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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presídente, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 11, DE 1991 
Suspende a execução do inciso IX do art. 60 da Lei n' 6. 763, de 15 de dezembro 

de 1975, do Estado de Minas Gerais. 
Artigo único. Nos termos do art. 52, in.cis<i X, da Constituição Federal, e ante a decisão defmitiva · 

do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária de 25 de março de 1986, nos autos do Recurso Extraor
dinário n' 103.434-3, é suspensa a execução do inciso IX do art. 60 da Lei n' 6.763, de 15 de dezembro 
de 1975, do Estado de Mi11as Gerais. . _ .- _ . 

Senado Federal, 30 de abril de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

I - ATA DA 50' SESSÃO, EM 2 DE 
MAIO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro da Justiça 

- N~ 344/91, encaminhando informa
ções prestadas pe!o Minístéiio da Justiça 
sobre o Requerimento n" 73/91. 

1.2.2 - Ofício do Primeiro Secretário 
da Câmara dos Deputados 

-No 93/91, encaminhando ao Senado 
Federal, autógrafos para promUlgação do 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 31/90 
(no 236/90, naquela Casa}, que "aprova 
as Contas do Governo da República, rela
tivas ao exercfcio financeiro de 1988". 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

- ProvidênCias necessárias à promul
gação do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 31190. 

SUMÁRIO 
- Deferimento d_o Requerimento n~ 

170/91, lido em sessão anter:ior, em que 
o Senador H.!lm_b~rto Lucena solicita au
torização para desempenhar missão no 
exterior. 

1.2.4 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~ 115/91, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que 
revoga a alínea a, do § 1 P do inciso IV 
do art. 89 da Lei n" 8.134, de 27 de dezem
bro de 1990, que altera a legislação do 
Imposto de Renda e_ dá outras providên
cias. 

____ 1.2.5_- Requerimento 

- N~ 171191, de autoria do Senador 
Pedro Simon, solicitando do Ministro da 
Infra-Estrutura1 infonnaçõ_es-que meneio
na. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADORPEDRO SIMON- Defe
sa do parlamentarismo. 

. . 

SENADOR MARCO MACIEL -
Dia da Educação. 1~ Conferência Nacio
nal sobre Al_fabetização e Cidadania, rea
lizada em Brasília. · 

1.3- ORDEM DO PIA 

Projeto de Resolução n~ 16, de 1990, 
de autoria do Senador Cid Sabóia df: Car· 
valho, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal, Votação adiada por 
falta de quorum. 

Requerimento n~ 142, de 1991, de auto
ria do Senador Cid Sabóia de.Carvalho, 
solicitando, nos termos regimentais, a 
criação de uma comissão temporária in
terna, composta por onze membros para, 
no prazo de cento e oitenta dias, elaborar 
projeto de Código Civil. Vota_çào adiada 
por falta de quorum. 

Requerimento nç 146, de 1991, de auto
ria dos Líderes Humberto Lucena 
(PMDB), Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB), Marco Maciel (PFL), Maurício 
Corrêa (PDT), Ney Maranhão (PRN) e 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PÓRTO 
Diretor-Geral do Seaado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA mNA 
Diretor AdmiDistrativo 
LUIZCARLOS DE BASTOS 
Diretor Iadustrial 

DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ··-···-·······························-···-··-········-·-·-·-·-·--- Cl$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dirctor Adjunto 

do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, 
nos termos regimentais, a criaçá.o de uma 
comissão temporária composta por nove 
membros, com o objetivo de estudar e 
analisar, bem como acompanhar as ativi
dades da Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e Desenvolvimen
to - EC0-92, a se realizar na Cidade 
do Rio de Janeiro, no ano de 1992. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição nn 
3, de 1991, que estabelece a data de entra
da em vigor dos atas normativos, leis e 
medidas provisórias. (Prosseguimento da 
tramitação). Votação adiada por falta de 
quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN -
Esclarecimentos sobre posiçãO cOlocada 
por S. EX", em aparte ao discurso do Sr. 

T1I"3gem 2200 exemplares. 

Pedro Simon, a respeito da interpelação 
judiCial ao Deputado Luis Roberto Ponte. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Encaminhando à Me_sa projeto, de sua 
autoria, dispondo sobre venda de terras 
para fins que determina. 

SENADOR MAURÍCIO CORR~A _ 
- Inconformidade com a pri~ão do Cel. 
Pêricles Augusto Arocha da Cunha e o 
papel das Forças Armadas brasileiras. In
dignação de S. Ex•, com o favorecimento 
governamental no refinanciamento da dí
vida dos usine_iros de Alagoas. 

SENADOR PEDRO SIMON- Mani
festação contra o procedimento adotado 
pelo Governo Federal em relação a decla
rações da oposição. 

SENADOR ODACIR SOARES -
Discurso do juiz Jorge Alberto Romeiro 
Júnior ao tomar posse na Presidência do 

_ Tribunal de Alçada do Estado do Rio de 
Janeiro. Protesto contra a exclusão dos 

profes~ores dos territórios federais das 
vantagens da isonomia salarial. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI
Posição do Sindicato dos Estivadores de_ 
Manaus co_ntrária ao Projeto de Lei n~ 
8/91, em tramitação na Câmara dos Depu
tados, que trata da reorganização da ativi· 
dade dos portos. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 .:._ATA DE COMISSÃO 

3- MESA DIRETORA 

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

S - COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SÕES PERMANENTES 

Ata da so~ Sessão, em 2 de maio de 1991 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Coutinho Jorge - Esperidião Amin -
Epitácio Cafeteira- Garibaldi Alves- Gui
lherme Palmeira - Hugo Napoleão - lra
puan Costa Júnior- Jonas Pinheiro- José 
Samey - Lavoisier Maia - Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel -
Marluce Pintô - Maurício Corrêa - Mauro 
Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão 
- Nelson Carneiro - Ney Mar:anhão -
Odacir Soares- Pedro Símon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A lista de presença acusa o compareci-

menta de Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 o Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO 
DA JUSTIÇA 

N~ 344/91, de 25_ de abril último, encami
nhando esclarecimentos prestados pelo Mi
nistério da Justiça sobre quesitos constantes 

do Requerimento n9 73, de 1991, de autoria 
dO Senador Darcy Ribeiro, SOficitando infor.:
mações sobre política demográfica e controle 
de natalidade. 

(Encaminhe-se cópia do requerente) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 

-O Expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 

Sr. 19 Secretário. 
É lido o seguinte: 

PS-GSE/93191 ' 
Brasília, 30 de abril de 1991 

Senhor Secretário 
Tenho a honra de enviar a Vossa Exce

lência, nos termos do art. 134 do Regimento 
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Comum, o Projeto de Decreto Legislr(ltivo viços de pioteç~o e recuperação de sua saúde 
n~ 236-B, de_ 1990, que "Aprova as Contas e de seus dependentes. O que pretendemos 
do Governo da Re'pública, relativas ao exer- 6 impedir que empresas destinadas à cober-
cício financeiro de 1988", apreciado pela Câ- tura de despesas com cuidados médicos e den-
mara dos Deputados. . táriQS ~-hospitalização sejam beneficiadas 

Aproveito a oportunidade para renovar a com_esse dispositivo, uma vez que esta dedu
Vossa Excelência protestos de estima e apre- ção, sem dúvida, amplia o mercado para os 
ço. -Inocêncio Oliveira. seus serviços, subtraindo recursos públicos 

tributários, ·num verdadeiro subsídio a um 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) grupo privilegiado de empresas. Os paga-

- A Presidência comunica ao Plenário que, 
com referência ao expediente lido, tomará mentes mensais a estas empresas- quer se-
as providências necessáriaS à promulgação do jam de seguro-saúde ou de pré-pagamento 
decreto legislativo. -não são obrigatoriamente destinados a servi

ços de proteção e recuperação da saúde -
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) tanto para profissionais autônomos como a 

-A PreSidência comunica ao plenário que, hospitais. São pagamentos que se asseíne-
no~ termos do art. 43,0 

-§ 2'1, -do Regirileritõ- - illain- a PreiD.iõS -de -seguroj ·nem sempre utili-
Interno, defere, na presente data, o Requeri- zados. 
menta n\' 170, de 1991, do Senador Humberto Por outro lado, o que nos estarrece no rno-
Lucena, lido em 29 de abril, por não ter sido menta é a ambigüidade entre o discurso e 
votado em duas sessões CQilSe:cutivas, devido a prática do atual Governo. No discurso apre-
à falta de quorum. senta seu modelo de Estado Moderno can-

O SR. PRESIDENJ'E_ (Mauro Benevides) centrado em serviços específicos aos_cida-
- Sobre a mesa projeto de lei que será lido dãos, como educação, saúde, justiça, fazen-
pelo Sr. to SecretáriQ. da, diplomacia. Na prática, no presente caso, 

É lido 0 seguinte: estirnul~ .o c,n~scim.ento do_ setor privado em
presarial, por meio de um incentivo de roer-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 115, cado e renúJJ-cia fiscal. $e há falta de recursos 
DE 1991 para aprimorar o setor público de saúd_e, o 

Revoga a alínea a do§ 1~ do inciso qual deve ser oferecido à população priorita-
IV do art. s~ da Lei 0 , 8.134, de 27 de riamente, de acordo com a ConstituiçãO, cc-
dezembro de 1990, que altera a legislação mo se pode ainda reduzi-los. por meio de 
do Imposto de ReD.da e dá oUtras provi~ incentivoS- fiscais que beneficiam empresas 
dências. · privadas do setor? 

O CongressO Nacional decreta: Soma-se a isso o -presente cãilceito que es-
Art. 1" Fíca revõga'da-a--aunea a -do § 1~, sas empresas possuem junto à população que, 

do incisQ IV, do art._ 89 .da Lei n9 8.134, de apenas recorre a elas como uma tábua de_ 
27 de dezembro de 1990. salvação resultante da total falência da gr:an-

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de maioria das instituições públicas setoriais. 
de sua publicação. Se se pode concordar cofn a retirada do 

Justificação 

No final do ano passado o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, por meio 
da Medida Provisória n~ 284 aprovada pelo 
Congresso, determinou que mi declaração 
anual dQ imposto de renda da pessoa física 
poderiam ser deduzidos os pagamentos feitos 
a empresas brasileiras, ou autorizadas- a fun
cionar no País, destinados à cobertura de des
pesas com hospitalização e cuidados médicos 
e dentários, e a entidades que assegurem di
reito de atendimento ou ressarcimento de 
despesas de natureza médica, odontológica 
e hospitalar (alínea a do§ 1°, do inciso IV, 
do art. 8•). 

No inciso I do mesmo artigo da Medida 
Provisória n~ 284, transformada na Lei n" 
8.134, de 27 de dezembro de 1990, foi"am 
contemplados com dedução na declaração 
anual os pagamentos feitos, no ano-base, a 
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeu
tas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais 
e hospitais, bem como as despesas provenien
tes de exames laboratoriais e serviços radio
lógicos. 

Não pretendemos com o atual projeto de 
lei impedir a dedução com os gastos efetiva
_mente despendidos pelo contribuinte em ser-

Estado de funções supérfluas ou não próprias 
a ele e passá-las para a iniciativa privada, 
não se pode aceitar que os cuidados coro a 
saúde da população fiquem ao jogo das leis 
de mercado. Pois, se há um serviço que não 
ã.S Obedece é o dos 5!Uidados à sa~de,_ pois 
quem deles mais_ precisa, em geral, menos 
poder de compra possui. A mercantilização 

-dos cuidados à saúde não pode _ser apoi3da 
pelo Governo, por meiO de incentivos. 

As einpresas de seguro-saúde-ou de planos 
de saúde _estão constantemente às voltas com 
a Justiça, pois muitos de seus associados são 
obrigados a aceitar c_ontra.tos nos quais há 
restrições exageradas aos seus direitos, ·ex~ 
c~uindo 4e_~pesas relativas a vários tipós de 
doença e exigindo prazos dilatados de carên
cia. 

O Congress_o Nacional aprovou a Medida 
Provisória no 284 no bojo de uma inundação 
de medidas provisórias que na ocasião ha
viam sido editadas pelo Poder Executivo. Era 
praticamente impOssível que se pudesse apro
fundar análises e debates sobre dispositivos 
constituintes de medidas provisórias técnica 
e juridice1m~mte complexas. 

A análise posterior mais cuidadosa nos le
vou a identificar a inadequação do dispositivo 
que ora pretendemos revogar. 

.Esperamos contar com o apoio dos ilustres 
parlamentares na aprovação deste projeto de 
lei, pois acreditamos que assim procedendo 
estaremos evitando privilégios e garantindo 
a arrecadação de recursos tributários que de
vem ser destinados à melhoria _do desempe
nho dos serviços de saúde de natureza pública 
que deles tanto carecem. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1991. -
Senador Pedro Simon. 

(Ã-Com-isSãO de ASsiufios Eáinôinic_os 
decisão terminativa.) 

_O SR~ PRESlDENTE (Maur.o_BeneVic;i~s} 
~O projeto que acaba de ser lido será publi
cado e renietidO á cómisSão competente. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o s_eguinte_: 

REQUERIMENTO N' 171, DE 1991 

Nos termos dos artigos 216 e 217 do Regi· 
menta Interno do Senado Federal. requere
mos ao Poder ExeCu-tivo. através do Minis
tério da Infra-estrutura, as st:guintes informa
ções sobre a _construção da ,Ponte sobre o 
rio Uruguai. ~ntre São Bo~ja e 'São Tomé. 
a serem acompanhadas, quando pertinente, 

-dos respectivos documentos Oficiais: · 
a) quais sãq as especificações téciiiCiiS: 

constantes do edital da licitação realizada em 
abril corrente e que resultou deserta; 

b) quais consórcios binacionais - e inte
grados por quais empreSas brasileii-âs....:.... reti
raram o referido edital; 

c) quais alegaç-ões:...:. se formalmente apre
sentadas pe_Ios consórcios - para não apre
sentarem propostas à licitação citada; 

d) qual o custo estimado da obra e, bem 
assim. dos seus principais componentes (pon~ 
te propriamente dita, acessos, prédios com
plementares e outras partes); 

e) quais as alternativas em estudo -acom
panhadas da~ avaliações. vantagens e desvan
tagens- para o cumprimento do acordo assi
nado em Uru.guaiana a 22 de agosto de 1989 
para a construção da Ponte São Borja -São 
Tomé. 

Justificação 

A construção da Ponte São Borja - São 
Tomé, objeto do acordo firmado entre a Ar
gentina e o ar:asil em 22 de agosto de 1989 
-e cuja homologação pelo Congresso Brasi
leiro se _deu pelo Decreto Legislativo n" 82, 
de_l989- é marco indispensável ao efetivo 
progresso das intenções de integração dos 
países do Cone-Sul. 

Poucas_ii")iciativas entre o Brasil e a Argen~ 
rina-mesmo_quando cercadas de eficaz von
tade política~ tiveram andamento tão célere 
quanto o da construção da Ponte São Borja 
-São Tomé, ritmo este agora_ameaçado pela 
circUnstância de que à licitação-para sua -cons
trução não acorreu ql,lalquer interessado. 

Se inequívoca foi a intenção dos Governos 
do Brasil e da Argentina, quais as causas reais 
deste contratempo? O requerimento de infor-
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mações pretende elucidar tais pontos, no legí
timo exercício da fiscalização que compete 
ao Congresso. 

Sala das Sessõe_s, em 2 de maio ·cte Í991. 
-Senador Pedro Simon. 

(Á Comissáo Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O requerimento que acaha de ser lido será 
publicado e encaminhado à Comissão Dire
tora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 

Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. 

Proriuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Seoadore~: creio que o_ grande 
debate que se trava neste momento, a nível 
deste País. é a discussão em tennos da adoção 
ou não do parlamentarismo. 

Imaginávamos que essa tese seria decidida 
na Assembléia Nacioni:tl Constituinte, onde 
todas as pesquisas feitas entre os parlamen
tares demonstravam que a imensa maioria 
de senadores e deputados eram absolutamen
te favoráveis à adoçáo do parlamentarismo. 
Pesquisa feita entre parlamentares das As
sembléias Legislativas dava o mesmo resul
tado. 

Surpreendentemente, com o decorrer do 
tempo, aquelas mesmas pesquisas que mm.
travam a imensa maioria favorável ao parla
mentarismo. ho Congresso Bfasileiro. termi
naram por fazer com que vencesse a emenda 
que derrubou o parlamentarismo no plenário 
do Congresso Nacional. Todos nós sabemos 
que nas subcomissões temáticas e na comb
são principal da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a Comissão de _Sistematização, o pro
jeto_ que foi para o plenáriO era o que adotava 
neste País o parlamentarismo. No Plenário 
caiu a emenda parlamentarista. 

Na verdade, na verdade, ela caiu devido 
a um esforço fantástico àe segmentos que 
têm força na organizãção da sociedade. 

A grande imprensa. todos os setores de 
rádio, televisão e jornais do Rio, São Paulo, 
Minas, Porto Alegre; os grandes _órgãos de 
comunicação eram sistematicamente contra 
o parlamentarismo, a Igreja, CNBB, a CUT, 
a Fiesp, os empreSârios de São paulo, os Sin· 
dicatos. o PT. o PC,_ o PC do J3.; na época, 
o Dr. Ulysses Guimarães; o Presidente d~ 
República, Dr. José Sarney; o PDT e todos 
os candidatos a candidatos a Presidente da 
República de todos os partidos, no meu parti
do, o Dr. Ulysses Guimarães, OresteS: Quér
cia, !ris Rezende, Álvaro Dias, Newton Car
doso, Dr. Miguel Arraes e todos os pretensos 
candidatos de outros partidos, o Dr. Aure
liano Chaves, Lula, Dr. Leonel Brizola. do 
PDT, todos eram contra o pã.rlamentarismo. 

E caiu o Parlamentarismo. O Congresso 
COnstituinte, numa atitude inteligeÕ:te, na 
minha opinião, detenninou que em 1993 te
nhamos um plebiscito em que o povo vai deci
dir se devemos adotar ou não o parlamen
tarismo como sistema de governo. Com todo 
respeito, sei que a emenda que introd~ziu 

o pat_lamentarismo - inclusive aproveitou 
uma emenda, introduzindo a votução do ple
bis_sJto sobJ_e a mon!lrquia -·enfrentou mui· 
tos atropelos para a sua adoção. 

