ima desse. dele é que podemos 
convencer. o" mu_ndo de ·que sabemos o que 
queremos e, dessa rriãneir~. consegUiremos 
recuiso" "j::iara fazer o nosso modelo. O que 

· Ílão podemOs é··a<:eitar fétürs:os (! o modelo 
deles, isso que é urn.a agressãO. Esse é um 
~entido de porquê fazer. 

Recebemos Críticas da _S,udam -não é para 
fãier iSso - mas se· a SJ.!dam não· fizer na 
Amazônia, com os homens dà Amazôhía, 
quem vai fazer? É o Su1? Sul maravilha vai 
fazer isso? Não vai. Isso é nossa tarefa, nós 
temos capacidade nós vivemos o problema, 
nós vamos encontrar solução. 

O hóSso ptograma de reabilitação seria feito 
_erri87,até 90; os Srs. nãO vão ficar com cópias 
-para nãO estar repetiOdo; maS·os Srs. vêem 
as representações das etapas do projeto com 
o-Objetivo_final, criar um modelo de exploração 
de manejo a sustentar a floresta Amazônica, 
~ida no planalto do Tapajós; pode ser que 
as características do Acre sejam diferentes, 
e -São segui':afnerite:As CaracterístiCas do Ama
pá, de Roraima, do Sul do Pará são outras, 
rOas temOs que "fazer alguma coisa. - -
- AS_ ~apltcaçõeS desses resultados vão moS

trar sempre ·como fazer: explorar adequada
mente os recursos florestais, usar as ·espécies 
conhecid;;li? o.u ·desconhecidas e divulgar no 
mercado intemacionaJ os nossos resultados. 
Reparem, nUmá pOnta ·é manter sempre os 
nOssos têCUr$os naturais, como base de uma 
economia;. na outra ponta é encontrar um 
mercado comprador que aceite _as nossaS
idéias, sempre partindo da Amazônia para o 
mundo,- e não o contrário, não é o mundo 
eStãbelecendo o preço para a-gente, não é 
o_mundo- eScolhendo a nossa madeira. Nós 
é que devemos dizer corria e o que fazer, que 
tipo de madeira nós devemos dar a eles. 7~\as 
iSSO -rem--'" que-ser feito de uma marieira técnica, 
dentifica·se não eles não aceitam,-porque a 
competição tecnol6glca, científica é grande 
nós temóS que estar à altura deles para poder
mos conversar com eles em bases corretas. 

_ Nesse trabalho, - eu vou dividir em duas 
partes. - o que é tecnolobia de madeira, na 
s"erraria etc., em Santarém e no que nós fize-
mos effi Curliãúila. - -

Como disse, de início, selecionamos 65 es
pécies da florestaAmazônica e buscamos veri
ficar onde elas se adaptaram melhor. Aptidão 
ótima, aptidão boa, aptidão mínima e sem ap
tiàao, classificamos erri 4 tipos. Eu trouxe aqui 
para que ·vocês possam· ver uma espéde só, 
araracanga. Como é que ela se distribui na 
Amazônia? Reparein ·-que ela é regular. onde 
aparece o verde, ela é ótima onde está aqui, 
é-bOã aqui, e ê fraca no azul. Nas outras regiões 
não temos informações para colocar. se ad
mitimos que essa espéde é comercializâvel 
e pretend.emos recuperar as áreas degrada
da...s, ou fâzer o manejo florestal, nao vamos 
Pensar em colocar, por exemplo,. essa. arara~ 
canga aqu~ porque ·e121 não vai sobreviver, não 

tem condições, não t_em o habita biológico 
adequado à espéde. Vejam que ~ funda
mento é importantissímo para quem quer fa
zer umã manutenção da floresta Amazônica. 
Infelizmente só pudemos fazer, àté agorá~ em 
65 espécies - está sendo feito a _evidente 
que as espécies C)mazônicas são umas mil 
e tantas. Tem os que começar e estamos agin
do. Dessas 65 espécies já--estão distribuídas 
nat Am~ônia, espero em Deus que não parem 
·de- fazer, mas isto é fundamental para nós, 
saber onde é o haQita _niaf~ ~clequado para 
cada espécie, para que não se criem prOble
mas e_côn.ornicos err_ados nem que façam 
uma reconslitu[ção, urna r~abililação do solo. 
da área amazônica inadequadamente. 

O SR. - Sem querer interrom-
per V. EX', hâ alguns estudos a reSpeito de 
pau-rosa? 

O SR. HEf'{RY KAYAT- Tem. É uma das 
espécies que faltavam. N~ã-·feglão de Cu

·ruaúna, nesse tr~!Ío ~e rnap.ejQ,~ qu~_' fize
mos a partir 1987, porque essa avaliaçãO é 
a partir de 1987, e vejam que o período foi 
dessa ~rea em que eu disse que foi !lb~do
nada de 1963 até 1987. E obserVem o~9ui~
te: tomou-se, à época, uma amostra de terra 
que nós chamamos aq_uídeRN1, dez heCtares 
de terras amostra RN1, cf& hectares de uma 
outra terra chamada de RN2, na· flo.restà de 
CUruaúna, duas áreas contíguas, duas áir9s 
próximas e testem"unha 1, e testemunha -2, 
aqui mata virgem e aqúi Idem._ E aqÜi fÓi feito 
então, um tratamento._de flo(esta. Aqui no RNl 
fez-se o ·seguinte: naquela clareira, naquela 
área demarcada, eliminaram-se todas as árvo
res eJd.stentes, à exceção daquelas qUe se pre
tendia que el<Js s~ reproduzissem, eram as 
árvores porta-serrienteiras: Ficaram nacíU.efa 
~lareira di~ersas aqui e ali, as átvor€:5 ___ que 

--existiam. Nessa outra área fizeram ao cOntrá
rio, corte (aso, cortqu~se tudo e deixou-Se na 
bOrda óUra da clareira as à!Vores poita-sé
menteiras. Tínhamos duas áreas, uma com 
plantas disseyTiinadas da porta-sementeiras e 
a outra, s6 nas bordas. Então, verificou-se o 
seguinte: átvores que flzeram esse tratamento 
25 anos depois assim apresentavam: uina.dis
tància à altura do peito, entre cinco e quarenta 
e cinco comerciais, jâ tinjlam volume, metro 
cúbico Por hectares de __ 309 _e ma~_ virgem; 
a bíomassa era de apenas 50. Nessa outra 
área, eram de 208 e a testemunha 84. 

Vejam _como a primeira aproximação, ape
nas por efeito de raciocínio. que a derrubada 
não causa prejUízo à natureza am~Çm_ic?t des
de que, nós vamos ver daqui a pouco, tenha
ram etapas que a seguem. Espécies não. co
merciais tínhamos 53, nessa que_ foi setvlr de 
trabalhá--e na testemunha 123, portanto as 
espécies não comerda.is ~ntinuam a prepon
derar o que mostra o sentido económiCo -âo 
trabalho. Com o acima de 45, repa
rem como. se portou; comerciais 19, 9, 123, 
124 mata virgem isso signfica que o cresci
mento é lento, a req.1peraçáo é lenta, porque 
acima de 45 nós estamos falando das espécies 
pequenas, mas o crescimento é lento. No tota~ 
apenas para ver, 384 na soma da biomassa, 
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252, 297 e 348 em Volume de metro cúbico 
por hectare, então, há uma regeneração n~
tural. 

Vejam nesse outro sllde o número-de árvo
res por hectares, ar que surpreende. Observem 
que de 5 a 45 o número de espécie comerciais 
na primeira área foi de 5_60 árvores JX!f hecta
res. Foi de 560 árvores por hectares. enquanto 
que a testemunha 148. Na segunda área, 
aquela do corte raso, foí de 680 e aqui foi 
de 144, num totaJ de 692. Numa sorna total, 
aqui é um subtotal, de 700 árvores da testemu
nha, 818 da testemunha n, aquela da borda
dura, enquanto que a virgem ficava em 500, 
e aqui em 432 árvores.- -o·que )iiOSfrã que 
se nós _soubermos retirar a madeira de uma 
maneira adequada, tecnicamente correta, não 
desbuiremos a floresta. Depois nós voltares- · 
mo ao assunto. 

Então, o plano de manejo, que a partir de 
88 nós começamos a fazer devido a este traba
lho, essas informações que nós colhemos em 
85, 85 e "87, foi planejado da seguinte maneira: 
verificar as espécies que concorrem para a 
exploração; verificar de que modo se deve fa
zer uma exploração, e tomamos como base 
cinco taJiõeS, cada talhão como 1000 hectares 
e cada ano nós vamos fazer um· tafhã-0 de 
1000 hectares; fazer todas as etapas do ma
nejo adequado, com reprodução, com con
corrência, etc e_ a condução do estoque rema
nescente; verifiCar o que acontece em cada 
uma das etapas, numa área total de 5000 hec
tares, 1000 hectares por ano em um talhão 
de 100 hectares dividido tudo por 100 hecta
res e a duração de cinco anos. Então, a per
gunta que cabe aqui: por que não fazermos 
tudo de uma vez? Temos cap:ãcidade?Temos. 
Não temos é dinheiro. Cinco mil hectares não 
é nada para quem trabalha na Amazônia, dá 
para fazer tudo de uma vez, cada uma nas 
suas etapas, apenas não há dinheiro. A Sudam 
não tem recebido, não recebeu recursos ade
quados para o seu trabalho do projeto, apesar 
de em todas as vezes na nossa proposta orça
mentária tem ido essa solicitação, mas no re
tomo, são todas elas cortadas. Este é um tipo 
de trabalho pioneiro em toda a Amazônia. Não 
é originalmente nosso, já vem desde 59, ape
nas nós _estamos tirando conclusões ou está
vamos tirando conclusões. Então, se a parte 
de Cururauna está aqui, a parte da tecnologia: 
da madeira está aqui. Aqui se pretenden mos
trar aos senhores que não basta saber traba
lhar na floresta, nós temos que tirar pi-oveito 
dessa floresta adequadamente para darmos 
sentido _econômico. E aqUi está; entâo, o que 
fazer em cada uma das etapas na serraria, 
quanto ao custo e quanto aos lucros que pode 
se_ obter~ Então, o nosso programa do desen~ 
volvimento florestal, reparem: o projeto sus
esíduos 59 -mil, e assim fomos descendo até 
ter o volume tota1 de recursos necessários para 
este tipo de trabalho. 

Observem, apenas como exemplo, o se
guinte: como aproveitar a economia? O usa-
da madeira o lucro que ele deixa, o beneficia
mento na serraria e nêl carpintaria e o lucro 
que ele deixa; entre custos e a renda: custo 

e renda. etc. Isto na maneira técnica, correta 
para ser feito. Então nós temos a primeira 
etapa do manejo e a segunda do aproveita
mento potencial e com os lucros existentes 
numa demonstração_ de fonnar um modelo 
para interessar a fase econômica da ma~ira. 

Nesse outro, observem, o que fazer apenas 
com a tora para a produção de lâminas e 
compensados....:.. aí o lucro é bem maior. Cada 
vez-que agregamos mais mão-de-obra, mais 
tecnologia é_ evidente que o produto final dá 
muito mais lucro. Tudo isso feito em San~ 
tarém. 

ObserVem, até a secagem, o lucro que ela 
dá; até a secagem que lá existe. Então, em 
toda essa parte que eu estou mostrando aos 
sé_nhores é para mostrar que nós temos um 
modelo, que nós estamos tentando criar um 
rriódelo amazônlco da exploração floresta], do 
desenvolvimento florestal. Todas as etapas fo
ram vistas. Do tratamento da floresta até a 
saída da madeira. Não há perda, porque a 
nlãdeira é recuperada. E é um manejo susten-
tado. -

Apesar de saberem de eu ter sido informado 
de que a parte de alteração da cobertura vege
tal aconteceu, quero dizer aos senhores tam
bém -que a Sudam fez o seu trabalho e, estra
nhamente, o trabalho da Sudam não foi consi
derado. No lançamento do programa "Nossa 
Natureza", estranhamente_o trabalho e o esfor
ço da Sudam foram esquecidos, com toda 
essa metodologia que eu di_sse aos senhores. 

É eu estou trazendo aqui aos Srs. os valores 
que foram publicados, divulgados, etc. A nos
sa intenção era fazer toda a Amazônia, come
çando pelo Estado do Pará e nós tivemos com 
aquela preoCupaçãO metodológica de verificar 
o satélite e ir a campo para_ ver, encontramos, 
então, uma alteração do Pará de 9.7 --não 
sei se coincide com os dados coligidos por 
mim mas este é o nosso dado - dado do 
Centro Tecnológico Madeireira- do Centro 
TecnOlógico de Sensoreamento nosso. Divi
dido e os Srs. ainda vão ver de que esses 
dados ainda são por murUdpio. Nós des_ce
mos ao detalhe de munidpio. Em cada muni
cípio, nós sabemos o que aconteceu. Era um 
trabalho de base para todos os Senhores. 

No Estado do Pará, os Srs. vejain a alteração 
havida- 9.7, nesse riúinero_ que· está aí: Es~ 
quemas de aJterações que é, hoje, de 75, 78. 
86 - foram esSas as informaÇões que n6s 
fomos buscar. As_ anteriores, 75, 78, 86 -
para efeito de comparação, o que aconteceu, 
e-os números· estão aqui. Há um detalhe aí 
- o Pará não tem esse número, a área total 
é maior. Por quê? Porque na nossa metodo
logia, n6s não colocamos a área que corres
ponde aos rios, porque n6s estamos traba
lhando na alte.ração da cobertura vegetal em 
solo e não em rios. Então, exclui e, aí, dá 
123- exclui os 6 mil que é da áraa. Então, 
esse ~nümerO -pode -nãõ coincidir com uma 
área do Pará ... 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -E 
essa área considerada lá está substancia1men~ 
te no sul do Pará? 

O SR. HENRY KAYATH- Nós -vamos ver. 
um momento. 

Aqui no sul do Pará, nós tomamos uma 
pequena área de localização no sul do Pará 
- uma área de 1 I milhões e 132 -para 
estudar o que aconteceu em todo esse perío
do. Ati! 1979, 821 mil hectares tinham sido 
atingidos e, em 1983, até 1 milhão e 560 ;:__ 
um incremento médio de 22% com alteração 
de 14% sobre o tota1. Para mostrar- e nós 
estamos seguindo em todas as demais regiões 
da Amazônia - em todas as demais regiões 
da Amazônia, o que aconteCeu nóS-deS.r'na· 
tamos- como foi feita a alteração da coberv 
tura vegetai?Devo dizer aos Srs. i:}Ue quandb 
nós na Sudam, admitimos a alteração da co
bertw-a vegetal, não significa devastação -
somente devastação - porque, nessa altera
ção pode ter havido uma substituição de no
resta heterogênea por floresta homogênea. 
Nós temos nesta área imensas plantações de 
dendê, cõ-co; cacau, seringueiras, castanhas, 
etc. Então, a alteração significa mudar a hete
rogeneidade anterior por algo diferente mas 
não significa deserto - não é uma deserti· 
ficação da Amazônia:-A mesma coisa aconte
ceu no Amapá. Hoje, o Grupo AntuneS tem 
no Amapá umi!l belíssima plantação - uma 
recuperação de área importante de dendê, de 
mogno e de gmelina. Então, essa área aherou 
- aparece na esta_tística uma alteração mas 
não siQnifica área desertificada. Pelo contrário, 
é uma floresta homogênea que foi substitufda 
nesta área aqui para dar idéia o que é diferente 
entre a expressão "aheração -e devastação". 
Não são sinÓnimo~ não significam a mesma 
coisa. 

O Estado do Acre --a informação que nós 
tivemos jwrto ao IBDF -na época do lBDF 
- foi, exatamente, esta - não sei se coinci· 
dem com os números que os Srs. 

O SR. REIA TOR (Jarbas Passarinho)- Dá 
7,2-na~~~de! ~-

0 SR. HENRY KAYATH - Mas veja que 
esse é um trabalho conjunto·- Sudam e 
IBDF. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- 7, 
s6 na área de Xapuri ou Sena-Ma_dure!ra. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) :
Deu 7 - em toda alteração antrópica, exis
tente no Estado do Acre e levou em conside
ração, portanto, também, porque o Dr. Caiado 
não está mostrando no outro caso - os rio!i. 
Ele, também, incorporou' os rios, os campos 
de pouso, vilarejos, vilas, rodovias, etc. Com 
isto, dava. 7 e uma fração pequena. Aqui, neste 
último dado, Dr. --:-.de 5,3 ---.: é ~orresJ)Ondeote 
a que ano? É até 1987, não é? -- -

O SR. HENRY KAYATH - EXato - é atê 
1987, porque esse é um trabalho de 88, c-On
cluimos em 88. Estou mostrai-Ido "!OS Srs._qq~ 
etou afastado desde março, abril/março. Eri.
tão, o trabalho, evidente, não é de 89 ... 

O SR. PRESIDENlE (Nabor Júnior)- Mlts 
esses dados fornecidos pelo lBDE .. 

O SR. HENRY KAYATH ~Não, IBDF junto 
conosco. - -
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O .SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
São dados de 87. 

O SR. HENRY KAYATH- Até 87. Foi um 
trabalho feito em 88. Uma questão de ver data. 
Mas, como sempre tenho dito, são esses da
dos que mostram a metodologia utilizada, co
mo foi dito _aqui pela c-omlssão~ e verifica a 
época que foi feita pa-ra serem cori1paráVeis, 
porque, senão~ vamos falar duas línguas e todo 
mundo está falando_ a verdade. dando dois 
número_s, mas_ todos os.dois falando certo. 

Obs_ervemad.iante. Trouxe isto porque nós. 
da Sudam- e aí não coloco época -somos 
acusados de que os incentivos fiscals são os 
responsáveis pelo desmatamento. A imprensa 
intem.Jcional- e aí está o trabalho do Dennys 
Mahar? que fo! bas_e de um trabalho do Banco 
Mundial em Berlim, Washington, simultanea
mente, no fim do ano passado, mostrando 
que devem acabar os incentivos fiscais para 
a Amazônia. Sobre incentivos fiscais, ele co
mete o primeiro erro. Primeiro, nossos incen
tivos fiscais não são incentivos. fiscais no sen
tido de capitalizar alguém: São incentivos fis
cais de investimentos. Segundo, ele acusa o 
incentivo fiscal como_ causadOr do desmata
mento. Então em novembro_ de 88, vejam 
bem, há seis meses, tiVe_ a preocupação de 
mandar fazer um levantamento completo de 
todos os projetas da Sudam, em- toda época 
feito na Amazônia, nas nove unidades da Ama
zônia Legal. E- separando por agrícola, por 
agropecuâria e por agroindústrias. E temos 
em toda a Amazônia 53 agrícolas; 605 agrope
cuárias e 3_8_ agroindustriais. E vejam bem: 
novembro de 88. Até novembro de 88, o que 
aconteceu foi incentivo fiscal na Amazônia. 
Observem a unidade federada. Novamente o 
número não é o mesmo .. Lembrem que a 
Amazônia Legal, falamos em 5 milhões e 37, 
cinco minlhõeS e 5 e agoi"a -são 5 milhões 
e 400- Por quê? Porque, para efeito de incen
tivo fiscal, os municípios começaram a pene
trar mais e menos. Mas, de qualquer forma, 
o percentual vai pouco influir, porque uma 
diferença de 300-Sobre 5 mil, é zero e qualquer 
coisa, ou seja, a margem de erro·é compatível. 
Observem que- da totalidade dos projetes da 
Sudam, a área aprovada no projeto é de 38 
mil sobre um total do Estado que aí está, o 
que dá b/a de 0.7, Então, todos os projetas 
agrícolas, agropecuários e agroindustriais, 
tem a parte industrial e a parte de replantio. 
Mas tudo isso corresponde a 0:7. Efetivamente 
feita, porque no projeto é uma coisa, está escri
to, mas tem que ver o que foi feito. O que 
foi feito foi 0.44, portânto, metade do proje
tado. Então. a resp·onsabmdade dos projetas 
da Sudam não somente o agrope<:uário, maS 
o agrícola,_os agroindustriais etc., sobre a área, 
é de 0.44. Então, tivemos uma aprovação de 
144 milhões de OTNs e só dispusemos de 
87, quando sabemos que o incentivo fiscal 
na Sudam não é 100% dei investimento,_ Ele 
representa, no máximo, 50%, varia numa faixa 
de 30 a 50%. Na realidade, o incentivo fiscal 
fica em torno de 1-0% de investimento. Então, 
vejam bem, quem vai investir com o projeto 
Sudam na Amazônia, a lnidatíva privada, rece-

be, sob a forma d~ incentivo fiscal, e!T). média 
-apenas··tO%. Noventa por cento do investi
mento é risco do- empre~rio. Então, acho que 
é um bom negócio para a Amazônia, desde 
que dadas as diretrizes ~arretas, o Governo 
dá 10% e a iniciativa privada, 90%. É uma 
maneira de atrair. Para nós é um custo baratís
simo, desde que colocados dentro das nossas 
regras amazónicas como desenvolver, como 
usar a força da iniciativa privada junto conos
co. Observem que separei floresta de outros 
revestimentos florísticos. E notem o seguínte: 
que a aprovada foi 0.45; a realizada na floresta. 
_foi apenas 029, Q.3, arredondando. Novembro 
cje_ 8ª, portanto, seis meses atrás. É o levanta
mento de seis meses atrás. 

_ Outros revestimentos floristicos, portanto já 
for_a da floresta. Então já separamOs. Aquilo 
que chamei p_rojeto agropecuário agrícola, 

_mas na floresta, e outros fora da floresta. Devo 
dizer mais, que, nes-te casO, a partir de 85, 

_nenhum projeto pecuário foi aprovado pela 
Sudam na área de floresta densa ou aberta, 
absolutamente ner:nhum. Todos esses núme
ros e projetas são projeioS anteriores -ã"-85. 
A partir daí, não aprovamos maís. Então, quan
do veio a determinação-do programa "Nossa 
Natureza", está proibido fázer projeto agrope
cuário na floresta, não interferiu em nada, por
que a decisão já tinha sido tomada desde 87. 
Uma pergunta que ·a-imprensa fez: "E a reper
cussão?"- Não há repercüsSão, porque na flo
resta não se aprovou nada em termos de pro
jetes pecuárioS para a floresta, nem madei
-reiros também. 

FIZ Urna· Sepàiação ainda ffiaior de mata, 
ocerradao; cerrado; campo cerrado. Mostrando, 
em cada uma das regiões, o que acontece, 
em termos percentuais. EstOu trazen-do essas 
informações para que os Si-s. fiquem- sabendo 
e percebam que esses dados, todos eles, fo
ram feitos pelo nosso Centro Tecnológico de 
Sensoreamento. SãO dados produzidos por 
nõs. OS senhores_vão ver agora urna fotografia 
de como flZeinos isto e v"ão perceber porque 
esses dados são indiscutíveis, porque são mais 
pf6ximus da verdade do que aqueles que es
tão gerados ai fora. __ Então, quando se faz a 
pergunta a mim: qual é a agressão estrangeira 
sobre os nossos. recursos. sobre os nossos 
d~dos, estou mostrando o que são os nossos 
~dos. se compararmos com os de lá, vamos 
ver a diferença: se_coincide conosco, está tl.,ldo 
bem! Se nao coincidem, estou dizendo a nos
sa metodologia, a nossa ver~de qual é, 

Aqui está um levantamento que fiZ agora 
há pouco, questão de um mês atrás, ou rne
lho_r,_dois meses atrás. A área voltou a ser 
aquela de 5 milhões. Mas eu queria mostrar 
um detalhe importante aqui:_ a porcentagem 
do Fi(lan em área de floresta é 9.25. Quer 
dizer, repetindo, há dois meses foi f#'ito esse 
levantamento e aí está o resultado, mostrando 
que essa acusação que fazem - vamos aca
bar com o inç_~ptivo fiscal, porque está devas
tando a Amazônia- não é verdadeira. É que
rer culpar a quem não tem culpa. Observem 
a tecnologia que utilizamos para exame no 
satélite. Vejam bem, com a imagem Centro 
de Sensoreamento fazendo levantamento por 

fotografia. E utilizar - reparem· ]?e'ni- o-que 
nós usamos - é a imagem matemática, as 
bandas que usamos, portanto com uma plani
lha científica correta. Análise dos dados, como 
foi feita, porque recomendei aos meus técni
cos o seguinte: "Olhem, os dados que vamoS 
produzir vão ser questionados", porque, pela 
primeira· vez, estamos querendo ficar em igual
dade de condições com as outras fontes de 
informação neste País e no mundo. Então, 
não podemos deixai" de dizer corno ftiemos, 
para que, na discussão verifiquem tecnica
mente se fornos cOrretos. Então, observem 
que tudo foi anotado, como foi feito o·cáJculo, 
a vegetação, a área teta~ pasto limpo, pasto 
sujo, pasto muito sujo. Pergunta: alguém sabe 
disso neste mundo? Ninguém, somente nós, 
da Amazônia, podemos saber disso, pelo cui
dado que tivemos de fazer esses levantamen
tos. Aceiros,_ represas, tudo foi anotado e foi 
olhado. Então, observem que tudo isso é le
vantamento de imagem. 

Observem a fotografia que conseQuírrios. 
Reparem os ·dados cuidadosos. ESsa parte 
branca, vegetação natural. Esta, pasto lingo: 

.o verde; 6 roxo, pasto sujo e pasto muito sujo. 
Não tenho fotografia, porque não consegui
mos ainda, mas pretendemos ter. Para ·com
parar um trabalho e<:onômico de um Ptojeto 
Sudarn de um projeto que não é Sudarn: Tudo 
isto, a reserva biológica, a reserva florestal é 
obrigatória, por lei, no Projeto Sudam - a 
fiscaliZação é obrigatória "e estarrios fazendo 
a fiscalização por satélites, porque para a Su
dam, c_orn equipe reduzida, é muito penoso 
fazer a fiscalização em campo. Por quê? Por
que deslocar equipes reduztdas, são 43 pes
soas apenas que são fiScais do sistemas, ir 
para o Acre, Amapá e Roraima, nunca mais. 
Então, a tecnologia moderna dos satélites per
mite verificar o -Que_ está acontecendo, com 
todos os detalhes, em cada uma das fazendas. 
sem m"entira nEmliunia~- POrque elas são iiTI
pessoais 

Cada uma dessas coisas é traduzida a cor 
em relação à realidade. Daí em diante, fica 
fácil. Então, podemos acompanhar no Projeto 
Sudam qual a agressão que está. acontecendo 
na natureza. Os projetes que não são da Su
dam não s_ão submetidos a esse tipo de fiscali
zação e não há como Tazê-la. Então, o Projeto 
Sudarn é um projeto fiscalizado. A agressão 
aõ me!o ambiente não_ existe, porque no pro
jeto a conservação da natureza já é ponto do 
projeto. E fiscalizamos c&retamente. 

Vamos adiante. Veja outra fotografia. Estou 
trazendo várias para ficar constatado como 
fiZemos. Aqui já é no sul do Pará. numa terra 
a 150. - Reparem a temática toda, o que 
é -capoeira, o que é solo exposto, sujo etc ... 
Tudo isso sãó_dados que ternOs fabricados, 
produzidos em nosso Centro de Sensórea
mento. E sempre as áreaS de proteçao am
biental são respeitadas aí. Quando se acusa 
internacionalmente, como neste relatór!o do 
Banco Internacional, em que se diz que os 
projetas de incentivos são os piores da Amazô
nia, é mentira. É mentira, porque ele não tem 
esses dados. 
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Estou trazendo várias para que vocês perce
bam a _diferença. Vejam outro. Estou me limi
tando a fazendas. Projeto Sudam. Observem 
que s_empre a vegetação natural predomina. 
Agora, fiscalizamos e essa fiscalização é tecno
logicamente correta, metodologia correta. Re
parem as ordenadas (paralelos e meridianos) 
Iodas determinadas, não há possibilidade de 
erro. E quantas vezes se errou porque os nú
meros da localizaçllo não coincidem na práti
ca. Então, tínhamos que mandar de avíão as 
pessoas para definir. Quando iss9 aparece é 
porque foi tudo confrontado, foi tudo verifi
cado. 

Vejam outro. É a mesma coisa, Reparem 
sempre. 

Quero -chamar a atenção é de que agora, 
com o <:entro, terrios instrumentos para uma 
fiscalização correta. Te mos um instrumento 
correto, tecnologicamente confiável para 
acompanhar a questão. 

Santa Marina. Mostrando várias fazendas, 
e qué o tra~lho continua. No programa, todos 
os projetas agropecUários têi"ri sua fotoQrafia. 
ESSe é ã começo;~é ínstarite zero no nosso 
trabalho. DaqUi a Um ano repetimos a foto
grafia e comparamos. Daqui a dois anos com
paramos novamente. E. assim, vamos" acom
panhar. 

Aqui está, como exemplo para mostrar aos 
senhores o seguinte: a alteração da cobertura 
vegetal no Estado do Pará Tomei como eXeni
plo o Estado do Pará. Nesta parte verde é 
wna área sem alteraç-ão, para relacionar com 
o projeto Finan, esses que são acusados de 
devastar a mata. 

9.1- É a alteração da cobertura Vegetal 
por out_ras causas. E a Sudam participa dessa 
aheração em ,apenas 0.9~ Quando digo altera
ção não significa devastação._ Pode ser um 
replantio de coco, dendê, castanha etc. Mas 
vejam a posição do Estado do Pará. É de 0.9. 
E o Pará tem a maior quantidade de projetas 
agropecuários de toda a região. 

O SR. R EU.. TOR (Jarbas Passarinho) -
Nessa parte alterada já se consideram os des
matamentos antigos? 

O SR. HENRY KAYATH- Tudo. Vejam 
aqui, neste outro, a alteração da c_obertura, 
projetes agropecuários, Finan apenas 0.6. Ex
trai aqueles_ outros agrícolas, agroindustriais. 
Deixei apenas o agropecuário, para mostrar 
que a responsabilidade do boi, da pata do 
boi é bem menor ainda do que o resto. 

É muito sugestiva esta apresentação, por
que desmente toda aquela informação que 
o senhor_ me deu. Qual é a agressão das infor~ 
mações mundiais em relaçáo a nós? Está aí 
a resposta. Estou me limitãndo ao meu campo
estreito da Sudam, mas reflete a veracidade 
ou náo das outras afirmações em outras áreas. 

Para que possam ver, aqui, está o sul do 
Pará, razão da pergunta: Altamlra, Conceição 
do Araguaia, etc. Vejam sempre que_a altera
ção Finan em relação aos demais está sempre 
neste ponto. Reparem que é sempre ínfimo. 
Sem alteração é bem maior do que o resto. 
O sul .do Pará ê a região que, nos últimos 

anos, recebeu a_ méJls Intensa migração que 
se conhece~-

OSR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Do 
Araguaia é o contrário? 

O SR. HENRY KAYATH - Conceição_ do 
Nifguaia. 

-O-SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) --:-
Não, a Ú.ltima. - -

O SR. HENRY KA YATH - São João do 
Araguaia. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -0 
desmatamento é maior? 

OSR. HENRY KAYA 1li-É maior. Há alte
rações outras, a alteração Finan não teve. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas a Sudam quer em_ todos os casos. 

O-SR. HENRY HAYATH -Em todos os 
casoS, inclusive aqui inexistente._ Mas quando 
falam sobre o Pará, querem pegar tudo. Eu 
tive o cuidado de fazer municipio por muni
cípio, para identificar, para desmistificar a acu
sação e nada mais do que a verdade, que 
aí está. 

M411icipio Sul do Pai-á: a alteração 42, alte
ração Firi~m 1.1. Aqui, a região especí/ica,-sul 
do Pará. 

OSR. PRESIDEri"m _(Nabor JÚ!lior) - Por 
que essas a1terações aí? 

O SR. HENRY KAYAi'H -Aqui? Por outras 
razões. 

O SR. PRESIDEri"m (Nabor Júnior)-Não, 
4,2. A que_~ ~nhor atribui essas_ outras razões? 

O SR. HENRY KA YATii- Roçados, madei
reiros, uma série de coisas. Não é projêfô Fi
nan. Estou querendo excluir o Finan como 
responsável. Estou mostrando que não. Mas 
no relatórlo_que teve a cobertura internacional -
rla imprensa, da televisão, acusando o Bras~ ... 

O SR. PRESIDEri"m (Nabor Júnior) -Atri-
buirido isto a... - --

---- --

0 SR. HENRY KAYATii -A Sudam.lncen
tivo fiscal t~m que acabar. 

oa cobertura à participação apenas ilos pro
jetos agropec_uários - 0.5. Vejam bem:_ 0.5 
é resp_onsabilidade do Finan, Sudam. _ 

Não posso entender que, partindo desses 
números, se pretenda acabar com incenl:ivP 
fiscal ria Amazônia. -

Pretendi mostrar aos senhores os dados que 
temos na Amazônia, produzidos por nós, e 
as· razões que nos levaram a fazer isto. Os 
projetas 'desenvolvidos na ocupação da Ama
zônia foram todos com o objetivo de fazer 
projetes de conservação. Repito, para manter 
a bfõâiversldade da H o resta, para -razer cb!Tf 
que os recursos natur~is sejam base de uma 
economia .correta e para fazer com que possa
mos recuperar as áreas degradadas._ 

Nesse aspecto de recuperação das áreas 
degradadas, a experiência do Laboratório de 
Santarém é preciosa, porque, pela primeira 
vez, teremos as espécies vegetais, Horestais 
corretas.-pafa serem colocadas na Amazônia, 
de acOrdo com a aptidão do s_olo e do clima. 

Eram essas as declarações que queria fazer~ 
colocando-me à disposição dos senhores. Fi
co muito grato pela oportunidade que me de
ram. (Palmas.) 

Peço desculpas por não ter trazido nad.i 
por escrito. Na realidade, recebi o convite na 
sexta-feira_ às 3 horas da tarde. Eu eStava no 

- Rio de Janeiro e só tive tempo de ír a Belém 
para buscar esses dados para trazer aqui. Falei 
de improviso, mas estou à sua disposição; 

o SR. RELATOR (Jilrbas Pa5Sannno )-:...:.os 
dados estão registrados. Depois, o -Senhor pO
dena fazer até a revisão deles a seu critério. 

OSR. HENRY KAYATii- Ó!imo. 

O SR. PREsiDENTE (Nabor Júnior)- va_-.._ 
mos levantar a reunião por 5 minutos- para 
um -breve interValo e, depois, vamos passar 
para a parte de- perguntas de parlamentares 
ao J:?r. J:l~my ~ayath, 

(Suspende-se a reunião;) 

o SR. PREsn)çNiE (LeopârdO PereS)--
Está-reaberta a reunião. 
--=---Como primeiro ln~rpelante, _ d_ou a palavra 

ao Senador Mário Maia, por três minutos. 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, Sr. 
Relator, Srs. Senadores, Senhores e Senhoras, 
professor e colega Dr. Henry Kayath, nã,o vou 
lhe interpelar, porque o companheiro fez uma 
exposição satisfatória para nós, em que_ satis~_ 
fez todas as nossas cwiosidades, Apenas que
remos fazer consideraç~o de_ nos sentirmos 
gratificados com a sua presença e sua exposi
ção, de uma Verdadeira conferêricia e _ensina
mento; e lamentar que não._tivéssemos tido 
oportunidade de antes _tê-lo trazido aqui, para 
quem e_ssa ~presentação fizesse parte da pri
meira fase dos nossos trabalhos. Ela se encai
xa perfeitamente dentro dos objetivos de bu5-

.çar""os dados ~enfiáveis, se seda uma comple
mentação. 

Nos elementos trazidos aqui por _outras enti
dades, como _o INPA e o INPE, teria a comple
mentação, fechando com~ informação da Su
dam. 

O Dr. Kayath, na nossa concepção, pelo 
que ele acabou de expor aqui, sucintamente, 
nesses poucos minutos, demonstrou que não 
é um técnico ou um administrador: é um cien
tista, um pesquisador, com uma finalidade. ob-
jetiva de pesquisa altamente profunda, que 
soube aproveitar, no momento adequadO, a 
falência de um órgão, transformando uma 
ação impensada, quando fiZeram a desativa
ção do Coruai.lii'l, dos projetes Já, _e deu, então, 
a finalidade à Sudam de_ pesquisadora com 
recursos minguados, de fazer uma pesquisa 
científica, coletar esses dados todos para se 
Chegar a essa proposta que o companheiro 
faz nesta Comissão: de se criar um modelo 
brasileiro, amaiôniCo,· baseado na diverSifica
ção da nossa natureza tropica1 úmida. 

Estamos também constrangidos, porque 
estão nos- chamando para outra r_eunião da 
Presidência e _de Líderes, para tratar do pacto 
social. Veio wn emissário aqui nos chamar. 
Queremos deixar isto registrado, Nós, como 
amazônidas, estamos preocupados e gratifi-
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cados pela sua conferência, muito substan
ciosa Obi'igado. 

• O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o _Senador Aluízio Bezerra. 
(Pausa) Ausente. 

Com a palavra o Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Prc.sidente, 
Sr. Relator, Senador Mári.Q Maia,_ Dr. Henry 
Kayath, inicialmente, desejo cumprimentá-lo 
pela excelente exposição que acaba de fazer 
à nossa Comissão, que está estudando o pro
blema do_ desmatam~nto d;) __ Hijéja Amazônica. 

Foi uma contribuição valio_sí~ima,:;59br~ 
tudo porque nos permitiu tomar conhecimen
to de a1guns dados, que eram inteiramente 
desconhecidos da maioria dQs membros da 
Comissão, até do Congresso Nacional e quiçá 
do País. 

Eu, inclusive, tinha tido oportunidade de su
gerir à Presidência da nossa _Çomissão a for
mulação de convite_ para o Senhor compa
recer aqui e faz,er essa exposição. Estive rec~n
temente no Pará e fui informado de qUe o 
senhor tinha dados realmente preciosos a reS>' 
peito desse palpitarité tema que está sendo 
objeto de grande divulgação não só na im
prensa do nosso País, mas de outros países 
interessados no problema ecológico, 

No decorrer da sua exposição, pareceu-me 
bastante pertinente a formulação do questio
,namento que vou fazer agora. No que tange 
à implantaç_ão de projetas ãgropecuários na 
Amazônia, já chegamos ao limite do desejado. 
Se continuarmos a incentivar projetas agrope
cuários na Amazónia seria, de qualquer sorte, 
desaconselhável a esta altura, quando se faz 
esse quesUonamento todo, apesar de o índice 
aferido pela SUDAfv\, através de seus trabalhos 
técnicos, atribuir a esses projetas um percen
tual insignificante no coiljurito de desmata
mento havido na Amazónia. Mas par~ceu-me, 
diante da exposição feita, que a grande voca
ção da Amazônia é realmente florestal, e te
mos que estudar uma forma de criar incen
tivos para o desenvolvimento dessa atividade, 
porque conseguindo transformar parte da Flo
resta Amazónica heterogénea em homogénea 
- como o senhor mostrou - seria possível 
até auferirmos maiores resultados económi
cos do que propriamente com a exploração 
da atividade pecuária e com isso nos tomar
mos grandes fornecedores_ de madeira para 
o mundo todo sem comprometer o equilíbrio 
ecológico da região. E parece-me que - já 
esta Comissão está preo-cupada em oferecer 
um modelo de desenvolvimento económico 
para a região;_ os-dados ts:azidos pelo senhor 
são bastante interessantes, e podem realmen
te serem aproveitados pelo Rerator pcYa, ao 
final dos trabalhos desta Comissão, 'apresen
tar, como uma das alternativas de desenvol
vimento da Amazônia, a exploração florestal. 

Tive oportunidade de visitar o proJeto da 
lCOM, no Amapá,· e vi Ci trabalho importem
tíssimo que ali está sendo feito na área de 
reflorestamento da região, não só no Projeto 
do Dendê, mas também na outra espécie que 
o senhor citou. lnclysive já es_tá em fase de 
corte e o dendê já estava sendo explorado 

quando lá es~ve. Erltão, sãO alternativas que 
poderrt_~er oferecidas ª0$ grandes investido
res, principalmente aos investidores brasilei
ros, com incentivos fiscais~ sem c..ompromter 
o-equilíbrio ecológico. 

-- Ei1tão, a única pergunta que eu faria, nesta 
oportunidade, depois de parabenizá-lo -pela eX
celente exposição que acaba de_ fazer, é se 
o Senhor acredita reaJmente, _que podemos 
diredonar um pouco esses_ inc_entivos fiscais 
da agropecuária para a área de projetas flo
restais? 

O SR. HENRY KAYATH- Bom, acho que 
a colocação ·que o ilustre Senador está faz.endo 
é correta . .AchO--que se q,rnpararmos sob o 
ponto de vista econômico o aproveitamento 
de um hectare _dé floreSta -por um hectare de' 
pasto, oôectare -de-floresta é bem superior, 
muitas vezes superior do ponto de vista econó
mico, do que transformar aquela floresta em 
pasto, sem dúvida alguma. Mas, olhando no 
conjunto Amãz6riia,-acho que vocação flores
tal deva ser preservada, devemos fazer dentro 
. daquelaas normas: manejo comercial, expor
tação, renovação, etc. podendo fazer um~ res
tauração ou uma reabilitação na questão do 
reflorestamento. Se for com a biocfive"rsidade,
vamós restaurar~ se for homogénea vamos 
ap~nas reabilitar. Esse é Url)_ programa de 
_aproveitamento _de áreas degradadas. Até aí 
tudo bem! Mas isso tudo pode ser feito em 
280 milhões de hectares, a parle florestal, mas 
e o resto? A parte de várzea que tem uma 
vocação de bubalinocultura muito_grande, is
so tem que continuar. Então, a pecuária de 
bubalinos na várzea é excelente. Aptidão agrí· 
GQia da várzea, excelente!. Então, não se pre
tende fàzer um projeto agrícola a floresta, faz
se na várzea! Não se pretende criar búfalos 
na floresta, cria-se na várzea! Na questão dos 
campos, dos cerrados; um terço da Amazônia 
é de campo, então os projetes pecuários po
dem ser _co!oç;a~os lá~ como a produção de 
semente-s pode ser lá, de grãos, pode ser lá 
no cerrado. Então, a Amazônia de 500 fn'Ohões 
de hectares, 280 são flofesfas que devem dar 
um sen_tido económico florestal. perfeito. Os 
20 milhões de várzeas_ pafa bubalinos e apti
dão agifco!a, ps outros, que são cerrados, para 
os grãos e pecuária, pecuária extensiva, ou 
Oi~nsiva, conforme Q caso. O que não se con
cebe, e há plena razão nisso, é que a florestâ 
seja transformada em pasto. Não tem sentido 
e isto 'eu disse em Washington na reunião 
do Banc-o Mundial: "vocês têm que nos dar, 
pelo menos, um crédito de que não- somos 
imbecís. Por que voCês dizem que estamos 
queimando as nossas flOrestas? E ftz a pergun
ta: vocês queimám,- rasgam o dólar? Eles não 
rasgam. Para nós, a -árvore é dólar, não vou 
queimar uma átvore que vale dólares, que vale 

__ d~enas de dólares, Então, não nos acusem 
de queimarmos árvores. Não queimamos ár
vores. A nossa agricultura quando é fomen
tada, incentivada, _p~lo Poder Público, é feita 
no cerrad-o. A pecuária é colocada no cerrado, 
não tem floresta, não queimamos árvore. Acho 
que devemos diversificar os nossos objetívos 
económicos várzea, floresta e cerrado. As ativi-

dades econàmicas de qualquer ordem, neste 
Pafs, podem ser desenvolvidas na Amazônia: 
o que for Qrãos, no lugar certo, o _que for pe
cuária, no lugar certo. Floresta é floresta, vár· 
zea é várzea. O que não pode é mrsturar, por-
que não tem sentido eç_pnômico. __ _ 

Dou-lhe plena razão de que isso deva ser 
feito embasado cientificamente, e ar vamos 
ter, comO mostrei, lucros e economiá, desde 
que não exploremos a nossa floresta de acor
do com_ as regras do estrangeiro. Não é o_ 
Canadá, não são os Estados Unidos, não é 
o Japão-que poderão vir nos dizer com~ apro
veitar a nossa árvore. Quem vai dizer como 
aproveitar nossa árvore somos nós! como tirá
la, como trabalhá-la e como recolocá-la. Nós 
é que vamos di~r. porque eles não sal>em · 
fazê-lo. Se vierem nos dar ·um palpite, esse 
s_erá de acordo com a fábrica deles, que pode 
não coincidir com os nossos interesses. 

Esse o reparo que desejava fazer, dando-lhe 
inteira razão. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Concedo a palavra ao Relator, Senador Jarbas 
Passarinho, a cuja pedido V, Sr foi convocado _ 
para esta Comissão. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. 
Kayath, acho que a sua exposição é muito 
valiosa para a Comissão Parlamentar de In
quérito. É pena que por ignorância do que 
se passava na SUDAfv\, em relação ao senso
reamento remoto, não tenhamos feito tam-: 
bém a cha~ada na primeircl ·rase de nossOs 
trabalhos. Mas tenho a impressão que não 
há porque, inclusive, alterar o_ relatório prelimi
nar, tom~ndo o exemplo que V. s~ deu do 
caso do Pará. · · 

No caso do Pará, eu lhe perguntei, quando 
mostrou os dados de' ~teraç:ão antrópica, se 
os desmatamentos antigos estav~m compu
tados - e a resposta foi afirmativa. Os_ dados 
de que disponho aqui no lNPE, no q'ual nos 
baseamos para depois ver os contestÇJdor~s. 
que foram o_Pennys Mah;;~r, o Lovej_oy, '? 
Feamside e oUtros mais, -esses dados apresen
tavam o Pará, para valor real4e desrn~en
to, até 88, com 7,1%. Mas foi justamente aí 
que apareceu a contestação do Dr. Victor Car· 
valho -- que era um dos técnicos do INPE, 
~::. dnha sido ·exatamente o chefe da área de 
Sensoreaménto Remoto - de que não havia 
sido computado o valor dos desmatamentos 
antigos. Aqui aprovamos este relatório onde 
sustentamos que a posição do INPE é perfeita
mente válida, porque nem Mahar, nem Love
joy, nem Fearnside, nem o INPE em 
1973n6n8, quando fez com o lBDF, nenhurrf 
deles computou os desmatamentos antigos. 
Então, somando os desmatamentos antigos, 
que no Pará vão a mais de 30 mil KrT?, o 
própriô INPE fez a mudança do seu valor de 
7 ,1, para 9,6%. E o seu dado é 9,73 ... 

O-SR. HENRY KAYATH- S_em considerar 
os rios._ 

Ó SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Sem considerar os rios. De qualquer maneira, 
os núffier6s se aproximam bastante. 
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O SR. HENRY KAYATH -A direr:ença é cito,60~daAmazóniacontinentalpertencen-
desprezível. do ao Brasil, nós estaríamos_ próxir\los dos 

O SR. RElATOR (Jarbas -PassarlrihO) ---=--Ê- seus dados, que deu 63%. 
EhtãO, estaria próximo de 350, qúe é o dado 

desprezível.Apenasachoqueaquelasuacolo- déi FAO, que tambéin nãO sei de onde tirou. 
cação de que é irrelevante quando se fala na- Nós estamOS- corri estes dados aqUi. Se v. 
queles números, eu poria, não propriamente 8' pudesse nos indicar alguma fonte neste 
um reparo, mas uma consideração: quando v. S• diz, por exemplo, que essa diferença--é sentido, seria interessante, porque a diferenÇa 
irrelevante - salientou bem isso: de que em de 260 milhõeS ,e: 3_?0 CT!ilhõeS: . -
alguns casos a diferença era írrelevailte devido -Se_ eu: tomo um dado, por_ exemplo, 251 
ao tamanho da área - mas estamos debaixO inü km2-de desmatamento recente, e cOloCo 
desse fogo cruzado de área lnteffiacional. Ain: _ sobr_e 260 milhões, eu tenho-_9,6. Mas se eü 
da ontem, vimos o Senador Leopoldo Peres coloCo s_obre 370 milhões, tenho 6, 78. Enta·o, 
fazendo um discurso ao qual demos um apar- começa a ficar Uma dúVida de qual é o número 
te mostrando aqueles cento e quarenta e qua- que vale. Este era um ponto. 
tro intelectuais do mundo que assinaram tam- O.outro pOnto que eu tinha preparado antes 
bém o manifesto;·chamando a atenção do dasua exposição, vai ver que foi prejudicado, 
Brasil para a sua Irresponsabilidade na devas- desconheçido na exposiÇão-e que eu pe"rgun-
tação da Amazônia, e já nos atribuindo até tava primeiro: o-·aeSi"riauimento intenso f(>OO 
na Estrada 364, uma-intenção neocolonialiSta: em 1987 se. atribui a projetes na Sudam, 
que o Brasil quer colonizar o Peru, quer colo- parei aparentar propriedades prOdutivas? Se 
nizar a fronteira. pudéssemos ir fazendo o· diálogo aqui, seria 

Nessa m::asiã:o, justamente. salientamos _o "!e!~~!_:_ __ _ 
perigo que há nessa interpretação de _devas
tação d~ Amazônia. Há pessoas que chegam 
aqui e dizem: ''Viemos p-ara lutar para defender 
o- que resta da Amazônia". E o que resta da 
Amazônia, nos dados corrigidos, são apel1as 
93% da área. A sua colocação me parece mui
to correta, quando _mostrou_ o problema dos 
cientistas. Para mim foi muito oportuno e pre
tendo incorporar ao relatório seguinte. Até de
pois gostaria de rever a mãtéria já taquigra
fada, para poder, se for o caso, me dirigir a 
V. S• para pedir explicações_ adidonals. 

O SR. HENRY KA YATH- Estarei às ordens. 

O SR. RELATOR (Jarbas PassarinhÔ) -
Quando digo que o número não é tão irrele
vante é _exatamente porque o Dennis Mahar 
diz, por exemplo, são 12%. Algurnas projeções 
feitas, a partir do levantamento dQIBDF, publi
cadas em 1980, de-Uma metodologia que fez 
com que essa veloc.idade__fosse constante, 
chegaram, como·o Dr. Fearucide chegou, a 
mostrar ao que o Pará não teria _mais_uma 
árvor:e de pê no ano que vem; que Rondônia 
já tinha perdido todas as suas árvores e mais 
6% de árvores. que não existem, porque che
gou a 106% de desmatamento. 

A minha primeira colocação seria esta: por 
exemplo, nós tivemos aqui grande dificuldá_âe 
e, no relatório, n6s não fiZemos a referência 
à Floresta Amazónica. Acabamos fazendo 
mesmo isoladamente, dizendo que os desma~ 
tamentos somados - antigos e existentes - -
chegam a 343 mil Km2

• 

-0 SR. HENRY KAYATH- Não, não era. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- V. 
S• inoSfrOü qUe não era ísso. . 

o-SR. HENRY KAYATH - Não era isso. 
Nenhum projeto, na floresta foi aprovado pela 
Sudam, para qualquer finalidade: nem madei
reiro, liéiii~pei:Uário. Não existe esta questão 
de floresta ém Projeto Sudam,_ de 1985 para 
cl. - . 

_Ü_SR. RELATOR (Jafbãs Passarinho) -Al
guns depoentes insistiram, e justamente_seria 

-87, por causa da Consüti.Jinte. Ql.Jariâo a Cons
titWnfe ComeÇOU a diScutir a possíVel quéstãO 
da Reforma Agrária, o que ficou claro aqui, 
por vários depoentes, é que houve um desma
tanl.entó ill.tensivo - e o INPE localizOu istO 
-na área--da kn"ãZôriia Legal, para deferi·· 
derem os proprietáriOs da terra nua. Então, 
aí surgiam duas vantagens para eles e uma 
desvantagem total para nós, que era o desma
t?lmento. 

As d~;svantagens seriam: primeiro. provar 
junto à.Sudam que eles estavam em operação; 
segundo: em face disto, que eles pagavam 
menor imposto territorial ulbano. 
- Então, i_g:p foi locâlízadó. em 1987. 

O SR HENRY KAYATH - Com certeza de 
198--s-para cá isto Posso afirmar porque é um 
levantamento fácil nenhti.m projeto pecuário, 
agropecuário ou_ agrícola, fÕi feito em_ área 
de floresta-. Pode ser que no espaço da flOresta, 

-existissem, áreas degradadas anf.igas e, nessa 
área degradada é que foi autorizado a se fazer, 

Isto está referido como alteração da caber· mas--após cohstatação de que não havia fio· 
tura florestal e portanto está dentro da floresta, reSta. -- - -
mantendo uma relação perfeita com _o valor 0 SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) _E 
da floresta, a área da -floresta. A SUDAJ\1 - nãb fiá poSsibilidade, também, de que se tra· 
e V. S' repetiu esses dados aqui - apres-eflta tassem de projetes anteriormente aprovad6s, 
260 milhõeS. Tiveffios -aqui informaÇões de até então não operacionalizados-e que aí se
outra natureza: O IB.<:iE chegou a 350 milhões. 
Parece, entretanto, que a diferença é exata- rfam apfc:>Veitados para isto? 
mente aquela que V. s~ mostrou, entre .i Miã--=- --- 0 SR. HENRYKA YATH- Não, porque não 
zônia continental e a Amazônia brasileira. Se houve mudança de objetivo. Isto seria uma 
tomássemos, por exemplo, 60% que nós esta- _mudança de objetivo, mas também não acon
mos tornando, com dados antigos do Ex.é[- _!~u. Projetas anteriormente aprovados que 

por quaisquer razões eram projetes pecuário$, 
varftos supor, principalmente daquela regiã;o 
de Paragomi~as, transforma~am-se em prO.fe: 
tos peCuáriOS~ -pOr <iUe o scifO nao respondeu 
bem à_ pastagem, foram abandonados. Veio 
o novo dono e-quis reconstituir. Isto pode ter 
acontecido, mas sem mudança de objetivo. 
Era projeto peCuáriO, continua projeto"pecUá~ 
do; Nao houve desmatà.fnerito Por causa distQ, 

Õ SR. RELA tbR (JarbaS Passa"ririho)- va: 
mos ficar em uma certa difíq.Jid~de_2_~ra c_Q:Ji; 
duir, depOiS d_ª sua afiriT}atiVã, porque _os da
dos do lnpe haseiam-se neste levantamento 
também - é -o mesmo que_ o seu sistema 
de levantamento remoto utiliza. Aliás, com 
uma precisão relativa de. qualquer modo, ch_e
garam a caracterizar um número de milhões 
de hectares que foram, nesta altura, des.vãS.:. 
tados, pelo estudo do satélite - isto foi em 
1987. . .. 

O SR. HENRY KAYATH- Isso pode-i~i 
acontecido, mas não-é Sudam. Não estou di
zendo que não tenha acontecido, mas a no~sa 
ação -é apenas setorizada Sudam, projeteS fis
calizados pela Sudam. Eu não tenho acesso 
a uma fazenda, a_ um projeto pecuário que 
não busque a Sudam. Isto é da __ órbita do l.E~H)F, 
eu não tenho o que_ fazer Já. Então, é possível 
que esta afirmativa seja projeto pecuáriO~-O 
erro é _dizer que é da Sudam. Isto é que eu 
digo: não é da Sudam, mas pode ser de outros. 

O SR. RELA TQR_ (Jarbas_'Pa·ss:á'rinho)·.:_ En
tão, pode-se concluir daí que os projetas pe· 
cuários são m_aiorias, Não é? 

O SR. -HENRY KAYATH ...:..._Nao- tenho o Je: 
vantamentO desses Projetos, qUe não s_âo-Su
dam, mas n~o __ a_credito que ~ -~_!,.!dam seja 
f!1aioria. 

O SR. PRESIDENTE (Leopolao Peres) :... 
Mas, outro dia, em conversa com a Senador 
Nabor Júnior, S. Ex• me lembrava o segúinte: 
a Amazônia é de uma contradição terrível. En· 
quanto o lBDF proibia o desmatamento, o 
lnc~- exigia o desmatamento, para o foin~d· 

- menta dos títulos. Talvez, devido à presença 
da_ Cgnstituint.e, eni exigência- do não af)fOVel
tame_nto da terra, tenha havido uma corrida 
para as pessoas que estaVam requerendo~ ter
ras do Incra, para faze-r as queimadas ~_::aS 
derrubadas. 

O SR HENRY KAYATH -Mas, a grossa 
modo, achõ que J)O Pará, noS projetas a!i~pe
cuários do P&râ,· dév:em.exist.ir _çerca -de_220 
pr9jetos agropecuários Sudam:- Tem··-que-·se 
ver sul do Pa(á, MarªJó, tem que-ver a marg"em 
esquerda do Amai.Onas e tem que-ver a região 
do Tapaj6s~ =-: - - - - c-o o_-,-- --

0 SR: PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Quantos hectares ão-t:odo? -

O SR. HC:NRY KAYATH- ]'jesses ;<40. 
aprovados-são 10 mil e 751 kffi quadrctdo_s. 
Quer dlier;_Vái dar 10 mil751 km quadrados, 
dá 107 mil hectares_ aprovados, dos quais,_r~a
liz.ados foram apenas 6 mil km rio Pará._Sefs 
mil 09 Pará todo. 
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O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- A 
dúvida do Rel.atof é base_ada no seguinte: Por 
exemplo, o documento trazido aqui pelo l~ra 
e pelo IBDF._Em 87, teria havido UT1} desflo_res
tamento. Não é, portanto, uma alteração dá 
cobertura vegetal; vai ser uma cobertura fio: 
restai. De 20 milhõ~ de hectares, na Ama
zônia Legal, e a Sudarri não tem praticamente 
participação nisto, é muito pequena, a condu~ 
são lógica é de que 90% Ou mais disso corres
pondem a projetas pecuários não calculados. 
Concordaria comigo? 

O SR. HERNRY KAYATH- É claro. A Idéia 
é esta, agora, não sei é quantificar. /\'\as a idéia 
é esta e mostrei que; os Projetas Sudam, como· 
eu lhe mostrei, projetos que a gente fiscaliza. 
Está aí a imagem que determina a nossa pro
porção .• 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Desde quando o sensoreamentq remoto fun
ciona? 

O SR. HENRYKAYATH-Outubro, nevem· 
bro de 1987, foi quando eu inaugurei. l.,.evei 
dois anos construindo, 1986/1987. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E 
a•qualidade cientifica· da sua equipe? 

O SR. HENRY KAYATH- Padrão interna
cional. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho) -
São doutores, mestres? 

O SR. HENRY KAYATH- São doutores, 
mestres. E eu fiZ a recuperação, digamos, do 
recurso humano d_isponível; mandei fazer cur
so, dois, inclusive, no exterior. _Então, vieram, 
e a equipe está crescendo, porque estimulou 
um novo setor cientifico, ·que n2Jo tinha no 
Pará. Agora, que está começando. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -E 
o trabalho de campo, que ê essencial para 
o setor? Apesar de sua louvável iniciativa de 
tomar essa diretriz, ele, provavelmente: ainda 
não está cobrindo a área da Amazô_nia Legal? 

O SR. HENRY KAYATH- Não, não. Está. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - -
Porque eu tenho exemplo. Ele mostrou a Aca
rá. Aliás, fiquei ali preocupado com o dado 
de Acará porque parece que é uma área de 
desmatamento bastante acentuada. 

O SR. HENRY KAYATH- Porque, ali, é 
uma denstdade demográfica- das maiores. 

O SR. RELATOR (.Jarbas J?as_sa~in_ho) --:: 
Desde. a co-vizinhança_com Toinê-Açu. 

O SR. HENRY KAYATH- Vem de lá. Então, 
rlão consigo ter recursoS. N.~o é que não haja 
capacidade técnica; existe e podemos contra
tSr. Apenas, a Sudam não dispõe de recursos 
para fazer todos os projetas na proporção, na 
veloddade que gostaria. Por !sso, tem que se
ledonar áreas. Quais as áreas mais impor
tantes'do ponto de vista nOSSO-. da Sudam? 
Área do Acará, área do Tapaj6s. Então, aquela 
área está sendo estudada. Estou mostrando 
o modelo de como· se deve fazer o estudo 
em toda a região. 

O.SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
A Sudaffi deu algum apoio à Fi.mtac? 

O SR. HENRY KAYATH- Demos apoio 
à Funtac, na medida em que eles pediram, 
demos o que foi possível. A turma da Funtac 
estudou conosco, fazendo um estágio no cen
tro- de sensoreamento mas, na proposta orça
meritária de 1988 para 1989, o Ministério me 
cortou a verba necessária para dar e uma série 
de outras verbas. Então, fiquei com a SuQam 
Corii repartiçãO pública e-a Suàam não é repar
tição públiCa, não deve ser Uina repartição 
pública, ela deve ter uma c_ecta autpnQlJlia de 
trabalho, para ser o órgão regidnal de desen
volvimento. Transformá-la ém repartição pú· 
blica dá nisso. _ -

_O SR. REIJ\TÓR-(Jarbas Passarinho)- Eu 
gostária de ver se aprendi bein um -dado que, 
para mim, será oportuno na formulação do 
relatório final. Concluí,_daquela apresentação 
de transparências que o senhor projetou, que 
teria sido provado que, de_ todos os projetes 
da Sudam, somente 10% foram _objetos de 
incentiVOS- fiSCaiS--e apenas 0,44% da Ama
zônia Legal teria sido removida. São mais ou 
menos esses dados? 

O SR. HENRY KAYATH- O dos 10% eu 
não_ entendi. Repita, por favor, a sua pergunta. 

-o SR. REIJ\TOR (Jarbas Passarinho)- De 
todos os projetes da Sudam, apenas 1 O% 
mostrãram ter sido objetos de incentivos fis
cais nos considerados como alteração antró· 
pii::a? . - . 

O SR. HENRY KAYATH-:- Não. O que eu 
diss_e fOi o seguinte: os projetes Sudam, como 
um todo, que são 1320 projetos, exclUindo 
um pouco mais de trezeotQs que foram cance-: 
lados ou implantados, e, até o momento, ha
viam 912 prOjetes em implantação. A partici
pação do incentivo fiscal, no investimento des
ses 912, era de 10% e 90% são daresponsa-
bilidade do investidor. _ -

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -O 
que caracteriza a ênfase que o senhor deu 
da pãrtidpaçãO da iniciativa privada com re
cursos próprios. 

O SR. HENRYKAYATH- São 10% do re· 
curso dos investimentos. 

O SR RELATOR (Jarbas P.a.ssa_rinho)- Há . 
uma acusação; no meio dessa logomania acu
satória, que estamos". 

O SR. HENRY KAYATH -Apenas para es
dar~c.~rmai_s: em 1985, essa-participação no 
investimento era da_ordem de 4%; em 1986, 
foi para 6%, em 1987, para 8%; em 1988, 

_já_ estávamos atingindo 10 a 11% num cres
cendo de enriquecimento_ do FlNAN. O fundo 
de in\!'.e.stimeoto_ estava aumentando quando 
recebi o golpe de transferência do dinheiro 
do Norte no_sso para o Nordeste e novamente 
baixamos-a noSsa média de participação. Mas, 
na realidade, é uma CU!Va ascendente que co
meçou em_1985, mediante a credibilidade e 
a confiabilidade do investidor na Amazônia e 
foi subindo.

1 
Comecei com 4 e já estava ·em _ 

1 o: ano passado. 

_O SR. _RElATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
falaVa desse delírio acusatório, essa logomania 
que há sobre a nossa irresponsabilidade de 
fazer administração correta na floi'esta amazô
nica e um dado qUe aparece, mesrilo dos que 
já estão nos defendendo, é se referindo aQ _ 

passado, ditendo que nós já intemadonali
zamos a Amazônia, através de projetes que 
a Sud~m teria apoiado, no passado, de capital 
estrangeiro, citando o King? Rauch._ Volkswa.· 
gen, cristalino etc. Qual é, na re,aJidade, a parti
cipação de capital estrangeiro nesses proje
tas? 

O SR. HENRY KAYATH -,-O capital estran· 
geiro, nos projetes _Su_dam_, e Pfatic-amerite ne~ -

_ nhum, porque n~nhuma firma estrangeira par
ticipou diretamente em projeto SuQ.am. O que 
acontece é que as empresas brasileiras, que 
são coligadas com firmas, com instituições 
estrangeiras, ê que chegam a nós. Por exem
plo, a Volkswagen no Brasil é a dona da fazen
da Cristalino. Agora, se a Volkswagen do Brasil 
tambêm tem interesse alemães, como tem, 
naquela proporção permitida por lei, a Sudam 
não tem como- estou me. referindo. à. coisa 
passada - não tem como imp~dir que ela 
deixe de ter a Volkswagen do ~rasil o seu 
projeto na Sudam, porque não é a_ empresa 
alemã que está indo lá e sim a Volkswagen 
do Brasil que está lá 

Não acredito, não vejo onde exista, não me 
lembro de nenhum projeto Sudam em que 
haja capital estrange:tiro conQsco,. 

. (Falha na gravação) 

Qual"é_o nome?. Qual_~ 9 nÇ)me _b[a:sileiro? 

O SR. RELATOR (Jarbas PasSarinho) -É 
um projeto antigo do sul do Pará, que real
mente existe, mas é finalmente d_a Volkswa
gen. Ele causou aquele escândalo do proble-. 
ma do incêndio, que foi detectado pelo satélite. 
QuandÕ Se- falava isso, tinha-se a impressão 
de um incêndio tão grande que at~ o satéUte 
havia detectado, quando, na realidade, era wn 
foco. _ _ _ 

Estou lhe fB?endo a pergunta em provoca
çãó~ éxatamenie pa·ra ficar registrado entre 
nós, porque, com a s_u.,_ autoridade de ex-Su
perintendente da Sudam, e te:ndo ie:ito o_ últi
mo trabalho de aplicação dessa nova estra
tégia de ocupação, era importante caracte
rizar, para nós, que esse projeto, c:omo o se
nhor salientou, não é exclusNarne.nte de capi
tal estrangeiro e, sim, de caprtal associado. 
Nesse caso;_ se tivéssemoS que admrtir - não 
sei se o senhor concorda com essa ilação 
- se tivéssemos que admitir que issO signifi
caria a intemacional~ç~o da_Arnazônia, acho 
que o ABC já estaria todo intema_cionaliza_qo. 

O SR. HENRYKAYATH -É verdade. e de
pois, a Zõn& Franca- de Manaus, toda ela, va
mos falar nas indústrias da Zona Franca, va
mos falar nas ii-tdústiias Sanyo, _Philip~. etc. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinhp) -
Ainda ontem, o Sénado_r José Fogaça, no 

--aparte que S. Ex" deu, falou exatamente diS@. 

O SR. HENRY KAYATH- Não sabia desse 
norriecQrirrlítivo. 
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O SR. RELA.TOR (Jarbas Passarinho)- A 
preparação da pergunta anterior, que estava 
visando o meu objetivo, que agora fica enri
quecido com os dados da pesquisa de funcio-_ 
namento, essa preparação tinha perguntas 
dessa natureza. Quanto à Amazônia hoje, com 
uma política de desenv()lvimento definida, 
desde a SPVEA até agora. o-meu objetivo é, 
desde que vamos estudar o problema da Ama
zônia, partir da colonização, a1_1tes da SPVEA 
e depois da SPVEA. - -

Antes, tínhamos o problema da colonização 
inteiramente alardeado. Cada um funcionava 
como-quisesse e como podia. Com a SPVEJ\. 
a participação que tive lá durante alguns me
ses, no Governo de Jânlo Quadros, deu-me 
a impressão de que o que se passava era real
mente urna redistribuição de recufSos para 
os Estados e Territórios, porque quem decidia 
isso era um conselho de sete té01icos, chamaw 
dos Técnicos Federais, e nove representantes 
dos Estados e TerritóriOs, e'os nove automatiw 
camente comandavam. 