Na verdade. à época, a datu do plehi5-eito 
não foi feliz. por que no dia 7 de ~etembro 
de 1993, vai-se fazer um ple-biscito para de
pois adotar o resultado; e no final de 19':.13. 
início de 1994. caso o plebiscito d~ ganho 
de causa ao parlamentarismo, o Cungres.....,o 
deverá reunir-se, mas os candidatos a Pre~i
dente da República já estarão nas ruas fazen
do suas campanhas. Parece-me que será difi
cíl, ou_mesmo impos:-;ível. fazer uma campa
nha pelo parlamentarismo ou contra o parla
mentarismo com as candidaturas dos diversos 
partidos já nas ruas e a imprensa não simpá
tica ao parlamentarh.mo a dizer que a campa
nha é contra o candidato "fulano de tal". 
que o parlamentarismo é golpe. que estão 
querendo boicotar ou dificultar a candidatura 
invencível de "a" ou de "b". 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex" 
um aparte'? 

O SR. PEDRO SIMON - Com tódn pra
zer. 

O Sr. Mãrco }\.fadei - Nobre Líder do 
PMDB, Llustre Senador Pedro Simon. inter
rompo o discurso de V. Ex' para fazer algu
mas observaçõe~ que me parecem pertinen· 
tes. V Ex· suscita uma queshio que guarda 
muita atualidade .. : 

O SR. PEDRO SIMON - Peço de:.culpas 
a V. Ex· porque citei os presidenci<iveis, as 
gra"ndes lideranças que eram presidencialistas 
e--omiti o nome de V. Ex" O Senador Marco 
Maciel, Uder do PFL. presidenciável, é tam
bém contrário à ado_ção do parlamentarismo. 
Apenas para fazer justiça, cito o nome de 
V. Ex• que deveria figurar entr~:: o:. grandeS 
nomes, na véspera da campanha passada. 

Devolvo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

ü_Sr.. Marco Maciel- Muito obrigado pela 
_generosa inserção de V. Ex• Mas, gostaria 
de dizer que o que V. Ex· se refere hoje 
é 1.!~-~elr!?L--que gua_sda muito da atualidade, 
posto que diz respeito ao plebiscito 4uc se 
realizará, segundo dispõe a Constituição, em 
setembro de 1993, portanto, daqui a dois anos 
e, em conseqUência, a revisão constitucional, 
que deverá se operar em função do resultado 
do plebiscito. Sabe V. Ex• que para mim foi 
uma surpresa muito grande, o fato de se ter 
colocado no Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias a possibilidade de um 
plebiscito sobre a organização do Estado. Ou 
seja, Sobre s_e_ deveríamos continuar com a 
República ou voltarmos à Monarquia. Digo 
iss.Q_ porque temos cem anos de República 
e sempre foi um princípio aceito no Direito 
Constitucional brasileiro que a República era 
algo que não deveria ser passível de revisão 
constitucionaL Dois princípios eram conside
rados irrefonnáveis na prática constitucional 
brasileira: a Federação e a República. Para 
surpresa minha- não posso deixar de anotar 
isso- o dispositivo que determina seja feito 

um plebiscito para que, inclusive. seja consul
tada a população sobre se devemos continüar 
na República oU retroCedermos à Monarquia. 
foi acolhido por maioria absoluta no Plenário 
da Constituinte. Isso não deixou de ser algo 
que nos surpreendeu. sobretudo porque -
repito aqui Ortega y Gasset -"falar em re~ 
pública é falar em democracia". Porque é 
pe-la democracia que se exercita. em toda a 
sua extensão, em toda a sua integralidade, 
a cidadania. Ortega y Gasset falando sobre 
o episódio espanhol no tempo da Segunda 
República na Espanha dizia que "se a demo
cracia é a idêia, a república é a palavra. Se 
ª- demQ.çr---ªcia é o objetivo, a república é a 
materialização". Então. sempre entendi que 
são quase que siamesas as palavras república 
e democracia. Não consigo. insisto, ver a de
mocracia em toda a sua integralidade a não 
ser sob a forma de organização republicana 
do Estado. Por isso quero já lavrar a minha 
primeira estranheza com relação a essa ques
tão. Em segundo lugar gostaria de dizer a 
V. Ex' que me inscrevo - sabe V. Ex" não 
é necessário mencionar- dentre aqueles que 
defendem o presidencialismo. por entender 
que esse sistema ainda é o moddo que mais 
se compatibiliza. se coaduna, com o tipo de 
organização governamental. O Brasil. de al
guma forma, já tem uma experiência presi
dencialista, são mais de cem anos de História, 
e nunca teve - perdoe-me esta assertiva -
a bem dizer, uma experiência parlamenta
rista. Porque quando se diz que no Império 
tivemos uma experiência parlamentar. acho 
que se exagera um pouco. Podemos ter tido, 
no máximo. no Segundo Reinado, práticas 
parlamentaristas, mas nunca parlamentaris
mo, mesmo porque a_ Constituição Imperial 
de 1824 dispunha no art. 101- se não estou 
equivocado- que "cabe ao Chefe do Poder 
Executivo- no caso o Imperador- nomear 
e demitir livremente os ministros de EstadO-". 
Ora, se isso estava escrito no texto constitu
cional do Império, na Constituição outorgada 
de 1824. era claro que não tínhamos um parla~ 
mentarismo na plena acepção do termo. Por 
isso que eu diria que a nossa tradição é pre.<;i
dencialista._ De mais a mais, e para encerrar 
o aparte. não q-uero me alongar, eu gostaria 
de dizer a V. Ex• que duas coisas me fStzem 
continuar adepto, e adepto convicto do ptesi· 
dencialismo. Em primeiro lugar, é a inexis
têncla de uma burocracia profissional em nos
sa Pátria. Se nós excetuarmos as Forças Ar
madas, o Itamarati e um pouco a área de 
economia e planejamento, não temos no País 
uma burocracia profissional; e o parlamen
tarismo passa por ter uma burocracia alta
mente especializada e profissional que fique 
indene às mudanças de gabinete que podem 
ser freqüentes. Nunca mais me esqueço que 
de certa feita perguntaram ao Sr. Francesco 
Cossiga, quando estava compondo o seu Ga
binete, quantas pessoas mudariam na Itália 
em função do novo Gabínete que assumiria. 
Ele disse: "-Trinta e sete pessoas, apenas". 
No Brasil, esse número ficaria em torno de 
dez a vinte mil pessoas, pelo menos. Em se· 
gundo lugar, acho que não podemos pensar 
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em parlamentarismo enquanto não revermos 
a questão do sistema político: o suh:-.i~tcma 
eleitoral e o subsí::;t~ma partidürio. Eh:s têm 
que estar compatibilizados. E cu não consigo 
ver. por exemplo, o parlamcntarbmo com 
o voto proporcional. Não comigo ver. sob 
o ponto de vista partidário. o parlamenta
rismo com essa pluraridade. essa tnnizw,;ão 
das agremiações políticas no País. Essas são 
as duas raz_õcs que eu chatn;.lria de fundo ct>m 
relação a que!'.tão, sem contar que Ctçho 4ue 
num País como o nosso. de largas dimensões 
continentais. de enorme complexidade de 
problemas. o sistema prcsidendalbta aimht 
é o sistema capaz de dar respnsta~ mais rúpi· 
das e mais ágeis às dem_a.n.Oas que são feita!-. 
a um Governo em um País de e!.trutura fede· 
rativa m<ls que o é federal apenas, ainda, 
infelizmente. só por força de um imperativo 
leg_al. porque. na realidade. nascemos de um 
estado unitário c conseqüentemente padece~ 
mo<; de uma debilidade congênita com rela· 
ção ú nossa prática federal. Aliás, os cspccia· 
lista~. em Direito Público dizem scmpre que 
a verdadeira federação é aquela que surge 
de um estado confederal e no Brasil se fez 
o caminho contrário, ou seja. a Fcdcraç;io 
surgiu de um Estado unitário e por isto que 
a nossa federação é fr:.lca. Aliás, a bem da 
verdade. é importante lembrar que a federa
ção no Brasil surgiu por impulso de Rui Bar· 
bosa que s_e_ inspirou muito no modelo norte
americano para ajudar redigir a Carta de 
1891. Por isso~ no Bra::;il como não temos 
uma verdadeira federação, o Presidente da 
República é -Chefe de_ um Estado extrema· 
mente complexo e grande c que por isto mes· 
mo exige muita presença do Executivo que 
só. _a meu ver, o presidcncialbmo consegue 
dar. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço ao 
ilustre Líder Marco Maciel. a honra dQ apar· 
te. Fico muito sntisfdto porque Q aparte do 
ilustre Lide r traz as grandes essências. o eixo 
fundamental dos argumentos contrários ao 
parlamentarismo. Terei, ent::lo, no meu db· 
curso. a satisfação de ouvir do grande Líder 
os argumentos.contrários ao parlamentaris· 
mo e terei oportunidade de e_xpô-los aqui com 
muita satisfação. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Pois não. Ouço 
o aparte de V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, 
quero apenas ressaltar que a inclusão da mo
narquia como sistema de governo tornou-se 
indispensável porque, surpreendentemente, 
o texto d_o projeto, aprovado pala Comissão 
de Sistematização, que acolhia a emenda par· 
lamentarista, foi derrotado. A solução na As
sembléia Nacional Constituinte fõi aproVeitar 
uma emenda do nobre Deputado Cunha Bue· 
no que possibilitava o plebiscito sobre a mo
narquia. Então, aí, se acõplou como solução 
para o parlamentarismo, esse plebiscito se 
estender também a ele, já que o Congresso 
surpreendentemente optara pelo presiden· 
çialismo. Fo~ este o motivo que determinou 

que a referência "monarquia" constasse do 
Texto Coris_t_i_iuéional. Se não houvesse a 
Emenda Cunha Bueno seria difíCil criar uma 
emenda possibilitando o plebiscito sobre o 
parlamentarismo. 

O Sr. Marco Maciel- Se o nobre Senador 
Pedro Simon me permite -e Sem querer con
testar o eminente ex-Presidente Nelson Car
neiro, a associação não foi feliz. 

O Sr. Nelson Carneiro -Era a única forma 
que tínhamos - não era possível incluir o 
parlamentarismo e exduir a monarquia. Se 
o Congress_o tivesse - como nós esperá
vamos -mantido a decisão da Comissão de 
Sistematização, não h~veria plebiscito sobre 
a monarquia. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço ao 
nobre Senador Nelson Carneiro o aparte no 
qual está repetindo o que pessoalmente S. 
Ex· me disse quando fui cobrar-lhe exata
mente o que o nobre Sen-ador Marco Maciel 
disse - "a Associação não foi feliz" porque 
quer. Mas. por que colocar a monarquia com 
o parlamentarismo? 

Coni todo o respeito pelos ilustres monar
quistas, o povo não está levando a monarquia 
a sério. Consideram a proposta simpática, 
interessante _e __ original, mas não verdadeira. 

De repente se coloca na mesma emenda 
parlamentarismo com monarquia, tem-se a 
impressão de que o parlamentarismo também 
não é.para valer e a resposta que o nobre 
Senador Nels_on Carne_lro deu-me na ocasião 
foi a que deu agora. Não esperávamos que 
o parlamentarismo fosse derrotado no Plená
rio. Tínhamos convicão_ d_e _que seria apro
vado. Houve um embalo na hora da votação 
na Comissão de SiStematização, e não prepa
ramos o sucedâneo, não estávamos prepa
rados. Caso não passasse o parlamentarismo, 
qual seria o caminho? Caiu e nós nos reuni
mos para ver o que podia ser feito e só hãyia· 
a emenda c(o nobre Depurado Cunha Bueno. 

V. Ex• tem razão. Ela é um argumento 
a favor do presidencialismo, de repente tere
mos de fazer um plebiscitõ-ónde teremos'a 
metade do tempo para· discutir parlamenta
rismo e a õUtra metade do tempo para discutir 
monarquia. Vai ser algo muito grotesco a ní
vel de opinião pública brasileira. O elo de 
ligação é um ponto a zero contra parlamen
tarismo e a favor do presidencialismO. 

Agora, o-ilustre Senador fala, nos seus vá
rios e importantes argumentos, sobre o pro
blema da burocracia, o problema da adminis
tração, o· problema do setor interno da má
quina pública mudaria permanentemente 
com o parlamentarismo e posteriormente não 
teríamos uma equipe formada. 

Quero dizer a V. Ex• que eu tinha mais 
ou menos esse pensamento; era um argumen
tõ--para o ·qual não tinha resposta quando 
me cobravam. Homem de oposição, eu não 
conhecia o Governo por dentro. Pergunta
vam-me: no parlamentarismo, sai Governo, 
entra- Governo. Coino e que fica? 

Hoje, posso dar-lhe uma resposta, pelo 
menos a meu nível pessoal, um pouco mais 
objetiva. 

Quando estive no Ministério da Agricul
tura, fiquei impressionado com a competen
cia e a seriedade da equipe de técnicos daque
le Ministério. Estou falando de um dos ór
gãos, que não é Fazenda. que não é Planeja
mento, que não é Banco do B_rasil. É até 
um dos setores que não tem vez e não tem 
voz nesse e em outros governos. O Ministério 
da Agricultura é o "primo pobre", é o setor 
que tem que brigar, gritar, pedir favor para 
ser atendido pelo MinistériO da Fazenda. Pois 
ali há pessoas de primeira equipe! Se V. Ex' 
me perguntar: "desde a gestão do Presidt;nte 
Castello Branco até o President~ Figueiredo, 
virite ·e tantos anos de governo, e agora- com 
a Nova República, em tese, mudou esse pa
norama? Se V. Ex" me perguntar: quais foram 
os nomes novos que levamos? Responderei: 
foram aqueles nomes dos cargos_ de confiançª 
a nível da direção da Cobal, da diretoril:l da 
ECf, a essência do pensamento das pessoas 
era a sua valorização. Depois de vinte e qua
tro anos do mesmo Governo, cheguei ao Go
verno do Rio Grande do Sul: antigo PSD, 
substituído pels ARENA e substituído pelo 
PDS. Vinte-e quatro anos coni O mesmo gru
po. Digo aqui publicamente. Nos vários se to
res. Banco do Rio Grande do Sul, Caixa Eco· 
nômica, nos vários setores de estado, a equi
pe dos técnicos que está ali era absolutamente_ 
bem preparada. E não houve solução de conw 
tinuidade; houve continuação daquilo que 
era feito. Mudança na orientação política, 
no esquema de dirigir, de agir, de fazer, por
que, mesmo que eu quisesse, tanto no Minis
tério da Agricultura quanto nõ Governo do 
Rio Grande .do Sul, não ha_via pessoal qualifi
cado para substituí-las. 

Eu não podia "inventar" gente para colo
car ao \ad_o daquelas pessoas que estavl;lm 
ali: preparadas, competentes e .com desejo 
de avançar. Posso_ter dado uma direçã:o polí
ticO-adminiStrativa, uma ·nova forma ele agir 
e de avançar, m_as não inveqtei_~ roc:l.a; não 
seria possíveL V. Ex• citOu-: e poderia ter 
citado- o Banco do Brasil, a _estrut1,lra do_ 
Banco do Brasil. V. Ex' poderia citar a estru
tura do BNDES; V. Ex~ poderia citara estru
tura da Petrobrás; V. Ex~ poderia citar tima 
série de setores, os mais importantes e signifi~ 
cativos des~e Estado. que têm uma filosofia, 
um pensamento, uma organização. E digo 
mais: onde não- há ou pelo menos se imagina 
que não há meios de conhecê-la,, vamos veri
fícar que há mais do ciue imaginamos. V. 
Ex• tem razão. No regime parlamentarista, 
esse debate será aberto perante o Congresso 
Nacional, enquanto no regime presidencia
lista presume-se que,_ estando debaixo do 
manto do poder do Presidente da República, 
essas questões ficam como estão. 

O .aspecto mais importante, mais funda
mental que V. Ex• levanta é_ o _referente ao 
sistema partidário. Não há dúvida alguma de 
que esta é a grande discu~são. 

O Sr. Marco Maciel - Antes de V. Ex• 
passar à análise do sistema partidário, e para 
que eu não incorra em nenhum julgamento 
desfavorável sobre certas instituições, quero· 
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dizer que quando se tem economia e planeja
meoto, eu queria me referir aos bancos, que 
estão incluídos aL 

O SR. PEDRO SIMON- Sistema partidá· 
rio! Essa é a grande discussão. Sou parlamen
taristal Falo com senadores, falo cOm milita
res, falo com a grande imprensa. É muito 
difícil. V. Ex•, eu não sei, é também parla
mentarista, lá adiante? 

O Sr. Marco Maciel - Sou presidencia
lista. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex• é um 
dos po·o.cos - a tal ponto que tive dúvidas 
-que diz: "eu sou presidencialista". O Presi
dente Sarney diria o mesmo, pois é parlamen
tarista. Mais adiante! Quando ele estava na 
PresidênCia da República:"- Presidente, o 
Serihor vai Ser o· primeiro presidente parla
mentarista de transição, vai marcar o seu Go
verno:"'"- Eu sou p~r_lamentarista, sempre 
fut.n A.Cfíãfite!· Ninguém é contr? o parlamen
tarismo, a não ser exceçóes como a_do ilustre 
Senador Marco Maciel. 