O SR. HENRY KAYATH- E faziãm a Parti-
lha dos recursos. -· 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -E 
era justo, pois cada um queria aumentar para 
a sua área. Como o pl"()jeto de desenvolvi
mento da SPVEA. o plano de vãJo!_i~~.f!~ nun
ca foi aprovado no Congresso, naqUela fase, 
e o senhor participou dessa fase, com o Supe· 
rintendente. _ ~ _ - ____ _ 

Então, a parte anterior a que me refiro, é 
a mesma coisa, pois não haviam projetes. Ti
vemos plenejamentos praticamente setoriais. 
Qual seria, a partir daí·;· a sua análise _crítica, 
positiva ou negativa, em relação ao Polam_~~
zôn.ia e ao que depois se fez? O Polam.:izônia
tinha urna diretriz; o objetivo dele era partir 
de focos, para utilizar a linguagem do PC, n-a 
clandestinidade, era o (oquisrno. Cada foco 
ia se dilatando e, no fim, ele passava a ser 
interseccional e a Amazônia inteira estaria de
senvolvida. Ess.e foi o projeto qUe foi ·multO 
acusado de ter criado grandes empresas, dos 
grandes projetes e, aí, aparece a Sudam, quan
do aparece, então, a questão da internadona
lização, aparece a questão do desmatamento 
desbragado, etc. Isso realmente seria uma 
análise correta? 

O SR. HENRY KA.YATH- Acho que não. 
O Polamazônia foi realmente concebido em 
uma época. Naquela fase de desenvolvimento, 
quando se transformou a Superintendência 
de Valorização Econômic.a da Amazônia para 
Desenvolvimento, a mudança não foi só de 
palavra. VaJorizavawse e agora passou-se-_a de
senvolver, isso a partir de 1966. Acho que São 
etapas diferenteS. Eh tão, ãté 1966, procurou
se valorizar a Amazônia. 

Mas, a partir de 1966, com a Sudam, mu
douwse a concepção, porque não se precisava 
mais valorizar; já estava muito bem valorizada; 
vamos agora desenvolver. 

Oiaram, ao longo do tempo, uma série de 
Idéias. Mas essas idéias surgidas, inclusive do 
Pofamazônia, não surgiram da manifestação 
do pessoal, das pessoas, dos habitantes, dos 
estudiosos da Amazônia: foi imposto por Bra~ 

Sília. Então, a sugestão de BrasíJia era para 
fazer núdeos de desenvolvimento intensivo 
que serviriam de modelos que, por efeito de 
difusão, iriam --se incoi-porar, cada vez mais, 
às áreas. É igual ao modelo exportador da 
época do Delfim: .. Vamos eXPortar nossos re· 
cursos naturais, sem internalizar nenhum dos 
seus efeitos-; mas isso é ·~concepção Brasília", 
em relação a nossa região. N~o houve a parti
cipação do elemento Jocal, para dizer como 
a coisa tinha que acontecer. Então, a econo- _ 
mia, nesse período todo, foi uma economia 
de desenvolvimento, mas num sistema dual. 
É ·o rico e o pobre, o abundante e o escasso. 
E o abundante, o que tínhamos, tínhamos de 
exportar, porque tínhamos que fazer divisas. 
Então, todo o modelo foi isso. Foi quandq_ 

_ apareceram as grandes rodovias, os grandes 
eixos de penetração, as grandes implantações 
ele hldrelétricas, essas coisas todas. Mas tudo 
com 9 mode]o exportador, tudo num modelo 
de desenvolvimento. E o Polamazônia se inte· 
grau a isso, como um núcleo pequeno e pre· 
tendendo pegar uma área como exemplo para 
difusão. Isso, em ordem absolutamente geral. 

Em 1985, quando a __ Seplan, co_m João 
Sayad, resolveu não consultar a Região e fazer 
o plano de desenvolvimento da Nova Repú
bli~ etc., estabeiec~u metas nacionais que, 

__ evidentement~. não coincidiam com ás nos· 
sas metas amazônic_a.s. Nesse caso, então, re
solvi, junto com a Sudam, fazer um planeja
mento do desenvolvimento da Amazônia, par· 
ticipativo, com a informação buscada nas ba
ses, e convoquei os prefeitos, convoquei os 
governadores, convoquei as universidades, 
convoquei todos. Com ·eles, estudamos e 
apresentamos nosso PDA -Plano de Desen
volvimento da Amazônia, participativo, partinw 
do_ das necessidades do enfoque d_ado por 
n6S, na ba5e. 

Então, aí, o Federal tinha excluído o Polama· 
zônia 'e não podíamos nos_opor a lsso. Então, 
criamos as no$S_é!.S novas linhas de trabaJho, 
e que-são essas, resumidamente. 

Então, o primeiro PDA, de 85, para ser exew 
cutado até 90 ·e, depois, em 89, deveria ser 
feita a correção para prosseguir, teve, pela pri
meira vez, na Amazônia, a participação das 
bases: Das bases no sentido de que as Secre· 
tarias de Planejamento Estaduais, Prefeituras, 
Universidades, pessoas entendidas na Amazô
nia, falassem. E elas foram colocadas. 

Então, quando apresentamos, em 86, -
levamos dois anos fazendo isso - o PDA ao 
MiniStéi1o-do Interior para encaminhar ao Con
gresso para aprovação, engavetaram por aí. 

-O Plano de Desenvolvimento do Nordeste, 
que nâo -chega a -essas bases partiCipativas. 
foi aprovado. O nos_so ntio foi; está aí numa 
gaveta qualquer. 

0.-SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas, então, posso concluir que, desde a extin
ção do Polarnazônia pela área central, pelo 
poder central, fir;ou faltando uma diretriz de 
ocupação ... 

O SR. HENRY KAYATH- Centralizada. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Centiã.lizada. Sua periférica não fni aprovada. 

O SR. HENRY KA YATH - Mas nós execu
tamos. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Executaram. 

Ó SR. HENRY KAYATH- Executamos. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - En· 
tão, executaram por iniciativa. 

O SR. H_ENRY KA YATH - Por iniciativa. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passari.nho) -
Louvável iniciativa, pOrque, senão. ficariamos 
sem nenhuma diretriz, 

O SR. HENRY KA YATH - Sem nenhum 
tipo de diretriz. 
- Então, essa coerência de açào. independen

te de BrasiTia, é que permitiu apresentar os 
resultados de hoje. Porque não foi geração 
espontânea. mas porque os técnicos traba
lharam. 

É um trabalho de dois, três anos de treina· 
mente do pessoal. Como é que posSo falar 
de Curuaúna. 

A Curuaúna foi pensada em um mês. En!ào, 
tudo isso está no nosso Plano de Desenvol
vimento da Amazônia. Quer dizer, indepen
dentemente de Brasília, trabalhamos. E, por 
isso, fui irregular. As minhas irregularidades 
estão aí. 

0 SR RELATOR (Jarbas Passarinho) -E 
urna das preocupações; aqui, ê terminar essa 
fase que já provou alguma utilidade. Natural
mente que se tivéssemos chegado, aqui, à 
conclusão de que o desmatamento da Ama
zônia é de 40%, então, teríamos tido um resul
tado extraordinário no mundo Inteiro. Mas co
rno, ao contrário, números que estão muito 
próximos, inclusive, o seu, se aproxima do tra
balho final do INPE, como eles são mais mo
destos, como diz o Presidente, é que não tive
mos grande _cobertura da mídia internacional ... 

O SR. HENRYKAYATH-Porque não inte
ressa, a intenção é outra. 

--O SR. RELATOR (Jàrbas Passannho)-En
tão~ nesse caso, desejamos terminar o traba
lho da CP!, possivelmente, vamos ter que pror
rogá-lo, porque o prazo fina] é até 30 deste 
mês, com dlretrizes qUe gostaríamos de apre
sentar. Então, se tivéssemos esse seu dado 
doPDA ... 

0 SR. HENRY KA.YATH- Vot.ilhe mandar. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)·- ~
para nós, seria interessante porque, aprovado 
pela CP!, podíamos ajudar. 

O Senhor, que sei que é um devorador de 
l!vros, naturalmente conhece esse do.... _ --

O SR. HENRY KAYATH -Conheço.~ 

9 SR. RElATOR (Jarbas Passarinho). __ -
Aqui, "Os Grandes Projetes· da Amazônia". O 
coordenador é o José. Marcelino Monteiro -da 
Costa, que é ... 

O SR. Hi::NRY KAYATH -~ESc~e muito, 
fala muito. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
... mas owdu muita gente de nome. 
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OSR. HENRY KAYATH- Eu sei. 

O SR RElATOR (Jarbas Passarinho) -E 
a tónica desse livro aqui é o ataque aos gran
des projetas. E af é o _ataque à Sudam, pela 
execução dos grandes projetes. Isso tocoU 
num ponto que eu gostaria de ver mais desen
voMdo. 

O SR. HENRY KAYATH- A Fundação Ge-
tú1io Vargas foi a editora? _ 

O SR. RE.l..ATOR (.)arbas Passarinho) -
Não. Essa editora ê lá d.a_Universidade Federal 
do Pará. Núcleo de Altos E-studos da Amazô
nia. Era um núcleo muito dominado pela ~
querda, sistematicamente, nessa área. 

Então, o que me parece importante tirar 
como válidas as suas conclusões e eu lhe pedi
ria que repetisse - é a invalidação que o Se
nhor fez da acusação da ocupação pela ... 

Então, seria reaJmente importante, para nós, 
saber isso. Não podemos debitar aos projetas 
de pecuária, porque eles já estaVam proibidos 
de se fazer na flor~sta e, mesmo as anteriores, 
obrigavam a ter 50% da área permanente
mente florestadas, o Senhor sustenta, tam
bém, que essa não terá sido uma critica justa, 

O SR. HENRY KAYATii -Justa. Carol Por
que, na questão da pecuária na Amazônia, 
preciso ver um detalhe importante que muita 
gente esquece. O investidor, a iniCiativa priva
da. o empresário, não vai investir pai-a perder 
dinheiro. Então, se ele vai para uma floresta 
e pretende derrubar a mata para transformar 
em pasto, ele já fez seus cálculos, já vériflcou 
que, e-conomicamente, é melhor aproveitar a 
Boresta como floresta dO que transformá-la 
em pasto, 

Evidente que, na grande rodovia da Belém
Brasília, na grande rodovia da PA-150, por 
causa da penetração dessas estradas. eles tive-
ram condições econômicas de transformar, 
aqui e ali, florestas em pastos. Tiveram condi
ções de fazê-lo. Mas essa não é a regra. Eles 
buscaram o quê? Os campos_ naturais. Eles 
procuraram os cerrado&, porque, do ponto de 
vista económico, era melhor ter isso do que 
fazer derrubada. O custo era rrienor. E derru
bar uma floresta para fazer um pasto ... · 

O SR. REU\TQR {Jarbas ~assMnho)- É 
um custo a mais na produção. 

O SR. HENRY KAYATH- A mais. Não é 
possível. Então, _é inconcebível que alguém 
insista em dizer: vai derrubar a floresta para 
fazer um pasto, porque o custo econôrnlco ... 
É dizer que os nossos empresários não sabem 
calcular, não sabem fazer uma soma. É evi· 
dente que na PA-150, Belém-Brasília, aconte
ceu Isso_ circunstancialmente .. Mas essa não 
é a regra, a verdade é essa 

O SR. REl-ATOR (Jarbas Passarinho) ,
Sobre essa conclusão que eles tiram no NAE 
- NAE é o Núcleo de Altos Estudos da Ama
zônia -o que o senhor diria sobre a conclu
são que eles tiram de que, enquarltO os gr~
des projetes deram pequeno retomo, que o 
retomo é maior, um retomo desejado, em cria
ção de renda, criação de empregos etc., a 

~L_--~ 

partir . dos pequenos e médlos projetes que 
a Sudam tem financiado. Será verdade isso? 

O SR. HENRY KAY!\TH...:. Não. É verdade 
no seguinte sentido. 

O SR. RELATOR (JarQas PassarinHo) --Afl.
terlor. 

O SR. HENRYKAYATH-0 modeloobrasi
leiro era um n1odelo -exPortador. O inodelo 

- amazónico também integiou-se nesse mode
lo_:e~dor. 

O SR. REl-ATO!' (Jarbas Passarinho)- E 
o exportador pennanece. 

O HENRY KAYATH- Permanece. T'mha
mos que fazer t:XPOrtação a todo custo. Então, 
quando assumi, em 85, a Sudam, mandei fa
zer, tive uma análise desse estilo, e. encontrei 
o segUinte: os tais grandes projetes. de uma 
tota1ldade de 1.018 projetes que existiam na 
época: em que assumi, apenas200 eram gran
des--projetos;-oitocent® não eram grandes 
projetas. Oassifiquei oomo médios e peque
~ projetos. Então, era dai muita responsa
bilidade a 200 projetes, como· responsáveis 
pOi'- tOdaS essas acusações. em toda a Ama
zônia. 

Em terrilos finariceiros. na época, tinha 400 
milhões de cruzados, como rentabilidade do 
Finam;-para esSes granâes projetes. Oitenta 
por cento _eram art 18 e re:cebiam 320 milhões 
de cruzados s6. Então, o malefício desses 
grandes projetes, com a ajuda da Sudam, não 
passava de 300 milhões_ de. cruzados e 100 
milhões para médios e pe~enos. · 

Então, não vejo como colocar essa acusa~ 
çã~ quando ela é desdobrada. Se a gente 
vai de~regar essa informação, a gente passa 
a ver numeres dessa ordem. Que grande pro· 
jeto é? O Jari é um grande projeto? O Jari, 
que digo, Grupo Antunes é um grande pro-
jeto? . 

Então, os 800 projetes pequenos e médios 
da Sud_am realmente geram mais mão--de-o· 
bra, mais intemalizam. os efeitos do que oS 
grandes projetes. · 
-_Então, quando falo de. modelo exportador, 

é porque os benefícios dos grandes projetas 
não são intemalizados na medida dos médios 
e pequenos. Mas não significa que não deve
mos ter tarQ9é:m grandes projetes, mesmo 
com um modelo tecnológico. 

Como; por exemplo, fazer uma exportação 
de dendê em pequeno projeto? Não existe, 
Como fazer celu1ose em pequeno projeto? Co
mo?"_Temos que fazer grandes projetes. 

o sR: RELATOR (Jarbas Passarinho)- o 
projeto do Senador Almir Gabriel não _é ... 

O SR. HENRY KAYIÍTH - Ele é médio, 
é niédio e pequeno. S. ~ que não o ouça, 
porque diz qu,e é grande; mas é pequeno. 

O SR. PREsiDE~E (Leopoldo P~res)
Mas pode haver pequenos projetos_de plantio 
de dendê? 

O SR. HENRY KAYATH- Pode, mas agre
gados a wna indústrici, porque sozinho não 
seria económico fazer. 

O SR. REl-ATOR (Jarbas Passarinho) -
Agora, chegamos exatamente nesse ponto. O 
Dr. Alvim, que é um homem que_ tem um 
clllTÍcu1o muito rico, mas é um homem muito 
polêmico, fez, aqui, uma eposição que foi con
siderada brilhante por todos nós e mostrou 
diversos tipos de vocação que a Amazônia 
deveria ter. Ele insistia muito nurria, numa des
sas vocações, fazendo comparação com a Ma· 
lásía, enquanto a Malásia, comparativamente 
erri superfície conos_co, com a Amazônia, é 
muito menos, ela faz uma exportação que, 
hoje, é um modelo exportador. Ela exporta, 
em grande quantidade, o dendê, o cacau. Não 
me lembro de outras espécies que ele citou. 
Seringueira 

Então, ele acha que é tolice se pretender. 
impedir que se fizesse um aproveitamento 
consorciado da silvicultura. aproveitando a se
ringueira natural, aproveitando a castanheira, 
as plantas medicinais, enfim, o que há .dentro 
da Aoresta e, com isso, fazendo consórcio 
com a plantação de cacau, plantação de den· 
dê, etc. Seria essa um~ vqcaçã.o natural, ~m~ 
bém da Amazônia, uma vez que o Senador 
Nabor Júnior salientou a sua colocação de 
madeireira, floresta], de madeireira. 

O SR._HENRY-kAYATH--=::- Aí, precisa que 
fique bem esclarecido. _ 

A Malásia, com __ todo. ess_e p~tenciaL deu 
uma lição ao MW1do de como aproveitar racio
nalmente o seu território e o fez de uma ma
neira brilhante, mas se esgotou. Ela não t~m 
mais condições de exportar, de expandir e a 
demanda mundial está crescendo. Onde bus
caressadife~ça entre a demanda e a capaci
dade da Malásia e os preçoS dela? COmo ela 
fez. tudo oom tecnologia avançada, os cusf".os 
operacionais da Maláª-ia são baixos. Os CL\stoS
de qualquer outra região são mais caros. ~
tão, a competição internacional do mesmo 
produto o restõ do MundO perde para'a Malá
sia, mas a sua capacidade de expansãO -aCa
bou. A Malásia não pode mais ir além do que 
está produzindo agora. Onde buscar essa dife
rença entre a demanda_ e a_ capacidade da 
f'or\alásia? Buscar nas outras regiões tropicals 
úmidas que é a nosSa. 

Então, cabe perfeitamente bem que o Brasil, 
que a Amazônia ocupe em produzir os produ
tos semelhantes ao da Ma1ásia, com uma tec-

--nologia adequada à Amazônia. Então, nessa 
questão adequada à Amazônia como seria? I 

Consorciar com plantas nativas? Fazer a coisa li 

exótica? É, mas em que regiões? Falta esse 
estudo de informações que não temos. Por 
isso que digo; a Malásia fez a coisa racional 
tecnologicamente; levou anQS estudando seU 
solo e zoneando corretamente. A produtivi
dade dela é muito boa. Nós ternos essa infor
mação? Não temos. Tem os que chegar lá, 
para fazer ... 

O SR. REl-ATOR (Jarbas Passarinho) -O 
senhor conhece -o_levanta_m_e:rlto da -Einbrapii? 

OSR.HENRYKAYATH-Tenho. Esse que 
mostrei aí é um deles, da Embrapa. 

As aptidões do solo existem no gera1; r:to 
particular, no especifico, se eu chamar_ um 
!_vestidor e dis.ser a ele: "vai plantar dendê nesta 
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regiifo da Embrapa, ele vai ter de fazer outra 
análises de solo para ver, dentro daquela faixa, 
onde é que está o mais adequado para ter 
melhor produtividade para t.Ima competição. 

Então, essa questão de dizer se é consorciar 
com plantas nativas ou fazer florestas homo-
Qbleas ou não, isso vai depender ainda de 
um estudo te.cnol6gico a ser feito. 

Então, quando ele fala que a vocação tem 
de ser do consórcio, tUdo bem, mas em que 
região? Em que local? Estamos fazendo, lá, 
no Pará. na região do Xingu, está havendo 
consórcio de cacau com cupuaçu. Estão fa
zendo agora o da seringa com o cacau. Mas 
sio experiências Isoladas, em termos de ma
croeconomia, temos que pensar mais um 
pouco; não temos as informações b.áslcas. Is
so que está faltando. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Presidi uma Mesã. aqui, na semana passada, 
o Instituto Latino-Americano do Senador e ex
Governador Franco Montoro, e vi vários paine
listas ou conferencistas, um deles um Doutor 
indiano, não guardei o sobrenome, que foi 
Secretário do Meio Ambiente, no Governo 
Franco Montoro, em São Paulo, e teve a gran
de conquista de despoluir Cubatão. Esse ho
mem, na cadeira em que o senhor está aí, 
00 momento, levantou uma tese que tive que 
contestar depois, porque ele, com a maior vee
mência, dizia que não podemos e não deve· 
mos de maneira nenhuma, e até usou o advér
bio nunca, nunca abater a floresta, que a flo
resta deveria ser floresta, permanecer comó 
floresta, e não deveríamos ter nenhum tipo 
de atividade agrícola, pecuária, madeireira e 
manter apenas a floresta. 

Então, rebati isso. Como ele também disse 
que era uma invenção de patrlotada, tinha a 
questão de falar de pressões internacionais 
ou, sobretudo, internacionalização da Amazô
nia. Pedi a ele, então, que me respondesse 
o que ele achava, diante desse princípio, da 
declaração do Presidente da França, o Senhor 
François Mitterrand, de que países que dis
põem de florestas úmidas, equatoriais úmidas, 
e o Brasil dispõe da maior, devem compreen
der que a sua soberania, sobre essa área, deve 
ser relativa. Então, à luz do Direito Interna
cional Público, eu perguntava o que era sobe
rania relativa? E a· colocação dele, do ponto 
de vista, portanto, de exploração da madeira 
e de exploração da área, seria exatamente a 
de congelamento da região. 

O SR HENRY KAYATH -Tomá-la into
cável. 

OSR. RElATOR (Jarbas Passarinho)-En
tão, isso é que ele chama aqui nesta CPl de 
preservar, diferente do conservar que o senhor 
deu uma outra conotação, porque o conservar 
aqui dito por outros técnicos seria uma fonna 
de explorar a região de maneira auto-susten
tável. 

O SR HENRY KAYATii- Não destrui-la. 

O SR. RELATOR (Jarbas Pass.arinho)- Es
sa tese, naturalmente, conta com a sua com
pleta discordância. 

O SR. HENRY KAYATH- Eu teria uma 
pergunta; ele conhece a Amazônia? 

O SR. REI.J\TOR (Jarbas Passarinho) -
Não sei, mas alguns, pela mão do Sting foram 
a AJtamira. 

O SR HENRY KAYATH- A colocação que 
ele faz é de quem nunca andou na Amazônia 
e se andou não compreendeu a Amazônia. 
Ei.J basicamente começaria por aí porque não 
sei, se ele não foi, conhece a Amazônia por 
livro, evidente que ele não vai poder dizer. 

O SR. RJ;:LATOR (..farPas Passarinho)- Te
nho a impressão, Sr._ Presidente, que estamos 
concluindo e faria só -mais uma pergunta que 
já está praticamente_ respondida quando eu 
disse que estamos visando obter o balanço 
das diversas estratégias de ocupação da Ama
zônia. Antes da SPVEA. o Polamazônia e de
pois do Polamazõnia. As respostas do Dr. 
Kayath já são, para mim, satisfatórias. Agora, 
com a experiência dele gostaria de ter a opi
nião do Dr. Kayath sobre alguns pontos. Esse 
primeiro, os ecologistas que eu chamo prati
camente xiitas da ecologia e querem conter 
a Amazônia preservada e, portanto, intocada, 
alguém falou na combinação da silvicultura 
com espécies adequadas e a polêmica sobre 
a pecuária que foi também agora aquijá objeto 
de esclarecimento. 

A pergunta final seria se o Dr. Kayath conhe
ce_ o zoneamento proposto pelo Ecologista 
Paulo Nogueira Neto, eu achei muito simplista. 
De aJgum modo, ele que me perdoe, que ele 
dividiu a Amazônia em três partes iguais, lem
brou-me aquela história do Anatole France 
falando que havia um cidadão que julgava o 
melão a maior invenção de Deus porque __ os 
gomos já eram preparados equitativamente 
para cada um. Então, daí dividir a Amazônia 
em três partes iguais, duas ele mantinha em 
parques, parques nadonals, outra seria silvi
cultura exclusivamente e uma terceira que, 
com certa resistência, ele admitira ser agri
cultura. 

O senhor mostrou num dos slides, numa 
das transparências, determinados parques. 
Gostaria que renovasse isso, porque se aquilo 
é- prOposta que se articula com os parques 
nacionais que já foram cri~ dos antes ... 

O SR. HENRY KAYATH- Articulam-se. 

O SR. REI.J\TOR (Jarbas Passarinho)- E 
essa propOsta em que pé está? 

O SR HENRY KAYATH- Foi encaminhada 
e está perdida aqui em algum·Iugar de Brasília, 
não sei, não há como acompanhar. Aqui se 
perde e não conseguimos seguir o caminho 
dele. 

o-sR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Ainda bem que não é no Congresso que tam
bém costuma ... 

Vejamos se nessa síntese eu estaria correto 
com o seu pensamento. 

O Sr. -dá importância que haja uma incorpo
ração ·da Amazônia ao todo da economia na
cional, primeiro partindo do princípio de que 
o projeto deve vir dela para o poder central 
e não ao contrário? 
__ QSRHENRYKAYATH-Exatamente,cor
reto. 

O SR. RELATOR (Jaróas Passarinho)-Se- · 
gWldo, que nessa ocupação da Amazônia em 
caráter de projeto de des_envolvimento,- pode
mos combinar pecuária, em determinadas 
áreas, principalmente as áreas de_ sua vocação 
natwal, agricultura, silvicultura e exploraçã_o 
florestal? 

O SR. HENRY KAYATH- Exploração flo· 
resta1 do tipo extrativismo e plantas medici
nais. 

O SR RElATOR (Jarbas Passarinho)- O 
extrativismo seletivo? 

O SR. HENRY KAYATH- O extrativismo 
seletiv~,_ oleaginosas, frutos, tudo isso. 

0-SR. RElATOR {Jarbas Passarinho)- E 
que é_aqui também, tivemos aqui uma posição 
contrária dos.xiítas, aliás, parecida com ela, 
é que se deferideu aqui, especialmente o con~ 
ferencista do Acre, que tem um número dife
rente do seu como o caracterizamos, o seu 
Chega a 5% e o del~ chega a 7, mas com 
variações diantrópicas, ·também. Ele defendia 
o princípio de que um hectare de floresta man
tido exclusivamente na silvicultura, quer dizer, 
explorando a seringueira, castanheiras, plan
tas medicinais, seria mais lucrativo que fazer 
a pecuária ou fazer agricultura ... 

O SR. HENRY KAYATH- Mais do que a 
pecuária, com certeza, mas aí tem que ver 
a natureza do solo, que tipo de agricultura, 
que tipo de hectare extrativo está fazendo. 
Agora, em qualquer circunstância, a pecuária, 
em termos de floresta, é inferior ao que a flo
resta pode dar economicamente. Agora, entre 
agricultura e floresta vai depender da ryatureza 
da agricultura e da estrutura da floresta. Agora, 
em qualquer circunstância, pecuária -é sempre 
inferior. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Sr. 
Presidente, acho que o relator está bem infor
mado e agradece muito a contribuição muito 
valiosa do Dr. Kayath. Não é nenhuma surpre~ 
sa porque conhecemos a quali~ade intelectual 
e o sabei do Dr. _Kayath, de maneira que ape
nas pediria que- puâés5emos tirar partido de 
alguma dúvida posterior que o Dr. Kayath pu
desse ainda me responder alguma consulta. 

O SR. HENRY KAYATH- Com prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Está encerrada a reunião. 

(Levanta~se a reunião às 12 horas e 
48 minutos.) 

i 
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SENADO FEDERAL 
Comissão Parlamentar de Inquérito 

destinada a apurar os conflitos de terra 
existentes no País. 

3' Reunião, realizada 
em 7 de junho de 1989 

Aos sete dias do mês de junho do ano de 
m~ novecentos e oitenta e nove, às dez horas 
e quinze minutos, na Sala Ílúmero quatro, Ala

·Senador Nilo Coelho, Senado Federal, presen
tes os Senhores Senadores Odacir Soares e 
Leite Chaves, reúne--se a Cõinissão Parlaffien- · 
tar de Inquérito destinada a "apurar os con
ftftos de terra existentes no País". 

Deixam de compare_cer, por motivo justifi
cado. os_ Senhores Senadores' Aluízio Bezerra, 
Severo Gomes, Mansueto de Lavor, João Me
nezes, Teotónio Vilela Filho, Jamil Haddad e· 
Carlos Patrocínio. 

Comparecem, ~jnda, os Senhores Senado
res Meira Filho, Nabor Júnior, Olavo Pires, Ra
chid Saldanha Derzi e Deputados José Dutra, 
Freire Júnior, NaphtaliAlves de Souza, Arnaldo 
Morais, Luiz Soyer, Sadle Hauache, Paulo Min
carone, Eliel Rodrigues e Nelson Sabrá. 

' Havendo número regimental são abertos os 
trabalhos pelo Senhor Presjdente, Senador 
Odacir Sã ares, qli"e ··soUcita,. nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reu
nião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente esclarece 
que a presente sessão destina-se ao depoi
mento do Doutor Írjs_ Rezende, Ministro da 
Agricultura, convidando-o para torrlar assento 
à Mesa. 

Após o juramento, o Senhor fris Rezende 
inicia sua exposição, anaHsando a questão 
agrária no Brasil e a crescente concentração 
da propriedade da terra. Aborda os aspectos 

social, económico e polLtico gerados pelo qua
dro fundiário atual. Explica, também, a ação 
governamental na modificação_ da estrutura 
fundiária brasileira, através do Programa Na
cional de Reforma Agrária. 

No período das interpelações, usam da pa
lavra os Senhores Senadores Leite Chaves, 
Relator da matéria, Olavo Pires e Deputados 

-Arnaldo Morais e Luiz Soxer. 
Finalizando, o Senhor Presidente agradece 

a presença do depoente, enfatizando que, o 
mesmo, trouxe valiosos subsídios aos traba
lhos deste Órgão Técnico. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, H~lena lsnard Af;
cauty SarreS dos Santos, lavrei a presente~ 
que, lída e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e irá à publicação, juntamente 
com o apanhamento taquigráfico dos deba:tes. 
Senador Odacir_ S®res, Presidente. 

ANEXO A ATA DA 3• REUNIAO DA 
COMISSÃO-PMLiWENTAR DE INQUÉ
RITO DESTINADA A APURAR OS CON
FLITOS DE TERRA EXISTENTES NO 
PAIS, REAlizADA EM 7 DE Jdf;ifobE 
1989,As lO HORAS E l5MINUTOS, DE
POIMENTO DO DOUTOR ÍRIS REZEN-
DE. MINISTRODAAORICULTURA, QUE 
Sé PG<!UCA COM A DEWDA AUTOR/
z-19\0 DO SENHOR SENADOR ODA
C/R SOARes, PRESJDêJYTE DA COMlS-
&\0. . 
Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Presidente: Senador Marlsueto de 

Lavor 
Relator. Senador Leite Chaves 
~fntegra do ~panhamento taquigráfic_o) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- De
claro aberta a reunião da Comissão Parlameri· 

tar de Inquérito, c_riada através do Requert
mento n9 228, de 1988, de autolia do Sr. Sena
dor Leite Chayes, com a finalidade de apurar 
ris conflitos de terra ocorrentes Jio País. 

Já está presente, S. EX!' o: sr: Ministro Íris 
RéZende, da Pasta da Agriculti.!ra que será o 
primeiro depoente dessa CP!. 

COOvido S, Ex" a tomar assento à Mesa. 
(Pausa.) 

De acordo com o art 58, r_39 da- Constt~ 
tuíÇão desejo enfatizar _a _importância das Co
missões Parlamentares de Inquérito, que terão 
poderes de investigação próprios das a_utori
dades judiciais, além de outros previstos nos 
Regimentos das respectivas Casas. Serão cria
das pela Câmara dos Deputados e pelo Sena
do _FederaL em conjunto ou separadamente, 
mediante requerimento de um te-rço de seus 
membros, para apuração de fato determinado 
e por prazo certo, sendo suas conclusQes, se 
for o caso, encaminhadas ao Ministédo Públi

. co, para que promova a responsabilidade cM1 
ou crlmínal dos infratores. 

É- desnecessário enfatizar o alcance e os 
objetivos desta Comissão Parlamentar de In
quérito que tem, corno objetivo - como jâ 
foi âito - apUrar os conflitos de terra_ ocor
rentes no Eaís. 

Decidiu a ComisSão solicitar o depoimento 
do MiriíStrO Ú"is Rezencfe; iriaügurando os nos
sos trabalhos, pela Importância não apenaS 
de S. ~ mas, também, da Pasta que ocupa 

- neste momento que, inclusive, tem subordi-
nado à sua atuaçã-o; hoje, o Instituto Nacional 
de Reforma Agrária-Incra. 

Solicito à S. Ex", o Sr. Ministro Írj;:; Rezende,_ 
que proceda ao juramento de praxe. 

Convido a todos Os- presentes .,. se levan
tarem. 
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O SR. MINISlRO ÍRIS REZENDE - 'juro, 
sob palavra de honra, dizer a verdade do que 
souber e do que me for perguntado." 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -,
Concedo a palavra ao Sr. Ministro Íris Rezende, 
para proferir o seu depoimento .. 

O SR. MINISTRO !RIS REZENDE- Dignis
simo Presidente çlesta Comis_são_ Parl~me!:ltar 
de Inquérito _sol:;lre conflitqs Agrários, Senador 
Odacir So.ares;_ digníssimo R~lator, Senador 
Leite _C_haves, Exm'~~ Srs. ·senadores; Exm"' 
Srs. Deputados; Sr"' e Srs. 

No Brasil, a expressão "conflitos agrários" 
tem sido usada para rotular situações das mais 
beterogêneas no meio rural, desde os simples 
6tígios entre pequenos proprietários a respeito 
dos limites das suas propriedades, até situa~ 
ções estruturaJmente conHitantes, marcadas 
pela permanente tensão entre grandes pro
prietários e colonos, em tomo do uso e da 
posse da terra. E é este segundo, o mais grave 
sentido da expressão "conflitos fundiários", 
que é o tema desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito. 