Eu sou parlamentarista e o primeiro argu
mento para empurrar para mais adiante o 
parlamentarismo _é o sistema partidário. Te
mos que ter, primeiro, partidos fortes, fir
mes, organizados. Depois de termos oS pa-rtí
dos fortes, teremos o parlamentarismo. Ora 
meus amigos, essa é uma ·análise que precisa 
ser feita". O Senador Marco Maciel salientou 
que nós temos cem anos 'de República. É 
verdade. Mas desde o Império, desde D. PeM 
dro I, desde a República, temos Brasil indeM 
pendente e partidos muito fracos. PartidOs 
praticamente sem nenhum conteúdo nas deci
sões das grandes _teses deste País. No Impé
rio, estava lá a Monarquia e os dois partidos 
existentes, praticamente com as mesmas 
idéias sem nenhum significado inã.íoi;-mas 
mesmo assim, partidos que c6.igaram até a 
independênCia apesar de todoS Os equívocos. 
Parlamentarismo, e eu concordo-com o Sena
dor Marco Maciel, que estava linge - nós 
tínhamos uma democracia com a voz de um 
imperador - estava longe de ser um pleno 
parlamentaiismo. Mas, na verdãde, vinha 
vindo. Aqueles gabinetes funcionavam. Na 
verdade, um partido era quase igual ao outro, 
as mudanças eram de fachada, mas vinha fun
cioiiarido. - -

Da Proclamação da República até hoje, 
temos cem anos de República, cem anos sem 
partido, cem anos de crise. Na Velha Repú
blica, na verdade, não tínhamos Sequer elei
ções para valer. Eleições na marra, abertas, 
eleições sem voto secreto, sem absolutamen
te nada. O que tínhamos era o regime "café 
com leite", o r:egime dos gover-nadores, onde 
os governadores se reuniam e dicidiam: "Essa 
é a vez daquele, aquela é a vez do outro". 
Quando alguém quis gritar, e foi·o-Ri6-Grail_· 
de do Sul com Minas Gerais, a Para1ba resol
veu gritar, houve aquela confusão que resul
tou na Revolução de 30. Então, na Velha 
República partido náo havia. Não tfnhamos 
sequer partido nacional. Tínhamos o PRP, 
de São Paulo; tínhamos os partidos lá do Rio 
Grande do Sul, com alguma tradição; mas 

na verdade não tínhamos partidos nacionais, 
os partidos eram estaduais: secção estadual 
do Partido Republicano, secção mineira do 
Partido Republicano. Os estados tinham os 
seus partidos, mas não a nível nacional. A 
nível nacional tínhamos a política dos gover
nadores. Os governadores sentavam e os go· 
vem-adores decidiam. E quando se falava em 
governadores, referíamo-nos principalmente 
a São Paulo e Minas Gerais. Então, não é 
possível fal~r-se em partidos ou em demo
cracia na Velha República. Retiro. Dá para 
falar. Mas não dá para se falar em busca da 
verdade nas eleições na Velha República. 

De 45 para cá, tívemos pela primeira vez, 
para valer, partidos nacionafs-. Uma Consti· 
tuinte válida, legítima, respeitosa, homens de 
grande valor -após um acontecimento histó
rico extraordinário, que foi o término da 
Grande Guerra, com o restabelecimento da 
democracia -e tinha tudo para dar certo. 

Os partidos políticos e a vida institucional 
brasileira; cometeram um erro grave, muito 
grave os partidos políticos, fruto da essência 
do regime presidencialista. Estivéssemos nós 
vivendo no regime parlamentarista, teffamos 
ainda hoje o PSD, a UDN, o PTB mudados, 
mas estariam aí. 

Como foram feitos Os partidos? A eleição 
dos membros da Constituinte, a Constituinte 
e os partidos políticos foram feitos em torno 
da figura -do Dr. Getúlio Vargas. A favor 
do Dr. Getúlio, PSD e PTB; contra o Dr. 
Getúlio, UDN. Não interessou a ideologia; 
no PSD e no PTB havia gente de esquerda, 
gente progressista e g_ente atrasada. Na 
UDN, havia maíS progressístas do que no 
PTB"-e no PSD, mas a verdade é que era 
a figura do Dr. Getúlio o divisor. 

D-epois, aconteceu que surgiram partidos 
sem ideologia, partidos sem conteúdo, que 
foram ceifando, agastand()·se. No momento 
eni que os partidOs -polÍticos Começaram a 
ter uma certa definição ideológica, o Dr. Ge
túlio já estava morto, rião ten.do nenhum ou
tro tipo de influência; o PSD passou a Ser 
o- p-artido do homem do campo, dos proprie
tárioS-, do homem da terra, á época muito 
nUmerosos; a UDN passou a ser o partido 
da aristocracia, do homem da cidade, e_ Q 

P113 passou ser o partido do operariado. 
Começou a se definir essa linha ccim um certo 
con-teúdo de representatividade do partido. 

Aí, veio o movimento de 64 e extinguiu 
todos os partidos; não tem UDN, não tem 
PSD, não tem PTB- o PDC, que se estava 
formando como uma idéia generosa, a nível 
dO ·mundo inteiro, da democracia cristã -
des_apareceram todos os partidos políticos. E 
ar-se criaram MDB e Arena, Arena a favor 
do Governo, e MDB contra o Governo. 

-Lá, tempos adiante, por volta de 78, 79, 
quã:ndo o MDB passou a ser um partido que 
tinh_a __ certo conteúdo, extinguiram-se o MDB 
e Arena. 

Estão aí agora os partidos. 
O Senador Nelson Carneiro estava aqui, 

e mais companheiros estavam aqui na época, 
quando defendi intransigentemente que não 

se deveria extinguir os partidos antes de con
vocar a Constituinte. 

IríamoS extinguir o MDB e a Arena junto 
com o ato de convocação da Constituinte. 
Extinguindo os partidos, a Constituinte__seria 
feita, então, com idéias abertas, para, em 
cima da Constituinte, se Iormarem os riovos 
partidos. 

Lamentavelmente, contra o voto do meu 
Partido - fomos derrotados - o MD B foi 

. extinto junto com Arena. E surgiu o PMDB, 
PDT, PT e PTB e essa gama de partidos. 

Uual é o país no mundo que tem presiden
cialismo e tem partido forte? Podemos dizer 
que é só o Brasil. Esse é o quadro do Brasil. 

E qual é o regime em qualquer país do 
mundo onde _tem presidencialismo e partido 
forte? 

Tudo é forte nos Estados Unidos, menos 
o partido político. O Congresso é forte nos 
Estados Unidos, o presidencialismo é forte 
nos Estados Unidos, a Corte Suprema é forte 
nos Estados Unidos, os sindicatos são fortes 
nos Estados Unidos, a imprensa é forte nos 
Estados Unidos. Tudo é forte nos Estados 
Unidos. Quem não ·vale pataca nenht,!ma é 
o partido político. 

O partído político não tem força nos Esta
dos Unidos. Ele se reúne como pretexto para 
fazer a convenção que escolherá o candidato, 
e não é nem ele que escolhe, as eleições são 
primárias. Todos os filiados escolhem o seu 
candidato. Não interessa direçã_o, diretório, 
executiva; lá na hora o partido político é co
mo um palco: reúne as pessoas para fazer 
as primárias para a escolha do candidato. 
- Ideologia, conteúdo, filosofia, decisão, 

norma<>, diretrize·s, não têm nada que ver com 
partido político. Quem decide é o governador 
que foi eleito, é o Presidente da República 
que foi eleito, é um monarca que é escolhido 
pelo prazo de quatro anos, e naqueles quatro 
anos ele faz o que bem entende. 

Não há órgão mais fraco nos Estados U niM 
dos do que os partidos políticos e não têm 
eles também que escolher o Presidente da 
República? 

Lembram os Senhores de ter visto alguma 
vez, uma conVenção do Partido Democrata 
ou do Partido Republicano tomar uma gran
de decisão que tenha influenciado o Governo 
americano? Os Senhores viram alguma gran
de reunião da bancada dos Partidos Republi· 
cano ou Democrata, no Senado ou na Cãma
ra, tomar uma grande_ decisão que compro
metesse_qualquer tipo de Presidente dos Es
tados Unidos? O senador americano, o depu
tado americano vota com a sua consciéncia, 
e vota com a agência de correio que cada 
senador tem no seu gabinete. A cada projeto 
importante, ele manda cem mil, duzentos 
mil, trezentos mil cartinhas para o eleitorado 
do seu estado com um cartão resposta, onde 
o cidadão responde, e, de acordo com ares
posta do eleitor - "eu acho que vocé deve 
votar assim ou assado'" é que ele vai votar. 

Democrata do Sul, por exemplo, vota mui
to mais com o Partido Republicano do que 
com o P3:rtido Democrata, porque ele está 
muito mais identificado, nas suas origens con-
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servadoras, com os republicanos do Sul do 
que com os democratas. Republicano de No
va Iorque vota muito mais cóm os democratas 
do que com os republicanos, porque os repu
blicanos de Nova Iorque estão _muito mais 
comprometidos com as causas mais avança
das, progressistas, de Nova Iorque do que 
com as causas republicanas. Nem nos Estados 
Unidos o partido político tem força, nem nos 
Estados Unidos. 

Agora reparem V. Ex~s a França, a Espa
nha, a Inglaterra, a Alemanha e os senhores 
verificarão que, com a introdução do parla
mentarismo, esses países têm partidos fortes. 

Lá está a social-democracia na Alemanha! 
Lá está a democracia ciiSfã-na Alemanha! 
Lá está, ao longo do tempo, o Partido Traba
lhista inglês, com as suas idéias, com as suas 
convicções! Lá estão os conseJ:Vado:re_s na ln
glaterra! Nesses países, onde há democracia, 
há uma idéia, há um conteúdo e há uma filo
sofia, ao longo do tempo e ao longo da His
tória! 

Por isso, Srs. Senadores, triste de nós, se 
vamos esperar partidos fortes para implan
tarmos o parlamentarismo! Temos cento e 
tantos anos de República, vamos ficar com 
cento e tantos anos mais de República e não 
vamos ter partidos fortes! Vamos ter esse pre
sidencialismo que está aí. 

Guri, joVem, estudante, militante do Parti
do Trabalhista, assisti à morte do ex-Presi
dente Getúlio Vargas, que foi substituído pe
lo Vice-Presidente Café Filho, seu adversá
rio, que estava tramando a sua queda. Assisti 
à queda de João Goulart, em 1964. Doríni 
ministro de Tancredo Neves, e acordei Minis
tro de José Sarney. Dr. Tancredo Neves re
presentava uma idéia; Dr. José Sarney repre
sentava outra idéia. Coligação, coligação. 
Mas coligação para Trancredo ser Presidente 
da República e José Sarney ser Vice-Presi
dente da República. 

No regime parlamentarista, a morte do 
Presidente não significaria que uma outra 
idéia estaria no seu lugar. A mesma idéia 
ficaria, porque cai o primeiro ministro, vem 
outro ministro com a mesma idéia. -

Nós todos assistimos à vitória de João Gou
lart, nós todos assistimos à vitória fantástica 
e espetacular de Jânio Quadros. O Brasil in
teiro votou em Jãnio Quadros, derrotando 
PSD, PTB, Juscelino, João Goulart. Sete me
ses depois, o Dr. João Goulart era o Presi
dente da República, sendo que Getúlio esta
va de um lado e Café Filho do outro; Jânio 
estava de um lado, Jango estava do outro; 
Tancredo Neves estava de um lado, Sarney 
estava do outro. 

Esse é o presidencialismo. Tu colocas o 
teu destino inteiro na figura de um homem 
e ficas ligado a ele, por um prazo determi
nado, rezando para que dê certo, torcendo 
para que dê certo. E esse é o ditador, por 
tempo determinado. Ele é o senhor absoluto, 
por tempo determinado. Esse é o presiden
cialismo neste País. Essa é a história do presi
dencialismo neste País. 

Agora, nós ficarmos dentro dessa questão 
de adotarmos um regime de governo onde 

se escolhe um Presidente e se fici amarrado 
e atado ao seu destino, sinceramente, não 
consigo entender. 

O Sr_ Marco Maciel - V. Ex• me concede 
um aparte, Senador Pedro Simon? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência adverte ao nobre orador, 
Senador _Pedro Simon, que o seu tempo já 
se e_scoou e_que V. Ex~. Senador Pedro Si
mon, inidmifisse apartes, a· p-artir deste mo
mento. 

O nobrt" Senador Marco _Maciel é o orador 
seguinte. Certamente, reiterará os argumen
tos de V. Ex• e se contraporá a eles. 

O Sr. MarcoMaciei-Sim, Sr. Presidente, 
se V. Ex• me permitir, gostaria de dizer que 
serei muito breve na minha interrupção, para 

-ferir uma questão que me parece nuclear no 
discurso do Líder do PMDB, Senador Pedro 
Simon. Na relidade, no presidencialismo, 
Presidente não é um monarca por prazo cer
to. Aliás, (of essa a expressão que Madinson 
usou quando fez a Constituição americana, 
mas não é. 

O SR. PEDRO SIMON- V. EX' tem toda~ 
razão. O Dr. Getúlio não ficou no prazo cer
to, Jango não ficOu no prazo certo, e o Dr. 
Tancredo também não ficou no prazo certo. 
V. Ex~ tem razão, eu retiro. É prazo certo 
com dúvidas e trovoadas que podem acon· 
tecer. 

O Sr. Marco Ma.ciel -Aí, já não é proble
ma do sistema, aí é mais o problema da insta
bilidade institucional brasileira. Nós somos 
um País de instituições débeis, frágeis. Essa 
é outra questão, porque ond~ se pratica o 
presidencialismo, ele está sujeito a essas osci
lações. Os Estados U o idos têm duzentos anos 
de sistema presidencialista, mas de duzentos 
anos, sem nenhuma interrupção. Aliás, foi 
no diScUrsO de posse~ se eu não estoU equivo
cado, _o Presidente Reagan, que ele fez ques
tão de mencionar isso: "Esta solenidade é 
simples, ms tem uma enorme importância his
_tó_fica" ,_ disse ~le. Por quê? Porque ela se 
repete sem interrupções há duzentos anos. 
Nos pafses que praticam o verdadeiro presi
dencialismo e têm instituições sólidas, isso 
não acontece. Agora, V. Ex~, ao analisar o 
papel do Presidente, se esquece que no presi
dencialiSI:llO, mais do que no parlamentaris
mo, o sistema de separação dos poderes está 
mais c1aro; ·conseqüentemente, há mais_ des
centralização; e, conseqüentemente, é um 
sistema maiS-democrático. Por quê? Porque 
a função executiva está separada da função 
legislativa. No parlamentarismo, há a fusão 
das duasiunções num só órgão, que é o parla
mento. Então, o Presidente da República tem 
os seus poderes claros, explícitos na Consti~ 
tuição, mas- "ele está sob a fiscalização, sob 
o controle do Poder Legislativo, que é não 
somente um poder a quem cabe fazer as leis, 
mas é também, sobretudo hoje, um poder 
a quem cabe fiscalizar, controlar e acompa
nhar_ a admÍ:fiistração pública. 

V. Ex~ veja o seguinte: onde se pratica o 
- verdadeiro presidencialismo --eu tomo co-

mo exemplo o modelo __ norte-americano o 
Congresso tem um papel extremamente sa
liente, - e _o Presidente está sempre sob o 
controle, a apreciação, e o acompanhamento 
do próprio Congresso. Então, veja V. Ex~ 
que o Presidente da República não é um mo
narca. É evidente que no Brasil, durante mui
to tempo, não tivemos um verdadeiro presi~ 
dencialismo, não porque o Executivo foss~ 
forte, mas porque os outros poderes eram 
fracos, o Judiciário e o Legislativo. Mas, com 
a nova Constituição -e, a meu v~r, os cons_ti
tuintes estavam inspirados nesse ponto, -
o sistema de governo, para usar a expressão 
que a nova Constituição adotou, convém ao 
País. Tem-se um Presidente podendo gover
nar o País, mas, ao mesmo tempo, temos 
o Legislativo e o Judiciário habilitados a bem 
cumprirem a sua função. Ou seja, um Judiciá
rio investido de poderes políticos para- agir 
inclusive independentemente da provocação 
das partes, e um Legislativo que não apenas 
legisla, mas também fiscáliza e controla a fun
ção executiva. Por isso que eu diria que esse 
modelo que foi concebido é um modelo ade
quado, é um modelo que eu chamaria de 
eq uipotente, posto que não há poderes fortes 
nem poderes fracos. 

O SR. PEDRO SIMON - Nós podemos 
ficar aqui, e eu espero, Sr. Presidente, que 
estejamos iniciando um debate sobre parla
mentarismo, sobre forma de governo, sobre 
regime de governo. 

Eu creio que este Senado da República 
tem essa como uma das missões precípuas. 
Está M o artigo da Constituição que fãfa em 
plebiscito, e nós temos-aobrigação_de debater 
aqui. Acho que devemos iniciar no Senado 
da República um debate em torno dessa ma
téria. 

Iniciando-se hoje esse debate, que poderá 
se prolongar por um ou dois anos, tenho cer
teza de que o nobre Senador-Marco Maciel 
poderia vir aqui falar sobre a Austrália, sobre 
a ln_glaterra - e eu posso vir aqui falar sobre 
países desenvolvidos e não desenvolvidos-;, 
contudo, o Senador Marco Maciel só vai falar 
num país que deu certo, que são os Estados 
Unidos. 

Volto a repetir, mesmo dizendo que deu 
certo, e quando o nobre presidente ameri
cano fala no sistema de duz_entos anos, que 
deu certo,_ tudo, bem, podemos reconhecer. 
Lá não houve"-jíÍipeachments, -nem quedas de 
governos, maS, se nomearmos os que foram 
as-sassinado~/ e as tentativas de assassinatos 
de Presidentes americanos, constatamos que 
eles têm um estilo, quase sempre, mais radi
cal do que o nosso. Ás vezes, é melhor derru
bar do que matar. Ou matam, ou tentam ma
tar, como aconteceu ao longo da história polí
tíCa americana. 

O Sr. Marco Maclel - Exemplo de países 
como Argentina, Venezuela, México, Fran-
ça ••• 

O SR. PEDRO SIMON -É que o nosso 
Presidente também é presidencialista. 

O SR. -PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência adverte ao nobre Senador 



!994 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO- C'ONGRPSSO NA('!ON/\1. (Seçno II) Maio de !991 

Pedro Simon que minutos antes o nobre Se
nador Espirídião Amin veio à Mesa pedir 
o cumprimento do Regimento, já que S. Ex•, 
há três dias, tenta falar nesta CaSa e não con
segue. Daí por que a Mesa, que teve o privi
légio de ouvir V. Ex• durante 1 hora e 30 
minutos, na última segunda-feira, e a Casa 
de deleitou em ouvi-to num tema tão impor
tante quanto o de hoje, está tentando ordenar 
os trabalhos, de modo a possibilitar aos cinco 
inscritos, na sessão de hoje, a oportunidade 
também, de ocupar a tribuna. 

Dai por que devo dirigir essa explicação 
a mais ao Senador Marco Maciel, do que 
a V. Ex\ já que o senador por Pernambuco 
é imediatamente inscrito após V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON - Encerrarei meu 
pronunciamento, Sr. Presidente. Voltarei, 
oportunamente, a esta tribuna. Acho que te
mos de dizer que defendo, junto com o parla
mentarismo, a adoção do voto distrital. 

Acredito que falar ·em· -parlãrrienfaiismo 
sem ter o voto distrital, não é real. 

Defendo o regime parlamentarista, não de
fendo o regime de Assembléia. Creio que 
assim, como temos condições de derrubar o 
gabinete, o Presidente tem que ter condições 
de dissolver a Assembléía, porque, só assim, 
o regimeilutua com os dois pratos da balança. 

Não é -a prepotência, não é a ditadura do 
regíme de Assembléia, o parlamentarismo é 
o regime onde os vários sistemas funcionam 
em equilíbrio. 

Creio, Sr. Presidente, que devemos iriicfãr 
aqui este debate. CreiO também que temos 
a obrigação de dar continuidade à Assem
bléia Constituinte, que convocou um plebis
cito sobre a matéria. 

Sr. Presidente, temos que discutir, contu--
do, para quando queremos o parlamentaris
mo, pois há aqueles que o querem para o 
próximo Governo, ou-oUtroS-que o querem, 
sabe-se lá, para quando. Porque, se o querem 
para o próximo GovernO, ter-se-á q-ue anali
sar as formas pelas quais ele possa ser então 
adotado. E, aí pergunta-se se a data de 7 
de setembro de 1993 seria aprazível para o 
plebiscito, ou se deveria ser antecipado, para 
que possamos ter uma eleição real no próxi
mo Gove·rno para Presidente da República, 
no regime parlamentarista. 

Encerro, Sr. Presidente, não deixando de 
chamar a atenção para outro detalhe, que 
considero tão importante quanlõ -esfe, que 
é marcar a revisão da Constituição -para 1993-. 

Tenho preocupações neste sentido, e que 
me perdoem os ilustres Congressistas Consti
tuintes, é que, em 1993, piaticamente, o Coi-i~ 
gresso estará em campanha. Alguns senado
res serão candidatos a governadores, outros 
ã Presidência da República, e a maioria dos 
deputados â reeleição, e não me parece, que 
depois dos equívocos que se possam ter come
tido na elaboração do texto, com a sapiência 
de dizer que dentro de cinco anos ele_ vai 
ser revisto, que se faça uma -revisão, tendo 
em vista o resultado das eleições. Incentivar 
uma campanha para reformar a Constituição, 
como preparativo de plataforma de campaw 

nha eleitoral, não me parece que seja a me
lhor forma dt: revisar o texto da Constituição. 

Diante disso, Sr. Presidente, eu me predis
ponho. com licença do amigo Senador Espc
ridião Amin, voltar na próxima oportunidade 
para continuar essa matéria. 

Era o que tinha a dizCi;-sr.-Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

O SR. MARCO MAC!EL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, transcorreu, no último dia 
28 de abril o Dia da Educação. Aproveito 
a passagem da referida data para chamar, 
mais uma vez-, -a atenÇão do País para a impor
tância da educação, quer para a política de 
consolidação democrática de_ no~sa Pátria, 
quer para uma adequada e corret<l política 
de desenvolvimento económico e social de 
nosso País. Sem educação não será possível 
nem consolidar a democracia nem tampouco 
promover um verdadeiro e justo projeto de 
desenvolvimento, que passa pel<~ existência 
de profissionais adequada e convenientemen
te formados, 

Aconselhando sua filha Isabel Cristina. no 
intuito de prepará-la para o exercício do tro
no, D. Pedro II disse, com propriedade: 
"Sem educação generalizada nunca haverá 
boas eleições. Portanto, é preciso atender, 
o mais breve possível a essa irTtportantíssima 
consideração. Há medidas autorizadas pelos 
poderes competentes e outras que deles de~ 
pendem. Cumpre ativar sua realização''. 

Sr. Presidente, de fato, ísso me parece uma 
qUestão fundamental na problemátit:a brasi
leira. Estaremos nadando contra a corren
teza, enquanto não elegermos a educação co
mo-prioridade nacional. Por isso, desejo, nes
te mstanté,. em -que- registrO. a. passãgCni da 
data, mencionar dois eventos que me pare
cem devam ser devidamente consignados nos 
Anais desta Casa. 

O PrimeirO, foi a realização da Primeira 
Conferê-lld:íBfclsileíra de-A!fa:6êiíúção e Ci~· 
dadania, prõJnOvida pelo Ministério da Edu
cação e CUltura, hoje sob a chefia -do nosso 
ex-colega e ilustre homem público, Senador 
Carlos Chiarelli. Durante três diis,- aqUi no 
Senado Federal, estiveram reunídoS:-os expo
sitOres e debatedores dessa conferência. 
Após inte-risos- debates que foram realizados 
em ·seis griipOs, -elãõófOU-se Um dOcumento 
que será objeto de ampla discussão por parte 
da sociedade brasileira. 

GoStaria de deStacai qUe, nessa conferên
cia, três tema~ fofarn discutidos à saciedade: 
o primeiro, diz res-peito ao financiamento da 
educação básica, porque temos consciência 
de que educação passa por alocação respon
sável de recursos públicos. Enquanto não in
vestirmos maciçamente na educação, não te
remõs uma educiÇão acessível a todos, e o 
que éniaiS imp·O'rtante, de bói:J."qualidade. 

Continuo a entender, Sr. Presidente, que 
o Brasil, em que pese ter vinculado porção 
da sua receita orçamentária à educação, ain-

da gasta pouco em educação. Pode ser que 
a União esteja gastando muito com os seus 
18%, mas a sociedade_ ainda gasta pouco. 

Se compara.rmos os dispêndios em educa
ção, no Brasil, com outros países do mundo 
-inclusive países de menor número de de
senvolvimento relativo -, vamos chegar, 
sem dificuldades, à conclusão de que, inf~liz
mcnt_e_, investimos pouco em educação e, so
bretudo, na educação básica. 

Por isso que se exige, cada vez mais, inves
timentos em educação. Aliás, o Ministro Car
los Chiarelli criou um sloganapropriado para 
os tempos que vivemos: "Investir mais. Apli
car adequadamente. Fiscalizar sempre!" 

Ainda investimos pouco. Tenho dúvida 
com relação à aplicação, ainda muito sujeita 
a alterações e vicissitudes e nem sempre fisca
lizamo<; a destinação final desses recursos. 

Outro ponto objeto de conferência, que 
me reporto, Sr. Presidente, diz respeito ao 
problema da qualidade do ensino. 

Isso, na minha opinião, significa dizer que 
temos que pensar na melhor formação do 
Magistério. 

No Brasil se está investindo pouco na for
mação do Magist~rio e, em face_ de algt_Ins 
equívocos que cometemos por ocasião da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n • 
5.672, esses problemas se agravaram. 

Hoje, praticamente, não há estímulos nem 
atrativos para o exercfcio do Magistério, fun~ 
ção tão nobre em qualquer país do mundo 
e que no Brasil se encontra tão desvalorizada. 
Nós ainda vemos em muitas e muitas comu
nas do nosso País a inexistência de uma defiw 
nição clara do papel do professor. Os estados 
avançaram nesse campo, já têm os seus Esta
tutos do Magistério, mas os municípios quase 
nada fizeram nessa direção. Quando Ministro 
da Educação, inclusive, tive a oportunidade 
de buixar a Portaria que subordinava a libera
ção de recursos â apresentação por parte dos 
prefeitos dos respectivos Estatutos do Magis
tério. Tenho consciência de que não basta 
colocar o aluno _na sala de aula; é necessário 
dar-lhe, também, uma boa escola. E, sobre
tudo, _uma escola que possa suprir suas even
tuais deficiências, porque se a escola é igual, 
os lares nem sempre são iguais e os alunos 
nem sempre, conseqüentemente, chegam 
com o mesmo nível de assimilação intelec
tual. Por isso acho importante que, nesse mo
mento, reflitamos, também, como assim o 
fez a Primeira Conferência de Alfabetização, 
realizada pelo MEC, sobre a importância de 
enfatizar-mos os problema da qualidade do 
ensino. 

O terceiro e último ponto referido na Con
ferência diz respeito, Sr. Presidente, à ques
tão do curriculum. 

Sr. Presidente, continuo adepto de uma 
teoria que tem já bastante tempo, portanto, 
já consagrada pela tradição, de que devemos -
insistir- nos coiltéúdos mínimos. Nâ_o- pode
mos alargar excessivamente os currículos, so
bretudo na chamada educação básica. Se en
sinarmos bem a ler, escrever, contar e noções 
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básicas de História e Geografia, já teremos 
dado um grande pac:;so. 

PreocupoRme muito em ver hoje a tentativa 
de incluir no ensino básico matérias, que im
portantes sob algum aspecto, não são, toda
via, indispensáveis. E termina o aluno sem, 
naturalmente, uma base_ sólida, sem canse~ 
qüentemente, um conhecimento mais pro
fundo daquelas questões que são, a meu v_er, 
essenciais para que ele possa, posteriormen
te, fazer um bom curso de 2 •grau e as_cend_er 
aos 3 ee 4 e nível de ensino. 

Por isso insisto, Sr. Presidente, num ponto 
que me: parece fundamental que é uma boa 
e adequada conceituação dos currículos _do 
ensino básico, e essa foi a questão que aflorou 
com bastante intensidade em nos_sa. __ çonfc::.r_tW._
cia. 

O Sr. Coutinho Jorge -Senador Marco 
Macie!, V. EX" permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL -Pois não, com 
prazer ouço V. Ex~. Senador Coutinho Jorge. 

O ·Sr. Coutinho Jorge -Ilustre Senador 
Marco Maciel, V. Ex• aborda um tema impor
tante e atual para o Brasil. Sinteticamente, 
dois são os problemas brasileiros graves, sé
rios que o Brasil passa. Um, evidentemente, 
é o problema da fome. Cada vez mais aumen
ta o número- de esfomeados no Brasil. 

O povo come cada vez menos. Esse é um 
problema sério, grave e fundamental. O ou
tro problema que, também está por trás disso 
e que é fundamental é a edu_c_ação brasileira. 
O B"rasil, realmente, é um País cuja educação 
podemos dizer passa por uma crise seriíssima. 
V. Ex~ conhece o assunto muito bem porque 
foi Ministro da Educação e eu entendo algu
ma coisa porque tive o privilégio de ser Secre
tário da Educação no meu estado, quando 
V. E~ era ministro. 

O SR. MARCO_ MACIEL -Recordo-me 
do trabalho que V. Ex• fez ... 

O Sr. Coutinho Jorge - E digo mais~ "ilus
tre Senador: a minha experiência como Se
cretário do Planejamento c Educação indi
cara- uma coisa: que o _ setor educacional é 
um dos mais difíceis no Brasil em todos os 
campos. Até para se conseguir recurso nesse 
setor é difícil. Recentemente, fui prefeito de
capital e posso afirmar a V. Ex• que consegui 
recursos em várias áreas; -consegui projetas 
importantes na área de saneamento para dar 
um exemplo numa cidade difícil como Belém, 
mas, lamentavelmente, não conseguir abso
lutamente nada de signifiCativO cm relação 
à área educacional. Tudo é difícil, tudo é 
burocratizado e complicado. Realmente. a 
educação no Brasil é um grave problema. 
Os governadores dos estados enfrentam uma 
realidade: o déficit educacional do 1 • e do 
2~ grau é um fato inquestionável! 

Esse déficit aumenta progressivamente. 
O Brasil deve refletir sobre isso, deve forta~ 

lecer o ensino fundamental e alocar recursos 
básicos, garantidos. Os recursos definidos pe
laConstituiçãosãoinsuficientes, como V. Ex• 
falou, na área Federal, na área Estadual e 
na área Municipal. Falta fiscalização, falta 

maior seriedade. O nosso professor, por 
exemplo, quer do ensino fundamental, quer 
do ensino universitário vive numa situação 
marginali_z,_ada; o ensino superior brasileiro 
para uma grave crise. Hoje, o professor de 
nível universitário no Brasil faz do magistério 
um bico, porque o salário não compensa o 
esforço, OU seu empenho e o seu estudo. Diría 
que no BrasH remos várias crises, mas a crise 
da educação é grave e com sérias conseqüên
cias para o futuiõ do País. Sabemos que, de 
qualquer maneira, todos os países do mundo 
que se desenvolveram tiveram a base na edu
cação, sobretudo, a educação fundamental, 
a ed_uc_ação profissional como alicerce para 
o seu des_envolvimento. O Brasil, exatamen
te, está num.a fase equivocada. O ensino bra
sileiro passa por uma das piores fases, ilustre 
Senador, da história. Quando leio e V. Ex~ 
éoril6 hãirfém da educação, como homem que 
apôia o GovernO, quando leio PRN Progra
ma de Reconstrução Nacional, vejo sincera
mente, que não há uma alternativa, não há 
um _caminho não há uma_ estratégia renova
dora para esse setor signific-.:ltivo que é a edu
cação. Estou preocupado, porque não sinto 
no Governo atual uma grande preocupação 
nesse sentido. VejO a pr-eOcupa-ÇãO de V. Ex• 
como Senador que conhece o setor, mas não 
stnto essa atmosfera de preocupação grave 
no GovernO braSileiro, porque não há uma 
proposta córtCreta,-não há uma estratégia cla
ra 4C _renovação. Ou o Brasil pára e leva 
a sério- a educação, ou o Bras(! vai sofrer 
conseqüências irreparáveis, sObretudo se não 
priorizarmõs o ensino fundamental, o ensino 
profissionalizante. Portanto, é oportuna a 
sua colocação. E, como Líder do Governo, 
V. Ex' tem.-umá !espoiiSãbilidade muito grailM 
de ae eSflmular c prOpor ao Governo saídas, 
tentativas ou alternativas de saídas para que 
o Brasil recomece_ uma nova etapa, dando 
prioridade a esse setor fund8.mental, que é 
a educação, que é o grande pique capaz de 
mudar a tendência equivocada do desenvol
vimentO brasileiro. V. Ex'- faz um pronuncia
mento importante e a sua irifluência é muito 
grande no Governo Federal. Por cirtõ, vai 
fazer com que o Presidente Fernando Collor 
e sua _equipe de Governo passem a priorizar 
algo que se diz nos discursos mas que, na 
prática, lamentavelmente, não se materializa 
em ações concretas que mudem o estado ne
gativo da educ_ação brasileira. 

O SR- MARCO MAClEL -Meu caro Se~ 
n3.dor Coutinho Jorge, sei, há muito tempo, 
que V. Ex• é um homem preocupado com 
a educaç_ão. Conheci-o, inclusive, como Se
cretárío de Estado da Educação, V, Ex' no 
seu aparte, faz algumas colocações sobre as 
quais gostaria, em rápidas palavras, de tecer 
um breve comentário. 

Em prímeiro lugar, concordo com V_. -Ex• 
quando chama a atenção para a importância 
da edQc:.aç,ii_o_ para o nosso projeto democráM 
tico; e para o nosso- projeto de desenvolvi
mento. Lembro-me de uma frase de H, G. 
WellJ; que diz que_ "a civilizaÇão é uma corrida 
entre a educação e a catástrofe: ou investimos 

em educação, ou iremos para uma catástro
fe". Essa frase de Wells, aparentemente sin
gela- ele que marcou sua produção intelec
tual pela fina ironia - é extremamente atual 
na presente situação brasileira. 

Agora, V. E~ há de convir que o que se 
está fazendo em educação neste País, por parM 
te do Governo Federal, é um grande esforço. 
O Ministro Carlos Chiarem vem de realizar 
essa conferência brasileira sobre alfabetiza
ção e cidadania- e já amanhã, outro simpó
sio- este internacional- se abre no Itama
raty, voltado para a mesma questão, ou seja, 
para a questão da educação e, de modo espe
cial, para o ensino básico. 

Tudo isso faz parte do esforço que o Go
verno está fazendo, no sentido de priorizar 
- perdoe-me essa _expressão - a questão 
educacional, fazendo com que a educação ve
nha a se transformar, efetivamente, em uma 
prioridade nacional. A educação tem sido, 
no máximo, uma prioridade verbal, retórica, 
mas nunca _uma realidade fática, con__creta, 
real. Por isso, consideramos que, dentro do 
Projeto de.Reconstrução Nacional, a proble
mática educacional deve ser devidamente en
fatizada. 

Tenciono propor, nesse Fórum de Entendi
mento Nacional que será instalado na próxi
ma semana- e creio que V. Ex• me ajudará 
nesse sentido - que constituamos uma Co
missão só para estudar a questão educacional, 
para que, no torvelinho das discussões das 
questões económicas, que são importantes, 
das questões _relativas à política de rendas, 
que também são importantes, sobretudo polí
tica salarial, não deixemos de lado a causa 
educacional. 

Tenho consciência de que a educação é 
fundamental para o País. Como disse certa 
feita Benjamin Franklin, ex-presidente dos 
Estados Unidos, "investir em conhecimentos 
-leia-se educação -rende s.canpre os me
lhores juros", mais do que os juros que possa
mos auferir nas boas aplicações financeiras 
que a Nação possa vir a realizar. 

Sr. Presidente, antes de concluir as minhas 
palavras, gostaria de dizer que, nessa primei
ra conferência sobre alfabetização e cidada
nia, se deu, como eu comentava antes da 
intervenção do Senador Coutinho Jorge, um 
debate sobre a questão curricular, que me 
parece importante, sobretudo no ensino bási
co. E uma das conclusões foi justamente no 
sentido de que, no rol das mudanças possíveis 
de empreender sem investimentos vultosos, 
há a necessidade de se evitar a pulverização 
e fragmentação dos conteúdos, mostrando-se 
que o regime de seriação deve ser revisto 
para garantir o fluxo natural de aprendiza
gem. De outra parte, a referida conferência 
também entendeu, a meu ver de forma acer
tada, que ainda devemos buscar-respostas de 
como concniar o usufruir pedagógico das tec
nologias atuais em meío à inCap-acidade de 
resposta para o material básico de auxílio 
educacional. _ , _ , . 

Enfim, com isso queremos gizar a impor
tância da questão curricular na boa formaÇão 
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do educando e - vale assim dizer - na boa 
formação do cidadão. .• 

São esses três pontos, Sr. Presidente, que 
gostaria de comentar. 

Faço votos que essas idéíaS-discutidas nessa 
conferência que-o MEC em boa hora promo
veu venham a frutificar. Que essas idéias pas
sem da palavra à ação e que possamos iniciar 
em nosso País novos tempos para a educação 
brasileira. 