Assim entendidos, os conffitos da terra ocor
rentes no País são fruto de um quadro agrário 
agravaqo por séculos de injustiças na distri
buição fundiária. Além disso, é preciso que 
se entenda que tais _c_onflltos não se limitam 
às violências e mortes acorridas nos campos, 
pois seus efeitos perversos alcançam e afo
gam as cidades, onde tomam a forma da su
perpopulação, do subemprego e desemprego 
que agravam a marginalidade e a Violência 
urbana. 

Deste modo, importa analisar os conflitos 
da terra desde a perspectiva mais genérica 
da questão agrária que os tem determinado. 

A estrutura fundiária, no Brasil, sempre se 
caracterizou por ter um elevado grau de con
centração. 

Façamos um pequeno exame desta ques
tão nesses últimos anos: 

- em 1960, as pequenas ·propriedades 
com até 100 hectares, representava 90% do 
número_ de imóveis _rur&ls e ocupavam 21% 
da área total. Enquanto isSO,- as grandes pro
priedades com mais de 10.000 hectares que 
representavam, apenas, 0,05% do número de 
imóveis rurais; ocupavam 16% da sua área 
total; 

-em 1985, contudo, vinte e cinco anos 
após, as grandes propriedades, com mais de 
10.000 hectares, aumentaram a sya partici
pação tanto no número de imóveis (de 0,05% 
para 0,1%) como, também, na área ocupada 
poreles(de 16% para24%). 

É preciso salientar que a deterioração do 
quadro fundiário do Pais, com a crescente 
concentração da propriedade da terra, não re
presenta só, nem principalmente, uma degra
dação no âmbito da justiça soda!; constitui, 
na verdade, e antes de mais nada, um pro
cesso de subutilização progressiva da terra e 
do trabalho no meio rural. 

Existe, é necesSário que se diga, uma cOITe
lação inversa entre o tamanho dos imóveis 
rurais e o grau de exploração da terra. Ou 

seja, quanto maior a área dos imóveis, menor 
tende a ser a parte exploi'ada da terra. Confor
me se evidencia. nos imóveis, com menos 
de 100 hectares, a área efetivamente explo
rada representa 57,2% da área total. Já, nos 
imóveis com mais de 10.000 hectares, a parti
cipação da área explorada sobre a área total 
é de apenas 21,9%. 

Há ainda uma c.orrelaçao inversa entre o 
tamanho dos imóveis rurais e o grau de_ utiliza
ção da força de trabalho. Ou seja, quanto 
maior a área dos imóveis, menor tende a ser 
o emprego relativo de mão-de-obra. Nos imó
veis, com menos de 100 hectares~ existe uma 
pessoa ocupada para cada oito hectares. _Nos 
imóveis, com mais de 10.000 hectares, há 
wna pessoa ocupada em cada 898 hectares, 
ou seja, cem vezes mais de área. Por esta 
razão, os imóveis com menos de 100 hectares, 
que possuem apenas 14,4% da área total, são 
responsáveis pelo emprego de 67,1% do total 
das pessoas ocupadas na agricultura e os imó
veis com mais de 10.000 hectares, que pos-o 
suem 24% da área total, são responsáveis, 
apenas. por 1% do total das pessoas ocu
padas. 

Os impactos negativos gerados pelo quadro 
fundiário não se limitam aos aspectos aqui 
assinalados. Podemos afirmar que o problema 
fundiário, se não é o principal problema eco
nómico ou social, certamente é aquele_ que 
tem os maiores e os mais graves desdobra
mentos sobre a estrutura social do País: 

-No aspecto_ social, as seqüelas indese- · 
jáveis provenientes do atual quadro fundiário 
se manifestam, inicialmente, no meio rural e 
se desdobram, em seguida, para o meio wba
no. No meio rural, com efeito, geram o subem
prego ú:ÍorqUe õ latifúndio explora com menor 
intensidade o_ fator terra}.- O subemprego e 
a prõbreza geram, por sua vez os fluxos migra
tórios em direçáo às cidades. Pudemos obser
var;·naS·auas últimas décadas que, enquanto 
a populaÇão do Brasil crescia a taxas em torno 
de 2,7% ao ano, a sua população rural aumen
tava a taxas em torno de 0,6% ao anO. O 
excedente do meio rural emigrava para os 
grandes centros wbanos que, durante esse 
perfodo, experimentaram taxas de crescimen
to dmográflco· superiores a 4% ao ano. Escla
reça-se, também, qUe os impactos sociais_ ne
gativos, provocados pelo quadro fundiário, vie
ram embutidos nesses fluxos migratórios. De 
um lado, o crescimento desmesurado da força 
de trabalho, gerando subemprego e, conse
qüentemente, a pobreza urbana e, de outro 
lado, o inchaço repentino das ddades, geran
do aumento das demandas da população de
sejosa dos serviços sociais básicos. 

No nível económico, essas seqUelas decor
rentes do quadro fundiário se manifestam, no 
meio rural, pela subutilização dos fatores de 
produção terra-trabaJho e, por via de conse
qüência, na formação de um excedente agrí
CQ!a abaixo das suas potencialidades e na re
duçãQ da sua capacidade de investimento. No 
meio urbano, pela elevação do custo de vida, 
pressionando salários e custos industriais e 
pela redução da demanda dirigida ao setor 

indUstrial. Observe-se que os Impactos sociais 
e económicos se interligam: o aumento das 
demandas da população urbana por serviços 
sociais básicos pressiona o orçamento do es
tado e contribui para o agravamento-do-déficit 
público, que já se tornou crôniCo. A pobreza 
rural e urbana contribui para o porte acanhado 
do mercado conswnidor brasileiro. 

Deste modo, os malefícios advindos do 
atual quadro fundiário acabam, infelizmente, 
alimentando problemas maiores e rnais pre-
sentes no dia~a-dia do País. 

Cómo exemplo temos_ a violência urbana 
e o declínio da qualidade de vida nas grandes 
cidades, as quais, são fruto da explosão demo
gráfica, do desemprego, da pobreza e da inca
pacidade _do p·oder público em atender às de
mandas, crescentes por infra-estrutura e servi
ços sociais. Por outro lado, temos a estag
nação econõmica ou, pelo menos. o cresci
mento da economia a taxas inferiores às suas 
reais potencialidades, em função d_a- conten· 
ção das demandas para consumo. e investi
mento e, finalmente, a própria inflação, exacer
bada pela elevação do custo de vida pelo défi-
cit público. · 

R- Plano Nacional de Reforma Agrária 

Desde a década de 60; os goverilos brasi· 
lejr_os_ vêm fazendo_ diversas tentativas no sen
tido de modificar a estrUtura fundiária. Entre 
as referidas tentativas, deve ser ressaltada a 
aprovação do estatuto da terra, em 1964. Mas, 
na prática, estas tentativas se traduziram, basi
camente, em ações paliativas voltadas para 
a colonização e à regularização fundiária. 

Assim, o Plano Nacional de RefonnaAgrária 
- PNRA. lançado peJo Governo José Samey, 
em 1985, representa, na verdade, a primeira 
ação governamental para intervir, com profun· 

- didade e com consistência,. na modificação 
da estrutura fundiária brasileira 

Esse plano baseia-se em objetivos de natu· 
reza soda!, económica e politica. 

No aspecto social, o Plano tem duas metas 
principais: 
~Promover a distribuição maisjl;lsta da ter

ra, e 
-Gerar oportunidades de emprego no 

campo. 
No aspecto econômico,_ os objetivos são: 
-Explorar a área aproveitável e_não utiliza

da dos latifúndios; e 
-Aumentar a produção de alimentos. 
No aspecto político, enfim, os objetivos prin

cipais do plano são: 
Mudar as relações de poder no campo; e 
- Democratizar o acesso à propriedade da 

terra. 
A grandeza dos objetivos que nortearam a 

concepção desse plano explica a ambição das 
metas nele determinadas: Desapropriação de 
43,1 milhões de hectares de terra e a_ssenta
mento de 1 milhão e quatrocentos mil famílias. 

A implementação do Plano Nacional de Re
forma Agrária é um desafio· que tem exigido 
um grande esfoíço do Goverilo. De' um lado, 
havia a princípio uma grande expectativa da 
sociedade civil, em geral e, de mOdo especial, 
dos setores ligados aos trabalhadores rura~; 
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de o_utro lado, o Governo nao se achava devi
damente aparelhado para, em prazo relativa
mente_·curto, responder àquelas expectativas, 
dentro de uma linha de c._omportamento com
patível com ·as diretrizes e objetivos do próprio 
plano. 

O desaparelhamento institucional do Esta
do, unido às pressões externas do movimento 
social, fez com -que as primeiras ações concre
tas do Governo fede_r~ no campo da reforma 
agrária fossem essencialmerite "emergen
dais". 

É ·necesSário enfátiiâr q'tie este contexto 
comprometeu os primeiros passos da reforma 
agrária, que se caracterizaram_ pela_ pulveriza
ção espada! das aÇõeS Qovemarnentais sobre 
todo o território ftadOnãl; áreas desapropria
das, em geral, sem o tamanho suficiente para 
permitir a criação- de projetas de assentamen
to dotados de uma el?<;ala mínima de produ~ 
ção; resistência dos proprietários às desapro~ 
priações; e' o surgiinC:hto de óbices na viajudi~ 
ciária. ' · · · 

No entanto, cqm o tempo, o GoVemo-Vein 
buscando soluções práticas para a execução 
da reforma agrária e implantando rotinas ope
racionais nos processos de desapropriação e 
de criação de projetas de as_s.entamento c_om
pativeis com as necessidades e possibilidades 
da atual conjuntura. 

Malgrado as dificuldades encontradas para 
implem-entar o Plano Nacional de Reforma 
Agrária, não cabe dúvida de que o balanço 
dos resultados alcançados nestes quatro anos, 
é decididamente significativo conforme pode 
ser jnferido nos seguinteS dados: 

1. Desapropriação de Terras 
-Foram assinados pelo Presidente daRe

públlca 613 decretos, declarando de interesse 
social 4,4 milhões de hectares. 

-Existem ainda em tramitação, mais de 
500_ processos envolvendo a desapropriação 
de 4 milhões de hectares adicionais. 

2. Assentamento de Famílias 
-Foram instalados, até agora, 444 proje~ 

tos de assentamento, nos quais se acham as-
sentados 81 mil famílias. 

-Existem outras áreas já deçla_radas de 
interesse so_cial, mas que ainda não têm pro~ 
jeto de assentamento aprovado, as quais per
mitirão o assentamento de mais 55 mil famí~ 
lias. 

-Nas áreas com processos de desapro
priação em tramitação, teremos o assenta~ 
mento_adicional de 120 mil famílias. 

-Implantação do Procera - Programa de 
Crédito Especial parã -a- reforma agrária em 
381 projetas de assentamento. Este Piogra
ma, oferece recursos de custeio e investimen
tos para os trabalhadores assentados. 

3. Oub'as Metas Alcançadas 
af Colonização: O Governo vem prestando 

assistência e apoio às 79 mil famí1ias de traba
Ihadares rurais instaladas em projetes de colo
nização criados em governos anteriores e que 
se encontravam praticamente abandonados. 

b) Regularização- Fundiáriá: 
-discriminação ·de 2,5 milhões de hecta

res; 
--arrecadação de 2,2 milhões de· hectares; 

~ JitulaçãO d~ 4,2 milhõ_e,s d~ hec'utres, ten~ 
·dO si9o ~pedidos. cerca de 42.000' docUmen
tos de titulação, dos quais 22.661 são títulos 
de propriedade rural, abrangendo uma área 
total de 2,5 milhões de hectares. 

c) Açao fundiária dentro do Progr'ama de 
Apolo ao Pequeno Produtor Rural do Nordeste 
,-P•pp (rogião Nordeste):. , , 

-·di~criminação de 5,4 milhões de hecta-
res· · · · · · · · · -- · -· '·· · - · 
_ . ..:...cad.astr;;:~.mento de 8,4 milhões·de'hec~ 
tares. . . ' . 

O Plano Nacional de R~foima Agrária tem, 
porém;· um significado qu.e vai muito além 
do que pode ser retratado nestes_ números 
relativos à sUa realizaçãn. É o significado de 
ter rompido pret;oftceitos ,e. barreiras ideoló~ 
gicas que sempre di~cultaram, qualquer tenta~ 
tiVa de reforrri.ulaç~O fJJJ;"tdiárja no País. O Oe
vemo do Presidente José Samey tem assim 
o grancje mérito de ter arrancado a questão 
agrária do âmbito dos -conflitos e das di seus-

-sôes_acadêinicas, para 'tratá-la com ações 
ConCretaS de desapropriaçOes e assEmtamen
tos que hoje estão presentes em todos_os esta
dos brasileiros. 

É interesSante recordar que' há cinco anos 
quem falasSe eni i-eíclrina "a.Qiáiiéi estava poSsi
velmente jâ marcadO como E:xir€ffiista, como 

--elemento· desinlegrador di:J. 'paZ social Hoje 
a Sddedade aceita Plenamente o -Programa 
Nado na! da Reforma- Agrária. A Assembléia 
Nacional CohStitUinte quando- da· votação da 
Cohstituição estabeleceu itens ínlportantes 
qu:e réprêsêtltarh a mola mestra da execução 
da reforma agrária no Pa!s. · · 

m-SituaçãO Atual dos Conflitos - - . . . . . . . 
-As ações governamentais de desapro

priação e instalação de projetas de assenta~ 
menta por todo o País, especialmente nas 
áreas de maior tensão, têm apresentado resul
tados altamente positivos na solução de anti~ 
~os conflitos e, conseqüentemente, na redu~ 
çáo do número _de mortes causadas por tais 
li"ligios. 

- Cumpre _esclarecer que no ano de 1986, 
quando efetivamente foi iniciado o Programa 
Nacional de Reforma Agrária, registrou~se em 
todo o Brasil a inacreditável cifra de 298 mor
tes violentas no campo. Este número foi redu
zidoa243, em 1987,epara 124,no ano passa
do. Embora o registro destas mortes continue 
apontando números alarmantes, é importante 
notar que eles mostram uma tendência de 
~edírtio constante deste macabro índice com 
o qua] se--habituou a me"dir ã viOlência ruraL 
Assirri é que do_ trágico recorde de 178 vítimas 
fatais registradas no primeiro semestre de 
1986, _este numero caiu para 146 em iguaC 
período de 198_7; para 62, nos primeiros seis 
meses de 1988 _e, noS" prirrieiros cinco meses 
deste_ ano, ficou reduzido a 12 óbitos. 

A nítida. relação entre as ações da reforma 
agrária e a contenção da violência_ ru_rÇ3l_pode 
ser constatada ao analisarmos daàos relativos 
ao Estado do Pará, onde a jnstalação de 33 
projetas de assentamento, com área de 338 
mil hectares, abrigando 17.277 familias de tra
balhadores rwais extinguiu os princiP.ais foc~ 
de conflitos. Como reflexo direto destas ações_ 
podemos constatar que o núm_ero -de mortos 
rios conflitos agrários paráenSes· caiu de 65, 
er;n 1987, pára 22, rio ano passado. 

Igual coi).Stataç_ão pode' ser feita· no Nor
deste, onde· a Governo de'sapropriou 1 ,2 mi
lhão de hecta~es e ~!ou 158 prOjet'os d_e 
-assentamento que abrigam 20 .. 822 famílias de 

-trabalhad01:es ~rurais. U t.:\,IT):~ém o _número 
de mortes contin1,1a alaimant,e, mas_ baixou de 
100 no .ano· de l a&7 pa~q 45 .:,no passado .. 

Srs. Serladore~,-conforme tiyemos a oportu~ 
nidade de demonstrar, as ações·da refotma 
agrária têm contribuído para atenuar o dini.a 

-de violência rural que, como já dissemos, tem 
raízes secu1ares muito bem fincadas nas bre
chas da injusta estrutura fun,diária do País. Te. 
mos a c6nsc1êridâ de que o problema é gravis
simo e que infelizmente não pode ser solucio~ 
nãdo no curto espaço de tempo de_ uma admi
ilistração. Estamos ·convictos, porém, de que 
estamos trilhà.rldo 6 caminho certo para a so
lução de tais problemas, pois ela só poderá 
vir-com a estrutUra fundíária maís justa e e~ 
·nOmlcamente ffiais eficiente que o Plano Na
dona! de RefOrmá Agi-ái-iá "prevê e gradativa~ 
mente verri alcanÇando. 
- -~~s-~oOO~Õtes também-de-que para 
atingir tais objetivos não bastam apenas. ·os 
esforços do Pod~r ~ecutivo, _AléT[l da a·ção 
do Poder JuQiçi~io~ contamos_cpm a urgent~ 
e indispensável colaboração do ~oder Legis
Jativo, na aprov:ação da lei complementar e 
mais outras l~is orcijnárias, que: vão _disciplinar 
e regulamentar conceitos fundiários tra~dos 
~g_enerlcaffiente pela nova Constituição brasi~ 
!eira. 
. Dessas nOvas leis depende a superação" de 

.sérios obs!:ácYlos que vêm retardando a im~ 
plantação do_ Plano Nacional de Reforma 
Agrária. Entre eles, os especilhos juridicos co

.locados às desapropriações, materializados 
. em 89 processos de pedido de imissão de 
posse de ârea_s. éqrn um total s_uperior a 400 
mil hectares, que vem encontrando óbi~s no 

judiciário. 

Há neces_sidade ainda de uma nova lei agri~ 
cola, que garanta uma política estável de in
centivo à produção, com preços justos e cré
dito acessível, sem os quais será lnúb1 pensar 
na focação do homem no campo e no desen~ 
vofvimento das atividades agropecuárias. 

São_ estas medidas de curto, médio e longo 
prazos e não ações paliativas de atendimento 
emergencial, que poderão levar o País com 
segurança ao caminho da paz no campo e, 
conseqUentemente, ajudar a minimizar os pro
blemas urbanos gerados pelos fluxos migra~ 
tório$ de_origem rural. 

Estes. Sr. PreSidente, Srs. Senadõres, o de~ 
poirnento que" entendemos oferêcer a v. Ex!' 
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em colaboraçdo ao perfeito equacionamento 
de soluções para o importante problema fun
diário nacional. 

Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves, Relator desta CPJ, para às indagações 
que considerar necessárias. 

O SR. RElATOR (Leite Chaves)-Sr. Presi
dente, Sr. Ministro &is Rezende, Srs. SenadOres 
e Srs. Deputados, a palestra de V. Ex.•, Sr. Minis
tro, satisfez. E1a foi objetiva. V. EX" teve a caufe
la, inclusive, de trazer números percentuais 
que haverão não só de satisfazer esta Comis
são como também ao SenadO e a outras atiVi
dades relacionadas com o setor rural. 

Sr. Ministro, não'pOderia deixar de levar ao 
conhecimento de V. Ex~ as causas que levaram 
o Senado da República a instituir esta Cernis~ 
são. Tive a oportunidade de ser o Relator por~ 
que o fato me vem preocupando há muito 
tempo. 

Na condição de Procurador~geral da JustiÇa 
Militar tive oportunidade de reabrir diversos 
casos em outras áreas, processos em outroS" 
setores, inclusive no de Rubens Paiva, em que 
se buscava a apuração de s_ua morte. De restO, 
a história da tortura no País. Em razão disso, 
passei a receber muitas cartas_ de dentro e 
de fora do País. Chegaram da Alemanha da 
Europa, mais de trezentos cartas. Dei conheci
mento delas ao Senado, e demonstrando-as, 
inclusive, no seu Volume, na sua totalidade. 
Ali, havia denúncias de que tais e tais pessoas 
foram assassinadas no País e de que as próxi~ 
mas seriam fulano, sicrano, beltrano. O pior 
é que essas mortes_ anunciadas foram execu
tâdàs no Pará e em -outraS partes dó Brãsil, 
culminando ultiinamente com a execução de 
Chico Mendes. Por isso, requeri a insta_urâçã"o 
desta Comissão de fnquérito_, E V. Ex" foí a 
primeira pessoa a ser ouvida. 

É verdade que o relacionamento de V. Ex 
vem de pouco, agora, a nível nacional. Mas 
V. Ex~ é um homem que tem uma longa vida 
pública; é homem de conhecida prójeção sen~ 
timental. Mesmo em Goiânia, quaTtdo foi pre
feito e governador, v. Ex" nunca foi Úldifeiente 
à causa dos humildes. E no Planalto Central, 
nas cidades maiores como Goiânia, sempre 
acorriam pessoas vindas do campo ou porque 
vendiam as suas terras, ou porque os preços 
já não lhes possibilitavam a sobrevivência no 
setor rural, ou mesmo determinadas ameaças, 
ou o crime se -estendeu de um tempo a esta 
parte, inclusive em áreas não comuns, na 
questão das matas amazônicas, no:s seringaiS. 

Na Constituição Federal, tivemos a cautela 
de proteger os índios, assegurando-lhes, iridu
sive, a demarcação das áreas, a sua intocabi
lidade. Exigências redobradas, até mesmo em 
passagens, vigias, através de regiões que erm:n 
suas; proteção dos minerais, mas nos esque
cemos de proteger os seringueiros; aqueles 
que em grande parte foram os responsáveis 
pelo elastéreo da extensão brasileira. Sabe V, 
~ que o Acre é como se fosse um presente 
dos seringueiros, dos nordestinos do Ceará, 
_ao Brasil. Foram eles que depois das secas 

saíram, subiram o Amazonas e se instalaram 
naquelas regiões e tomaram posse efetiva. E 
ao longo desse tempo viveam de atividades 
extrativas dara borracha e da castanha, que 
sã_o _verdadeiras fábric_as de proteína, sobre
tudo a -castanheira, is_oladamente considerada. 
Não soubemos, ou-não: tivemos a cautela de 
colocar na Constituição Federal normas de 
proteção aos seringueiros. 

Sabe V. EJ( que os seringais, ali, eram resul~ 
tanteS de ocupação. Nunca houve uma ori
gem declara.da. Na. medida em que as terras 
se foram valorizando, os titulares- daquelas 
posses estrativas veildiam a terceiros; os ter
ceiros vend.ianl a ~ãrfoS, e assim por diante ... 
Depois, usa-vam daquilo para transformação 
em títul9~ de propriedade. Proprietários com
pravam, dividiam e os adquirentes tomavam 
posse da terra e começavam a criar conflitos 
com os seringueiros que ali sempre viveram 
por geraçOeS~ Eles, que ali nasceram e se cria
ram, viveram em contato com a terra a vida 
.toda e-não eram seus_ donos. 
- São, ãs~im, eSsas anomalias que e~~ontra~ 

_ Jnos no direito. O próprio Código Civil diz que 
o_ caçador que ferir a ave ou a caça, oncle 
a caça cair ferida ela pertence ao. caçador. 
Às vezes ele não tem sequer o cantata físico 
com ela. Se eu aqui atiro numa ave e ela cair 
em qualquer outra propriedade, eu tenho o 
direito -de exigi-la como minha. 

Por outrõ lado, o homem que trabalha a 
terra, vive dela toda a vida, séculos, e não é 
seu doO.o, quem vai usufruir dela_ serão pes
soas que, às vezes, estão _quilômetros e quilô
'!letros de d!stância. São os verdadeiros espe~ 
coladores. E, nós, na Constituição Federal, 
não soubemos proteger os seringueiros. Den~ 
tro deste contexto houve e tem havido muitas 
mortes. Algumas chegam ao conhecimento 
do País, outras não. 
~Temos iflfõfriiação de que, há dois ou três 

anos, o contingente policial do Estado de Mato 
Gro-sso do Sul ficou reduzido a proporções 
insignificantes porque os soldados recebiam 
ofertas maiores para serem matadores na 
Amazônia e deixavam as filerias da PM de Mato 
q~C?-~5_~~_t _4o nosso conhecirriento que-existe 
no Acre, em Rondônia, em Roraima, na Ama~ 

-- zônTã, um contingente e-norme de pessoas que 
vivem da morte; _vivem de matar. Se um ho
mem que compfou um seringal desses quer 
se tornar dono da fazenda, vai e contrata aque~ 
les chefes que têm conhecimento, no País, 
ond~_ moram os matadores. No ano passado 
o preço por morte de indivíduo era de hum 
mil cruzados, Para escorraçá~lo, o preço; era 
outro; para queimar barracos era um outro 
preço e assim por diante. Logo, isto é uma 
nódoa muito grande para o País. 

Com esta Comissão de InquéritO, buscamos 
essas informações, fatos, realidades fáticas, 
para que possamos não só mudar a Consti

-tUiÇã-o Federal, quando for oportuno nesse 
sentido, como criar novas normas _específicas 
de Direito Penal. 

Sabe V. Ex~ que qualquer lei feita sem o 
conhedmento éfetívo da realidade, inclusive 
piúrima como é o caso do Brasil, ela termina 
não operando res,.tl.tados positivos. Veja V. Ex" 

que esse ·caso do campo criou no crime os 
mais sérios desdobramentos; esses a que V. 
EX' se referiu, das cidades. 

Há alguns anos quando o Governo revolu
cionário determinou- a- em!"dicaçã:o do café, 
era Ministro, à época, o Seriado r Roberto Cam
pos. Eu vivia em Londrina, no Paraná, numa 
região que V. Ex~ conhece. muito bem .. Senti 
que aquela erradicação forçada de milhões 
e milhões de cafeeiros iria implicar na vinda 
de famílias humildes para a cidade - isso 
em 1972,73,74, 75, 76-eaquelas_crianças 
que se foram criando sem e&colas, sem nada, 
partiriam para a marginalidade. Admiti isso. 
FiZ discurso no Senado Federal nesse sêntido 
que, sendo frágeis, ha\!'eriam de s.é reunir para 
a perpetuação do crime. Na realidade, como 
crianças formavam bandos para assaltar o ido
so, a idosa, que passavam na rua, carregar~ 
lhes a carteira e essas crianças foram crescen
do e adquirindo a consciência do crime erga~ 
nizado, coisa que não existia no Brasil. O ban
ditismo no Brasil, mesmo nas cidades, sempre 
foi isolado. É o caso de Menegheti que chegou 
aos_ noventa anos arrombando casas no País, 
caso esse dássico internacional, mas eleja
mais te_ve um compaisa. Hoje, os bandos cres
ceram. E aqueles garotos de favelas se organi~ 
zaram e são bandidos na cadeia ou fora dela. 
A violência é terrível. 

No Paraná, o crime decorrente da terra, ge~ 
rou uma outra modalidade, não da posse da 
terra, mas de preço da terra. É o caso do 
contrabando exàgeradO:Vi em Guclíra-um indi
víduo produzindo soja e Vendê~! a a nove, onze, 
doze cruzados itovos o saco e no Paraguai 
o preço é três, quatro vezes maior. EsseS agri~ 
cultores são forçados a uma espécie de coo~ 
trabando de defesa; defensivo. Eles atraves-
sam o Lago de ltaipu para vender do outro 
lado, também gerando uma série de outros 
crimes; não só o crime decorrente da repres-
são polida!, como também casos de conflitos, 
de que o País ainda não tem conhecimento. 
Na generalidade, são esses os casos. Do ponto 
de vista da sua experiêilda, não só comO Mi· 
nistro, mas, -sobretudo, anteriormente, quer di· 
zer, V. Ex' conhece esse caso todo, como se 
gerou, Trlclusive, a ideologia críminosa. quais 
seriam as medidas mais efetivas que poderia· 
mos tomar a nivel de Congresso Nacional, 
mesmo em leis urgentes, ainda que viessem 
do próprio Executivo com a nossa coopera
ção, para que nós, então, eliminássemos essa 
nódoa terrivel que está havendo nos_ campos 
brasileiros, sobretudo nas áreas de exploração 
nova do País? -- - -

O SR ÍRIS REZENDE - Primeiramente, 
. sirito~me-nO dever de reSsaltar o gesto do Se
nado Federal em se preocupar com esse pro
blema que, realmente, vem angustiando aso
ciedade brasileira, que é o críme resultante 
de conflitos fundiários, agráriost Isso demons
tra a elevada sensibilidade do Senado e, ao 
mesmo tempo, a alta responsabilidade com 
que se têm conduzido os Srs. Senadores. Eu 
os louvO por isso. 

A Sociedade se sente, assim, resguardada, 
quando nota que as suas autoridades, princi~ 
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palmente os Parlamentares. acompanham de 
perto todos os problemas que a angustiam. 
Inegavelmente, vivemos ainda uma situação 
incómoda no campo. Enquanto morrer al
guém no campo devido a conflitos agrários, 
~onsidero a situação preocupante porque, in
discutivelmente, para o Estado, a vida humana 
tem um valor relevante, extraordinário, excep
cional. Em função dela é que existe o Estado, 
que nós nos encontramos cada um nas suas 
respectivas funções públicas. É pela preser
vação da vida humana e, conseqüentemente, 
pelo bem-estar social, · 

Conforme tive Oportunidade de expor, cami
nhamos muito nos últimos quatro anos. Falta
va aquela iniciativa, que se tornou histórica: 
romper as barreiras ideológicas que impediam 
até a discussão 4o problema da distribuição 
de terra. Começamos, ainda com o descobri
mento do Bras~. na divisão territorial para pou
cos, e ao longo dos anos, normalmente, o 
acesso à terra era um privilégio de poucos. 
Hoje, com o crescimento demográfico ·ex.. 
traordinário do Brasil, esses problemas se avo- · 
lumaram. Mas a sociedade ainda se posicio
nou a tempo. 

Lembro-me quando, sensibilizado pelas 
manifestações, o saudoso Pf_esidente Tancre
do Neves, numa entrevista coletiva à imprensa 
internacional, declarava, para espanto de al
guns e para alegria de muitos, que implantaria 
a reforma agrária no Pafs, porque ela era a 
vontade da Igreja; era a vontade do homem 
sem terra; era a vontade do;~ don_a-de-casa; era 
a vontade da sociedade ~rasiJei,ra. . 

E .o Presidente José S~m.ey J:!Jmpriu, na 
integia, esse compromisso que, após eleito, 
Tancredo Neves assumira com a popuJação 
brasileira. É claro que a meta inicial foi um 
tanto audaciosa e, conforme acentuei, muitos 
foram os problemas com os quais se depara
ram aqueles encarregados da execução do 
Plano Nacional de Reforma Agrária. ~s já 
encaminhamos o socorro a praticamente 80 
mil famílias, de projetas de colonização im
plantados no Governo anterior, famílias_ que 
se achavam abandonadas, fizemos o assenta
mento de outras 81- mil famílias, a sçlução 
dos problemas majs graves com os quais se 
defrontou o GovernO. 

Os númeroS já mostram que a situação está 
extremamente minimizada. E no meu ponto 
de vista temos que continuar caminhando as
sim; com muita coragem, até que não se oUça 
mais, neste País, o clarno_r de_quem quer que 
seja por um pedaço de terra. 

Tenho discutido muito, como Ministro da 
Agricultura, hoje como responsável pela coor
denação do Programa Nacional de Reforma 
Agrária. A coisa não é tão complexa, não é 
tão grave como muitos pensavam ou pensam. 
Não. Nem tão exigente quanto muitos que
rem, porque muitos queriam implantar a refor
ma agrária no Brasil aplicando aqui experiên
cias de outros países, quando a nossa reali
dade é totalmente diferente. 

Eu discutia, por exemplo, quando da vOta
ção da Constituição, indagado pela imprensa, 
por Parlamentares, qual seria a posição do 
Ministério da Agricultura. Eu dizia: sou pe!o 

respeito ao direito de propriedade; sou pelo 
respeito à Propriedade produtiva. Por quê? 
Porque não se concebe, num país com 8 mi
lhões e 500 mil quilómetros quadrados e com 
uma população pequena relativamente à sua 
extensão tefritorial, buscarmos terras que este
jam produzindo para implantar o Programa, 
quando temos terras servidas de estradas, ser
vidas de- eriergia elétrica e até relativamente 
servidas por escolas e assistência à saúde, im
produtivas. 

Então;-nao há dificuldades. São necessários 
recursos e coragem, porque nem sempre é 
fácil tocar na propriedade, mesmo improdu
tiva Mas o Governo tem- sido destemido. É 
claro· que na implantação de um programa 
novo· ocorrem desencontros. Confesso que 
têm havido desencontros. 

interesse do Governo tem sido cada vez: m~is 
crescente na ·solução dos problemas, tanto 
é que nós vivemos dias_ de calma pela con
fiança que se tem injetado na consciência da
queles que querem a t~ra e daqueles que 
querem·a implementação do programa dare
forma agrária. 

Para tranqüilizâ-lo, senti também o zelo de 
V. EX' notando a ausência na nova Consti
tuição de dispositivos que protegessem o se
ringueiro, o castanheiro. Mas, por recomen~ 
~são do Presidente, isso_antes desse aconte
cimento, que consideramos grave, lá no inte
rior do Acre, coin-a morte de Chico Mendes, 
o Governo já havia implantado inúmeros pro
jetas, especificamente nove projetas de assen
tamentos extrativistas, no Acre e no Amazonas 
e, salvo engano, no Amapá. Eu mesmo tive 
oportunidade, agora, depois de assumir a re_s.. 