Espero que amanhã, com a abertura desse 
encontro internacional, que será instalado 
sob a Presidência do Chefe do Poder Execu
tivo da União, Fernando Collor de Mello, 
venha-se também a dar seqüência a esses de
bates. Somente assim - friso - vamos dar 
passos adequados para vencer a crise que o 
País atravessa. Na minha opinião, a crise que 
tivemos começa na formação da nossa gente. 
Começa, p-ortanto, na educação. 

Sem querer me alongar, Sr. Presidente, 
gostaria, antes de encerrar, de citar um perfo
do de Galbraith, no seu livro "A Voz dos 
Pobres"_ Diz ele com propriedade: 

"Não há país algum com uma popu
lação uniformemente alfabetizada que 
não goze de um padrão de vida relativa
mente elevado e progressivo. Não há ne
nhum país com uma população geral
mente analfabeta em tal situação. A edu
cação não é algo proporcionado pelo de
senvolvimento económico; a experiência 
dos países industriais maís antigos mos
tra que o desenvolvimento económico 
se faz na medida em que a educação o 
permite/' John K. Galbraith ("A Voz 
dos Pobres -Ensaios de_ Doutrina Eco
nómica e Política.") 

Sr. Presidente, é fundamental que insista
mos na causa educacional. Por isso, não gos
taria que passasse sem registro· a Data da 
Educação, e sem uma anotação nos Anais 
desta Casa as conferências que o MEC ora 
promove, quer a Conferência Nacional, en
cerrada sábado passado~- quer a CQilfe:rência 
Internacional, que se instalará amanhã. 

Gostaria, também, de aproveitar a o~asião 
para, mais uma vez, revelar o meu desejo 
-e para este fim espero contar com o apoio 
dos eminentes Líderes na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal, bem como o apoio 
do Presidente desta Casa - no sentido_ de 
que possamos, ao lado das comissões que se
rão criadas por ocasião do_Fórum do Entendi
mento Nacional, instalar uma comissão que 
venha a cogitar direta e detalhadamente da 
causa educacional. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Almir Gabriel -- Aureo Mello - Carlos 
De'Carli - César Dias - Flaviano Melo -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para a votação. Em conse
qüência, os Itens n~s 1 a 4 da pauta ficam 
adiados para a próxima sessão ordinária. 

São os seguintes os itens adiados: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 16, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n? 16, de 1990, de autoria do Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal, tendo 

·PARECERES; sob n• 393, de 1990, e 40, 
de 1991, das Comissões: 

-de Cosntituição,_ Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto com as Emendas de n~· 
1 e 2, que apresenta; 

- Diretora, favorável ao proJeto e ãs 
emendas da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

REQUERIMENTO N• 142, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n~ 142, de 1991, de autoria do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos ter
mos regimentais, a criação de uma comissão 
temporária interna, composta por onze mem
bros para, no prazo de cento e oitenta dias, 
elaborar projeto de Código Civil. 

REQUERIMENTO N• 146, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n~ 146, de 1991, de autoria dos Líderes 
Humberto Lucena (PMDB), Ferna~do Hen
rique Cardoso (PSDB), Marco Maciel (PFL), 
Maurício Corrêa (PDT), Ney Maranhão 
(PRN) e do Senador Eduardo Suplicy, solici
tando, nos termos regimentais, a criação de 
uma comissão temporária composta por nove 
membros, com o objetivo de estudar e anali
sar, bem como acompanhar as atividades da 
Conferência da Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - EC0-92 a 
se- realizar na cidade do Rio de Janeiro, no 
ano de 1992. 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N' 3, DE 1991 

---- (Incluída em Ordem do Dia 
nos termos do art. 358 
do Regimento Interno) 

Estabelece a data de entrada em vigor de 
atas normativos, leis e medidas provisórias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Está eSgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Espi

ridião Amin. 

O SR. ESPIRIDIÃO AMIN(PDS - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Sl'S. Senadores, pretendi usar da pala
vni -na últiriia-l:ei-ça-feira e, em virtude de 
dificuldades determinadas pela ocupação do 
tempo, deixei de fazê-lo. Em função disto, 
procurei saber, durante os minutos que ante
cediam o início desta sessão, se seria possível 

conhecer da Mesa os critérios para que o tem
po fosse distribuído, de sorte a que todos 
os inscritos, especialmente aqueles inscritos 
da planície, que não falam e nem pretendem 
falar como líderes de partido, possam exter
nar os seus pensamentos, ainda que eles não 
sejam tão importantes a porito de requererem 
um ponto excessivo. 

Essa mínha ponderação foi motivo de duas 
observações: uma feita pelo Sr. Presidente 
outra pelo meu nobre amigo .Senador Pedro 
Simon, que recolho com muita humildade, 
posto que entendo que as normas, as leis e 
os regimentos devem ser ou cumpridos ou 
modificados, especialmente quando temos a 
responsabilidade via de regra, de elaborá-los 
e atualizá-los. 

A intenção de usar da palavra brotou da 
necessidade de esclarecer a posição que eu 
coloquei na última segunda-feira, quando o 
ilustre Senador Pedro Simon, falando em no
me da bancada do_ PMDB, externava desta 
tribuna a sua indignação decorrente do co
nhecimento de que estaria em curso uma in~ 
terpelação judicial a um parlamentar seu cor
religionário, no caso, o Deputado Luís Ro
berto Ponte. 

Ofereci-lhe um aparte em que apresentei 
junto com as minhas respeitosas colocações 
ao seu pronunciamento aquilo que é a minha 
convicção, e esta convicção eu desejo neste 
momento colocar perante o Senado, perante 
os meus pares, como senador da República. 
Não falo pelo meu partido, falo como repre
sentante do meu estado, eleito como os que 
aqui estão. 

A primeira colocação que _desejo fazer é 
no sentido de separar as questões que foram 
abordadas pelo representante e líder da ban
cada do partido com ã. maior representação 
política nesta Casa e no Congresso Nacional. 

Outras q uestóes como a interpelação e o 
processo conseqüente, o litígio entre o Go
verno Federal e o jornal Folha de S. Paulo; 
as ações que vêm sendo noticiadas e que en
volvem a figura do ex-Governador do Ceará 
Tasso_Jereissati e a suposta expulsão do De
putado Luís Roberto Ponte do Ministério da 
Infra-Estrutura, gostaria de deixar tanto 
quanto possível à margem do cerne do que 
pretendo tratar, dentro do prazo que me é 
conferido, que é a questão da interPelação. 
Apenas para que não pairem dúvidas, já que 
me manifestei, inclusive, em entrevista ao 
próprio jornal Folha de S. Paulo, sem preten
der dar conselhos a ninguém, muito menos 
ao Senhor Presidente da República; reitero 
que considero um desgaste socialmente des
necessário, que deveria ser evitado ou supe
rado este litígio que coloca como oponentes 
o principal mandatário da Nação, direta ou 
indiretamente, e um jornal com as responsa~ 
bilidades e os serviços já prestados â demo
cracia, como é a Folha de S. Paulo. Mas não 
me aventuro nem a julgar nem a antecipar 
de_~sões que não me competem~ 

O tópico que desejo tratar é a respeito da 
indagação referida pelo Senador Pedro Si
mon em relação à interpelação. Desejo repe
tir, mais uma vez, que mesmci não cdncor-
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dando com os termos que aqui empregou o 
Senador Pedro Simon, não só respeito as suas 
idéias como defenderei sempre-, ainda que 
modestamente, o seu direito de externar a 
sua posíção, como representante legítimo do 
povo altaneiro do Rio Grande dQ Sul nesta_ 
Casa. Como cjdadão e como político, S. Ex• 
merece e requer esta atitude de quem pensa 
se esforçar, também, para ser democrata. 

Quanto à interpelação, vou mais claramen
te, para demonstrar que a minha colocação 
nem é casuísta nem está a serviço de alguma 
intenção do Governo, por isso falo como se
nadru apenas. Quero rcinterar um pouco 
mais de esclarecimentqs do que aqueles que 
pude fazer ao longo de um breve aparte, la
mentando não poder contar aqui cont ·o teste
munho do próprio Senador Jutahy Maga
lhães, em quem fui solidário num pronuncia
mento feitQ por S. Ex· no dia 22 de fevereiro. 
E creio que este pronunciamento é muito útil, 
muito oportuno, quando já começam a ser 
fartas as informações a respeito de disputas 
para participar, para integrar a ComiSsão 
Mista de Orçamento do Congresso Nacional. 

O pronunciamento do Senador Jutahy Ma
galhães, então, tinha a ver exatamente com 
isto. E para não me socorrer da carta que 
o Senador J utahy Magalhães endereçou à Co
missão Diretora do Senado Federal, na sua 
ausência vou me valer da minha própria carta 
para não evocar aqui testemunho de alguém 
que por-qualquer razão não está presente. 

Os termos da carta que eu enderecei ao 
Sr. Presidente Mauro_ Benevides são os se-

Quero ainda fazer um comentário de natu
reza estritamente pessoal, quase que. como 
um desabafo. Entendo que a vida pública 
enseja a que muitas vezes se-jamos tentados 
a guardar a nossa honra da maneira mais vee
mente, mas entendo que a forma para fazê-lo 
é a forma legal. 

Tenho cofil"o m·eu· paúiin6i:Jio e digo isso 
com emoção uma vitória judicial que eu con
sidero singular neste País. Como ex-Gover
nador de Sinta Catarina_, assiSti, em um do
mingo de_manhã_ao_acordar, a um prograina 
de televisão de 57 mjnutos de d~ração, cerca 
de cem.dias depois de ter deixado o Governo. 
Um programa de televisão pago pelo povo 
de Santa Catarina, contratado pelo Governo 
que me sucedeu, do PMDB, que contou com 
recursos técnicos que podem ser resumidos 
nó seguinte: o jornalista Rodolfo Gamberini, 
que presta serviços à Rede Globo, foi contra
tado e pago para promover, com o talento 
que Deus lhe deu, o conjunto de acusações, 
infâmias e calúnias que compunham aquele 
programa. 

Recorri à_}J,!S_tiça, primeiro com uma inter
pelação, com uma notificação, depois conse
gui, acho que algo inédito, o direito de res
posta contra um Governo fora do períódo 
eleitoral. 

A Justiça de Santa Catarióa me cônfei:iu 
-num processo que ainda não está concluí
do, mas cujo direito· já exerci - direito a 
57 inimiti5s ·ae- televisão, em função das 22 
calúnias, -m.Iã-mi<iS e difamações que compro
vei constarem daquele _programa. 

guintes; -
Por isto, não falo, -nem façO à tóa, nem 

"Na última sexta-feira, dia 22 de feve- a serviço de alguém as colocações que quero 
reiro, solidarizei-me com um pronuncia- aqui deixar muito claras. 
menta que fazia e fez o ilustre Senador Não existe na política, Srs. Senadores, 0 
Jutahy Magalhães, em _que abordava a direito de interpelar, existe o dever_ de inte_r-
necessidade de serem apuradas acusa- pelar. Quem senti_r a_sua linha de comporta-
ções genéricas que vinham sendo veicu- menta, a sua conduta e os seus atos pessoais 
!adas contra a honorabilidade de parla- ou administrativos inquinados como desones-
mentares conforme anexo." tos, Clara ou nevoentamente, deve procurar, 

Este anexo era u_m conjunto de notas publi- pela via da interpelação, 0 esclarecimento 
cadas em vários joi"nai_s do País aludindo a primário e primeiro, que a honra, a ética, 
retribuições que empresários e empreiteiras a _vergonha determinam. Foi nesse sentido 
faziam e anunciava a integração da ComiSs-ão que ofereci o meu aparte ao-Senador Pedro 
Mista de Orçamento de 1990, para O Orça- Simon. S~- Ex• falava como representante do 
menta de 1991, que foram anexadas pelo ilus- maior partido com assento nesta Casa. E, 
tre Senador Jutahy Magalhães. quero aqui deixar muito claro, que sustento 

Prossigo o meu texto. esta posição como indivíduo, como cidadão 
"Agora, tomo o conhecímento de que e como político, a ponto de dizer, sem querer 

o Senador J utahy endereçou correspon- com isto julgar a Câmara Brasileira de Cons-
dência a V. Ex~ enfatiza-nâo a necessi- trução, muito menos o Deputado Luís Ro-
dade de serem tornadas,_ pela Comissão_ berto Ponte, pois não Sou seu juiz. Ambos 
Diretora do Senado Fedexal, providên- devem responder à interpelação. Porque am-
eias no sentido de apurar as denúncias bos~ tanto~ entfdade quanto o Deputado _de-
especificadas. Desejo expressar a minha vem ter informações que não podem negar 
integral concordância ç:om os termos da à sociedade brasileira,_principalmente à Cá-
carta que nosso colega lhe endereçou, mara da Construção Civil~ que assumiu como 
formulando igual apelo, no sentido de, entidade as afirniãçóes constantes -e fez 
pelo esclarecimento e pela transparéncia suas, portanto -da carta. Srs. Senadores, 
dissuadirmos a infâmia e, quando for o quan-do uma sociedade, convivendo com os 
caso, apontarmos culpados." problemas com os quais a nossa sociedade 

Esta carta, que enderecei ao Sr. Presidente convive, percebe que se atiram como se fos-
Mauro Benevides, data de 26 de fevereiro, sem farpas, e não são farpa<;, são acusações 
e eu a utilizo aQui apenas para mostrar que- deste porte, e deste naipe, e as vê trafegarem 
tenho procurado guardar alguma coerência. _ como se fossem, apenas formas ~m pouco. 

mais contundente de chamar a atenção, aí 
sim, vai se cristalizando a descrença nos valo
res que devem confortar principalmente as 
sociedades que padecem os graves problemas 
como estes que a nossa gente humilde está 
a enfrentar, e o_ dia 1 P de maio foi apertas 
um breve momento disto. 

Por esta razão, repito, interpelar não é: um 
direito, é um dever que deve ser exercitado 
pãra que nãO- t_ransmitem as afirmações como 
aquelas c;.onstantes de entrevista que o_ pró
prio Deputado Luís Roberto Ponte concedeu 
ao jornal Folha de S. Paulo, no dia 28 de 
abril, em que as observações chegam a dizer 
o Seguinte: 

"0 Dep_utado Humberto Souto, Líder 
do Governo, procurou esclarecer que o 
Governo não tem nada com isso. Diz 
q~e sempre houve corrupção." 

Ele e o Líder do Governo confessam que 
há corrupção. · · 

E há out.t:a, constante_ da própria carta, as
sumida pela Câmara de Construção Civil, a 
partir da carta do Deputado Luís Roberto 
Ponte, em que cito: 

"Contraril;lmente, porém, alastram-se 
no País, informações oriundas de uma 
pluralidade de pessoas responsáveis, de 
que se busca institucionalizar em vários 
organismos governam-entais práticas ina
ceitáveis para destinação de recursos pú
blicos." 

Chamo a atenção para a eXpressão: "pes
soas responsáveis". Responsável quer dizer, 
strito senso~ quem resporide pelo que diz, 
quem responde pelo que faz. 

Finalmente, ao deixar muito clara a minha 
posição acerca do que entendo por interpe
lação e que entendo que deva ser atitude -de 
homem público e- de governo, de cidadão, 
a respeito dessa faculdade jurídica, quero di
zer que coloquei e coloco muito separados 
desse episódio aqueles outros referidos pelo 
nobre Senador Pedro Simon na sua alocução, 
tais como-º- Í~:itO da suposta expulsão do De
putado Luís Roberto Ponte, cujos detalhes 
não conheço, até porque o próprio deputado 
declara nessa entrevista que não foi expulso. 
Também coloco como assunto fora do meu 
conhecimento e da razão, quer do meu apar
te, quer deste pronunciamento, tais como 
aqueles que envolvem o ex-Governador Tas
so Jereissati e outras questõeS do gênero de 
litígios esclarecidos ou não a envolver figuras 
públicas cõm ações de governo ou entidades 
governamentais. 

Quero, ao encerrar as m_inhas observações, 
deixar muito claro que tenho como hábito 
defender, até com paixão, as posições que 
acredito que são legítimas. Não tenho pejo, 
nenhum constrangimento, para reconhecer 
algum equívoco que tenha cometido, algum 
excesso que tenha praticado, 

QuerO reiterar a minha disposição, como 
parlamentar nesta Casa, companheiro leal de 
todos - se Deus permitir - que ao extenlar 
a minha posição, estou dando vazão ao que 
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determina, ao que diz-, ao que impõe a minha 
consciência. 

E neste caso concreto, quando já, em feve
reiro, enunciei por escrito, solidário a um 
senador com muito mais tempo e muito mais 
experiência do que eu nesta Casa, a minha 
solidariedade, eu já estava quase que preven
do aqueles sintomas que já se percebem no 
horizonte em várias matérias que têm saído 
na imprensa nacional, acerca de disputas que 
se travam para integrar a Comissão Mista 
do Orçamento, um órgão do Congresso Na
cional previsto pela Constituição, que tem 
responsabilidades, que nós queremos cres
centes, em relação à vida pública nacional, 
para que as ações desta comissão c do Con
gresso como um todo, que terá 9.!JC aprovar 
o Orçamento, não fiquem à mercê das denún
cias genéricas que, por razões políticas, te
nhamos que considerar como plausíveis, co
mo aquelas a que me referi no início destas 
palavras. 

O sr: Mauricio Corrêa - Púmitti-riie V. 
Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDiÃO AMIN- Ouço o no
bre Senador Maurício Coriéa-. 

O Sr. Maurício Corrêa- senador Esperl· 
dião Amin, V. Er ao longo do seu discurso 
-eu diria, até, nos prolegómenos- mencio
nou o fato do discurso pronunciado pelo Se
nador Jutahy Magalhães e, inclusive, da carta 
que foi remetida ao Presidente Mauro Bene· 
vides. Apenas, à guisa-de informação, para 
que os fatos fiquem devidamente esclareci
dos, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania já recebeu tanto o expediente de 
V. Ext como o expediente do Senador Jutahy 
Magalhães. Anteontem o Senador N~lson 
Carneiro distribuiu esse e"Xpediente para eu 
relatar. De sorte que eu gostaria de explicitar 
que o expediente já se __ encontra na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Acho 
que V. Ex• e o Senador Jutahy Magalhães 
têm toda a razão. Volta e meia os jornais 
procuram denegrir genericamCmtC: a nossa 
Imagem. Acredito que possa ter um ou outro 
que não cumpra com a sua obrigação, até 
pratique irregularidades. Mas essa não pode 
ser uma fonna generalizada. Essa provid~n
cia, portanto, de se recomendar um-expe
diente para que as coisas sejam definidas, 
entendo extremamente oportuno, porque, na 
verdade, a instituição precisa se acautelar 
com relação a esses exageros que são come
tidos. Especificamente quanto â parte nu
clear de seu pronunciamento, devo dizer que 
também não entendo como uma agressão o 
gesto interpelativo. Pelo contrário, acho que 
todos nós, quando somos atingidos na nossa 
dignidade, devemos procurar esclarecimen
tos a respeito da acusação, da imprecação 
que se faz contra a gente. No caso específico, 
a acreditar no noticiário qUe todos nós conhe
cemos, não foi possível, preliminifinente, 
que o Deputado Luís Roberto Ponte levasse 
ao Presidente da República o teor da sua 
denúncia, entretanto, chegou a esse extremo 
de o Presidente ter que interpelar. Eu tam-

bém já -utilizei o inStitUto da interpelação, 
embora não tenha sido como V, Ex" bem·su· 
cedido~ porque no meu caso se referia â Co
missão Parlamentar de Inquérito contra a 
Corrupção. Estava no Governo o Sr. António 
Carlos Magalhães, e eu, como oSenador Ju
tahy Magalhães e tantos outros não conse
guimos o éxito que V. Ex' conseguiu. Embora 
depois, j~ g_1:1ando o fato estava nos seus ex
termínios. nós conseguimos clarear aquela si: 
tuação.Masquerodizera V. Ex• que também 
entendo que o Presidente da República tem 
o direito de interpelar. E a interpelação aí 
não configura uma violação, inclusive às nos
sas prerrogativas parlamentares, porque não 
é um processo. " --

O _SR. ESPERIDIÃO AMIN - Perfeita
mente_. 

O Sr. Maurício Corrêa- Trata-se de uma 
providência acautelatória que a lei assegura, 
mªi_s precisamente a Lei n~ 5.250, que é a 
Lei de Imprensa. Caracterizada a resposta, 
aí sim, é que pelo teor dela vai se saber se 
caberá ou não o processo principaL Eu enten
do que o uso da interpelação é, inclusive, 
t~nipéUtiCo, porque visa a esclarecer a opi
nião pública e, com isto, eu não quero dizer 
que o Deputado Luís Roberto Ponte não te
nha razão. Eu admito, eu penso, eu chego 
a intuir que, realmente, há irregularidades. -
Nós conhecemos, por informações feitas com 
uma certa raposia, que empresários usam 
des~e. expediente. Mas entre essa afirmação, 
que não tem um conteúdo da verdade da pro
va, e a prova que é necessária ser provada 
vai uma distância muito grande: Portanto, 
a interpelação é um recurso adequado, é um 
recurso próprio. Quanto ao fato da expulsão 
-se é que houve, e os jornais noticiaram 
que sim, embora V. Ex• tenha mencionado 
que a entrevista do Deputado Luís Roberto 
Ponte não noticia isto - a verdade é que 
me pareceu um gesto totalmente indelicado 
com um parlamentar de extrema competên
cia ngCongresso Nacional, um parlamentar 
de quem conhecemos a sua atuação ao longo 
dos trabalhos não só daquela Legislatura que 
passou por época da Constituínte, mas como 
violentação ao exercfcio parlamentar eu não 
posso-l::oncotdar. Mas no resto, nobre Sena
dor Esperidião Amin, no concernente àinter
pelação, eu quero dizer que tanto o Presi
dente da República quanto o próprio Depu
tadq~Luís Roberto Ponte têm o direitõ de 
saber. a verdade dos fatos, e a interpelação 
é o recurso adequado. Agradeço a V. Ex~, 
e o cumprimento com sinceridade, apesar de 
discordar de algumas facetas do seu pronun
ciamento, com o núcleo da preocupação de 
V. EX~, na tarde de hoje. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria 
de, homenageando o seu aparte, !)Obre s_ena
dor Maurício Corrêa, reiterar que em ambas 
as matérias o nobre Deputado Luís Roberto 
Ponte afirma que não fOi -expulso. Ele é que 
afirri:J.a. 

Mas, como acho que isso é um assunto 
- e desconh~QO se há testemunhas que J?OS-

sam informar ou assegurar ter havido ou não 
a expulsão - que caberia ser analisado e, 
se configurada a expulsão, já antecipei, eu 
seria solidário com o deputado e com o parla
mentar, como fui solidário e como foi o meu 
partido solidário com a expulsão, esta sim, 
havida publicamente, do nobre Deputado 
Adylson Motta. Foi pública porque diante 
de um grande número de parlamentares, no 
início desta Legislatura e desta Sessão Legis
lativa. Essa foi pública. Por isso o meu parti
do, na primeira reunião que teve, produziu 
um modesto memento de_ solidariedade _ao 
nobre Deputado Adylson Motta, que estava 
no Banco do Brasil reivindicando uma revi· 
são no fechamerito de agéOciãs do Banco do 
Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, mas 
também presentes deputados de outros pon
tos do Brasil. 

Ali foi, realmente, uma expulsão a um par
lamentar, presentes outros parlamentares, 
com assunto conhecido, de interesse público. 
Não estava fazendo lobby, não estava defen
dendo interesses isolados de uma empresa, 
de um grupo ou de uma corporação, ainda 
que legítimo, não. Era de interesse genérico. 

Quem de nós não foi instado por pessoãs, 
por agricultores, por vários segmentos da so
ciedade que representa para impedir o fecha
mento de uma agência do Banco do Brasil? 
Duvido que alguém não tenha recebido nos 
seus ouvidos, ou por correspondência, atra
vés dos seus olhos, portanto, esse apelo. 

Era isso que o deputado estava fazendo. 
Mas repito: em relação a esse assunto, não 
o considero nem o núcleo do meu pronuncia
mento, até_ para fespeitar o tempo. E acho 
que agirei assim sempre. Sempre que um par
lamentar, não importa de que partido, for 
mandado para fora de uma repartição públi
ca, no mínimo o que cabe é sªber o que ele 
fei: se fez algo que requeria isSo, como cida
dão, ou se foi apenas por uma divergência 
com autoridade. Eu ficarei sempre ao lado 
do parlamentar que está representando o po
vo, que está, portanto, reivindicando uma 
causa pública. Não é _cabível a uma autori
dade o direito de pretender-se adonar do re
cinto onde presta serviços ao públiCo. 

Mas, repito, senador, esse assunto é colate
ral; pode ser tratado especificamente sob pe
na de tecermos comentários sobre vários as
suntos e assim não ferirmos nenhum. 

Eu gostaria de dizer que a minha obser
vação tem uma finalidade, sim. A finalidade 
não é dizer se sou contra o Deputado Luís 
Roberto Ponte e a favor do Governo. Não! 
Acho que temos que ter a preocupação de 
respondermos pelas afirmações, responder
mos por aquilo que tomamos público, para 
que possamos exigir, como pessoas e como 
instituiçâo, o rriesmo irátamentO que estamos 
requerendo, que a Mesa diligencia em obter, 
através da carta do Senador Jutahy Maga
lhães, que eu _coJ!lplementeL Não é apenas 
para hostilizar o pensamento do Senador Pe
dro Simon. Não, absolutamente·l É para dizer 
que a guarda da coerência deve ser cobrada 
por nós, porque com o mesmo metro que 
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medirmos, poderemos ou deveremos ser me
didos._ 

O Sr. AlmirGabriel ~Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ~-Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Esperidião 
Amin, creio que o tema abordado por V. 
E~ comporta vários tipos de chegada. O pri
meiro depoimento que gostaria de fazer é 
que o Deputado Luís Roberto Ponte fez parte 
da Comissão de Assuntos Sociais, que tive 
a honra de relatar durante a Assembléia Na
cional Constituinte. Posso dizer a V. Ex' 
que, em cada dez proposituras que cada um 
de nós defendia, em nove eu discordava do 
Deputado Luíz Roberto Ponte. Mas pude co
lher, ao _longo do tempo de convivência, que, 
apesar da extraordinária discordância de pon
tos de vista políticos, S. Ex' se manteve com 
absoluta seriedade, absoluta correção na de~ 
fesa dos seus pomos de vista, inclusive muitas 
vezes se desgastando profundamente c_om as
sociaÇÕes de_ classes e outras, mas, de qual
quer maneira, sustentando sua própria posi
ção. Posteriormente, S. Ex~ foi um interlo
cutor que, segundo o entendimento dele, fun
cionou de maneira adequada entre _o Execu
tivo - do qual discordei na época do atual 
Senador José Samey-:- e o Congresso N acio
nal, que antes haviam vivido uma fase de 
arestamentos contínuos, sobretudo em rela
ção à questão de orçamento. Posso dizer, en
tão, que, apesar de não ser do estado do 
Deputado Luís Roberto Ponte, a nossa convi
vência aqui, no _Congresso Nacional, nos fez 
ter respeito pela posição de S. Ex•, pela cau
tela com que S. E~ sempre de envolve suas 
falas. Disso resulta alguma possibilidade de 
deduzir coisas. Uma primeira é qtie é pratica
mente certo que S. Ex' tenha ti_do d_if!_çuldade 
de chegar aos estamentos superiores do Exe
cutiVo nacional para transmitir isso, que ele 
acabou explodindo em uma reunião em Belo 
Horizonte, da forma como o fez. A resposta 
que, pessoalmente, acho que seria razoável 
se ter por parte do Poder Executivo era a 
de que, tomando-se em conta tQçl_;:t ª_Qistória 
de vida do Deputado Luís Roberto Ponte, 
que qualquer autoridade, também de nível, 
dentro do Poder Executivo-, -puaesse-·mandar 
chamá-lo, conversar com S. Ex• para saber 
que outras informações, terfa para que, atra
vés dessas informações o Governo pudesse 
chegar a sanear aqueles possíves elementos 
que estivessem discrepando das atitudes do 
Governo. No momento em que o Governo 
passa a assumir uma atitude em que ele se 
considera intocável, em que ele se considera 
acima de todos os males e que todos os seus 
auxiliares também estão acima de todos os 
males, ele coloca em dúvida a seriedade do 
propósito que ele tinha, que era o de governar 
livre de corrupção. Ele coloca em completa 
dúvida, porque acho que todos nós, que já 
administramos, que tivemos experiência de 
Poder Executivo, sabemos que, em determi
nados momentos, é extremamente difícil po-

der comprovar determinadas coisas que se 
m por trás dos biombos de um Poder Execu
tivo, de um Poder Legislativo. Mas a atitude 
madura, a atitude séria, a atitude que não 
se compro-mete de maneira nenhuma com a 
corrupção é exatamente mandar chamar uma 
pessoa que tenha porte e que faça esse tipo 
de acusação para pedir que ela ajude, que 
ela colab_ore, _que ela _informe, que ela _diga 
onde é que está, e que ela se mantenha atenta 
e que seja também vigilante, a fim de impedir 
que tal aconteça. A resposta que vimos do 
Poder ExeCutivo, através do Sr. Cláudio 
Humberto, foi mais Uma vez uma resposta 
terrível, que não tem nada a ver com o inte
resse .de co_nciliaç_ão nacional, nem de busca 
de um projeto nacional de reconstrução _com 
a participação de tecia a sociedade. O que 
víinos"foi,"maiS uma-vez, o Sr. Cláudio Hum
berto, dizendoMse Porta-voz da Presidência 
da República, mandando o deputado ler a 
Constituição, dizendo que isso, que aquilo, 
que aquilo ou_tro. Quer dizer, foi uma resposM 
ta inteiramente descabida para quem realM 
mente se propõe a faZer alguma coisa séria 
nessa área. No que respeita ao Congresso 
Nacional, acho que o que foi levantado pelo 
Senador Jutahy Magalhães, por_ Y. Ex!..! _e ago
ra novamente pelo Senador Maurício Corrêa, 
impõe à Mesa Diretora, impõe à Presidência 
do Congresso Nacional, impõe ã Presidência 
da Câmara, impõe ã Presidência da Comissão 
de Orçame-nto, impõe, sim, uma postura vigi
lante de buscar saber se está ou não está acon
tecendo alguma coisa. Porque hoje, mantida 
toda essa fumaça a respeito da Comissão de 
Orçamento, é melhor não se pertencer a ela, 
quando, na verdade, ela é da maior impor
tância para os destinos deste País. Estou ela
borando um trabalho_ para ser colocado aqui 
dentro deste Plenário, exatamente para veri
ficar o acompanhamento das vex::bas alocadas 
nos diversos ministérios, para verificar até 
que perito o Poder Executivo acaba desvian
do a vontade do Congresso Nacional, na me
dida em que _a Congresso aprova um orça
mento e a execução orçamentária é inteira
mente diferente daquilo que está proposto 
e aceito pelo Congresso Nacional. Entendo 
q-ue tá;-como cá, cabem atitudes que não se
jam de rompantes, nem de agressão, mas sim 
de busca daquilo que é o mais adequado para 
o iritàesse da moralidade nacional e não da 
moralidade do seu José, do seu António ou 
do seu Francisco. Acho que essa é a posição 
de quem já tem experiência e pondera quan
do chega a nível de Presidência da República 
ou a nível de ministérios. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Eu gostaria 
de, agradecendo _o aparte de V. Ex\ fazer 
dois comentários rápidos. Primeiro, a re-spei-. 
to do segundo ponto, dessa questão da Co
missão Mista de Orçamento. A providência 
que o Presidente tomou, e ciue já anunciou 
aqui na segunda-feira, e o Senador Maurício · 
Corrêa atualizou, entendo que será da maior 
importância para o trabalho que a Consti- _ 
tuição impõe ao Congresso Nacional, porque 
a Comissão Mista de Orçamento não é uma 

invenção, é uma determinação da ConstituiM 
ção. 

_Para que o trabalho desta comissão seja 
útil, respeitável, no mérito e na forma, é neM 
cessário que cautelas suficientes e discutidas 
por nós - não sei quais são todas elas -
sejam tomadas, porque c_oncordo com V. Ex~: 
na atual temperatura e com o atual ar de 
envolvimento, prefiro dela não participar, o 
que é um desejo de omissão, mantida, repito, 
a atmosfera de envolvimento que a ela se 
atribui pelo noticiário mais recente, nem es
tou falando do noticiário a que se referiu o-
Senador Jutahy Magalhães. -

Quanto à questão do núcleo do meu pro
nunciamento, respeito o seu ponto de vista 
e respeito a atitude de quem queira procurar, 
através do colóquio, que era: em síntese, o 
que o Senador Pedro Simon recomendava 
ao final das suas recomendações, esclarecer, 
fazer a preliminar, o despacho saneador. Só 
que eu entendo que, depois de colocada pú
b1ica a acusação, o colóquio é demonstração 
de _fraqueza. 

Eu entendo assim e é asSim que a fei"diz. 
Não se pode interpelar algo que não seja uma 
acusação genérica, que não seja pública. A 
interpelação só é cabível, pelo próprio con
teúdo e sentido da lei, quando e_la se refere, 
quando ela busca argüir uma acusação feita 
publicamente._ Se se procurar controlar atra
vés da .observação particular, coloquial_ou_ __ 
informal, considero um risco. Não considero 
um pecado mortal, mas considero um risco. 

O Sr. Almir Gabriel- V. Ex~ me permite 
um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço V. 
Ex• mais uma ve-z. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador, acho que 
fortes são os firmes. Os firmes sao fortes. 
Eles podem ter a humildade de mandar cha
mar uma pessoa que tenha credibilidade para 
conversar com ela, a partír de um pressuposto 
que a nossa vida já demonstrou. Temos expe
riência bastante de vida, temos experiência 
bastante de Poder Executivo, inclusive, para 
saber que determinadas coisas são extre:qJ.a
mente difíceis de serem provadas. Numa ReM 
pública coroo a nossa que aprendeu que cor
rUpção é uma coísa muito boa para fazer pro
gredir pessoas, sobretudo determinados Job
bies e determinados tipos de atíVidade, é ingê
nuo admitir que fosse põ-ssível tiazer para 
a prova que tal fulano rec.e,beu cheque tal, 
que deixou de (eceb,er tal cheque, ou que 
beltrano recebeu uma malet;:t_ cheia de dóla
res. Se o interesse maior nâ9 é a defesa_ da 
assim chamada honra do Governo mas, sím, 
da busca -de uma ex_ecução honesta de todas 
as ações governamentais, é claro que se busca 
a pessoa no sentido de perquirir os caminhos. 
Como? Qual foi a resposta dentro do Con
gresso Nacional para as dúvidas lev_antadas 
pelo Senador Jutahy Magalhães? Foi dizer 
que ele era obrigado a comprovar tudo o que 
tinha sido colocado? Não. Foi. a hllmilde e 
correta posíção de· tratar, de prevenir todos 
os eventuais erros que ocorram e buscar for
mas de punir, caso haja erro comprovável 



2000 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO C'ONGRFSSO N/\C'ION/\1. (Scçl\o II) Maio de 1991 

ou comprôva-do. De maneira que não discor
do da posição de V. Ex• Todavia_, dou-m_c 
o direito de, por experiência, considerar que 
tenho muita dúvida, muita dúvida, todas as 
vezes que se_ faz qualquer denúncia com rela
ção a este Governo, ao revés de ele mandar 
apurar, ele faça, como resposta, agressões 
violentas como o Sr. Cláudio Humberto tem 
repetidas vezes feitO:. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria 
de deixar muito claro, Sr. Senador, que consi
dero que o seu aparte, o arrazoado que V. 
Ex• expende tem fundamentos mas, penni
ta-me dizer, com o maior respeito, que pode
ria redargüir a sua colocação de que os fortes 
sáo os que são firrries, dizendõ que, no Evan
gelho, existe uma expressão mriiio dura tam
bém, dita por Cristo: "Não se atiram pérolas 
a porcos". Não se procura para afagar quem 
fala mal, quem ataca, quem acusa generica
mente. Não se trata com mansidão, com que 
se recebe um colaborador, a quem·assaca de 
público, sem que se conheçam os tais esta
mentes que tenham sido procurados, que te
nham sido insensíveis às ·obSfàv~ções que, 
preliminarmente, quisesse o deputado conhe
cer. Eu não concenheço. O que conheço, pu
blicamente, é que a Câmara: de Construção 
CiVil assumiu como suas as acusações conti
das numa carta, essa sim de autoria do depu
tado. A partir daí, tomada pública por uma 
entidade, publicada nos jornais do País, pro
curar para conversar - eu, aqui, estou já 
incorrendo num caminho do qual não preci
saria para expendú o meu-raêtocliiio, que 
é um fato concreto, cujas particularidades 
não conheço ~mas quero dizer que isso está 
longe de ser o comportamento q·ue creio ser 
o mais adequado. 