Antes se entendia _desnecessária a criação ponsabilidade pela coordenação do pro-gra-
do Ministério da Reforma Agrária. Ele foi cria~ ma, de assinj)I' portai-ia implantando projetos 
do. Posteriormente, o Governo foi induzido a nesse sentido (l_ltim_g de Teruã, no Amazonas, 
extingui~lo. Diante de pressões pela contenção Ccinúlma área de 139 mi~ 235 hectares, aten- · 
de de,spesas, ele foi extinto. E hoje posso afir- dendo 426 famílias extrativistas. seringalistas. 
mar que é pretensão do Presidente José Sar- O Governos hoje está absolutamente preo-
ney, antes de concluir o seu Governo, restabe- cupado com a formalização de outros projetas 
lecer o Ministério da Reforma Agrária, justa- de assentamento no seto.r extrativista. Primeiro 
mente para não permitir dúvidas quanto à in- porque vem resolyer problemas de décadas, 
tenção do Governo de levar avant~ esse pro- como V. Ex" fez ~ntir e, ao· mesmo tempo, 
grama. é um assentamento que fica muito mais bara-

Observei, quando da sua incorporação, da to do que os assentamentos em outras re-
sua integração ao MiriiStério da Agricultura, giões. Nós vamos resolver o maiçr número 
quantos setores da_ sociedade ficaram inca- de problemas, c;orn maior rapidez e com me-
modad_os, até indig_na_dos, pensando que nos custo. . . _ 
aquel~_ ato. fosse um desin~err~sse pelo Progra- De forma qu_e Y. EX pode ficar absoluta-
ma; ou-quando nós temos mostrado o centrá- mente tranqUilo quanto_ a ~e aspecto. Os 
rio. Nós aceleramos mais o processo de refor- extrativistas ·estão sendo protegidos, têm sido 
ma agrária. Tanto é que nos últimos meses motivo de preocUpação do Governo. 
os conflitos têm sido P:OU~ e as mortes relaO:- 0 SR RELATOR (Leite Chaves) _ .é: uma 
vame~te aos números aqw mostrados foram . noticia alvissareira para 0 Senado. Não sabía
reçJuzadas. pe 178 ~artes; num -~~mestre de __ mos, m~ gostaríamos de saber em particular, 
.8!5. esse numero _foi redUZid_o praticamente a como é que funcionam esses projetas extrati-

_22_ ça_sQS,_quer diZer, nós estamos ve~cendo, vistas. Em que consiste esses projetas a que 
. estarn&s ªvançando. Realm~I}te prec1samos v. f:xi' se refere? 
levar avante. Nesse aspecto a presença do Par
lamentar é super importante. 

Fiquei feliz com a instituição de~ Comis
são, o que demonstra a preocupaÇão. Agora 

__ a_ preoucupação deve ser maior,- para evitar 
que amanhã, quem quer que seja assuma a 
Presidéncia e coloque em segundo lugar a 
reforma_ agrária no País: ela precisa ser iffiplan
tada para _que não voltemos a viver aque.les 
instantes até de desespero quando quase 300 
vidas eram ceifadas por ano, _devido a. conflitos 
ag$ios. 

Nós estamos buscando de perto á solução 
para todos os problemas. Não vamos permitir 

O SR. íRJS REZENDE- Em primeiro lugar, 
a desapropffação já coloca um ponto final no 
litígiO. O extratívistà já se acha então ~da
mente resguardado e paralelamente à desa
propriação, à criação do projeto já permite 
utilização dos recursos orçamentários na as
sistência aos extrativistas. como e.onstn.tção 
em determinados núdeos de escola de assis-

-têriciã ffiédica: e.até da abertl,J.fa de pequenos 
caminhos. Quer cher, seria a proti'Ção quanto 
a posse do extrati~ta e ao mesmo tempo 
a abertura de crédito para o seu bem-estar 
social. 

e nem temos permitido que a invasão da pro- O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Sr. Mi-
priedade determine Oj.i ___ ç_oorc;l.ene a ação do ___ nistro, feita a desapropriação, as áreas passam 
poder, não! Mas quando sentimos razões, co- a pertencer à União cabendo aos seringueiros 
mo fqj o caso, há poucos meses, no Estado o direito à extração ou eles ficam donos tam-
de Mato Grosso do Sul, quando invadiram bém das propriedades dos seringais! Como 
uma grande propriedade, uma relativa pro- ---é 0 processo? 
priedade rural, junto de uma cidade totalmente 
abandQJJada, não titubeamos em tomar as 
provklências para desapropriar a Propriedade 
e já estamos procedendo o assentamento, isso 
em dois, três meses. Esses segmentos dispen
sados pela Reforma Agrária, notaram que o 

o SR. íRíS.REzENDE __..:. Não~ ·ouandO as 
terras são- da União, eles naturalmente não 
são molestados. Normalmente; quando são 
terras particulares é que surgem os conflitos. 
Ai ele receberá_o ti4.11_Q de posse por dez anos, 
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semelhante aos demais projeto~ e prorrogável 
por mais dez anos, oportunidade em que se 
tomam os detentores do título de domínio. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Mas pas
sa a haver divisão dos seringais, entre eles? 

O SR. !RJS REZENDE- Já têm. Os extrati
vistas normalmente já têm as suas áreas- defi
nidas. Normalmente um extrativista não inva
de a área do outro. 

o SR. RELATOR (Leite Chaves)-Não_seria 
também uma experiência positiva ficarem re
servas pertencentes á União e eles com direito 
ao usufruto? 

O SR. [RIS REZENDE- Certo, mas é real
mente projeto especial porque ele nunca po
derá mudar o destino da área. Quer dizer, será 
sempre área extrativista p(>rqU.e o interesse do 
Governo é ho CasO preservar também a flores
ta, exceto aquela área para a sua subexistênda 
pessoal. Ele não poderá nunca p[Oduzir grãos 
naquela área, salvo para a sua subsistência. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Enterido 
que deveria ser um critériõ positivo já que se 
preservaria melhor a Amazônia por causa dos 
índios. As terras são nacionais, eles têm o direi
to de uso, nunca se dará a eles a propriedade. 
Então, é_ um critério muito interessante· para 
a questão dos seringueiros. E _esse Projeto foi 
feito no Acre, foi o primeiro, houve outros ou 
não? 

O SR. [RIS REZENDE- Não. No Acre nós 
temos o projeto São Luiz do Remanso em 
Tapuri, com 39_mil, 572 hectares. 130 famílias; 
Santa Quitéria, Brasiléia, 44 rilil hectares, 150 
famílias; Chico Mendes, Xapuri - esse tam
bém já foi criado por mim, em 7 de março 
deste ano; 24.973 hectares, com 80 famílias. 
Ess_e levou o nome do Chico Mendes porque 
foi o local oncte ele nasceu, foi nessa parte 
da floresta. O Projeto Maracá, em Sena Madu
reira, 103 milha; Maradi 1, Maracá 2. Maracá 
3, Município de Marzagão, con:!_ 75, 22- mil 
e 500 e 226 ha, respectivamente, com 214, 
94 e 776 famílias, respectivamente. O de Sena 
Madureira são 103 mil ha, coin 343 famílias. 
Esse é um projeto em criação. Agora; n6s 
temos aqui no Amazonas, o Antimari, Muni~ 
cípio do Boca do Acre, com 260 mil ha, 867 
faml1ias; em Teruã, em Palni, com 139234ha 
e 426 famílias. São as fámílias que já se encon~ 
travam Já. N6s não estamos levando famílias, 
estamos apenas solucionando problemas e 
criando melhores condições de vida para es~ 
sas famílias. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) -Sr. Minis
tro, acho que seria salutar, ao invés de haver 
possíveis divisões que depois iriam criar outros 
conflitos, ficassem bens da Uniáo e o direito 
de uso, ou sob a forma de uso, sob forma, 
digamos, de comodato, sob a forma de usu
fruto. Digamos, se querem uma área da União, 
eles por herdeiros ficariam usando aquilo, sem 
que viessem depois, em razão do tipo de domí
nio, exigirem divisões e depois desmatamento, 
criando problemas futuros. Entendo que essa 
orientação original seria mais interessante, 

tendo aqui presente a experiência que vive
mos, nao só dos fatos que nos chegam, como -
a discussão ampla que tivemos na Constituin
te.. 

O SR. fRIS REZENDE --As sugestões de 
V. EX' serão devidamente anotadas e afirmo 
aproveitadas pelo Ministério. 

O SR: RElATOR (Leite Chaves)- Exato, 
o sistema jurídico dessas matas s_eria o mes
mO -das reservas indígenas, seriam reservas 
extra~vas pertencentes.à União. 

O SR. !RJS REZENDE-Ao final, se o Presi
dente da Comissão permitir, nós poderíamos, 
inclusive, dar "OpOrtunidade de falar_ ao respon
sável pela área, que poderia descer a detalhes 
e esclarecer mais o comportamento desses 
assentamentos. 

O sR. RELÃ TÓR (Leite Chaves) -Sr.:f'.1inis
tro, V. Ex' ainda não estava no MinistériO e 
creio, mesmo, que ainda não estava na ãrea 
federal, quando houve o aprisionamento de 
Llfi) navio qu~ ~ria ~~ Arg7~ti.na _: ~ ifi~ P.ara 
a Africa, teve uma avana, ou ISSO fut mvocado 
pare1 que efe __ apartasse ein portO brasileiro, 
no RiO de J8neir0 e·hOUve· Um -mistério ares
peito. disso, que 6 naVio 'vinha COm muitas 
armas e essas armas teriam sido encomen
dadas por- essa orQa-nização chamada UDR 
e, na rea1idade, depois houve desmentidos, 
que não era isso. Mas há um segredo em 
tomo disso. V. Ex' tem algum acontecimento? 
Caso tenh.3 algum conhecimento, se havia ar
mas, a quem elas se destin-ariam, alguma coi
sa é do conhecimento Cio seu Mini~rio? . . 

O SR. iRJs REZENDE - O conhecimento 
que teilho é através de publicações pela im

- prensa. Normalmente essas denúncias eram 
publicadas. Na realidade, eu não me deparei 
com qualquer ação clara nesse. sentido. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - V. EX' 
é titular de um dos Ministérios que, pela sua 
organização, é um dos mais dificieis do País. 
Difícil pela contrariedade de valores e de fato
rt:;!S~ Se há excesso de produção no País, o 
preço cai e condenam _o MinistrQ _da Agricul~ 
tura; se não há grande produção, o preço --se 
eleva e condenam o Ministro da Agricultura. 
V. Ex' tem a responsabilidade ou o Ministédo 
de qUe V. EXf-é 6fular a responsabilidade pela 
prÇ:c;!ução nacional. Mas V. ~não tem condi~ 
ções de fiXação de preços, participa apenas, 
mas não é V. ~ quem o estabelece. Eu já 
tive oportunidade de conversar com V. EX' so
bre aquela experiência que houve nos Estados 
·unidos quando Roosevelt na época se depa
rava com o mesmo problema do Brasil e ele 
contratou um Ministro chamado Wallace, um 
homem muito experiente, que inventou o tax 
price. Então, na agrlcultura preço é fundamen~ 
tal. A minha pergunta, Sr. Ministro, s_e n6s ele
varmos o financiamento, V. EX' duplicará a 
produçãO, aliás, no seu Ministério, n6s temos 
alcançado um dos mais altos percentuais em 
grãos, pelo menos. 

Na União Soviética, eles cqnsideram o se
-guinte: são 25_0 milhões de pessoas para 250 
milhões de toneladas de grãos. Quando eles 

não _ob_têm esse índice, ou seja, uma tonelada 
por pessoa, mandam buscar_ nos Estados qm
dos ou importam de--qu~lquer ·parte, -mas lá 
também há criação d~ gado. _Um pouco dife~ 
rente. Aqui, no Brasil, já chegamos a meia 
tonelada por pessoa, mais ou menos, se forem 
aceitos esses critéiios em pãíses ·mos da Eu~ 
ropa. 

Entao, se houVer grande -incremento de fi
nanciamento, há grande produção e os preços 
Caem e, às VezeS, não temos colocação. Ora, 
na ~gricultura, não podemos deixar ~e le'":_ar 
em consideração _o seu aspecto soc1al. Nao 
seria interessante que o Ministério levasse em 
consideração: primeiro, finanCiamentos váli~ 
dos para pequeno lavrador e uma preferência 
de compra da produção, em primeiro lugar, 
aos rnédiqs e- pequenos. Prestigiar, prime.iro 
ele fica_~no Çarripó, segundo~<f ~egurã_nça de 
produção. Se se compra uma tonelada de tri
go dos _grandes produtores nacionais na mes
ma forma que se compra dos pequenos, quer 
dizer, os critérios diferenciais são ruins para 

. -os_ pequenos. Não haveria condições. V. Ex!', 
que sempre foi um representante, ligado às 
áreas pobreS_do Oeste, masligadó poridentifi~ 
caç:ão pessoa:J;pois foi V. EX" o homem n~e 
País que inventou o mutirão; aliás, a primerra 
vez qUe ·oUVi falar em mutirão foi projeto de 
V. Ex'; não havia financiamento" do Governo 
e V. EX' fazia aquilo, que não deixaiia de revelar 
uma identificação s_ua com os setores humü
des naciõnars,_ parque ila vida politica cada 
um se identilic_ã corri um segmento_ soc~al_. 
--Foi~ Proteç.ão que, na éPOca~_o-~Sr. cOn

seguiu levar para casas. Não eram palacetes. 
mas ·ande eles morassem era melhor do que 
o lugar de onde provinham. Que fosse o Minis
tério d'e V. EX' o primeiro a adotar_ um critério 
dessa forma, porque o grande_ sempre tem 
firianciamento em condições ou efe pode dei
xar de produzir, mas no instante em que a 
produção do Pais vier sempre das mãos que 
produzem, daqueles que trabalham efetiva~ 
mente, temos pelo menos uma certeza de que 
resolveremos de certo modo o -problema do 
preço, porque eles passam a ter melhores con~ 
dições e é um estímulo na divulgação da pe
quena propriedade. Sobretudo cagara, quando 
a própria Constituição assegura igUaldade de 
direitOs sociais aos homens do campo, tanto 
ao trabalhador rural como ao trabalhador da 
cidade. Acho que se houvesse primeiro, essas 
pessoas seriam as beneficiárias da política do 
GoVerno, cjuer quanto ao financiamentO, quer 
a preferência primeira da compra, em condi~ 
ções ainda excepcionais. Porque, digamos, 
mesmo que essas condições sejam feitas .não 
há diScriminação. A discriminação que o Go~ 
vemo já faz é quando ele chega a pagar preços 
enormes para reprimir O crime nas vendas, 
para dar condições de casas nas cidades, en
tão, assim evitaria darido v.m difer~nciamento. 

· Há que haver tratamento diferenciado entre 
os que produzem em grandes quantidades, 
que tem que ser por outros valores, pois i1em 
s~pre vivem na terra, mas para esses que 
efetivarriente vivem deveria se estab~lecer, pa
ra os financiamentos, para a compra, _critérios 
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e até percentuais melhores no pagamento do 
preço. V. EX' não acha que seria o caso a 
se levar em consideração~ co~eçar a se estu
dar uma coisa dessa natureza e não sena o 
seu Ministério em razão da condição do titular 
o primeiro a fazer isso, com certo amor e com 
certo desprendimento? 

O SR. fRIS REZENDE - Perfeitamente. A 
indagação de V. Ex' é indiscutivelmente uma 
afirmação altamente positiva. A Constituição 
estabelece a votação de uma l.ei agrícola e 
na área da refonna agrária establece a votação 
de uma lei complementar. O Ministério da 
Agrlcuhura está cuidando, através de seus téc
nicos, e com a participação de todos os seg
mentos interessados: produtores, trabalhado
res, associações de classe, sindicatos, Confe
deração Nacional da Agriculutra, Confedera
ção dos Trabalhadores na Agricultura, desses 
dois projetos, especialmente, que queremos 
sejam levados à Presidência da República para 
serem encaminhados, embora já existam pro· 
jetos nesse sentido, mas acreditamos que es~ 
ses projetas são mais amplos, porque está6 -
contando com a participação até de parlamen~ 
tares nos seus estudos. -

Antes mesmo da promulgação da C~nsti
tuição, a 4 meses da promulgação, consti
tuímos um grupo de trabalho com esse obje
tivo. Nesses projetas, quero crer que muitas 
dessas medidas já ficarão estabelecidas. E o 
que é mais importante é que V. Ex" terão 
oportunidade de ampliar essas leis, que serão 
leis complementares e leis ordinárias. 

Mas endosso absolutamente a sua pre9cu
pação, tanto é que, quando assumi o Minis
tério, a minha primeira iniciativa foi corrigir 
distorções nessa área. Porque se destinava 
crédito rural ao agricultor, mas sabemos que 
o mini e o pequeno agricultor não conseguiam 
nunca chegar nem a adentrar a agência ban
cária. Levando pelo complexo, pela dificulda
de, até pela falta do calçado ou da roupa, aca
bava o crédito, não chegando às mãos dos 
pequenos agricultores. Eles se endividavam 
com os comerciantes das enc:;ruzilhadas, da 
periferia da sua cidade, com dentista, com 
médico, com as despesas para o casamento 
da fdha e, antes de colher, já era obrigado 
a vender pela metade, porque o credor achava 
que ele ia dar prejUízo. Essa era a realidade. 

O que fizemos? Conseguimos, no primeiro 
ano de Mirtistério, ou nas regras da safra do 
verão de 86/87, por volta do mês de julho, 
estabelecer que 30% dos req...1rsos da exigibi
lidade bancária, que advém dos Bancos, parte 
correspondente aos depósltos à vista que não 
custam aos Bancos ;;....aquele percentual Varia 
segundo a dimensão do Banco, que_ é abri~ 
gado a emprestar à agricultura - estabele
cemos que 30% daquela exigibilidade se desti
nava ao pequeno agricultor. N. já os gerentes 
saíam em busca do pequeno agricultor para 
cumprir aquele dispositivo legal. 

Para dar um exemplo ainda da nossa preo
cupação com o pequeno -o grande produtor 
de soja contou com apenas 30% de financia
mento, 30% -no VBC, quer dizer, do custo da 
produção. O grande contou com apenas 30~, 

o médio com ~O'(ó. Por que o GOverno em
prestou apenas 30%? Para evitar que todo 
mundo _,Plantasse apenas soja. Esses J)roble-
1}1~ que e~~-o_correl)do agora eiam previs
tos. Tive oportl.:'nídade de pub6camente adver
tir os agricultores, que, como·o Brasil, a Argen
tina estava-se preparando para plantar soja 
e que, se, poiVentura, a safra dos Estados Uni
dos, no ano seguinte, não contasse com estia
gem, corríamos o risco de problemas. E é 
o que está acontecendo. Eritão, para o grande, 
30%, para evitar que plantasse muíto. 

Contávamos com excésso de arroz de se
queiro. Temos, hoje, urri-estoque em torno 
já de, antes de comprar a presente safra, cinco 
milhões de toneladas de arroz de sequeiro. 
Então; o Governo procurou inibir_ a produção 
de arroz de sequeiro diante desse estoque re
-gulador. Redu_zimos. então~ O produtor de ar
roz, que contava com 100% - o grande, o 
médio - passou a contar c-om apenas 60%. 

Estou dizendo isso para mostrar que existe 
restrição de financimento para o grande quan
do o Governo quer iniOir-a prOdução daquele 
produto,_ mas não existe restrição para o pe
quenõ, Pái'que o pequeno tem 100%- para cul
tivar o que ele bem entender. 

Agora, isso não ficará à mercê da boa vonta
de ou da iniciativa de Ministro da Agricultura, 
ou da concordância do Conselho Monetário 
Nacional, quãndo esses princípios estiverem 

_ estabelecidos em lei. E é o que esp-eramos 
que aconteça brevemente. 

O Congresso Nacional tem, salvo engano, 
.. um ano para votar essas leis complementares. 

O SR. LEITE CHAVES- Nessa questão 
do pequeno e médio ... 

O SR. fRIS REZENDE - Queria apenas 
complementar, nobre S_enador, é que, com 
relação ao assentado pelo Programa da Refor
ma Agrária, esse crédito do Procera é subsi
diado. 

O agricultor está sujeito, aliás, deve apenas 
30% da correção monetária. Resultado: ele 
praticamente não vai pagar nada em um siste
ma de inflação elevada em que vivemos. E 
tem sido o recurso mais bem aplicado neste 
País, embora subsidiado, porque está real
mente transformando o nivel de vida de milha
res de criaturas que viviam como miseráveis. 
Hoje, já estão adquirindo o boi, o _animal para 
o arrasto do seu arado, _estão adquirindo 2, 
3 vacas_ para a prOdução de leite. . 

No ano de 1987, não existia ainda a formali
zação- desse programa, Programa de Crédito 
EspeCial para a reforma agrária. Em 1988, 
foram atendidos 381 projetes, com úm mon
tante de 17 bilhões de cruzados velhos, numa 
área plantada de 121 mil hectares. 

Existe, então, esse programa espe<::ial para 
esse pequeno agricultor, objeto de assenta
mento dos programas da reforma agrária. 

Ma_~ gostaria de mostrar, porque, quando 
se fala em reforma agrária, encontramoS-õs 
extremistas contrários à reforma agrária, que 
querem desmoralizar o prOgrama, -reduzindo 
a importância dos projetõs. E eu recomendei 
que se fizesse um levantamento de alguns pro-

jetos para serem mostrados aos Srs. Sena
dores. 

Veio aQui o projeto de Novo Horizonte, Muni
cípio de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, urila 
área de 18 mil hectares, com um número de 
758 famílias assentadas. A portaria de criação 
foi em 1986-. e, hoje, já existe a Cidade, em 
função do programa. Uma cidade com quatro 
mil habitantes, cidade que surgiu em função 
do asseritamentõ, e cõiri inaiS 3. 790 habitan
tes rUrais. Já existe uma população, já se criou 
o Munidpio· com uma população de 7.790 
habitantes. O Poder Público estadual já cons
truiu um centro administrativo, com a instala
ção da_Agenfa(?), em Paé(?), Posto Avançado 
do Banco dá Brasil, construção de um aloja
mento, onze esc_olas, um centro de saúde, etc. 
Assim, são dezenas deles. 

Até no momento, penso, q~em sabe, em 
convidar esta Comissão para, oportunamente, 
Visitar alguns desses projetas, para que V. ~ 
possam faZer uma aValiação do resultado dos 
assentamentos na contenção da criminalida
de na área dos conflitos. 

O SR. LEITE CHAVES- É verdade. 
V. Ex" mostrou que, hoje, ~ ternlo reforma 

agrária já não causa mais espécie. Lembro-me 
que até 1956, quando se falava em greve,· o 
termo causava o mesmo impacto. 

Aqui, na última Constittüção, recebemos; In
clusive fazendeiros. Todas essas camadas so
ciais vinharri-aquf, Põis trabalhamos sOb as 
pressões sociais. S,e V. E:l<' pressiona um tribu
nal ou o juiz, a senten_ça é cqrrompida. O Con
gresso Nacional trabalha_ sob pressões. E as 
pressões às vezes são válidas. 

Dou-lhe um exemplo: uma vez aqui tivemos 
que regulamentar a profiSSão de bioquímico 
e participamos disso. Depois, vieram os biólo
gos, que disputam a mesma área, os farma
cêuticos. Isso foi até na época dos biônicos. 
Era uma luta aqui muito séria. Ses lutavam 
terrivelmente. Eram dois mil de ~m lado, três 
mil de outro, pressões, e o Congresso em _li· 
nhas sinuosas. E cbegamos a fazer um projeto 
que satifez a todos. 

Por mais percuciente que fosse o Congres
so, jamais ele faria uma lei daquela que satisfi
zesse sem a presença dos interessados. 

Mas, sobre essa questão do termo, V. Ex' 
veja que houve aqui choQ!Jes muito interes
santes entre c:ampone!;,es e fazendeiros;. Esses 
vinham aqui muito fOrteS, ã:Umentados, nutri
dos, de bombachas e camponeseS de urri la
do. Eu vi até a situação e ouvi ums diálogos 
-aqui dentro. Ouvi um diálogo de~s. Um le
vantava e dizia: "Olha, você está aí com seu 
filho muito gordo, bem tratado. o meu, parece 
uma pena, porque você explora a terra_ em 
que trabalho e eu sou explorado." 

Na realida~e, houve essa_.questã.o de UDR. 
Foi um movimento mais ou menos de interese 
de reivindicação sindiCal. -HoUve demonstra
ções aqui de organização, mas parece que 
nesse setor de privilégiõ, ao invés de ser um 
avanço foi um recuo, porque no passado um 
fazendeiro, um grande latifundiário, nunca 
precisou de. aparecer para defender-se. Os mi-. 
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litares é que defendiam, e tinha a Igreja que 
era a sua defensora. Inclusive, em 64 ela saiu 
na frente. Os militares hoje evoluíram, tam
bém. Eles nã.o passaram mais a ser instru
mento de manobra nem terra-tenentes de pri
vilegiados. Hoje, é um pequeno segmento. Ho
je - conheço bem este setor - jamais se 
prestariam a isso, e_a próPria Igreja está noutro 
setor. Essa organização que se_ fez daquela 
forma, como se fosse um avanço, foi um re
cuo. Tiveram os grandes privilegiados do País 
de apresentar-se com sua própria cara, inclu
sive aquele movimento foi o mafs caro do 
País. Em todo o meu Estado, os fazendeiros 
davam dinheiro em excesso. Aliás, é bom sa
ber-se no futuro para onde é que se destinou 
tanto dinheiro. V. ~ vê que o negócio é tão 
fantasioso e inexpressivo sm:ialmente que o 
próprio Presidente dessa organização não 
consegue sequer um partido pelo qua1 possa 
ser candidato. Os percentuais nem surgem. 
E digamos, o social, que V~ Ex" está mos
trando, sempre terá caminho. As vezes, há se~ 
tores que dificultam, leis que procuram obstar 
isso, mas nada Impede esse avanço. V. Bel' -
está agora inclusive avançando nos seringais 
e me parece que com a melhor forma para 
o País e para evitar futuros focos de soergui
mento de conflitos sociais. 

Mas, Sr. Mfnistro, essas desapropriações são 
feitas mediante pagamento com TOAs? 

O SR. íRIS REZENDE - Com TDAs. 

da Dívida Agrária, o direito de pagarem ao 
próprio Governo os seus débitos, pagar a dívi
da com eles, de serem recebidos em paga
mento como valores. Ora, é um modo de lhes 
assegurar valor, porque do contrário vamos 
para o mesmo descrédito. Acho que essas 
mAs colocadas como foro têm _que servalori
ta~l_as e prestigiadas, porque nós vamos ter 
outros problemas na frente. Então; _a credibi
lidade desaparecerá_ ~m termo de desapro
priação. Este projeto está em andamento, V. 
EX• poderá tomar conhecimento, mandarei 
até para o Ministério depois, e V. EX- muito 
poderá fazer, inclusive no sentido de preservar 
a imagem e_ a respeitabilidade do Governo 
e da própria Constituição, que assegura a de
sapropriação nesse_sentido~ mas que a Consti
tuição não pode ser desmoralizada. Os titulas, 
Sr. _ _Ministro, não sei se V. & sBbe, rião têm 
cotação. Quando foram admitidos, se dizia 
que os ba!Í.cos os receberiam. Estou com esse 
projeto; mandá-Ic-ei para suas considerações, 
porque podemos, pelo menos nessa parte, sal-
vá-los. Or~. se eles valem para o Governo, 
se eles afirmam que têm esse valor, pelo me
nos não podem negar esse_ valor. 

Sob oUtro ângulo, Sr. Ministro, quanto a es
sa questão da prote_ção que V. Ex.' faz aos 
pequenos, acho que é muito salutar. Mas, ve

_zes há em que o pequeno lavrador está com 
Uma produção, há instantes em que o preço 
mínimo funciona, há instantes em que eles 
poderri vender~o produto acima do preço míni
mo e, às vezes, há situações em que ele é 
obrigado a vender abaixo do preço míl}imo 
para pagai- a dívida do banco mediante amea
ças. 

TivehiõSaqui um Projeto· de lei qUe tramitou 
no passado, assegurando ao lavrador pagar 
o seu débito _com o próprio produto, ou seja, 
o_ produto, já que tem cotação oficial, seria 
recebido como dação em pagamento. Por que 
ele_ tem andar séculos para vender uma produ
ção triste e minguada para fazer o pagamento? 
Se_ há armazéns gerais, há classificação, por 
que não haver a possibilidade do pagamento 
com o próprio produto? V. Ex!' não acha que 
dentro desse elenco a que V. ~ se referiu 

-não seria uma medida salutar? O sujeito tem 
cem sacos de arroz e o preço mínimo é tanto; 
ele os entrega. Há os armazéns e o banco 
recebe isso. Há forma fácil de controle. o_ que 

_y_Ex' acha disso? 
O SR. fRIS REZENDE - Primeirãrnente, 

quero cumprimentá-lo pela iniciativa em apre
-sentar um projeto regulando, modificando a 
formalização, os valores atribuídos às TDAs. 
Isso realmente tem trazido problemas um tan
to_ desagradáveis, principalmente qyando_ da 
implantação do Plano Cruzado, o Ministro da 
Fazenda entendeu de estabelecer uma tablita 
para TOAs. Não tinha justificativa e estamos 
sofrendo com isso até hoje. Agora que se resu
miu o noss-o trabalho num parecer, o Ministro 

O SR. LEITE CHAVES ~ O que desmo· 
ra1izou a reforma agrária no País em determi
nado tempo foi isso·. A desaproprlação_era feita 
em dinheiro, isto é, pelo Direito PUblico, a de
sapropriação é feita em dinheiro ou em Kits 
- na época podia ser feita assim -, mas 
o empregador, o dono, jamais podia reclamar 
qualquer coisa em juíz-o. Toda a sua defesa 
consistiria na questão do preço, ele se limitaria 
a Isso. Isso é do Direito Público, é tradicional 
do Direito- PúbUco da Europa, de toda parte. 
Quando há o interesse social, ninguém pode 
discutir, a não ser o preço. Mas corno o Poder 
Público desapropriava, depositava 1 O% e pas
sava anos sem pagar coisa alguma, criou _con
ftitos e houve desmoralização_nesse_sentido, 
a ponto de, na Constituição, se dar uma outra 
disciplina às desapropriações. Tanto é que 
houve coisa até não passível de desapropria
ção, que _é uma monstruosidade perante o 
Direito Social, que são as terras produtivas, 
O Poder Público se_ desmoralizou, porque não 
pagava, não cumpria. Era até uma provOca
ção. Depositava 10% ou um percentual ao 
seu critério e não se pagava nunca. Então, 
surgiram depois as TOAs, que são coisas legí
timas, e houve uma grande propaganda do 
Governo de que elas seriam corrigidas, seriam 
passíveis de descontos. Mas, Ministro, estamos 
vivendo outra coisa. Essas TOAs .caíram de 
valor, não têm nem expressão do mercado. 
Quem as compra, compra~as por um preço 
inexpressivo. Eu, preocupado com isso, em 
manter uma determinada imagem desses títu
los, até acabei de apresentar um projeto, que 
está em tramitação aqui no Congresso, asse
_gurando aos titulares _de TDAs, dos Títulos 

- da Agricultura poderá, através de portada, res
tab:eJecer os valores originais. Isso nos tem 
trazido problemas complexos e, ao mesmo 
tempo, desmoralizando os títulos. Estou abso
lutamente favorável à sua iniciativa, indusive 
já existe um comissio trabalhando em tomo . 

de uma ~xposição de motivos a ser encami
nhada ao President~, para restaurar o valor 
das TDAs.lsso ê que tem trazido desencontros 
nas deSapropriações, tem dado rriargem a in
terpretações muitas yezes erróneas, quando 
os próprios avaliadores das propriedades su
perestimam os valores, levando em conta a 
desvalorização desses títulos. Então, essa lei 
porá um fim em muitos Problemas existentes 
na área. Cumprimento-o por isSso. 

Em segundo lugar, V. Ex' fez referência: .. 
O SR._ LEITE CHAVES -Ãquestãà do pre

ço ffiínirriO~ -õ -pagamento de débito mediante 
a entreg~-do produto in natura. 

O SR. ÍRIS REZENDE - Sim, essa é uma 
tese que temos defendido com muita veemên
cia, inclusive a equivalência ao assinar o con
trato de empréstiino é a equivalência em pro
duto. Saiu até certa vez um trabalho assinado 
por mim na revista Veja na última página a 
esse respeito. Confesso aqui encontrar-me de
parado com problemas na área económica, 
mas esse processo tem sido até já admitido 
por alguns Governadores, utilizando seus ban
cos estaduais. O Rio Grande do NOrte, por 
exemplo, o Estado do Rio de Janeiro com 
a1guns prodUtos. 

O SR. LEITE CHAVES~ E eles recebem 
também o produto na questão da equivalên
cia? 

O SR. íRis RE4SiDE - No caso do Rio 
Grande do Norte, procurei acudir o Governo. 

-Na época em que chegava o lavrador para 
entregar o produto, eu coloquei ao lado a CFP 
adquirindo o produto e_ quitando o banco. Mas 
nós não temos outro caminho senão este para 
consolidar a agricultura no Brasil, porque aí, 
sim: o agricultor estaria totalmente resguar
dado e encorajado para projetas mais an1bi
ciosos e não traria nenhum prejuízo ao Gover
no, salvo nesses produtos com preços míni
mos de garantia pelo Governo, ele tem que 
adquiri-los de qualquer forma. Eu cheguei, no 
ano passado, a colocar aviso na Voz do Brasil 
- isso até causou uma certa estranheza em 
determinadas áreas - para que os agricul
tores não vendessem seus produtos abaixo 
do preço mínimo, porque o Governo_ estaria 
presente, a ftm de garantir esses preços, justa
mente para evitar esses desmandos, porque 
normalmente os pequenos são as vítimas fa
tais nes_sa hora em que se permite a esp-ecu-

. Jação. 
No decorrer deste ano, temos deparado 

com alguns problemas nesta safra. Iniciou-se 
pela greve do Banco -do Bras~. justamente no 
início_ da colheita; segundo lUgar, pela lei que 
estaPelec~ que o Poder Público não pode gas
tar mais do que se arrecada cada mês, e, ter~ 
ceiro lugar, pela política que_ incentiva a pOu
pança, aumentando os preços das taxas de 
juros, o que impossibilitou a agricu1tura utilizar 
para a comercialização os recursos oriundos 
da" caderneta_ de i)oupaliça"-~ isso agora foi 
corrigido, porque o rendimen~o_ da poupa.nça 
é de mais de 6%, mais o IPC. E absolutamente 
viável para a agricultura 12% mais o IPC. Ago
ra, c_omo estava, há poucos dias, era impra
ticável. para a agricultura. 
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De fo~ma que surgem esses problemas, 
mas que são sanadQ_s, estamos atentos para 
cada um deles, a_ agricultura vai_ 'roffiPêiido 
esse momento. Mo!T}e;rito Um timto difícil, por
que V. Ex' sabe que quando ocorfe um des'~Tt-: 
contra na e_ç_qnomia _o _impacto ê generalizado, 
mas ele é muito maior_ e_maís imediato na 
agricultura e, mesmo 8ssim~ cüarite-á~ deSen
c_on~s e mais desencontros, Cruzado I e Cru
zado II, Plano Verão, a agricultura Vai _rompen
do essas barrei_ras_~om as qua~ ~- defr~~~· 

Entretanto, para es-clarecer a V. ~. nesse 
projeto, que será encarojn_hado ao Congreso, 
que constituir~ a Let Agrícola, já estabelece 
esse sistema da ~quiyalêncta_ em_produto. -

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares) -V,~ 
EX' está satisfeito? . 

O SR RELATOR (Le_!te Chaves) -56 tenho 
duas indagações a faz.er.- -

O SR. PRESIDENTE; (Odacir Soares)- A 
Presidênda gostaria de fazer um apelo a V.
E:J.r que concluísse suas indagações porque 
temos outros parlamentares inscrlios. 

O SR. RELATOR_ (Leite Chaves) --Sr. Minis
tro, chegou-nos infonnações difusas qúe hou
ve na adrrUnistração passada da CFP, e tam
bém na atual, algumas coisas nem sempre 
corretas, como aqueles passeios desnecessá
rios do produto, já que está tudo ligado, é 
uma contigência, presumimos, sempre com
prador-armazenamento, alguma coisa assim, 
chegou a V. Ex' informação, alguma denúncia 
a esse respeito ou não têm fundamento ne
nhum essas informações? 

O SR. fRIS REZENDE - Quando de uma 
·eunião de todos bs.~re~r_íáS_E~duais de · 

Agricultura, esta denúnCJà foi apresentada pe
lo Secretário da Agricultura, Dr. Osmar Dias, 
do Paraná. De imediato, o Secretário de Agri
cultura do Pará também apresentou uma de
núncia relativamente a um produto de Rondô
nia que veio para o Centro-Sul e voltou para 
Rondônia. Constituímos ali, no momento, 
uma Comi_ssã.o para apurar as denúncias. 

Segundo me consta, porque foi prorroga-do 
o prazo para a Comissão_. e~sas denúncia~ 
não procedem e, se procedem, não são com 
aquela intensidade que quiseram dar. De ime
diato, ficou constatado que a denúncia ofere
cida pelo Secretário do Pará, em relação a 
Rondônia, era improcedente, isso no dia se
guinte, que não havia sido retirado um quilo 
de produto daquele Estado naquele ano, foi 
no ano passado, ainda. _ 

Com relação a outros casos, têm_ tido-- de_~ 
núnCias, iTiãfS não· procedentes, porque mui
tas vezes acontece que, em determinado mo
mento, faltando no armazém, muna localida
de, oprodutovaimai_s a1ém evoltap~rà. quem 
sabe, aquela região onde o produto é corisu
mldo, mas são casos inteiram~Qte. ra(OS, por
que a CFP tem sido mutto criteriosa. 

Hoje, te~roblemas de escoamentQ,_N9 
ano passado, por exemplo, entendemos retirar 
a responsabilidade do esq;,arnentp d? produ
ção do C_entro-Oeste da fepasa e abrimOs 
concorrência. Lamentavelmente, fomoS nlãl--

sucedidos nessas conçorrências. Durante 
quatro meses reaJizamOs -duas, três coricor-
-rêndãS e todas e' las foram alVo __ de empresas 
que não queflam a sua realizãção. Até qUe 
tivérrt"hs, já ao final da estiagem, que lançar 
mão âã Rede FerroviáTiá Federal, porque a 
lei permite, em caso de emergência,_Q_ escoa
rrierito sem concwr~ncia pública, desde que 
O Ia~~ por emp·resa-pública especial~da. Te
moS duas:_ a Fepasa e a Rede Ferroviária Fe4~ _ 
ral. Tivemos, novamente, que lançar mão da . 

- Rede Ferroviáriã Federal pafa escoar o produ
to e houve um atraSo de quatro a cinco mese.s. 

Este ano periSainos em dar iníciO ao escoa
mentO ·com rill!l~ ántecédência para evitar 
-aqliefes tun1.ultos de úlfiina hora. Por -poUcCÇ 
faltava espaço para ·arrnazêtiagem dessa safra 
efn ·aJguinas regiões. Mas posso afirmar que 
deritrO de poucos- dias esta Comissão .de In
quérito estará já co~ o relató_rio fi[la_l, mas 
as denúncias ri.ãd procedem na intensidade 
qu~,_ se pensav~ _ 

O SR RElATOR (Leite ChaveS)-Sr,Minis
tro, V. Ex! fala sobre o BancO do Brasil Pare
ce~me _que está havendo cometimentos ao 
Banco çlo 6rasil nesse s~tor agrícola _que o 
-deixam em situação difícil. ficou o Barico ago
ra com o cometime1:1t0, com o dever de fazer 
empréstimos aos pequenos e aos grapdes 
produtores, que, de modo geral, sao financia-· 
dos pela rede partlculaf onde o rlsco ê, peque
no e os resLil.tados ma_iores, __ e_ o Banco fica 
com maiores encargos e riscos. 

V. EX' sabe; ~ eu já vi seu test~rnl.!nho, que 
o BanCo do Brasil é uma organização modelar 
ileSte- País e de um tempo a esta parte tem 
sofrido grandes problemas. O Banco Central 
tem ficado em mãos de pessoas até que são 
comprometidas na sua origem a bancos parti
culares e usarp. o_ Banç_o_ <:;el}tr~ para cada 
vez m_ais, marginalizar o Banco do Brasil. 

Pela Constituição, o ~residente do Banco 
Central tem que ser aprovado peJo Seriado, 
numa prévia escolha, a~noineação está condi_
cionada a isso. Mas deixando de lado o Banco 
do Brasil, a Caixa Económica e o BNDES têm 
funções quase similares. Ontem. aprovaram 
um projeto, do qual fui Relator, do Senador 
Jutahy Magalhães, através do qual também 
o Presidente do BancO do Brasil, do BNDES 
e-da Caixa Eoonô"m!Ca terão suas vidas exami
nadas pelo Senado antes de sererri nomeados. 
ISSO ê muito pertinente porque, não sei se V. 
EX' te'm conhecimento, o atual Presidente é 
um homem intelraffientê- despieparado para 
o seu mister. Ele tem sido até causa das gran
des dificuldades nessas greves. 

_ AgOra mesmo semana passada, em Curi
tlba, em assembléia gera1, numa luta para se 
torriar sirripáticó àos fUncionários, coisa que 
ri.uri.ca "OCorreu, o Presidente teve reuniões 
cpm_ eles e, não que tenha sido hostni~do_, 
porqUe o pesso'aJ do Banco do. Brasil é muito 
diSCiplinado, mas fez. sentir ao Presidente qUe 
élé~MOtinha condições para comandar uma 
órgãnil.ãção financeira. Tenfló informações, 
inclusive, de que ele é um alçoólatr~ _<:~:mtumaz 
é não defende o Banco em nada. Agora, cen
traliZou o .pOder -denlais-em ramo- dessa redu-

ção de diretorias. Revelamos a V. EX' a nossa 
preocupação quanto a i$50, porque O Jifõprló
Ministro da Agricultura tem condis;ões.de._fazer 
essas apurações. · 

Esta é- á mirtha última pergunta. Gostaria 
que V. EX' respondesse o· seguinte:_ não seria 
uma injustiça que o Banco do Br_asil tivesse 
o cometimento dos financ;iamentos menor~s. 
de valores mais pulverizados onde ele sofre 
riscos e os grandes financiamentos fossem 
feitos apenas pelas redes particulãfes? Não 
seria o Ministro da Agricultura um árbitro mui
to interessante numa dosãgem mais justa para 
isso, de riscos e resu,ltados? 

O SR. !RIS REZENDE- Certo. Acho que 
ninguém melhor do que o Ministério da Agri· 
cultura para atuai- nesta -ãrea, mas, tem uma 
justificativa quanto à responsabilidade pratica-_ 
mente única assumida pelo Banco do Brasil 
em relação aos pequenos produtores. É que 
hoje, por let os recursos do Tesouro Nacional 
só serão destinados para míni e pequenos pro
dutor~_ryrals. O Banco do Brasil é a institUi~ 
ção destacada para administrar esses recursos 
do Tesouro na área agricola. 

Mas isso não impede que os bancos particu
lares também atendam aOs pe"quenos, éles
sao obrigados também a atender aos peque-
nos~ . -

Nós temos três fontes hoje que erigroSSâni. 
os recursos para o meio rural. A exigibilidade 
bancária, V. Ext bem sabe, é o prinCipal. Os 
recursos da caderneta de poupança, hOfe ad
ministradas pelo Banco do Brasil, Banco da 
Amazônia, Banco do Nordeste e BNCC Nós
defendemos a este de extensão dessa cader. 
neta a todos os bancos. 

Em terceiro, os recursos orçamentários, re
cursos do T escuro, recursos-esses que, repito, 
estão destinados apenas_aos pequet;-os. 

!3ob esse aspect9, o Banco do Brasil não 
tem razão. O Go:v~rn_o paga ~o Banco do Brasil 
uma taxa, não_~ei se de .3% _ou 6% para adirii~ 
nistração dós teq.u-sõs do Tesouro'. Quãnto 
à aplicação dos recursos ela cademeta_do_ Bªn· 
co do Brasil, o Banco do Brasil remunera a 
poupador em 6% e empresta ao agricultor 
por 12%, e ainda vai receber, em alguns casos, 
do Povema;· malii _3~; quer dizer, 9% p·ara 
administrar, uma boa -rerrluneraçãO;-pófqué 
o Banco do Brasil não aumentou_ propOrcio
nalmente o número ·de seus funcionários que 
lhe acarretassem despesas maiores para justi· 
ficar esse percentual oriundo da caderneta de _ 
poupança. 

O que tem ocorrido é que nós estamos vf. 
vendo wna nova face. orçamento unificad_o, 
limitações muitç) _grªndes para () Ministério da 
Fazenda. E até que isso se aSsente, de. tal 
modo que todos nós nos encontremos acos
tumados com os novos sistemas, vamos pas-
sar por algumas dÜ'iCUldãdeS. - -

Mas~ o Ministério da Ag_rlcuhura, na verdade. 
tem atuado, tem sido ouvido. Eu não- posso c 

reclamar. Os nossos votos têr:n sido motivos 
de_ estudos, de atenção. As nossas pondera
ções sãO-téVaâas em-conta, tãnt.O por- parte 
do MinistériO da Fazenda quanto por parte, 
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do Banco Central e por parte do Banco do 
Brasil. 

Agora, é necessário que se faça justiça. O 
Banco do Brasil tem emprestado reJevantes 
seJViços à agricultura brasileira. Ele vive agri
cultura como nenhum banco. Ele vive os pro~ 
blemas rurais como se fosse __ quem sabe o 
responsável maior pelos problemas dos agri· 
cultores. __ 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Ministro, a 
relataria agradece a V. Ex~ a presença e as 
informações muito honradas para nós. 

Fica satisfeita também em saber que V. Ex" 
encontra no Presidente da República respaldo 
para a sua luta. 

O Presidente, que nós o conhecemos muito 
bem, saiu desta Casa para a Presidência da 
República, haverá de ser compreendido no 
futuro. 

F12:emos aqui uma Constituinte e S~ ~--o 
Presidente daRepúblíca nunca pl-ocurou inter· 
ferir de maneira desmedida. Perguntamos 
nós: se fosse uma personalidade dessas dita
toriais, dominantes, que tiPO de Constituição 
teriam os? 

De nossa parte reconhecemos que o Presi
dente tem sido muito injustiçado, mas futuro 
haverá de fazer justiça a o S. Ex' sobretudo 
peJo seu espírito democrático de sofrer injus
tiças profundas, às vezes calado, mas tem sido 
capaz de renunciar a posições de vaidade pes
soal para que nós atravessemos essas difícies 
situações pelas quais tem passado o País. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A 
Presidência vai passar a palavra a diversos par
lamentares inscritos, mas deseja chamar a 
atenção para um fato muito importante. O 
Ministro !ris Rezende está aqui muito menos 
como Ministro da Agricultura e muito mais 
como responsável pelo Programa Nacional de_ 
Reforma Agrária, onde se situam as questões 
relacionadas com o tema central desta Comis
são Parlamentar de Inquérito. 

Faço um apelo aos Srs. Parlamentares para 
que nos situássemos dentro da nossa temá· 
tica, de modo a que possamos aproveitar de 
maneira mais produtiva atempo desta Comis
são e possamos chegar, num préU:o relativa
mente curto, às nossas conclusões, contri
buindo inclusive na feitura não apenas da lei 
agrária como também da lei agfcola que o 
País precis_a para complementar a sua Cons
tituição. 

Passo a palavra ao Senador Olavo Pires. 

O SR OLAVO PIRES- Eminente f'."Unistro 
Íris Rezende, Srs. Senhoras, Srs. Deputados, 
antes de iniciar as minhas colocações, no
bre Senador Leite Chaves, quero cumprimen
tá-lo pela sua atuação, mas não poderia deixar 
de esclarecer o que foi dito por V. Ex• em 
relação ao Mário Berard, Presidente do Banco 
do Brasil. É pessoa do meu relacionamento, 
de minha amizade pessoal. As informações 
que deram a V. Ex" sobre Mário Berard ser 
alcoólatra carecem de procedência. 

Ministro Íris Rezende, político de Rondônia, 
um Estado que tem no seu cotidiano a incó
moda presença do conRito de terras, dos lití-

g:jos, dqs_ asassinatos. das bribas eni:re os pro
prietárfos e aQueles Valentes homens de mãos 
êalejadas, que estão lá_ re~mente constr_uindo 
Rondônia, eu já_ desde o inído da minha vida 
pública, por assirri dizer, dediquei-me a dar 
a esses homens, a essas famí1ias, um certo 
respaldo, um certo apoio. Isso foi motivado, 
tenho isso na lembrança, na cidade de Colo
rado, próxíma à divisa com Mato Grossso e 
próxima à divisa com a Bolívia, onde em 81, 
na minha peregrinação política em busca de 
um mandato de deputado federal, nós tinha
mos um problema no Colorado que era briga 
pelo verde seringal. Aquilo ensejou agressões, 
mortes, queima de ranchos. CJm beJo dia eu 
estava no Colorado, numa peregrinação pálti
ca, aquele povo humilde nos prestigiando, e 
veio uma anciã nos cumprimentar. Eti, muito 
espontaneamente, fui abraçá-la; quando pus 
a_ mão ~m seu ombro, ela disse~ "Cuidade, 
que estou c.om o ombro todo machucado". 

Essa anciã de mais ou menos uns 70 anos, 
que inal podia andar, tinha sido bruta1izada 
por jagunços que, a mando de proprietários, 
tinhain feito aquela lastimável agressáo. 

De lá para cá, como eu disse, passei a dar 
uma ·certa atenção a esse povo, sem contudo 
deixar nUnca de valorizar, de procurar que fos
se respeitado o direito de propriedade, um 
direito inerente a quem adquire a propriedade. 
Tenho dado a esse povo um certo respaldo. 
Por exemplo, quando ainda Deputado Federal, 
graças a Deus é üm trabalho do qual participei, 
conseguimos assentar no Município de Cere
jeiras oitocentas e poucas fammas na fazenda 
Guarajus, o conhecido Projeto _Santa- JúJia e 
esse_ povo está lá hoje vivendo produzindo, 
plantando, colhendo e ajudando o desenvol
vimento do País e ajudando, inclusive, para 
que conseguíssemos atingir essa quebra de 
recordes, para a nossa feJicidade, na sua admi
nistração frente ao_ Ministério da Agricultura. 

A realidade do colono, V. ~. que é _um 
goiano do interior, nluità bem conhece. Talvez 
as necessidades do colono da minha Rondô
nia sejam muito mais duras do que as do 
de Goiás, porque Goiás é um Estado consoli
dado, já firme. Rondônia é um _EStado afnda 
em formação, onde chegam pessoas de todo 
o Brasil procurando o seu pedacinho de terra. 

Como eu disse, há questão de 20 dias, ao 
Presidente Samey, são homens va1entes, mu
lheres corajosas, homens que já não têm calos 
nas maõs, mas sim, placas, o que impede 
que muitos deles consignam até_ fechar as 
mãos. 

Esse povo merece da minha parte o maior 
respeito e a maior consideração. Em função 
disso, eu tenho lutado para tentar ajudá-lo. 
Quero aqui, inclusive, prestar o meu testerrfu
nho e o meu agradecimento, não só em meu 
nome, mas em nome também dos colonos 
de Rondônia, a V. Ex', ao Dr. Euler, ao Dr. 
Donizete, a toda ã -equipe do Iilcra, do antigo 
Mirad, que permitíram que, nesse curto espa
ço de tempo em que V. EX' teve o Mirad, _o 
Incra, sob a sua direção, tivéssemos o assentaM 
menta efetivado de famflias, por exemPlo, na 
Fazenda Diba, do Município de ~menta Bue-

no, na Fazenda Barão de Melgaço, no Muni
cípio de Espigão do Oeste, vizinho de Pimenta 
Bueno, na Fazenda Cabixi, no Colorado_ e Vi
lh~na,_ na Fazenda Riberalta, que pertence ao 
Mufilcípio de Cerejeiras. Quero prestar o teste
munho e o agradecimento do Senador Olavo 
Pires e daqueles colonos, a quem, quando 
visitei-os levando a notícia do decreto de_ desa
propriação, fiz ver a sensibilidade de V. P. 
e de seus assessores, que permitiram que- um 
problema, que já era tradicional em Rondônia, 
principalmente com relação a esses casos -
esse pessoal já estava há três anos acampado 
na porta de prefeituras, acomodado em recin
tos de parques de exposição, ocasionando in
dusive alguns atestados de óbitos por total 
falta de assistência e de condições de sobrevi
vência humana - fosse resolvido. Esse pes
soal recebeu com muita alegria a desapro
priação das áreas. Estamos, agora, providen
ciando, através do lncra,. o definitivo assenta
mento desse povo. 

Ratificando, eu quero agradecer em nome 
deles e em meu nome pessoal a pronta atua
ção de V. Ex_l' e- a da a-ssessoria de V. ~. 
do Dr. Euler, do Dr. Donizete, do Dr. Paulo 
Ortega e de outros eJementos que compõem 
o staff de V. Ex" que permitiram que um pro
blema, que já vinha há três anos, fosse resol
vido em quatro ou cinco meses. Se, por um 
lado, isso significa agradecimento, urna satfs.. 
fação, por outro lado causa espécie e preocu
pação. Se o problema não tivesse encontrado 
a sensibilidade de um Ministro Íris Rezende 
o pronto atendimento da dua equipe, será que 
esse problema lria se perpetuar em Rondônia? 
Será que esse pessoal iria continuar por mais 
dois ou três anos à mercê da iniciativa e da 
bõã vontade desse ou daquele ministro? Pro
blemas como esse não podem acontecer. 

Quero dizer mais, no cantata direto que 
mantenho com ess_e povo, através do qual 
eu exerço uma certa penetração, uma certa 
liderança, eu consegui evitar conflitos que te
riam ocasionado mortes em Rondônia. Por 
várias vezes, fui chamado em Rondônia e tive 
que sair daqui às pressas, ir até Porto Velho, 
pegar meu avião para dec.er para o interlor, 
para enfrentar um verdadeiro "Beirute rondo
niense", onde o conflito já estava armado e 
pronto para ser eclodido. Os jagunços já esta
vam prestes a defender as terras dos proprie
tários e os colonos prestes a pegar em armas 
para defender um interesse que reconheciam 
como ·deles. 

Espero e tenho certeza de que enquanto 
o Incra permanecer sob a gestão de V. Ex~, 
e dos assessores de V. Ex:', os problemas de 
assentamento serão agilizados. 

O que também me causa espécie, eu quero 
d~ixar aqui registrado - e por felicidade mi· 
nha, que me considero amigo pessoal de 
V. Ex', sou conterrâneo de V. Ex~~ fui colega 
de escola_ de V. Ex• - é o fato das desapro
priações indevidas terem acontecido de uma 
maneira acelerada justamente no período an
terior à ascensão de V. Br ao Mirad e ao Incra. 
Tais desapropriações, na nossa Rondônia, 
aconteceram em várias áreas com único obje-
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tive ....;..para isso chamo a a~nção do eminente 
Senador Leite Chaves~ de.eruiquecer grupos 
empresariais econômico-finan<::eircis e · âté 
abastados fazendeir<?s, que tiveram as suas 
terras desapropriadas num processo rápido 
-o que leva a crer que alguém tinha interes
ses nessas desapropriações- para que esses 
proprietários rec.ebessem volumosas parcelas 
em TDA. Inclusive, passou a ser comentada 
em Rondônia a existência da indústria do TOA 
e da desapropriação, coisa que eu tenho _certe
za não ocorreu_ nem ·vai OCQIJ~r na adminis· 
tração de V. Ex' AJíás, faço q~estão de frisai' 
que, quando defendia a desapropriaçã.o·âeS~ 
sas quatro áreas, eu pude sentir não s6 em 
V. Ex', como também nos assessores. de V. 
Ex', apesar do nosso conheciiru~ritO. pfi::SsÓ~ 
e direto que nos credenç:ia à confiabilidade 
recíproca, a preocupação: será que é uma' de
sapropriação para assentamento_ ou uma de· 
sapropriação para que o fulano Ç>U o beltranç> 
receba uma fortuna em TOA e possa, depois, 
viver nababescamente c:om esse dlnheifo in
devido? É uma preocupação. E eu Vou trâzer 
para V. Ex" e para os assessores d.e V.:. ~ 
novos projetas de desapropriação; Mas faço 
questão de ressaltar que todos trazem no seu 
bojo o princípio da honestidade e do aSsenta
mento real dos nossos colonos de Rondônia. 

Quero comentar também com V. Ex' um 
fato alípico que aconteceu em Rondônia, niais 
precisamente no Municipio de Ariquemes, que 
o Sr. Ministro conhece. Nós tivemos em Ari· 
quemes, na década de 70, nãO ser prêêisa-r 
a data, um assentamento -chamado de PrOjeto 
Burarero. E foram aSserttdas diversas famílias. 
Inexplicavelmente, ein 1985~tão logo o PreSí- · 
dente Samey assumiu a Presidência da Repú
blíca, foi assinado um decreto, consideradO, 
pelo Presidente Samey, uma área de 1 milhão 
e 800 inil hectares de terra como reserva indí
gina. E. Sr. Ministro, não existem, em ioda 
essa áre.a de 1 milhão e ano nlii hectares mais 
do que 50 ou 10Uíildios. · · -

Então, é outro problema para o qual cliamo 
a atenção de V. Ex', essa proliferação de reser
vas indíginas em regiões que não sejustiflcain. 
Se formos considerar reserva indígina todo 
lugar por onde passou o índio, temoS de consi· 
derar também que as Avenidas Vieira SOuto, 
Atlântica, Nossa Senhora de Cópacabana, no 
Rio de Janeiro, deverão ser tambéffi reservas 
indíginas. Além destas, as Av~nidas Anhan· 
güera e GOiás, ambas em Goiânia, taiiibérri 
serão considerdas reservas indíginaS. A Praça 
dos Três Poderes, em Brasília, tem de ser con
siderada uma reserva indígina. O qUe mais 
causa preocupação a nós é que esse proble
ma, muitas vezes, .é_ questionado, essa ban
deira é levantada, por gente que não é índio 
nem brasileiro. Na maior parte são estrangei
ros que vêm ingerir nosso País, agredir a nossa 
soberania e querer clitar normas nas nossas 
casas. 

Esse problema específico de Ariquemes, Sr. 
Ministro, foi objeto da minha pauta de ~ll_diên~ 
cia coro o Presidente_José Samey, e já tenho, 
inclusive, o núme"ro d6 ofíciO que a Presidêr\da 
da República enviou a V. EX', solídtandoum 
estudo sobre o problema, que é ainda mais 

cornp_lexo. Esse pessoal que lá foi assentado, 
~~ !"e~~·~ü ·O .~eU:JI@O--:-_de proprie~ade da 
te_rra,_ p1ãritoU süa·s-cl.iltuiaS âe subsistência, 
perenes, plantou seus pomares. uma grande 
parte -desse pessoal consegUiu inclusive aces
so, ao tfedito bancário, através do Banco do 
Brasil e ilOJe ·esta, Sendo" despejado sem maiS 
nem menos. 
~ Eniãõ; eStOu pi-evidenciando a montagem 

de UfTl dosSiê, de um {o/der sobre o_ assunto 
e vOu Prõéuiar V. ~ por esses dez, -qUinze 
dias; na oportunidade erh que espero qUe ana· 
fi~e:fÕ()S~ à qu"éstãó. EsperO'" Contar_ também 
com a-Se~ibilídade de v. ~-Para a Solução 
de§se problema, que é grave. E quero adiantar 
que ~sjes-prcipiietârios estão dispostos a atirar 
êl:n rliÍÍtl. em·brahco, em ·pessoal da Funai, 
e"m -~~rfi _(Jl:_e~9ue_ seja para defender o direito 
de propriedade adquirido. 

Concluindo as minhas colocações~ quero 
SUgerir a V. Ex' e a seus.a~ssores _que apri
morem o cadastramento do a~sentado, por
_que faço uma verc;ladeira ~~ç:a a e~se pes
soal que protejo, que tento ajudar, quandO 

· digo, tentem fazer do assentam~nto uma in
dústria, ou seja que não o sujeito consegue 
a terra hoje e a vende arnanhã. Não compete 
ao Sénadqr~ ao Deputado, controlar _isso. Essa 
é.uma tarefa _exclusiva do_lnçra. _Çluer~ sugeiir 
que o Incra, através da informátiva, inclusivel, 
que facmta o trabalho, coordene isso de ma
neira tal a impedir que haja essa indústria da 
terra, da posse, evitando que o colono venha 
a Criar i.J.ril problema furidiárlo no Município 
de Vilhena, pOr exerriplo. AsSenta-se o ho
mem, depois ele vende sua_ terra e vai criar 
o meSmo pi'oblema no Município de Ouro 
Preto, de Ariquemes, deJaru e assim por dian
te. 

No mais, Sr. Ministro, agradeço a presença 
de V. Ex~ Quero parabenizá~lo pelo depoimenM 
tO,-que foi muito claro, muito objetivo. Quero 
"Sã licitar tamPém a V. Ex!- o apoio ao agricultor 
de Rondô!liª, e não C> _agiicultor, como disse 
o Presidente Samey, pOrQue Já em Rondônia 
aindã oão eStamos no estágio de agricultor; 
temos o colOno. 59 licitei ao _Presidente Samey 
a presença efetiva da CFP e do Baxlco do 
Bi'asif no apoio aos colqn_os de R-ondônia, e 
o Presidente ·serisíbilizou~se com _o problema 
e também se comprOmeteu a enviar a V. Ex!' 
um ofício, solicitando a V. _-Ex", em- coftjunfb 
com b Mip.isti"o Mailson da Nóbrega, provi
dências para a solução deste problema. 

FiZ ver tam~ém ao Presidente Samey que 
Rond_Qnia, d~da a sua condição de ~do ain
dª_iDtciante na agricultura, posto· que temos 
uma agricultura primária, não iria afetar os 
programas financeiros e económicos do Go
verno. Mas, Sr. Ministro, os colonos de Rondô
nia não tinham condições- de continuar_ ven
dendq as ~cas· de aiToz a 4, 5 cruzados. Tra
ta-se até de um caso de hwnanidaae. O que 
V. EX:_ disse agOráhá pOuco, que havia dívul
gado, através da "Voz.do Brasil", um alerta 
para que os plantadores aguardassem, que 
n~o ven~es.sem. a ~ua produção, isso se aplica 
aõ·grande fazendeiro, aquele que móra na ci
dade, tem um grande aPartamento, tem avião, 

tem 020. terri Fl 000, tem--VáfiãS fazendas. 
Mas o riosso colono de Rondônia, especifica
mente, ou ele encontra a presença do Governo 
para realmente prestigiar a sua luta e comprar 
o seu produto, ou ele tem de vender para 
um atravessador, ou ele passa fome. São essas 
as minhas colocaÇões. . 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares)_
Concedo a palavra ao Sr. Ministro. 

O SR. fRIS REZENDE - ~adeço a inter
venção de V. Exl'~ qUe foi extremamente inte
ressante para esta primeira reun~ião desta Co
missão Par_lam_entar de Inquérito. POS$J teste
munhar publicamente o zelo de V. fit em 
relação aos sem-:terra do_ seu Estado. Confrr
mo na totalidade a sua afin~ação,_guando pro
curou o Ministério da Agricultura, no sentido 
de solucionar o problema daqUelas famílias 
que se achavam às margens da estrada, em 
áreas públicas, na cidade, em Rondônia, e que 
realmente criavam wna situaçãO preocupante. 
Eu, ao -asSumir a responsabilidade da reforma 
agrária, realmente determinei à Assessoria urn 
cuidado muito especial na desapropriação de 
terras. 

E, quando procurado por V. Ex", aquele ri
rua! foi realmente cuniprido. O d_e,s]ocamento 
de funcionários do Incra para a área- e tudQ 
aquilo que V. Ex' afirmou rea1mente se const<il_
tou. E a desapropriação - parece~me - d-e 
duas ou três áreas, sugerida por v. Ex' real
mente evitou que vidas fo$em çeifadas~ por~ 
que a situação er~ preocupante. 

Isso demons_tra que o papel do parlamentar, 
quando zeloSo, não pode ficar restrito_simpl~s
mente à tr_iPuna, para sug~rir ou criticar o Po
der ExecutivO, fX:fr ações ou, eventualmente, 
por omissões. V. Ex' deu exerJ?.plo de um bom 
parlamentar, pOtque nem sempre os -discur
sos chegam a seu destino, e V. Ex! me procU
rou, ppr trê~ ou quatro vezes. insistentemen~. 
diante do problema. 

O SR OLAVO PIRES- Por mais vezes. 

O SR. ÍRIS REZENDE - Isso- nos lev~u. 
então, a solucionar o problema que aguardava 
há dois ou três anos. , 

Muitas vezes, desaprCiprtaçOes são fé(tas e 
·é-natural que o parlamentar acompanhe o pro
prietáriO da terra que, importunado pela pre
sença de dois, três. _ou quatro posseiros, talvez 
teinendo conseqüências deSagradáveis, quei
ra -se Ver livre da terra, quando essa desapro
priação não é prioritária para o programa. Isso 
tem acontecido no passado e foi o que evitei 
que acontecesse no presente. Mas todos_ ~:!ies 
prõêêssõs têm sido, hoje, rigorosamente estu
dados. 

Eu reâlnlente doU o meu testemunho. v. 
Ei procurou o Min_(stério para deSaprop-riar 
áreaS -que eSfavàril l:!itiJadas como instrumento 
de conflitos ~erfissimos. Que os -dernais Sena
dores _e Deputados nos ajúdeiTI, como V. EX' 
~os ajUdou, evité:lndo resultados catastróficos. 

Em segundo li.igai, que rã dlzer a V. _Ex' que 
a nossa recomendação- e ela tem sido_s:;:ui!l_
prida - é para desta_car recursos, clar9 qUe 
dentro das possibilidades do Ministério, conSi-
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deráve!s para atendimento daqueles projetas~ 
daqueles assentamentos feitos, até no passa
do. Destacamos recursos para a abertura de 
estradas, para atendimento na área educacio
nal e na área médica. Estamos atentos, e mais 
wna vez espero contar com a colaboração, 
com as informações sempre valiosas de v_. 
EX" 

Quanto á aquisição, n6s tivemos problemas 
este ano: coincidiu o in(do a colheita em Ron
dõnia com a greve dos funcionários do Banco 
do Brasil, houve essa convivência com o novo 
sistema orçamentário. Tudo iso noS-troUxe 
dissabores. Quando eu me referi a um aviso 
feito pelo Ministério, através-da "Voz do Brasil", 
foi justamente atentando para o pequeno, por
que o grande diflcilmente ouve a "Voz do Bra
siJ". Foi preocupadO c6ffi o pequeno, ·para 
que ele esperasse, ·quem sabe, 15 ou 30 dias 
é não vendesse o seu produto pela metade 
ou por um terço do preço, como estava acon
tecendo. E foram justamente ocorrências em 
Rondônia que me levaram a tomar esta provi
dência. 

Espero sempre contar com a colaboração 
do ilustre senador e dos demais, a fim de que 
procuremos sempre o_ acerto e melhoremos 
o comportamento em relação aos nossos agri
cultores. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
Com a palavra o Deputado Arnadlo Moraes. 