Respeito o seu pensamento, acho que pu
de, aqui,externar o meu, pelo gue agradeço, 
inclusive pela atenção dos que me ouviram, 
concordando com ele ou não. Quero reiterar 
que, objetivamente, asubcomissáo, cuja cria
ção foi detennimida pelo Presidente, à qual 
se referiu, hoje, o Senadod\1aurício Corrêa, 
espero, em torno dela, então, até construtiva
mente, possamos tecer algumas considera
ções adicioilaís·para que o trabalho dessa sub
comissão seja útil à salvaguarda da míSsão 
do Congresso. -

Agradeço a todos. (Muito bem!) 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Antes de conceder a palavra ao nobre Se
nador Pedro Simon, a Mesa sente-se no de
ver, trazida que foi à colação--p-elo oportuno 
pronunciamento do Senador Esperidião 
Amin, de oferecer alguns esclarecimentos à 
Casa. 

Na sessão da última segunda-feira; a Mesa 
transmitiu ao Plenário amplos esclarecimen
tos, posteriormente corroboradoS pelo Presi
dente da Comissão de Constituiç'ão, Justiça 
e Cidadania, Senador Nelson Carneiro, de 
que a correspondência agorà. referenciada pe
lo Senador por Santa Catarfriã, e de igual 
forma por expediente similar do nobre Sena-

dor J utahy Magalhães, as ~uas matérias cons
tituíram um processo ~special, apreciado pela 
Comissão Diretora na sua sessão de 6 de 
abril, ensejando~a que se decidisse com base 
no parecer emitido ))elo 4o Secretário, Sena
dor Iram Saraiva, por uma consulta à Comis
são· de ConstitUição, JUStiÇa e Cidadania, a 
fim de que aquele órgão se pronunciasse so
bre o melhor caminho a ser adotado pelo 
Senado Federal, na configuração daquilo que 
poderia ser entendido como uma acusação
destituída de fundamento a membros do Con
gressO Nacional ou, até, à própria instituição 
como um todo. 

O Senador Nelson Carneiro, diante da ma
nifestaçãO da Presidêilcia, preStOu il.riJ.plos es
clarecimentos à Casa, informando-nos de que 
recebera de fato o expediente da Mesa Dire
tora e que já processara a sua distribuição, 
o que, na sessão de hoje, se confirma pela 
intervenção do nobre Senador Maurício Cor
rêa, escolhido para relatar a proposição no 
âmbito daquela comissão permanente. 

Não há dúvida de que a Mesa estará sempre 
atenta à defesa da imagem do próprio Senado 
e do_ Congresso, da mesma forma como o 
fará em relação aos s_eus integrantes, quer 
sejam eles senadores ou deputados. 

Naquilo que se relaciona com a Comissão 
Mista de Orçamento, o Presidente sente-se 
no dever de comunicar à Casa que em razão 
de articulações procedidas junto ao Presiden
te da Câmara dos Deputados e lideranças 
partidárias, já ficou definitivamente assen
tado que aquela tradicional rota~ividade, no 
comando da Comissão Mista de Orçamento, 
operacionalizar-se-á a partir deste ano com 
a ascensão de um senador, já virtualmente 
definida essa clásula à Presidência da Comis
são Mista de Orçamento. 

Naturalmente que a comissão ainda não 
foi estruturada, porque õ texto original, ainda 
da lavra da Mesa passada, consubstanciando 
um projeto de resolução, passou a ser emen
dado e recebe, salvo engano, quarenta emen
das, o que significa ter havido reafmente 
grande interesse, no sentido de se aprimorar 
a própria estrutura da comissão e fazê-la fun
cionar, de forma exemplar, na elaboração da 
Lei de Meios da União e daquelas outras 
tarefas que lhe são inerentes, por força de 
disposítiVõ-constitucional e regimental. 

Permitir-me-ia destacar também que, na 
próxima terça-feira, deveremos nos reunir 
conjuntamente, a Mesa do Senado Federal 
e a Mesa da Câmara dos Deputados, para 
apreciação do parecer do relator dessa maté
ria, que será, necessariamente, um membro 
da Mesa. E, sendo da Câmara dos Deputa
dos, a escolha recairá sobre o Deputado Ge
nésio Bernardino, que terá, portanto, a in
cumbência de examinar não apenas o texto 
original das Mesas anteriores a esta, mas, 
igualmente, as-eriiendas que foram apresen
tadas, em tempo hábil, por vários Srs. Sena
dores e Deputados. 

Coristifilída a Comissão Mistà: de Orça
mento, nós nos empenharemos para fazê-la 
atuar dentro daqueles padrões de absoluta 
seriedade e eficiência, para que, através do 

funcionamento desse importante órgão, con
sigamos projetar, favoravelmente, a imagem 
do Congresso e das suas duas Casas, no caso, 
o Senado e a Câmara dos Deputados. 

Eram os esclarecimentos que me sentia no 
dever de prestar à Casa, da mesma forma 
como o fiz ao final do discurso do Senador 
Pedro Simon, reportando-me, já aí, de forma 
mais específica, à solidariedade que empres
tara ao Deputado Luís Roberto Ponte, levan
do em conta a sua conduta exemplar na vida 
pública, quer como parlamentar, quer como 
Ministro de Estado, e, sobretudo, como gran
de articulador político que, na busca de solu
ções consensuais, tentou oferecer contribui
ção inestimável ao funcionamento do Con
gresso brasileiro. 

Eram essas as informações que a Presidên
cia sentia-se no deVer de prestar à Casa e 
à opinião pública em razão do oportuno pro
nunciamento do Senador por Santa Catarina, 
Esperidião Amin. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDll- RS. Pe· 
la ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, pergunto a V. Ex• qual a oportuw 
nidade que terei para falar, já que o pronun
ciamento do senador veio em resposta ao que 
havia feito anteriormente da tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidés) 
- Ainda se encontram inscritos para falar 
os eminetes Parlamentares: Senador Ney Ma
ranhão, que deseja fazer uma breve comuni
cação à Casa; Senador Almir Gabríel;--SCnã~
dor Nelson Carneiro; o Líder do PDT, Sena
dor Maurício Corréa, que desejo também, 
ser Ouvido na tarde de hoje, por matéria que 
S. Ex• reputa relevante. 

Cm obediência à lista de inscrição,_ a pala
vra é franqueada, agora, ao nobre Seilador 
Ney Maranhão, para a comunicação que de
seja fazer ao Plenário da Casa. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Para uma breve comunicação.) ...,....sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, estou apresentando 
o seguinte projeto de lei: 

PROJETO DELE! DO SENADO 
N• , DE 1991 

Dispõe sObre a venda de terras das pes~ 
soas físicas e jurídicas em débitos com 
a União, dando-lhes destinação social e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o As pessoas físicas ou j urfdicas em 

débitos com a União, impossibilitadas de fa
zer o pagamento de seu débito em espécie 
e que, no entanto, possuem glebas de terras, 
podem fazê-lo em glebas de terras. 

Art. 2? As terras adquiridas pelo ressar
cimento das mencionadas dívidas obrigato· 
riamente serão usadas em programa de cunho 
social e de desenVolvimento urbano. 

Art. 3? As que forem dirigidas para o 
programa de cunho social serão vendidas ou 
alugadas para: 

a) criação de agrovilas; 
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b) loteamento para a produção de horti
frutigranjeiros nas áreas de periferias dos 
grandes centros, parateando, assim, tais pro
dutos ao consumidor. 

Art. 4" As que forem usadas para desen
volvimento urbano serão vendidas ou aluga
das para: 

a) divisão em lotes de 10x20m pa:ra a cons
trução de casas populares; 

b) implantação de distritos industriais. 
Parágrafo único. Os preços- das terras se

rão os de mercado. 
Art. 59 Esta lei entra em vigor na ctãl:a 

de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Justificação. 

Há pessoas físicas e jurídicaS em -débito 
com a U o ião e que estão em dificuldades 
de saldar seus compromissos para com ela. 
Tais devedores, às vezes, são donos de gran
des glebas de t~a. Muitas delas se acham 
nas periferias dos grandes centros urbanos, 
sem nenhuma utilidade social. Muitas exis
tem para a especulação; 

Nada mais natural que tais devedores pa
guem com terra as dívidas que têm para com 
a União. Tal acontecendo, aceleraríamos 
uma certa reforma agrária, promovendo a 
justiça, e de grande utilidade social. 

Essas terras serão usadas pelo Governo em 
programas de desenvolvimento social e urba
no. O Governo vendê-las-á_ou alugá-las-á pa
ra a criação de agrovilas, fix3-ndo o agricultor 
no campo, evitando a inchação das cidades. 
Nas periferias dos grandes centros, seriam 
vendidas ou alugadas em lotes para o cultivo 
de hortas, barateando, assim, os produtos ao 
consumidor. 

Para os programas "'e desenvolvimento ur
bano, seriam divididas em lotes de 10x20m 
para vender ou alugar para a construção de 
casas populares. Nas l'lantas, seriam fixados 
um jardim e uma hort~. criando-se, assim, 
uma área verde, e evitardo a hediondez dos 
conjurltos populares a que e"í.amos aco-stu
mados. 

Para melhor compreender o espírito deste 
projeto, é de se salientar que a área de terras 
agricultáveis, segundo dados do Incra, per
tencente à União, e que ainda não foram 
exploradas, chega ao montante de 
144.000.000 _de hectares. 

Na vigência da "Nova República", foram 
expedidos decretos consj.t;Je:ra_nçlo sujeitos ~ 
d~propriação cerca de ,5.000.000 de hecta
res. Desses foram assentados colonos- de 
1.000.000 de hectares. Já em terras públicas 
ou desapropriadas foram as.c;entados colonos 
em mais de 1.000.000 de hectare=;:,. 

A~sim, vejo como exercício de profunda 
justiÇa social a aprovação deste projeto. --

Sala das Sessões, de maio de 1991. -
Senador Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Al
mír Gabriel. (Pausa.) 

Neste exato momento, S. Ex~ não se encon
tra em plenário. 

Conc"edo a palavra ao Líder do PDT, emi
nente Senador Maurício Corrêa. 

OSR-MAURÍCIOCORRÊA(PDT-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do oradoL)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res,_ a minha intervenção será breve: nós, 
quando votamos a Constituição Federal, co
locamos, no art. 5'~', que ninguém poderá ser 
preso, salvo em flagrante delito_ ou mediante 
autorizaç_ão do juiz competente; salvo nos ca
r-os de transgressões disciplinares, vale dizer, 
de transgressões praticadas em decorrência 
de algo que possa não estar de acordo com 
o regulamento, por exemplo, do Exército 
brasileiro. Até mesmo as prisões administra
tivas não existem mais. Quem pratica um de
lito na admin!stra_Ç_ão pública, a autoridade 
superior não- poderá mais pedir a sua prisão, 
tem que requerê-la à autoridade judiciária 
competente, 

Não pretendo discorda do Regulamento 
Disciplinar do Exército, mas em outras opor
tunidades, eu havia afiançado que se trata 
de um instrumento obsoleto, ultrapassado. 
Quero 4tzer essa referência para diZer que, 
outro· dia, foi preso, no Rio Grande do Sul, 
o Cor.onel Péricles Augusto Arocha da Cu
nha, Oficial da Reserva do Exército brasi
leiro, por ter dito que o Exército deveria ter 
redefinidas suas atribuições, para que as For
ças Armadas fossem em auxmo de determi
nados setores sociais br.asileiros._Eqt yista dis
so, o Jornal do Brasilveiculou a matéria e 
o coronel teve a sua prisão determinada por 
10 dias. Posteriormente, sua mulher compa
reCeu aos jornais e, nas entrevistas, salientou 
o tratamento que não seria digno à patente 
de um ofidal do Exército brasileiro. 

Como sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que tramita na Câmara dos Deputados um 
projeto de lei complementai que vísa eStabe
le"cer as normas gerais a serem adotadas -
Da OrganiZaÇão, Preparo, Eitlpre-g<Ydas For
ças Armadas brasileiras- espero que possa
mos discutir fartamente essa questão, da mais 
alta importância. Tanto é que a própria men
sagen já chegou, o que prova que há necessi
dade de uma redefinição do papel das Forças 
Armadas no Brasil. 

Sr. PreSidente e Srs. Senadores, como vi
nha dizendo,_ ganha crescente repercussão 
junto ã õpin-ião pública nacional a entrevista 
concedida ao Jornal do Brasil pelo Cel. Péri
cles Augu-stO Àrocha da Cunha, digno Oficial 
da Reserva no nosso Exército. 
. Na entrevista em questão, aquele oficial 

expõe de forma ~levada e respeitosa o seu 
pen_samepto sobre a vida militar, as preocu
pações e anseios da _tropa, os problemas ma
teriais e estruturais das instituições armadas, 
oferecendo, por outro lado, à reflexão dos 
seus companheiros e da opinião pública, algu
mas idéias e sugestões sobre o papel que de
veria ser atribuído àquelas mesmas institui
ções, no atual quadro da realidade brasileira. 

As reaçõc..s da opinião geral -ao que me 
é dado _perceber, têm sido amplamente favo
ráveis ao Ce-l Péricles, seja pelo fato de o 
seu pronunciamento voltar-se para as justas 

preocupações salariais da corporação a que 
pertence, idênticas ou similares às da clas::;e 
trabalhadora e dos assalariados de modo ge
ral, seja porque teve o mérito adicioil.al de 
apontar a necessidade da participaçãO' das 
Forças Armadas, de forma atíva e eficaz, não 
apenas como inteligência, mas também como 
força de trabalho, na grandiosa tarefa de 
construir o nosso País e promover o seu de
senvolvimento. 

Com inegável lucidez e senso de eqüidade, 
o Cel. Péricles visualiza nesta participação 
uma espécie de generosa, mas necessária, 
contrapartida a ser oferecida pelo estamento 
militar ao conjunto da sociedade, pelos múlti
plos benefícios que dela recebe como institui
ção e coletivo de cidadãos. 

É de causar espécie, contudo, Sr. Presi
dente, que após haver externado _opiniões e 
conceitos assim tão límpidos e judiciosos, 
despidos de qualquer propósito político su
balterno, ou do intuito menor de ferir os brios 
de seus irmãos da caserna, esse valoroso ofi
cial, havendo confirmado a entrevista conce
dida, tenh.a sido preso, em seguida, sob a 
alegação dce motivo disciplinar, e re~lhido 
ao BCE de Porto _Alegre, onde se encontra 
e deverá permanecer por dez dias. 

O pretexto para a prisão imposta àquele 
digno oficial, segundo se pode concluir de 
informações prestadas ã imprensa por esca
lões superiores da hierarquia militar, pren
de-Se ao fato -de que os militares brasileiros 
- tanto os da atija como os da reserva -
estão proibidos de se manifestarem publica
mente sobre assuntos de natureza_ política ou 
de caráter interno da corporação, e o Cel. 
Péricles, ao conceder e depois conírrmar a 
entrevista publicada, teria infringido essa ve
dação, clat'amente inscrita no Regulamento 
Disciplinar do Exército. . 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, peço vénia 
para-manifestar publicamente, em face de to~ 
do o ocorrido, a minha mais profunda e since
ra preocupação, pois não posso me confor
mar - em sã consciência - com o que esta
mos assistindo: a prisão injusta de um cidadão 
brasileiro - não importa Se Civl1 ou militar 
-pelo simples fato de haver externado con
ceitos e opiniões, dt: forma assumida e res
ponsável, sobre assuntos que em nenhum re
gim"e realmente- democrático são considera
dos intocáveis. Cabe ressaltar que, ao assim 
proceder, aquele cidadão o fez ao "inteiro 
abrigo de norma constitucional incontorná
vel. 
- A ffiell ver -·e,- aCredito, de toda a cons

ciência j_urídica desta NaçãO -, o Regula
mento Disciplinar do Exército, ademais de 
não ter sido absolutamente ferido no caso 
em tela, não poderia sobrepor-se ao texto 
de nossa Lei Maior, que estabelece de forma 
expressiva, no incisO IV do art. s~,_ que em 
noss_o país "é livre a manifestação do pensa
mento", sendo vedado somente o anonimato. 
Nada mais claro e insofismável. 

Aqui fica, pois, Sr. Presidente, a expressão 
da minha mais formal discordância e incon
formidade em relação ao epíS:ó"io, juntamen
te com a esperança que ainda abrigo, de que 
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o Judiciário brasileiro, com o seu proverbial 
espírito de justiça e isençãO, possa vir a repa
rar, a tempo e hora, a injustiça qUe se vem 
de praticar. 

Concluindo este pronunciamento, Sr. Pre
sidente, caberia lembrar que as idéias exter
nadas pelo Cel. Péricles em sua entrevista, 
sobre a necessidade de redimensionar o papel 
das nossas Forças Armadas, à luz da reali
dade brasileira, de modo a melhor integrá-las 
no conjunto plural da nossa sociedade, e as
sim melhor assegurar a própria estabilidade 
das instituições democráticas, representam 
uma importante contribuição ao debate que 
se travará nesta Casa, dentro em breve, a 
propósito da discussão e votação de projeto 
de lei complementar oriundo da Câmara dos 
Deputados, que visa estabelecer as normas 
gerais a serem adotadas na. organização, pre
paro e emprego das Forças Armadas brasi
leiras, dado cumprimento, assim, ao § 1 o do 
art. 142 da Constituição Federal. 

Trata-se, sem dúvida, de um valioso subsí
dio, Srs. Senadores, que embora possa conter 
aspectos suscetíveis de controvérsia, é colo
cado providencialmente à nossa reflexão 
isenta, madura, não preconceituosa, de ho
mens investidos nas superiores responsabi
lidades de legislar, e efetivamente legislando, 
com rist_a.s_tão-somente ao bem-estar, à paz 
e à tranqüílidade do povo brasileiro. Vamos 
refletir - é o nosso d_ever. 