O SR. ARNALDO MORAES-Sr. Presiden
te da CPI, Senador Odacir Soares, Senador 
Leite Chaves, Relatár. eminente Ministro fris 
Rezende: 

A reforma agrária tem sido objetivo de mui
tas elocubrações por parte do povo brasileiro 
, principalmente sobre o aspecto económico, 
que é realmente importante, porque visa a dar 
ao país uma melhor produção. Mas há tam
bém, no que diz respeito à questão social, 
que tem sido desastrosa para nós, a situação 
em que se encontrava o campo antes do início 
deste trabalho da reforma agrária. Lanç_ado 
o programa, em 1985, Provãveilnente de 86 
para cá é que se fez sentir essa luta do Go~erno 
em cima do problema. Tenho um pouco de 
experiência sobre o assunto, de vez que, no 
governo do Dr. Jáder Barbalho, no Estado 
do Pará, fui o SecretáriO de Segurança Pública 
que recebeu o Impacto_ desses grandes con
flitos que ocorriam no Pará, justamente a res
peito da posse da terra. 

Verifico que o trabalho deSenvolvido, segun
do a exposição que o eminente Ministro acaba 
de fazer, tinha como metas principais a desa
propriação de 431 milhões de hectares, já ten
do sido desapropriados 4,4 milhões e estando 
em tramitação mais 4 milhões. Havia tar:nbém 
a parte referente ao assentamento de_ 1 milhão 
e_ 400 mil famílias, com o assentamento já 
efe_tuado de 81 mil famílias. Em áreas decla
radas de interesse social já está próximo -a 
.55 mil famílias assentadas; em áreas com pro
cesso de desapropriação, 120 mil famílias. 

Então, verifica-se, no que diz respeito à área 
desapropriada, que o que já foi realizado cor
responde a pouco mais de 10% do plano do 
projeto, da meta e, em relação aos assenta-_ 

mentes, é menor ainda a projeção, porque 
apenas 81 mil fam~ias em 1 milhão e 400 
mil famílias é que foram, de fato, assentadas. 

Tenho a impressão de que o Brasil está 
sentindO- um certo alívio, de uns anos para 
cá, porque esse trabalho de desapropriação, 
de asentamento, tem tirado a bandeira de mui
taS ãreas políticas, que justamente insistem 
e estimulam essas invasões para que, quanto 
pior, melhor, segundo a sua teoria. 

Na verdade, a reforma agrária, não posso 
dizer que seja um grande sucesso IJO Brasil, 
mãs_está demonstrando que tem condições 
de chegar lá, porque o trabalho tem sido feito 
com seriedade. Há as desapropriações, há os 
assentamentos, sendo que, na verdade, o que 
se P!ecisa é estimular ainda mais. Não sei 
até que ponto, Sr. Ministro, foi uma boa solu
Çao para o País a extinção do Ministério da 
Reforma Agrária, a extinção do Mirad, porque 
o Ministério da Agricutura, assoberbado com 
6s seus pi'oblemas específicos da área agrí
cola, vai ficar agora com esse problema explo

..sivo, ou por outra, já ficou, e isso pode até 
diminuir o írnpeto do trabalho para a conclu
são_ da reforma agrária. 

-Acredito que se continuasse a se dar maior 
ênfase ao problema da reforma agrária, atra
vés de um Ministério próprio, teria sido melhor. 
Em todo caso respeitemos o objetivo do Go
verno. 

Qu-erorerribar Cjue a exposição que o Minis
tro acaba de fazer, vem justamente mostrar 
-que o problema da reforma agrária não é só 
um problema econômico. E tem wn trecho 
que vou ler aqui, que vou repetir o que S. 
Ex' disse, que demonstra isso com muita pro
priedade: 

"Observe-se que os impactos sociais 
e económicos se interligam. O aumento 
das demandas da população urbana por 
serviços sociais básicos pressionam o or
çamento do Estado e contribuem para 
o agravamento do déficit púbHco, que já 

-se tomou crônico. -
- ---A-pobre~ rurcitl -e ui-bana contribuein 

_ para o porte acanhado do mercado con
sumidor brasileiro. Deste modo, os male
fícios advindes do atual quadro fundiário 
acabam, infelizmente,. alimentando pro
blemas maiores e mais presentes no dia
a--dia do Pais. 

Corno exemplo temos a violência urba
na e o_ declínio da qualidade de vida nas 
grandes cidades, as quais são fruto da 
explosão demográfica, do desemprego, 
_da pobreza e da incapacidade do poder 
público, em_ atender às demandas cres
centes por infra-estrutura e serviços so
ciais. Por outro lado, temos a estagnação 
econômlca ou, pelo menos, o cresci~_~n
to da economia a taxas inferiores às suas 

_ reais potencialidades, em função da con
tenção das demandas para consumo e 
investimento. 

Finalmente a própria inflação, exacer
bada pela elevação do custo de vida e 
pelo_ déficit público." 

Quer dizer, isso está demonstrando que a 
solução dO Problema da reforma agrária pode 
ser, como de fato é, uma solução para todos 
os problemas brasileiros. 

Hoje em dia as cidades maiores do País, 
as_ capitais, sobretudo, Vivem asSoberbadas 
_com esse problema da marginalidade, com 
a polícia se desdobrando, sem ter condições 
de resolver, dtssolver esse problema porque, 
na verdade, a falta da reforma agrária está 
causando esse êxodo rural para as cidades. 
E _n_as cidades, qualquer um em sua cidade 
vê isso, pois estão todas superpopulosas. E 
acontece que, por causa disso, por causa da 
fome, por causa do desemprego, por causa 
do subemprego, o _cidadão acaba virando um 
marginal e dando trabalho para a polícia. E 
~ss_a__marginalidade não é um problema só 
da polícia, talvez não seja um problema da 
polícia, porque a polfcia é para orientar e para 
prevenir. O que acontece é que há necessi
dade de um trabalho maior, porque enquanto 
há no campo esse problema social. ele vem 
refletir nas cidades; e esses assaltos, esses es
tupros, essas desgraças que existem em toda 
a cidade são conseqüências disso. 

De maneira que estou vendo que a reforma 
agrária está no caminho certo. Talvez o que 
precise seja ativá-la mais. Temos visto que 
a reforma agrária dá condições para esses 
assentados trabalharem através até d"o Proce
ra, esse Programa que está dando os recursos 
necessários. 

Mas, Sr. Presidente e Sr. Ministro- e falo 
diretamente_ a S. Ex" Sr. Ministro - eu acho 
que para que possa haver um trabalho melhor, 
um incentivo maior à reforma agrária há ne
cessidade, a exemplo do que se está tentando 
na parte econômica do Brasil, de um pacto 
nacional para a reforma agrária. Na verdade 
há duas classes principais que se opõem à 
reforma agrária. A primeira é a dos que não 
querem a reforma agrária, porque são latifun
diários e não querem perder as suas terras 
e o predomínio que exercem. Segundo, os 
qo.e não"quetetn porque têm interesses pOlíti
cos na continuação dessa situação de desgra
ça em que vive o povo brasileiro. De maneira 
que eu, ao cumprimen'@r o Ministro pela sua 
palestra, pelo seu depoimento, quero fazer a 
S. EX' um apelo, no sentido de que sejam 
convocadas as pessoas interessadas na refor
ma agrária, para que haja esse pacto, em que 
não -se trabalhe contra a reforma agrária, e 
que a reforma agrária seja, de fato, com a 
concordância de todos para, provavelmente, 
ser um resultado e trazer a solução para os 
problemas brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir S6ares) -
Com a palavra o Sr. Ministro. 

O SR. fRIS REZENDE - Muito obrigado, 
ilustre Deputado, pela sua participação, e a 
sua proposta será motivo do mais profundo 
estudo, e quero crer que motivo de providên
cia para que essa proposta se transforme em 
realidade. Agradeço, por outro lado, as refe
réncias feitas por V. Ex" qUe, indiscutivelmente, 
nos animam a continuar lutando. 

Obrigado. - -
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O SR. PRESIDENTE (O_d_acir Soares) -
Com a palavra o Deputado Luiz Soyer. 

O SR. LUIZSOYER~Sr.Minístro, sabemos 
que, na verdade, há a(tueles que querem a 
reforma agrária nos palanques e outros que 
a querem no campo. Sabemos que os Minis
tros Marcos Freire, de saudosa memória, Ja
der Barbalho e V. EX'~ com esta l'eSpOósa'
bilidade agora, tem sido daqueJes que procu
raram fazer a reforma agrária não apenas no 
palavreado, mas também na prática. A nossa 
amizade e a nossa condição de _conterrâ!leo_ 
poderiam até ser fator de SUSFeição qas nos: 
sas referências ao trabalho de V. Ex' Mas a 
sociedade brasileira tem conhecime-nto de 
que falo correspol)dendo à verdade áÕS ratos; 

V. Ex• tein, no Ministério da AQitCUltura, 
cumprido com fidelidade o binômio: ~eried<;~
de e trabalho. Realmente tem coloccido isso 
em prática. E, em conseqüência desses fato
res, estamos a_ssistindo ai o resultado, sem 
muito alarde ou sem _alarde quase nenhUm. 
V. EX', juntamente -com seus_ competent~_ as
sessores, tem dado à reforma agrária o alvo 
necessário e a amplitude que merece o pOVo 
brasileiro, sem alarde, repito, e com muito tra
balho. Cumprimentamos V. Ex' e sua asses
soria por isso. 

Querfamos, reconhecendo que a aSsíStêil
cia técnica é também um fator pi"~onderante 
para o sucesso da reforma agrária, quiçá uiTf 
dos mais preponderantes, porque não adianta 
apenas dar a terra, mas é necessário que tenha 
wna assistência em todo o sentido, e a assis
tência técnica é fator preponderante. TemOs 
notado que as Emateres estaduais têm pres
tado um serviço relevante à Nação, e, em con
seqüência também a sua superior de âmbito 
nacional, a Embrater, e com isso entendemos 
que o Governo errou ao mandar medida provi
sória extinguindo a Embrater e; conseqüente
mente, refletindo na ação das Em8teres esta
duais, mas que o Senado, num momento de 
felicidade, por meio de uma resolução, sus
pendeu os efeitos desta me.dida pro_visória res
tabelecendo a Ernbrater, mas que esta Embra
ter, podemos dizer, é a célu1a-m~e desse pro
grama, ela hoje encontra-se sem a sua dire
toria nomeada. Gostaríamos de perQwltâf a 
V. Ex', COnsiderando que é um assunto emi
nentemente ligado à reforma agrária, e para 
não estender mais, devido ao horário, pergun
tar a V. Ex" em que-Situàção se enco-ntra o 
andamento para o preenchimento desse~ al
tos cargos Importantes para·o Bras~ e também 
para a reforma agrária? 

O SR. IRIS REZENDE- Agradeço as refe
rências ao nosso trabalho por parte_ de V. EX, 
r~ferências que nos confortam muito_. Ao mes
mo tempo informo a V. Ex', pela oportunidade 
de sua participação, que já estou autorizado 
pelo Presidente para nomear ou providenciar 
a nomeação da diretoria da Embrater. Quando 
a Embrater e outt~s empresas foram restituí
das como empresas pelo Congresso, surgiu 
a idéia ou a informação de que o Govemo, 
inconformado com o ato do Congresso_ tenta
ria na Justiça provocar a inconstitucionalidade 
da decisão. 

, ~_s, posteriormente, em um despacho com 
b Sr: PféSidente; discutindo a inoportunidade 
®extinção da Embrater, o Sr. Presidente en
tendeu de fazer válido o ato do Congresso 
e dar como restituída a Embrater. 

Acredito que dentro de poucos dias estare
mOS co-m ela já voltando a c_oorOenar o serviço 
de eJrtensão rural e assistência técnica rural 
no País,de imediato, e_ diretamente aos proje
tas de assentamento hoje pelo Ministério da 
Agricultura pelo Programa Nacional de Refor
ma Agrária. 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sr. 
Miilistrq, não havendo mais nenhum parla
rilen~r que _guelra fãzer qualquer indagação 
a V. Ex', desejava, já no_ final desta reunião, 
dizer a V. Ex• que os objetivos que nos !~aram 
a convocar V. EX para prestar, aqui, na inaugu
rãç:ão 9os nossos trabalhos, o seu depoimento 
foram _Pfénaínente atingidos_e ~tendidos. Até 
porqoe esta Comissão precisava de uma visão 
maC:rO da problemática, não apenas da terra, 
d~ problemática agrária, da problemática agrí
cóla do País, como também em decorrência 
desse depoimento de v: EX poder produzir 
os depoimentos subseqüentes, quando va
mos descer às questões setoriais do tema 
destã"tõni.iSsãO Parlarrientar q~ Inquérito. 

Entendo que V. Ex• pi"oduziu duas frases, 
produziu dois conceitos no seu depoimento 
que, a meu ver, resolvem neste momento, os 
objetivos da convocação de V. Ex" 

_V. fr disse que o latifúndio explora com 
menOr intensidade o fatOr terra. E disse, tam
bém, que é injusta a estrutura fundiária exis
tente no País. 

Então, parece-me que o objetivo desta CP~ 
que é o de apura:r as causas dos conflitos 
de terra que ocorrem - devemos reconhecer, 
hoje, numa menor intensidade- em decor· 
rência de medidas que o Governo vem ado· 
tando neste seta, e é inquestionável admitir-se 
isso, porque é estatística, são números, pare
ce-me que essas frases que V. Ex' produziu, 
esses conceitos, que não diria frases, eu diria 
J:onceitos, parece que a problemática está no 
cerne desses conceitos. 

Isso é muito-oportuno, todos sabemos que 
V, Ex' acaba aqui de diz;er, que está o-seu 
.Ministério envolvido, neste momento, com a 
elaboração da lei agrícola e da leJ aJ;Írária. Pare
ce que- nessas duas leis estarão as formas, 
as maneiras como nós do Brasil, nós brasi~ 
!eiras, nós poder público vamoS eliminar essa 
chaga que, de certa fõrrria, humilha a socie
dade brasileira, na medida em que são ceifa· 
dos pela- impossibilidade de acesso à terra mi· 
JhoOes--de famílias brasileiras. 

-FOi dito aqui por alguns parlamentares, 
quando abordou-se a questão de assentamen· 
to, qUando aboi'dou-se ~questão dos projetes 
de estrativismo, que estão se verificando em 

--decorrência de atas do seu Ministério no Acre, 
-r{CfAmazonas·e no Amapá, foi dito aqui que 
essa ·escala jurídica entre_ o assentamento e 
a· Qroptiedade, que este estás i o do assenta
mento deveria ser demorado ou deveria ser 
peipetuadO. -

Eu, particu1armente, com a vivência que te
nho como advogado e também como parla
mentar, discordo frontalmente dessa_ coloca
ção._ Penso que o assentamento é o primeiro 
momento do processo, mas deve ser um mo
mento muito rápido, porque a experiência que 
temos neste setor é no sentido inverso das 
afirmações que aqui foram feitas. 

Na medida em que o agricultor, o colono, 
o assentamento não tem o seu documento 
defmitivó de prOpriedade da teria, a experiên
cia nos tem moStrado que essa terra será sem
p_re vulnerável às invasões. que esta terra ficará 
sempre sujE:ita às _inVãsões. 

E, dentro daquilo que prescrevemos na 
atual Constituição, que é o direito à proprie· 
dade, que é o Brasil inserido no contexto da 
economia de mercac:l_o, parece-me que esse 
título de propriedade, naturalmente com cláu
sulas resolutivas, se couberem, porque iSS9 
é discutível, a clásula reso]utiva dO título de 
propriedade é discutível do ponto de vista 
jurídico, foi discutida nos tribunais. _Então, a 
experiência que eu tenho, a experiêitcia que 
temos na Amazônia, porque os projetas pio· 
nelros, os grandes projetes pioneiros que o 
Incra realizou no Brasil começaram na Ama
zônia (rcidental, começaram diríá até, em 
Rondônia, porque foi lá que o Incra iniciou 
os primeiros projetas de colonização. 

Eu diria a V. ~que nós conseguimos pa_çi
ficar Rondônia, do pontO de vista dos conflitos, 
no momento em que o Governo Federal co· 
meçou a expedir sobre aquelas cartas, aquelas 
licenças de ocupação, os titlllos definitivos de 
propriedade. Os c_onflitos foram diminuindo 
e eu diria até que hoje_ Rondônia, que é um 
grande projeto de_ reforma agrária, aquele Es
tado como um todo é um grande e vitorioso 
projeto de reforma agrária, dira que hoje Já · 
os conflito_s são praticamente inexistestes. _ 

-V. EX' mencionou a solução de algumas 
situações antigas, mas no geral, nós não te
mos praticamente conflitos de terra em _Rôn
donia hoje como aconteciá:no passado e ~o
mo até _acontec~ em outras partes do País. 

Então, queria, inclus_ive, que a assesso_ria 
de V. EX', _que está cuidando des_ta matéria, 
atentasse para essas obse!Vações. Vejo aqui 
vários func!onáriós antigos do (ncra, funda
dores do Incra que iniciaram este_ processo 
em Rondônia, que estão naturalmente às vol
tas com o mesmo em outras partes do Pals. 

Acho até, numa consideração rápida, o que 
considero umc:t Ol'flissãq_ de todos os progra
mas de reforma agráiia que ·foram inkiados 
no nosso Pais, que ê a_quela ênfase que não 
se deu à que"stão da cOlonização particular. 
Acho que mesmo em terras públicas o Gover
no poderia, desonerando-se de grandes inves· 
timentos, da ênfase à colonização particular 
prevista no Estatuto da Terra. _ 

Acho que essa omissão, ou -o fato de o Go
verno não ter dado a ênfase nescessária às 
ques.tges· -relativas à coloniiação particular; 
mesmo ein terras públicas, repito, parece-me 
qlJe isso, de certa fonna, jmpediu uma acele
ração maior, um êxito maior· de todos os pro
gramas de reforma agrária que cOmeçamos 
em nosso País, 
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Então. feitas essas considerações, queria 
manifestar o agradecimento da nossa Comis
são, da nossa CPI pela presença de V. EX', 
n6s não esperávamos outro depoimento que 
não fosse esse de V. Ex', que além de ser 
um homem público de qualidade sobejamen
te conhecidas, de ser um vitorioso na adminis
tração pública, porque por onde V. Ex• passou, 
deixou a marca de sua competência, da atua1i
dade dos seus atas e_ dos seus gestos. Isso 
é muito importante. Não basta ser compe
tente, mas também é neCeSSário que oS gestos 
produzidos pelo homem público sejam atuais, 
estejam na essência das reivindicações da so
ciedade, sejam uma repercussão dos anseios 
da sociedade. V. ~tem tido sempre, ao longo 
da sua vida pública, essa sensibilidade, os seus 
atos têm estado sempre vinculados aos an
seios, as aspirações do seu povo. 

Disse muito bem o Senador Leite Chaves, 
quando fez referênCia aos mutifões que V. EJcf 
inaugurou, porque talvez estivesse na cabeça 
de todo mundo mas faltava que alguém to~ 
masse a iniciativa de fazê-los. 

De modo que nós, nesta Comissão, não 
esperávamos de_ \L~ outro deJX)imento. Evi
dentemente, que quando a Presidência, ouvin
do o_ eminente Relator, fez questão de trazer 
V. Ex9 para ser o primeiro depoente, tínhamos 
em mente este objetivo, o de trazer para esta 
Comissão a idéia macro, a idéia ampla, a idéia 
geral que abordaria os problemas so_ciológi
cos, os problemas_ económicos, os problemas, 
inclusive, financeiros, económicos e políticos. 
Porque a reforma agrária, conforme V. Ex" dis
se e_ todos nós sabemos, ela ao longo deste 
governo, a meu ver, ela teve uma grande con
quista, ela foi despolitizada, isto é, ela perdeu 
a marca ideológica que a colocava num ou 
noutro momento, ora à esquerda, ora à direita. 
E ela tomou-se __ um projeto de modernização 
da sociedade brasileira. 

Nós todos sabemos, nós parlamentares e 
V. Ext, particularmente, sabemOS que nenhu
ma sociedade, em nenhuma parte do mundo, 
se modernizou sem resolver os seus proble
mas fundiários, os seus problemas agrários, 
os-seus problemas do campo. Não há moder
nização de sociedade_nenhuma sem que pri
meiro o campo· se modernize, sem que as 
formas económicas de liVre mercado; de livre 
iniciativa chegassem ao campo conforme está 
há muito previsto no Estatuto da Terra e está, 
de certa forma, previsto na COnstituição, quan
do assegura o direito de propriedade, vincu
lando-o ou subordinado-o à questão social. 

De modo que, feitas essas considerações, 
em decorrência de estar o Governo, estar o 
Ministério de V. EX' e eStarmos nós parlarnen.: 
tares também preocupados com a elaboração 
dessas duas leis complementares à Consti
tuição, que é a lei agrária e é a lei agrícola, 
queria deixar nesta assentada em aberto a V. 
Ex' a possibilidade de voltar V. EX" aqui, quan
do nós já estivermos mals adiantados em nos
sos trabalhos, para que nós possamos discutir 
mais especificamente aquilo_ que p-ode ser in
troduzido nestas leis e que possa resolver e 
que possa dar a resposta atual a esse grande 

contingente de famílias sem-terra existente no 
nosso País. 

De modo que eu queria agradecer em meu 
nome pessoal, em nome do eminente Senã
dor Leite Cbcwes e em nome da nossa Corrüs
são _Parlamentar de ln(Juérito a presença de 
V. Ex' e os subsidias valiosos que V. Exl' trouxe 
à nossa Comissão. 

(Está encerrada a reunião e muito obri~ 
gado.} 

4_' Reunião, realizada em 
15 de junho de 1989. 

Aõs qUinze dias do mês de junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, às dez 
horas e dezessete minutos, na Sala número 
quatro, Ala Senador Nilo Coelho, Senado Fe
deral, pfesentes os Senhores Senadores Oda
dr Sõ-ãres, Leite Chaves, Mansueto de Lavor, 
Carlos Patrocínio e Ney Maranhão, reúne-se 
a CorriiSSão Parlamentar de Inquérito desti
nada a "apurar os conflitos de terra existentes 
no País". Deixam de comparec_er, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Severo 
Gomes, Aluízio Bezerra,João Menezes, Teotô~ 
nlo Vdela Filho e Jamil Haddad. Havendo nú
mero regimental, são abertos os trabalhos_ pe
lo Senhor Presidente, Senador Odacir Soares, 
que solicita, nos termo·s regimentais, a dispen
sa da leitura da Ata da reunião anterior, que, 
logo após, é dada como aprovada. Em segui-
da, o Senhor Presidente esclarece que a pre
sente s~s_s~o destina-se ao depoimento do 
Doutor Romeu Tuma, Diretor-Geral do Depar
~mento d~ Polícia Federal, convida.ndg-o para 
tomar assento à Mesa. Após o juramento, o 
Doutor Romeu Tuma infcia sua exposiçâo fa
lando nos estudos realizados, no __ âmbito da 
Policia Federai, sobre conflitos pela posse da' 
terra, concluindo que, os mesmos, ocorrem 
por motivos económicos e ideológicos. Ana
lisa, também, regiões do País onde o problema 
fundiário é freqüente, citando suas causas. Su
gere, como solução~ o remanejamento de pos
seiros, quando houver conflito entre __ o modelo __ 
extrativista e um novo projeto_ que exija o des
matamento racional. Sugere que os trabalha
dores remanejados deverão receber, de ime
diato, o lote devidamente demarcado, escritu
rado_ e protocolado para registro. No período 
das interpelações, usam da palavra o Relator, 
Senhor Senador Leite Chaves e, posterior
mente, os Senhores Senadores Mansueto de 
Lavor e Carlos Patrocínio. Nada mais havendo 
a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, 
eu, Helena Isnard Accauhy Sarres do_s Santos, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
Que, lida e aprovada, será aSsinada pelo Se
nhor Pr~sidente e irá à publicação, juntamente 
como-apanhamento taquigráfico dos debates. 
-Senador Odadr Soares, Presidente. 

ANEXO À ATA DA 4' REUNIÃO DA 
COMJS.'MO PARL4MENTAR DE INQUÉ
RITO DESTINADA A APURAR OS CON
FIJTOS DE TERRA EXISTENTES NO 
PAÍS, REALIZADA EM 15 DE JUNHO de 
1989, ÀS 1 O HORAS E 17 MINUTOS, DE
POIMENTO DO DOUTOR ROMEU Ta-

MA, DJRETOR-GERAL DO DEPARTA' 
MENTODEPOÚC/AFEDERAL. OOESE 
PGBUCA COM A DEVIDA AUTOR/ZA
ç.\'0 do SENHOR SENADOR ODACIR 
SOARES, PRESIDENTE DA COM!S.'MO. 

Presidente: Senador Odaclr Soares 
Vice-Presidente: Senador Mansueto de 

Lavor 
Relator: Senador Léite Chaves 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico) 

OSR. PRESIDENTE (Odac~ Soa.res)- Ha
vendo núinero_regimental, declaro abertos os 
trabalho~_ da Comi~s~ Parlamentar de Inqué
rito, destinada a apurar os conflitos de terra 
existentes no País. 

ConvidO o Dr. Romeu Tumcl, Que é o de.:
poente de hoje, a tomar assento à Mesa. 

Peço_aos Srs. membros presentes a esta 
reunião que fiquem de pé, para procedermos 
ao jUi'amento. -

O_ Dr. Romeu Tuma procede à leitura do 
seguinte juramento: 

"Juro, sob a palavra de honra, dizer 
a verdade do que souber e do que me 
for perguntado". 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Concedo a palavra ao Dr. RomeüTurria. 

O SR. ROMEU TUMA - É com alegria e 
preocupação que aqui compareço, convocaR 
do por esta Comissão para que faça uma ex-
posição e esclareça aquilo que me for pergunR 
tado sobre os conflitos que agitam e preocu· 
pam a zona rural brasileira. 

Gostaria, s_e me fosse permitido, ler um rela
tório, ~Ja~_orado _pelo órgão competente den
tro do DPF. 

Não poderíamos entrar no mérito da ques
tão sem nos referirmos a um pequeno histó
riCo dos conflitos. 

Desde o início da colonização do Brasil as
propriedades rurais caracterizavam-se por se
rem latifúndios. Nos últimos tempos, o eleva
do preço da terra nas áreas ocup~das, contri
buiu para difiCultar o acesso à propriedade 
aos pequenos lavradores e incentivou, com 
isso, as invasões de latifúndios considerados 
improdutivos. 

Infelizmente, a ocupação se fez mediante 
pro_cessos_ racionais com oportunidades efeti
vas para todos, de maneira a abrandar o pro
blema social da terra e atenuar a pressão sobre 
as propriedades particulares. Com isso, a vio
lência rural cresceu numa escalada sem pre
cedentes. 

As tentativas de despejo, a destruição de 
lavouras, a queima de casas, e _outras atroci
dades, sempre acompanharam o latifúndio. 
Com- poucas exceçõeS, os latifúndios apenas 
existem para especulações. 

O trabalhador rural, sem meios de conse
guir urna propriedade, usou e usa de cJjversos 
expedientes para obtê-la, podendo destacar
se a grilagem de terras e as invasões. 

A constância dos conflitos (undiárioS, ocOr
ridos nesses últimos dez anOS; obrigOu o DPF 
a estudar suas _origens. Daí chegou-se à con
dusãQ -que seria necessário -divi-di-los em dois 
tipos: o económico e o id€0Jógica, -
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O. conflito fund_iárlq econômlco -é--aquele 
que surge em razão das desavenças quanto 
à posse e o domínio de uma determinada 
área Sua motivação tem ori_gem económica, 
pois visa à capitalização de bens, A essência 
do questionamento é a parte que cabe a cada 
litigante. 

Temos. portanto, que a causa do conflito 
fundiário econômicQ é material, passível de 
ter o seu véJ!or expresso através de uma avalia· 
ção reaL O cerne do problema é coisa corpó~ 
rea, aquela que pela sua própria substância 
pode ser percebida pelos sentidos. Para exem
plificar citamos: as-·qaestões de divisas, a "gri
Jagem" de terras, a venda fraudulenta de terra 
alheia e o esbulho possessório. 

O conflito ideológico é aquele que foi indus-
triado em razão da não-aceitação da natureza 
do direito de propriedade. Não se questiona 
a posse ou o domínlo da terra, mas sim o 
seu apossamento. 

Sua motivação é po!Ltica e se ·destina a alte
rar os valores consagrados pela sociedade. 
A essência do litígio está vol~d~ para a destrui
ção dos prindpios originários de aquisição da 
propriedade imóvel pela ocupação, o res nu
Dius, ou seja, a apreensão de bens que não 
pertençam a ninguém. A ocupação, de confor
midade com a lei natural, é um fato em virtude 
do qual se adquire a propriedade; é o direito 
do primeiro ocupante, legítimo por não preju
dicar a ninguém. 

Este é o alvo específico dos conflitos fundiá
rios ideológicos (forma de ocupação), que 
vem sendo deteriorado através de um movi-
menta organizado e estruturado em todo o 
território brasileiro. 

A estratégia utilizada é simples e eficaz. Ma
nipula-se por meio de argumentação dúbia 
uma parcela da população rural, que aspira 
a obter melhorias de vida, incorporando ao _ 
seu patrimônio bens de raiz (fator econômico) -
para efetuarem ocupações ilegítimas por pre
judicarem direito alheio, as quais são prece
didas de um trabalho de doutrinação massivo 
e sucedido de divulgação enaltecedora. 

A contumácia de tais ações, que Qeralmente 
não são reprimidas pelo poder público; faz 
com que se alterern valores sociaiS e princípios 
juridicos basilares, o primeiro passo para im· 
plantação da badema. 

O êxito da estratégia mencionado é inques_. 
tionável, bastando verificar que atualmente a 
quase totalidade da população identifica como 
posseiros quem, na realidade, é invasor, e por 
disposição legal, é considerado criminoso. 

Em contraposiÇãO; oS trabalhadores rurais, 
contratados por fazendeiros para proteger 
suas terras, são chamados de jagunços, con
trariando o que determina a lei, são perse
guidos pela Polícia e são processados. 

Tem os, portanto, que a causa elo conflito 
fundiário e ideológico é abstrata, seu valor é 
político, bastando verificar as reivindicações 
,das lideranças envolvidas: fim do lati(únido, 
fim da violência no campo e fim de órgãos 
governamentais, retomo de terras aos estados, 
fustrições aos limites de área privada. 

O problema colocado com o funcb ideoló· 
gico toma-se inestimável, não sendo passiVei 

o seu questionamento, o que contribui para 
acirrar a luta, não _entre indivíduos, mas, sim, 
entre dasses sociais. 
_ Ressaltamos ·a atuação dos progressistas 
(fue, dispondo de excelentes recursos mate
riais para concretização dos seus projetas e 
de verbas recebidas de várias fontes, têm con
seguido mobilizar as populãções rurícolas a 
questionar os programas dos governos esta
dua1 e federal, bem como o regime político 
inStituído. 

Verifica-se, por outro 18dó~ uma grande afini
dade entre o trabalho desenvolvido pelos pro
gressistas e os objetivos defendidos pelos par
tidos políticos de esquerda. 

De acordo com os dados colhidos, ps pro
gressistas atuam no meio rura1 através dos 
Sindlcatos dos Trabãlhadores_l~.urais, os_ S1R, 
Comúriidades Eclesiais de_B;!se, CEB, e áreaS 
indígenas inósPífãSe geralmente desassístidas 
pela Fundaçáo Nacional do [ndio, a Funai, 
éxplorando principalmente os litígios entre 
posseiros, invasores, indios e proprietários na 
luta pela posse da "terra. Também 1:1-o meio 
rural os progressistas são ~resentados, basí
caine"rite, pela CPT, Cimi e ógãos subordina-
dos à ·tNBB. . . . -

No BraSil, a fOrça do Carilpo é-representada 
pelos seffuintes números-: o Sindicato dos Tra
balhadores Rurais são em tomo de 2.626, pos
sui 9 rnilhões de_a$$ociados. sendo que destes 
40 mll são dirigentes ou delegados sJndicais, 
os_ qUais São vinculados à Confedera!;ãO dos 
Trabalhadores na Agricultura, o Contag, atra
vés das Fetag, as Federações Estaduais. 
~Jjúcleos da CEJ3 são cerca de 160 mil, nas 

ái'eàS rurai·e urbana, "fazendo-uma- projeção 
por baixo das famílias brasileiras de quatro 
componentes, que são filiados, somam-:;;e 
cerca de 540 mil pessoas componentes das 
CEB. 

u-- MovirTu~ntõ -·aos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra; ó MST, com sede em_São Paulo, 

- tem_ catalogado 12 milhões de sem-terra e 
tem atuação em cerca de 10 estados. 

Â FUriai tem ~talogado 163 postos indíge-
nas;-õn.de habitam cerca de 150 mil índios 
para uiha área de 41 milhões de hectares. 

São evidentes as influências externas dos 
Movimentos cioS Sem~Terra, ressaltando que
agentes da pastoral e leigos, vindos dos países 
eUrõpeus, Vêm agindo nas regiões de malares 
cOnflitos a9_~árlos, o que leva à conclusão d~ 
que ideologias estão sendo implantadas, ou, 
ao menos, sugeridas, fato que, na verdade, 
tem prejudicado a decisão governamental de 
distribuição de terra de forma justa. 

Levando-se -em conta que eis conflitos agrâ
ri6S~ão emergendais, isto é, somente aprecia
dos -ac,-eclodirem com a implantação do 1 Pla
no Nacional da Reforma Agrária, o PNRA, da 
Nova República, em 1985, o problema se 
agravou_ e to'ri1o1;1-Se rotineiro, aumentando. 
consiâeraValmente, o número de invasões e 
de violêncías pnil.ficadas no campo. Só no ano 
de 1985, o DPF registrou 634 invasões de 
propriedades e a formação de 26 acampa· 
J11entos de agricultores sem-terra. 

Vale ressaltar que algumas regiões apres_en_
tam maiores índices de conflitos, dentre esta~, 

destacam-se a região do Bico do Papagaio, 
sul da Bahia e oeste dos Estados de Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 

A região do Araguaia!focantins, mais preci
samente nas fronteiras confluentes dos Esta
dos do Tocantins, Pará e Maranhão, conhecida 
como Bico do Papagaio, tem sido alvo de des
tacadas reportagens, através de todo os meios 
de comunjcação do País! inclusive, com reper
cussão em nível internacional, em face dos 
atas de violência a1i praticados contra pessoas 
ligadas ao campo, agricultores em conflito pe
la posse da terra, num flagrante desrespeito 
à propriedade e à vida. As mais graves, prova
velmente, têm nascido em função do incentivo 
que madeireiros fazem para a extração preda
tória da madeira, bem como de garimpos. 

Queria abrir um parênteses para dizer o se
guinte: na operação que chamamos "Bico do 
Papagaio", quando assumi a Direção Gera1 
do DPF, havia urna situação bastante delicada 
naquela região, compreendendo as cidades 
de Marabá e Imperatriz, onde pudemos, junto 
c_om o Ministro da Justiça, ouvir todos os cir~ 
cunstantes e todas as facções política_s, bem 
como de todos aqueles que eram interessados 
nos problemas da terra Estivemos, inclusive, 
com os bispos das cidades adma mencio
nadas, com quem conversamos. S. R~ e 
preocupavam com os incentivos às invasões 
predatórias, que eram incentivadas pelos ma
deireiros, com o único objetivo que elas ser-_ 
viam para a derrubada da mata, a venda da 
maâelra e, posteriormente, o abandono da 

terra. 
Com a aplicação do primeiro PNRA e com 

a execuçãO naguela área, a violênc~a aumen
tou de tal maneira que o Governo Federal 
viu-se obrigado a tomar medidas de _impacto. 
lú aconteceu o que tivemos lá, a ação de de
sarmamento e tentamos isolar .a briga que 
era entre os sem-terra, CPT e, do outro lado, 
os fazendeiros da então rec;~m criada ()DR. 

Essas ações; como panO de fundo, onde 
posseiros e fazendeiros não chegavam a um 
consimSQ;" ·a vidência urbana encontrava-se 
em desenfreada ascenção, Porque o Governo 
Federal resolveu pedir a intervenção do DPF 
para operações Que desenc..f.ldearam entre 
1986 e 1987, em número de quatro, nos Esta
dos do Pará, Goiás e Maranhão, resultando 
na apreensão de grande número de armas~ 
de variados tipos de calibre, inclusive, armas 
de uSo privativo das Forças Armadas. Foram 
contrabandeando armas que alguns fazendei~ 
ros resolveram, sob o argumento de defesa 
da terra, adquiri-las. Elas foram mals em de
corrência das mortes do Padre Josimo Morais 
Tavares, em rnaio de 1986, em Imperatriz, Ma
ranhão e de T arley Andrade, fazendeiro e 
membro da ODR, morto em dezembro do· 
mes-mo ano. 

Os proprietários rurais, sendo ameaçados, 
passaram a se associar em defe~. AJ, surgiu 
a ODR, que conta com representatividade jun· 
to ao CoD-gresso Nacional, além de 300 nú· 
cleos já instalados em diversos municípios, 
cujo número de associijdos - número que 
chegou ao nosso Conhecimento - chega a 
aproximadamente 350 m_U. Isso é para dar um 
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quadro dos dois lados: o da cPT e do movi
mento dos sem-terra e, do outro lado, os pro
prietários. através da UDR e das federações. 

No Brasil, algumas regiões destacam-se 
mafs do que outras no problema fundiário, 
gerando focos de tensão social. Em Minas 
Gerais, a situação de conflitos fundiários pode 
ser apontada e escrita nos seguintes t6picos: 
na Regtão Norte os conflitos surgfram na déca
da de 70, devido a incentivos de ocupação 
com empréstimos subsidiados pela Sudam. 
O empresariado surgiu, advindo a pecuária 
e a agricultura em desfavor do extrativisrno 
vegetal. 

Acre- nos Municípios Sena MaOUreira, Xa
puri, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cru
zeiro do Sul os conflítos: fundiários surgiram 
a partir do ano de 1972 em decorrência da 
migração desordenada e da implantação de 
grandes fazendas. As causas dos conflitos mo· 
rosidade dos processos de regularifação dos 
titules de terra, justiça precária, sindicalização 
acentuada do traba1hador rura1 e frágil organi-
zação patronal, e ___ os movimentos dos sem-
terra e membros progressistas são bastante 
atuantes nessa região. 

Amazonas - há registro apenas de ocupa
ções irregulares de terras devolutas no Muni· 
cípio de Boca do Acre, Amazonas. O DPF já 
instaurou vários inquéritos a respeito, inclusive 
o de dirigentes e grupos latifundiários. No final 
de 1985 surgiu na área indígena de Paric:a
choeira, Município de São Gabriel da Cachoei
ra, ·um garimpo que, desde então, vem cau
sando problemas para aquela comunidade. 
Recentemente fomos instados a comparecer 
em Boca do Acre, onde a prefeitura estava 
cercada em razão de algumas promessas fei
tas pelo prefeito. sobre problemas de terras 
e, segundo os líderes, o movimento não foi 
cumprido a Polícia Federal interveio, houve 
um compromisso moral entre as partes e a 
situação foi amenizada e foi solicitada a pre
sença da Polícia Federal pela Deputada Beth 
Azfze. 

As .causas do conflito são titulações fraudu
lentas, indústria da posse, invasão de áreas 
indígenas, justiça -precária e .esbulho de tefras 
devolutas da União. 

Rondônia- os principais conflitos ocorrem 
nos seguintes municipios: Ouro Preto do Oes~ 
te, Fazendas Candeias, Santa Júlia, Citrosuc6, 
Urupá e Aningá, além de uma área indígena 
envolvendo cerca de 600 famíJias, Jiparaná 
e Pimenta Bueno, em ambos eis munidpios 
predomina a ocupação por posseiros de terras 
indígenas, Jgarapé de Lourdes e Sete de Se
tembro. A Funai já ganhou- nOs tribunais as 
ações de reintegração de posse, está espe
rando apenas o desalojamento dos_ posseiros 
para efetivar a demarcação das referidas áreas. 

Causas dos Conflitos: invasão de terras indí~ 
genas, grilagem de terras, migração desen
freada e ação atuante dos movimentos sem· 
terra e da CPT. 

Pará- os principais conflitos daquele esta
do tiveram início com a implantação e execu
çio dos grandes projetes de agropecuária e 
mineração, nas décadas de 70 e início de ao. 
A exemplo, Serra Pelada, MWllcípio de Marabá; 

Projeto de Cumllru, Município de Redenção, 
que abrange, ainda, as terras dos índios Caí:a· 
pói Hiderelétrica de Tucuruí, município de-Ja
cundá e T ucuruí, Projeto Prepará, Municípos 
de Viseu, Bragança, Ca'pltão Poço, Capanema 
e Ourém, envolvendo nove empresas de mine· 
ração e de agropecuária e cerca de 600 famí
lias de posseiros, Projeto Carajás, Município 
da Marabá, envolvendo várias familias de pos· 
seiros e parte da reserva indígena Mãe-Maria 
Na região sul tem ocorrido, com freqüência, 
inúmeros conflitos envolvendo proprietários e 
posseiros, muitos dos quais têm resultado em 
mortes e lesões corporais. 

Outros fatos vieram a agravar mais o clima 
de' tenSão existente na região do sul do Estado 
do Pará: foram as denúncias de trabalho escra· 
vo nas grandes fazendas. O DPF tem atuadO 
nessas áreas, inclusive com a instauração de 
inquén'tos policiais e apoio aos fiscaJs do Mi· 
nistério do Trabalho, que têm agido contra 
a exploração da mão-de-obra. 

causas dos con'fiitos: emprego de violência 
pelas partes envolvidas para resolver o proble· 
ma, dupla titulação de terras pelo ex-Getat e 
pelo lnterpa; migração desenfreada, indústria 
da posse, especulação imobiliária, grande 
atuação do Cimi e da CPT, trabalhandores 
seni-tel)ã. estruturados e combativos; omissão 
do governo em resolver os conflitos de sua 
alçada, as terras desapropriadas não podem 
ser demarcadas pela ação violenta dos passei· 
ros; radicalização" dos posseiros a não aceitar 
as indenizações e atuação de multinacionais. 

Roraima- dos 23 friilhões de hectares que 
compõem o novo Estado de Roraima, 45,43% 
estão sob jurisdição da Funai. Em vista disso, 
quase em sua totalidade, os conflitos de terras 
existem nas áreas indígenas, principalmente 
nas terras dos Yanomanis e dos Juruás, aos 
quais são ocupadas por garimpeiros e fazen· 
-deiros. 

Causas dos conflitos: atuaçao dos progres
sistas e de entidades defen$oras dos índios; 
ocupação de terras indígenas por garimpeiros. 

Região Cehtro-Oeste - Goiás - a atu_al 
área do Estado não registra conflitos fundiá-_ 
rtos dEl: proporção, pois, com o desdobramen
to, a área litigiosa ficou com o novo Estado 
de Tocantins. 

MalÕ Gross_o- Õs conflitos fundiários estão -
localizados na região Nordeste, área de atua
Ção da prelazia de São Félix do Araguaia, diri· 
gida por Dom Pedro Maria CasaldáHga, a 
exemplo das fazendas Novo Patrocínio, _Con
fresa, Projeto de ColonizaçãO Vila Rica, todas 
lOcalizadas no Municipio de _Santa Terezinha, 
e na região Norte, onde as denúncias de grila· 
gem e de trabalho escravo têm sido freqüen~ 
tes, a exemplo da Fazenda Fumas do Sararé, 
situada no Município de Pontes e Lacerda, 
além de alguns conflitos esporádicos nas ter
ras indígenas próximas da divisa com Rondô
nia e Outros na região -de Barra do Garças, 
em Mato Grosso. 

Causas dos conflitos: emprego de violência 
das partes envolvidas; CPT atuante; sem-terra 
da área de afuação da prelazia são muito com
bativos; grilagem de terras; radicalização dos 

poss-eiros em não aceitar as indenizaçõeS; e 
atuação de grandes latifundiários. 

Mato Grosso do Sul - em 1980, o movi
mento dos agricultores sem-terra começou 
a Se- estruturar- nos Municípios de Eldorado, 
Mundo Novo, Naviraí, Iguatemi e Amambai. 
Desde então, a1gumas áreas dos índios Kaia
kan foram alvo de invasões. Em maio de 1985, 
a_ propósito do_ primeiro PNRA, agricultores 
brasileiros sem-terra, que residiam no Para
guai, cerca de 2000 famOias mais conheddas 
por "brasiquaios" se mudaram para o Brasll 
e passaram a reivindicar a reforma agrária
Ante a demora para uma _solução do proble
ma, eles montaram 2 acampamentos a seguir. 
Mundo Novo __ tt . .Naviraí._ Até_o presente, os .. 
acampamentõs estão em plena atividade~ape· 
nas parte das fami1ias acampadas foram as· 
sentadas. 

Causas dos conflitos.: CPT atuante; migra· 
ção desenfreada; desemprego na região Sul 
do País; invasão de terras indfgenas. 

Região Nordeste - em certos Estados_ co
mo Bahia, Maranhão e Tocantins, até o Gov_er
no do Presidente Figueiredo, os Estados que 
compreendem aquela região foram conside
rados zonas primárias, prioritárias para pro
mover uma minireforma agrária. Vários pro· 
blemas considerados insolúveis devido à here
ditariedade dos conflitos foram resolvidos. A 
partir de 1986, com o lançamento da proposta 
do I PRNA. alguns conflitos surgiram, princi· 
palmente nos Estados que possuem áreas in· 
dígenas com problemas de demarcação. En
tretanto, então em tramitaçã_o_ na Justiça civil 
-esses conflitos. 

Bahia-os conflitos de terra mais violentos 
passaram a ocorrer a partir de maio de 1981, 
quando os índios Patax6·ocuparam, com aju
da de funcionários da Funai, cerca de 2 mü 
hectares nos Municípios de Itaju do Colônia 
e Pau Brasil. Atualmente o conflito está sendo 
decidido na Justiça onde tramitam ações de 
reintegração de posse de ambos os lados.: fa· 
zendeiros e Funai. 

A região sul da Bahia é a mais rica do Esta
do. A1i estão localizadas as fazendas de cacau 
e, justamente naquela região, estão as áreas 
indígenas. Na região oeste, além do rio São 
Francisco e dos Municípios de Santa Maria 
da Vitó_ria, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Sea
br:a, Xique-Xique, Juazeiro, Lençóis e outros 
motivou a presença de especuladores, que 
montaram efiCientes esquemas com a coni
vência de cartórios para a venda de terras e 
expansão de pequenas áreas erri grandes pro· 
priedades, utilizando os mais variados preces· 
sos para expulsar os ocupantes, como a falsifi
cação de documentos, destruição de cercas 
e roças dos pequenos lavradores e espanca
mentos e outros meios coercitivos. 

Causas dos conflitos neste região:. má atua
ção da Funai, quando removeu os índios de 
Minas Gerais para a Bahia; atu'ação do CIMI 
e da Associação Nacional de Apoio aos Índios 
- ANAJ-BA; titulaç_ões fraudulentas; justiça 
precária, grilagem de terras e indústria da pos
se. 

Maranhão - Na região do Baixo Mearim, 
que compreende nove municípios, existem .. 
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conflitos pela posse de terra envolvendo vários 
pequenos proprietários. 

Causa dos conflitos: justiça precária; grila
gem de terra; titulações fraudulentas; atuação 
das CPT; indústria da posse; aquisição de ter
ras por meios fraudulentos; e omiss.ão do Go
verno em resolver os problemas. 

Tocantins- Os conflitos fundiários estão 
concentrados na região norte, conhecidas por 
Bico do Papagaio. Aquela área ainda é consi
derada pelas autoridades como a mais proble
mática, tendo em vista que no finai_d_os anos 
70 e até a metade dos anos 70 atuou um 
foco guerrilheiro do PC do B, que mais tarde 
passou a ser conhecido por Guerrilha do Ara
guaia. Desde àquela época o Governo Federal 
tem atuado na área, entretanto, o conflito fun
diário continua o mesmo. No _Bko do Papa
galo dois segmentos progressistas atuam com 
desenvoltura: um é a CPT, que defende os 
posseiros das ações dos proprietários fazen
deiros e grileiros em m~.Jitos dos cho.ques ar
mados pela posse da terra; o outro é o CIMI 
que defende os índios das_ações do~ posseiros 
e dos "proprietários". 

Catisã dos conflitos: emprego da violência 
pelas partes envolvidas para res_olver o proble
ma; dupla titulação das terras pelo ex-GEfAT 
e pelo ldago- são os titulas antigos-; indús
bia da posse, gn1agem de terras; tltulações 
fraudulentas; atuação da CPT _e do ClMI; e 
sem-terras estruturM_as e._ c;om);)atidos. 

Região Sudeste: Minas Gerais - H~ regis
tras de grilagem de terras na re,gião geoeco· 
nômica de Brasília e na Zona da Mata, desta· 
cando-se o Municipio de Unaí. 

Causa dos conflitos; grilagem de terras; titu
lações fraudulentas; e sem-terras estruturados 
e bastante comb.atidos. . __ ---·-

Espírito Santo ~ Há registro de grilagem 
de terras na região norte do Estado, d~stacan
do-se os Municípios de Nova Venécia e São 
Mateus. Aqui, nós tivemos, recentemente, um 
caso bastante grave, com as mortes de um 
proprietário e de um policial, que até os jornais 
hoje trazem com destaque. -·-

Causa dos conffitos;_ especulação imobiliá
. ria -faixa do litoral-; tltulações fraudulentas; 
sem-terras sob influência do movimento dos 
sem-terras e da cur, bem organizados. 

Rio de Janeiro -_Há a:eglstro de grilagem 
na área conhecida por Região dos Lagos. 

Causa dos conflltos: especulação imobiliá
ria - faixa do litoral - e titulações fraudu
lentas. 

Região Su1-Santa.Catarin~_.....;.Há regisiro 
sobre ocorrências de. grandes agitações no 
meio rural nos Municípios de Chapecó; São 
Gabriel do Oeste, Faxino! dO$ Guedes e Abe
Iardo Luz. Nestes três últimos existem, desde 
maio de 1985, acampamentos de agricultores 
semMterras, que reivindicam a reforma agrária. 
os·referidos Municípios são __ áreas de: atu~ção 
de Dom José Gomes, grande incentivador da 
CPT. 

Cãusa dos conflitos: invasão de terras indí· 
genas; desemprego na Região Sul; e atua.ção 
efidente da CPT. 

Paraná - Os conflitos fundiários naquele 
Estado não têm sido violentos. Entretanto, eles 

surgem de forma conscientizada ~ ordenada 
pelos promotores das jnv~es, gerando uma 
verdadeira indúsbia da posse. Os semMterras 
são est:rutL!rados e junto com a 0'1' têm sido 
bastante atuante:s. Os agricultores sem-terras 
estão organizados em _quatro grande~ movi
mentos: Mastro, região oeste; Masten, __ região 
nort~; Mastel, região leste ou lítoral; Mastesul, 
região sul. Ern quase todas as invasões verifi
cadas essas entidades têm estado à frente dos 
moviment.Qs . .Mastro foi o precursor dos_ de
mais movimentos. EJe fo!. criado em_ 1980, 
em Santa Heleoa, pelos desalojados dã hidre
létrica de Itaipu, localízada em Foz do lguaçu. 

Atualmente, existem no Paraná vários 
acampamentos de agricultores que recebem 
orientação do movimentos dos sem-terras. 

Os _índios também têmMse rebelado e algu
mas propriedades já foram invadidas; eles ale
gam que, historicamente, as teri-as lhes pertenM 
cem. 

Causa dos conflitos: indústria da posse; 
grande atuação dos movimentos do_s sem
terras; sem-terras combatidos; desemprego 
na região Sul; atuação da CPT. 

Rio Grande do Sul - Início dos anos 80, 
na área conhedda por Encruzil~da Natalino, 
eri1 Ronda Alta, surgiu um conflito fundiário 
que teve repercussão na clonai. O GOverno Fe-

- deral_remaneJou os agricultores sem-terras 
··par~r õ- projeto Lucas do Rio Verde;JoC8.flzãdo 
-~hO~Estaâo de Mato Grosso. os- agricultores 

que resistiram foram assentados em alguma 
-gleba coletiva, adquirida pelos progressistas 
e pelas cáritas brasileira - entidades vincu
ladas à CPT. Muitos desses agricultores reter· 
naram 'do Estado de Mato Grosso e junta· 
ram-se a outros sem-terras. Em outubro .de 
1985, cerca de 2.000fammas inVadlram a Fa~ 
zerida AnOni, localizada entre os Municípios 
de Sarandi e Ronda Alta e, desde então, reMn· 
clicam a reforma agrária. 

· Quase todo o Estado já está_ demarcado. 
A FETAG, no Rio Grande do Su1, entidade 
que· representa o movimento dos sem terra, 

· nãó tem· 'Sido combativa, porque a maioria 
dos filiados são pequenos proprietários . 

As áreas indfgenas existentes também já fo· 
ram demarcadas. . . 

-Nos últimos anos, entidades de pressão so
cial como a CPT, a CONT AG e o movimento 
dos agricultores sem-terras têm difundido daM 
dos sobre violência no campo: assassinatos,. . 
ameaças de mortes, espancamentos, etc_. Tais 
dados têm cbegado ao conhecimento píl_blico 

- através da iinprensa, muitas vezes de forma 
distorcida, fazendo crei" com isso que o Gover
no e a Justiça são complacentes com tais 

·cnmeS.- - -;--
Entidades estrangeiras, entre elas a Anistia 

Internacional, com sede em Londres, Ingla
terra, e atuante em 116 países; Pax Christ, 
com sede ria Bélgica; e _Pão para o Mundo, 
com __ sede na Alemanha têm se servido_ dos 
dados das referidas entidades brasileiras para 

· denegrir a imagem do Brasil no exterior. 

Mas recente material que causou críticas 
ao Governo brasileiro foi um relatório prepa-· 
rado pela Anistia lntemadonal, divulgad~ em 

vários idiomas. _relatando a violência rural no 
BraSil. · - - --- ---

- Por mais uma Vet, ó DPF tem feito levanta
mentos em SeUs ~qui.vos e ficou cõnstatado 
que tais denúncias_ sobre o número_deJlJQrtes 
não retrata_ a_ verdade~ pois foram realizadas 
com exagerOs, priricipalmente pelo fato de 
não_ se basearem em dados oficiais. Tais enti· 
dades de pressão julgam-se injustiçadas e 
adot:am posicionamento parcial, já que qual
~quer rTiof!,e _de trabalhadOr ruJal ousfe_pessoas 
ligadas a eles ou de índios, ciUe não seja natu· 
ra!, é ~Onsidei'adã: -suspeita de ter decorrido 
de conflitos fundiáriOs, Tais listas djferem em 
números de Uma entidade para outra. · 
--A participação da Polícia Federal na solução 

das questões fundiárias que hoje proliferam 
em vários pohtos do País é justificada por di~ 
versidicados aspectos, os quais, direta._ou indi
retamente, trazem para dentro da esfera de 
suas atribuições .a tarefa d,e prevenção e re
pressão aos conflitos em_ que geralmente re
dundam essas questões. 
_ No elenco de fina1id_ades p~ra as qua(s foi 

criado e organizã:do o DPF, são incluídas, entre 
outras, a de apurarem infr~ções penais contra 
a ordem política e _social, em detrimento de 
l:iens e serviços de interesse_ da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas públi
cas. Assim como outras infraç:Qes, cuja prática 

~tenha repercussão interestadual ou internado- _ 
na! e exigem repressão uniforme, segtmdo se 
dispuserem em lei, conforme prevê, textual
mente, a Constituição em seu art. 144, § }9, 

item I. 
Dentro da amplitude dessa outorga, por me· 

nos que tenha almejado o legislador, incluí
ramMse atribuições. que se entrelaçam, permi
tindo, c-om [sso, que possam o órgão acompa· 
nhar, prevenir e reprimir ações delituosas de 
índoles diversificadas, mas cujo objeivo seja 
o_ de_ atingir os bens e serviços a interesse 
da União. E nos limitando a citar exclusiva-

. mente aqueles bens, serviços e interesses da 
União, cuja preservação e defesa se relacio
nam intrinsicamente com a exigibilidade de 
atuação do_ DPF nas questões fundiárias te
mos como bens: as te.rr~s devolutas, indispen
sáveis à s_egurança e ao -desenvolvimento na
cionais; até as_ ocupadas pelos silvícolas, as 
que atualmente lhes_ pertencem e, obviamen· 
te, as eficiaçõ_es e_beiúeitorias realizadas ou 
existentes nesses imóveis. 

Como serviço, são assinalados aqueles -de· 
senvolvidos com a finalidade de_ fJXação do 
homem à terra, if!1plantação da proposta e 
reforma agrária e os que visam ao cumpri

- menta dessas metas _estabelecidas pelo Go· 
vemo Federa], através do_Conselho de Defesa 
Nacionai - CDN -; ex-Conselho de Se_gu

-rança Nacional. 
. -Como interesse entre aqueles proclamados 

com objetivos nacionais, está estritamente li
gado ao as_sunto a paz social, a própria manu· 
tenção da segurança do _Território Nacional. 

Pelas_ proporções e repercussões que têm 
alcançado as questões fundiárias no Brasil, 
passarei a exigir,_p~radoxalmente, a utilização 
do poder de polícia, não só na ocorrência do 
esbulho processório, mas também na manu-
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tenção e no respeito ao direito de propdedade, 
assegurado desde os primórdios da coloni· 
zação e previstas em todas as Constituições 
que já se fiZeram neste Pafs. 

Não se trata da evoh.lção natural, do moder· 
nismo democrático que bate às nossas portas 
ou, sequer, da justificativa que se quer dar 
ao fenômeno, de que há falta de terras para 
aqueles que nela trabalham, querem trabalhar. 

Em 1985, o Governo .da nova República 
idealizoLJ LJI'Tl. plano de reforma agrária com 
base no Estatuto da Te·rra, Lei n9 4.504/64, 
com a finalidade de. sanar as distprçõe:s exis· 
tentes, incorPorar novas áreas ao processo 
produtivo num reflexo salutar, particularmente 
no nível de emprego e renda, na produção 
de empregos numa escala maior. Esse projeto 
foi batizado como o primeiro Plano Nacional 
de Reforma Agrária. O mesmo se revelou uma 
ameaça aos latifundiários. A sua execução, co
mo um todo, implicaria em acabar com a con· 
centração de ~rras.em m~os de uma minOria, 
quando mais de_ do.ze milh!)es de trabalha
_dores 11,1rais sem-terra estavam reivindicando 
espaço. As ·primeiras reações se concretiza· 

Idéias para solução: realizar o remaneja· 
mento de posseiros, quando houver conflito 
entre o modelo extrativísta e um novo projeto 
que exija o desmatamento _racional; trabalha· 
dores remanejados deverão receber de ime· 
diato o lote devidamente demarcado, escritu
rado e protocolado para registro; o Governo 
deverá providenciar assistência técnica e cre· 
ditícia ao trabalhador remanejado; deve ser 
desestimulada a implantação de, grandes em
presas ou grupos económicos no setor agri
cola, que levem à constituição. de extensas 
áreas como reserva de valor para fins de valor 
puramente especulativos; criação da JÚStiça 
Agrária especiaJizada, com juriSdição em todo 

· · raro através· do aumento da violência no meio 
. rural, pela busca de apoio entre parlamentares 
também proprietários, com ataques diretos à 
atuaçãO do Mirad, que foi extinto em 13 de 
janeiro de 89, com a reformulação ministerial. 

o Território Nacional. · · ' · 
Gostaria de homenagear o Dr. Leitão que. 

quando Presidente do Tribunal Federal de Re
cursos, sustentou e instaloU váiias varas em ' 
regiões de conflitos agráfiõs- que_..:..... parece· 
me:- estão en~ontrando. ãlguffias soluções 
nesses conflitos, até a vez dO POder Judiciário. 

Que sejam introduzidas riovas técnicas 'e 
práticas agrícolas, de forma a aumentar a pro· 

· dutividade nas pequenas e médias proprie· 
dades. . 

Levanto aqui, também, um dado que me 
foi fornecido pelo Bispo de Marabá, quando 
propunha que a reforma agrária, naquela re
gião, começasse por colégios de formação 
profissional, ViSto que, naquela região, os tra
balhadores não tinham preparo agrícola ne
nhum e praticamente o seu trâbalho era pre
datório, extrativo da madeira,' sem nenhum 
interesse na produção agrícbla, Então, ele soli
citava a instalação de um colégio profissio
nalizante agrícola na região. 

Que sejam acelerados os programas de as
sistência técnica e extensão. rural, a troca de 
informações através dos próprios agricultores, 
evitando-se desmatamentos desnecessários, 
feitos tão-somente para assegurar a posse; 
que as programações operacionais em planos 
de trabalho dos órgãos federaJs, estaduais e 
municipais sejam dlscutidos.de forma integra· 
da; maior diwJgação das atividades governa
mentais, visando a reconquistar a confiança 
dos colonos à política oficial. 

Conclusão: os problemas fundiários exis· 
tem em todas as Unidades da Federação, com 
maior ou menor gravidade, estendendo-se 
desde os efeitos de Utíglo de limites entre Esta· 
dos até as questões fundiárias, possessórias 
e dominais, envolvendo áreas indígenas de
correntes da construção de obras e de acam
pamentos .e invasões, formando-se inclusive 
bolsões potenciais em conflitos pela posse e 
uso da terra. Os mesmos são em decorrência 
da própria estrutura fundiária brasileira, que 
é marcada peJo complexo latifündio minifún-

• giÇ>. 

Com ~ssç, gailhcirarri · teri1po, e consegui· 
ram, por força de· pressão política, adiar a apro
vação-ao Plano: Cómô coriseqüência, inibiram 
o ritmo de assinaturaS do decreto, autorizando 
essas desapropriações dos Imóveis rurais. Ho-
je, mais organizados em tomo da UDR, os 
proprietáriOs utilizam instrumentos judiciais, 
medidas cautelares ou ma.nd.ados de segu· 
rança, para entravar a açáo de reforma agrária. 
A favor deles há, também, a carência de recur
sos financeiros para: impulslonar a política de 
reforma agrárlà. · · · 

Durante" tod9 ·o pe.ríOdo da eJabóração da 
nova Constituição, os parlamentares tiveram 
impasse sobre a qUestãO da rerorina agrária 
Um grupo defendia que nem ·a propriedade 
produtiva rural poderút ser deSapropriada para 
efeito de reforma agrári8. Por o.Utro lado, todos 
os progressistas, os Partidos da linha de es· 
qUerela ent~ndiam que a terra, para não ser 
desapropriada, teria que produzir e cumprir 
três condiç:ões que determinam ·a função so
cial: preserVaçao· do méio ambiente, obediên· 
cia à legisla"ção trabalhista e a promoção do 
bem·estar dos trabalhadores rurais e .dos pro-
p rietários. · 

EXiste a pOsSibilidade dos conflitoS ftindiá· 
rios se radicalizarem ainda mais, visto que os 
grupos de pressão que defendem os trabalha-. 
dores rurais que almejam um pedaço de terra 
usam uma massa como reivindicações políti· 
cas, condicionando com .isSO um contínuo es· 
tado de tensão no meio rural. 

EspeCamos que, em razão do artigo da 
Constituição que propõe .que a lei ordinária 
estabeleça os meios à reforma agrária, termi· 
no este relatório, ficando para depois as violên
cias registradas pelo DPF, o que depois posso 
~ eilcãminhar à V. Ex' 

Ó.SR. PRESIDENTE (Odãci_r Soares)- A 
_.Me_gL ao convidar o Dr. Romeu Tum a, Diretor
_Oeral da Policia Federal, para prestar este de
poimento, objetivava exatamente receber de 
$. S' essas informações e dar uma radiografia 
muito ampla, eu diria quase perfeita, do ponto 
de vista das açõ.es policiais e dos conflitos, 
da realid~de agrária ou fundiária brasileira . 

Vou passar a palavra aos eminentes Sena
dores que se inscreveram para tal, mas dese
java registrar que riós nos circunscrevêsse
mos, n~ medida do possível, ao objeto desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito. De modo 
que, se for considerado conveniente por esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito convocar, 
para uma segunda oportunidade, o Dr. ROmeu 
Tuma, para aí, então, adentrarmos em aspec· 
tos específicos ~a problemática que está no 
objeto desta ~missão Parlamentar de Inqué-
rito, assim o ftzéssemos. · 

Dando início às indagações, passo a palavra 
ao Senador Leite Chaves, que é o Relator desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

S .. Ex" tem a. palavra. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves).-:.: Sr. PreSi· 
dente, Srs. Senadores, Ilustre SuJ)eriri.tendente 
da Polícia Federal, Dr. Romeu Turrfa:-

A palestra de V, Ex" satisfez plenamente, nes
ta fase, a Relataria. Especialmente o Relator 
está muito satisfeitO com isso. Ti-óuxe V. Ex' 
números que a"té eritão desconhecíainos nú
meros acerca da extensão dos trabalhadores 
rurais Inscritos em sindicatos; o número dos 
líderes sindicais do Pafs; o riúmeTo dos sindi· 
catas dos dirigentes; também o número de 
associados da UDR; e uma série de fatos que 
haverão de ser relevantes neste nosso traba· 
lho. 

Esta Comissão foi de nossa iniciativa. Preo
cupados com todos esses conflitos, chega
mos a requerê-la e, em decorrência também 
da minha atuação na Procuradoria Geral da 
Justiça Militar, terminei recebendo mais de 
300 cartas, sobretudo da Alemanha, cartas 
mais ou menos de teor Ul)iforme, em que pes· 
soas, organizações e entidades pediam provi· 
dências em relação a essas mortes, não s6 
aludindo às mortes efetivas, aos homicídios 
praticados, isolados ou coletivos, cOmo tam· 
bém anunciavam o nome de pessoas que es
tavam para morrer, com data determinada, 
o que vinha a acontecer quando previam, por 
exemplo, rro cas.o do Pe. Josimo, desse advo-
gado do Pará e do próprio Chico Mendes. 

Essas cartas talvez tenham sido multo moti
vadas por esse movimento a que. V. S' serefe
riu. Tenho aqui uma parte delas e, como V. 
8' vê, são em grande quantidade - e isso 
é uma pane apenas; acho que chegaram mais 
de trezentas. Os teores são mais ou menos 
comuns e. em grande parte, são da Alemanha 
Mas o que me impressionou é que eles diziam 
que em tal época, se não se tomassem provi
dências, seria assassinado fulano-de tal, ou 
sicrano, e assim por diante. As cartas, às vezes, 
têm mais de mil assinaturas. Então, aqui devo 
ter cerca de dez mil assinaturas. 

"Acompanhamos com muita atenção 
e preocupação a situação de agravamen
to da violência que está ocorrendo no 
setor rural brasüeiro. Os números de as
sassinatos no campo, ano após ano, vem 
aumentando. Há poucos dias ficamos sa
bendo do bárbaro assassinato no Muni
cfpio de Ananindeua ~ Pará -, no dia 
11 de julho de 87, do Sr. Advogado Paulo 
CéSar Fonteles· de Uma, que se enga~ 
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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 
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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 



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL-(Seção li-Suplemento) Sábado 1' 53 

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~ 



56 Sábado !• DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL-(Seção O-Suplemento) Julho de 1989 

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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