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

A outra abordagem que faço neste instan
te, rapidamente, Sr. Presidente, é com rela
ção ao que a Folba de S. Paulo, hoje, nova
mente, traz a respeito de financiamentos que 
estão sendo determinados por parte do Go
verno Federal, a usineiros, sobretudo do Es
tado de Alagoas. Segundo o jornal, os em
préstimos em vias de ohtenção ultrapassarão 
a casa dos três bilhões de dólares, o que signi
fica mais do que os dois bilhões de dólares 
que o Brasil está negociando para o paga· 
menta dos juros aos banqueiros internacio
nais. 

Como é um assunto .de extrema gravidade, 
que a Folba de S. Paulo reiteradamente tem 
tocado, _eu_vou apresentar na segunda-feira, 
ou à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, ou à Comissão de Assuntos Econó
micos, um requerimento para que o presi
dente do Banco do Brasil compareça àquela 
comissão, para dizer se é verdade que o Go
verno brasileiro vai financiar mais urita vez 
os usineiros do Nordeste. O dinheiro que tem 
sido repassado é do contribuinte brasileiro, 
portanto, o povo precisa de uma explicação 
a respeito dessas verbas que têm sido repas
sadas. 

O próprio Banco de Alagoas esteve fecha
do, sob liqüidação do Banco Central. Me
diante entendimentos foi reaberto, e agora 
o banco atravessa uma fase crítica em decor
rência dos avais, enfim, das dívidas dos usi
neiros para com aquele banco oficial do Esta
do de Alagoas. 

O assunto é de extrema delicadeza. Vou 
abordá-lo mais densamente a qualquer ins~ 

tante. Limito-me apenas a registrar esse {ato, 
diria a minha estupefação diante de mais essa 
notícia alarmante qu_e é colocada hoje para 
a opinião pública brasileira:, da entrega desse 
dinheiro aos usíneiros do Nordeste, sobre
tudo aos de_ Alagoas; dinheiro de sacríficio 
do povo brasileiro. Vamos esclarecer profun
damente essa questão e examinar, inclusive, 
se seria o caso até de uma comissão parla
mentar de inquérito. 

É este o registro, Sr. Presidente, que faço 
neste instante, como líder do partido. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pe
dro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi-_ 
dente, Srs. Se-nadores, o ilustre Senador Es
peridião Amin-teve a gentileza, num impor
tante e firme pronunciamento, de analisar 
as posições que apresentei a este Senado, se
gunda-feira passada. Naquela oportunidade, 
usando a íristriÇáo particular, pessoal, abor
dei a questão referente ao, hoje, tão conhe
cido incidente com o Deputado Luís Roberto 
Ponte. 

O ilustre Senador Esperidião Amin coloca 
a questão, hoje, sob quatro ângulos, a partir 
do que analisei segunda-feira: a questão da 
Folha de S. Paulo, a quéStáo do seu afasta
mento radical, expulsão- dê-se o nome que 
quiser - do ministério, dos incidentes que 
teriam ocorrido com o ex-governador do Cea
rá, e a questão referente ã interpelação do 
Deputado Luís Roberto Ponte. 

Diz o Ilustre senador, e o diz bem, é correta 
a sua posiçao, que dos quatros itens S. Ex~ 
analisa a afirmativa feita na Carta de Belo 
Horizonte e a decisão do Presidente da Repú
blica, expressa pelo seu_ porta-voz, de inter
pelar o deputado. 

Sobre esse estreito ângulo pessoal do Sena
dor Esperidião Amin, que é a questão refe
rente à, interpelação do Presidente, S. Ex~ 
diz que, na sua opinião, a interpelação é o 
caminbo correto. 

Respeito a posição do Senador Esperidião 
Amin. Achei _correta toda a análise que S. 
EJr' fez da tribuna, e dessa análise é impor
tante salientar a questão da comissão de Or
çamento, quando diz S. Ex• que comentários 
com relação a essa Comissão levantaram dú
vidas genéricas sobre todos os congressistas, 
e que, secundando a solicitaÇão do Senador 
Jutahy Magalhães, fez um requerimento para 
que se processem as averiguações necessárias 
com relação ao comportamento daquela Co
missão. Também acho correto. 

Dolorosamente, o Congresso Nacional tem 
pago um preço muito ·alto pela análise, pela 
interpretação que se lhe faz no seu todo, e 
muitas e muitas vezes nós, parlamentares, 
somos nivelados por baixo. Basta que se le~ 
vante uma dúvida com relação a um cidadão 
que passou pelo Congresso Nacional, tenha 
sido congressista, para que se faça a identifi
cação de todo o Congresso Nacional por 
aquela pessoa. Jamais vi identificar-se um. 

médico por outro que tenha se equivocado; 
jamais vi ser analisado um advogado por ou· 
tro que tenha eúado; jamais vi analisar~se 
empresários pelo comportamento equívoco 
de outro empresário. No entanto, a socie
dade, de. modo especial a imprensa, gosta 
de generalizar e fazer julgamento do Con
gresso Nacional baseado naquel_e_s que te
nham cometido todo e qualquer tipo de equí
voco. 

Acho correto o posicionamento de S. Ex• 
Agora, reparem, o Senado~r Esperidião 

Amin e o Senador Jutahy Magalhães chega
ram a esta Casa em fevereiro, quando nós 
aqui estávamos chegando, e fizeram uma soli
citação: que se averigUe aquilo que se diz 
com relação a este Congresso, para que se 
tenha atenta a responsabilidade e o conheci-' 
menta de qualquer cidadão. 

Correta, absolutamente correta a posiçãO 
do Senador Esperidíão Amin. Não creio que 
seja o mesmo que nós estamos fazendo aqui. 

A análise do Senador E!peridião Amin, 
ao dizer que quer interpretar a interpelação 
do Presidente, merece todo o meu respeito. 

Mas o meu pronunciamento foi conjunto, 
fiz questão de dizer. Tanto que depois de 
analisar o conjunto do que está acontecendo, 
eu dizia a V. Ext: "'Eu respeito que o qUe ___ _ 
o Presidente quer fazer é isto, quer interpelar 
para mostrar que não tem medo, quer averi
guar. Mas o que se está lendo no conjunto 
da so_cie_dade é que o Governo_ não admite 
qualquer dúvida nem qualquer cobrança em 
relação ao seu comportamento. A Folha criti
cou ·a concorrência; processe~se a Folha. O 
ex-governador do Ceará criticou, disse que 
seu partido não podia apoiar esse Governo, 
abriu-se uma devassa nos seus bens. O depu
tado faz uma afirmaçao pesada, afirmando 
que fatos graves poderiam estar ocorrendo, 
interpele-se o deputado. 

E eu fui lá. Se se interpela um ex-gover~ 
nadar, consideradO um dos melhores quando 
deixou o Governo, se se interpela um jornal, 
um dos melhores deste País; se se interpela 
o deputado, um dos mais conceituados; a ri
gor, o que poderá ocorrer a um jornal do 
interior que pcissa ter a coragem de afirmar 
A ou B contra o Governo Federal? Esta era 
a leitura que se estava fazendo. 

Com todo o respeito, daqui a pouco pdderá 
parecer até que o Senador Esperidião Amin 
está defendendo uma posição realmente c_Q~-
rajosa, de quem não tem medo, de quem 
nãõ teme, de quem está aberto a todo debate. 
Que se levante! Não tenho nada a esconder! 
E parece que o Senador Pedro Simon está 
aqui numa posição temerosa, precavida, as
sustada, a indicar que o deputado teria medo 
de ser processado. Não é por aí que estou 
analisando. Quer processar, processe; quer 
interpelar, interpele; quer usar o método que 
usa, use o método que quer usar. 

O que não aceito e para o que estou cha
mando a atenção é o estilo de ação do Gover
no. O Governo tem que ter mOmentos de 
mostrar coragem, sim! O Governo tem que 
ter momentos de mostrar que não tem medo, 
sim! O Governo tem que ter momentoS de 
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mostrar que é aberto a qualquer interpelação, 
sim! Mas isso não significã que pisar, agir, 
ser prep-otente, assustar é honestidade, serie
dade ou algo realmente que mostre ser incor
ruptível. Assustar é uma forma de se pre
caver. 

Começou nesse início de Governo. Esta
vam querendo fazer crítica aqui; tá, estão 
querendo agir com mais radicalização; estão 
querendo abrir - Petrobrás, Vasp; estão 
querendo vir com muitos fatos com relação 
ao Governo. Vamos usar a polftica do porta
voz, então. Quem não levou, no sentido de 
baixar a bola? E vamos ser violentos e duros 
com aqueles que parecem ser os mais fortes, 
para impedir que os menos precavidos, como 
aqueles que não têm tanta força, nem tanto 
pod,er, nem tanto resguardo, não tenham co· 
ragem de vir para cima do Governo. Não! 

Com todo o respeito, volto a identificar 
a minha posição. Que o Governo, muítas e 
muitas vezes, tem que agir, tem! Tem que 
ser duro? Tem! Que mostrar coragt:m? Tem! 
Tem que mostrar que não tem nada a escon
der? Também tem! Mas, mais do que mostrar 
coragem, o Governo tem que mostrar que 
está interessado na austeridade e abrir as por
tas para que se fiscalize tudo que possa ocor· 
rer. 

Não queremos chamar aqui à responsabi
lidade o Presidente Fernando Collor pelos 
equívocos que possam ter acontecido e estão 
acontecendo no seu Governo. Essa é uma 
tese usada no passado, quando, inclusive, se 
derrubou, se levou ao suicídio o Presidente 
Getúlio Vargas, responsabilizando-o, porque 
alguém da sua guarda pessoal teria cometido 
a violência da Toneleiros. Nós, não. Um go
vernador, um presidente da República tem 
um milhão de responsabilidades a sua frente, 
e por mais que queira, por mais que lute, 
muitos delitos, muitos equívocos e até irregu
laridades graves podem ser cometidas à sua 
revelia, contra ele, e ele não ficar sabendo. 

Dizer que o Presidente é responsável por 
tudo o que ocorre é uma injustiça grande 
demais. Por isso mesmo, porque o Presidente 
não pode, não tem condições de saber tudo 
o que ocorre no seu Governo é que ele tem 
que estar aberto ao entendimento; tem que 
considerar aliados seus, estejam onde estive
rem, aqueles que, desde que não seja para 
denegrir, para tumultuar, para criar fatos pa· 
ra desmoralizar o Governo, queiram colabo ... 
rar para que ele possa agir no sentido de 
buscar os responsáveis, ocorram onde ocorre
rem. Por isso, a pessoa que fala é tão impor
tante quanto aquilo que ela diz. 

O Deputado Luís Roberto Ponte, pelo seu 
estilo, pelo seu passado, pelo seu método, 
pela sua maneira de ser, é daquelas pessoas 
que querem ajudar e não destruir. S. Ex• quer 
somar. 

Reparem V. Ex:·~ que é a primeira vez que 
o Deputado Lufs Roberto Ponte aparece nas 
manchetes para denunciar, acusar, fazer uma 
crítica ao Governo, quando até aqui, tanto 
no Governo Sarney quanto no Governo Co
IIor. sempre aparece à primeira hora para 

colaborar, somar, ajudar, interpretar os atas 
do Governo. 

Portanto, pela maneira como S. Ex~ se 
apresentou, acredito e repito que, se o Go
verno desejasse- creio que- deseja somar, 
verifiCar o que está ocorrendo, teria alcan
çado melhor o seu desklerato se, ao invés 
de partir para essa atitude - nessa altura, 
também, rep~rem V. Ex·~ - o govern9 pode 
até se situar bem, porque as manchetes de 
jornais, há cerca de oito dias, são essas: o 
porta-voz diz que o Deputado Luís Roberto 
Ponte é aquilo; o deputado diz que o porta
voz é não sei o quê. Realmente, o núcleo 
do debate é o deputado. Não de discute, não 
se ouve uma linha com relação ao conteúdo 
da Carfã de Belo Horizonte. Não se ouve 
nada. Tambt!m o Governo poderia, â mar
gem de interpelar o Deputado Luís Roberto 
Ponce, mandar averiguar o que há em torno 
daquele fato. Houve essa providência? Hou
ve isso? Houve interesse de, à margem de 
interpelar S.-Ex:•, ver o que houve nessa Cilrta 
de Belo Horizonte? O que há de verdade 
ou de mentira naquilo? Não. 

As manchetes noticiam o porta-voz criti
cando o deputado. Fala para lá, responde 
para cá. Agora, quanto ao conteúdo da Carta 
de Belo Horizonte, nada mais se fala. 

Volto a repetir:_ interpelar é importante; 
não o é na minha opinião, a rotina com rela
ção às acus_aç6es feitas ao Goyerno. 

FaiGu aqui o lfder do PDT. Diz S. Ex• que 
a Folha de S. Paulo,hoje, argumenta que os 
usineíros da cana-de-açúcar estariam levando 
mais três bíHiOes do Governo Federal, diz 
que está perplexo. Pede S. Ex- que se convo
que o_ pre..<>idente do Banco do Brasil. Con
fesso que, tambt!m, me preocupo com o fato, 
principalmente devido à importância que está 
em jogo. Peitso que essa é uma matéria sobre 
a qual o Governo - principalmente o Presi
dente da República, que é tão ligado a esse 
setor das usinas de açúcar, na sua região, 
no seu Estado de Alagoas- tem que falar 
em definitivo, tem que dizer claro o que há, 
desde o primeiro possfvel empréstimo a esse 
que está se verificando agora. Na verdade, 
o que está havendo? Os pequenos produtores 
do Rio Grande do Sul, quando ouvem falar, 
ou quando_ lêem a importância de três bilhões 
de dólareS- de empréstimo aos usineiros de 
cana-de·açúcar do Nordeste, não entendem 
o que está ocorrendo! Estamos tendo uma 
quebra de _50%_ na produção dos produtos 
básicos do Rio Grande do_SuJ, em Santa Ca
tarina e, também, no Paraná, e, no entanto, 
o Banco do Brasil não consegue abrir as por
tas para auxiliar esses pequenos produtores. 

Daí, a uma notícia como essa! Ao invés 
de virem os esdarecimentos, de haver uma 
afirmação _no jornal no sentido de que a 
notfcia é caluniosa, que não é verdadeira, 
há uma diferença muito grande. 

Em _ pri~efrõ lugar, não estamos falandQ_ 
em projeçôes aritméticas: dois mais dois são 
quatro. Nesse comportamento entre-se com 
o processo; naquele comportamento, aja-se 
de maneira diferente. 

Não, o Governo tem que ter a elasticidade 
necessária no sentido de agir de uma forma 
ou de outra. QuandQ digo que o Governo 
adotou o método acusou, levou, -estou fa
landoem conjunto. Falou a Folha de S. Paulo, 
processe a Folha; falou o ex-Governador do 
Ceará, devaSsa nos benS de S. Ex•; falou o 
secretário do Ceará, devassa nos bens do Se
cretário; falou o deputado, inquira o Depu~ 
tado. _ _ _ 

h esse o conjunto, é esse o sentido do meu 
pronunciamento, ilustre Senãdõr Esperidião 
Amin. Respeito a posição de V. Ex:' em pin
çar apenas o deputado e dizer que nesse cà.so 
acho que possa ser feita a inquirição. 

Mas, fiz análise do conjunto. E, na análise 
do conjunto, o que está ali, o que a sociedade 
está lendo, a interpretação que se está tendo 
é que Q Governo não quer que se diga nada; 
se disse,. leva. E que esteja provado, bem 
provado muito provado, se não, quem denun
cia passa a ser denunciado. 

O sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o rriaior 
prazer, nobre senador. 
· O Sr. !'iey Maranhão - Nobre Senador 
Pedro Simon, estou ouvindo com muita aten
ção e repito o pronunciamento que V. Ex~ 
está fazendo neste momento. Tenho grande 
admiração por V. Ex:', que é senador e já 
foi governador de um grande Estado, o Rio 
Grande do Sul. V. Ex• é um referencial do 
político sério, competente, merecedor deres
peito _e a Nação se sente honrada em ter V. 
Ex:' coxp.o representante do Rio Graride do 
Sul no Senado. Concordo com V. Ex:• numa 
parte, quando fala que o Presidente da Repú
blica não pode saber de tudo. Concordo com 
V. Ex~ quando diz que o Presidente da Repú
blica tem que fazer um governo transparente. 
E o Presidente Fernando Collor o está fazen
do! Apenas quero ponderar, Senador Pedro 
Simon, no que diz respeito ao Deputado Lufs 
Roberto Ponte, meu amigo, a quem admiro, 
homem equilibrado, foi Líder do Governo, 
Ministro de Estado - chefe da- Casa Civil 
na época do Presidente José Satney, - no 
meu entender, o deputado dispõe de determi
nadas informações que, como sabemos, são 
difíceis de provar. E falo. senildor-; de-coração 
aberto, como homem que acredita no Presi
dente. Fui o primeiro senador que o apoiou. 
O Deputado Luís Roberto Ponte deveriá em 
primeiro lugar- com·o trânSito que S. Ex• 
tinha e tem na área do Governo, como ho
mem apaziguador, como homem que teve 
condições preponderantes em matérias d.;: in
teresse do Congresso, e foi S. EX~" um dos 
homens que coordenou esse entendimento 
-S. Ex:', deveria ter uma conversa direta 
com o Presidente da República, pri.ricipal- · 
mente numa matéria de importância e gravi
dade como essa- que V. Ex:• está citando neste 
momento e que a imprensa nacional noticiou. 
Uma conversa aberta e, se necessário, me 
prõcurasse, ou a qualquer um dos líderes. 
O Presidente o receberia e, então, o depu
tado contaria o bé-a-bá, colocaria os pontos 
nos 'js:'~'-'Presidente, está acontecendo isso 
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assim, assado e go::.taria que Vossa Excelên
cia tomasse conhecimento e provldências e, 
ao mesmo tempo, me deixasse informado so
bre as medidas adotadas". Af, então, Sena
dor se o Presidente não tomasse essas medi
das, o Deputado Luís Roberto Ponte_ teria 
o direito de ir à tribuna fazer as denúncias 
qu'!- realmente fez. Quero dizer a V. EX'!, 
para completar, que houve um exemplo, Se
nador Pedro Simon, de um companheiro se
nador, cujo nome não posso revelar, que teve 
um problema relativo à matéria de um deter
minado ministério, onde S. Ex~ achava que 
havia erros graves. S. Ex• me procurou e 
eu procurei o ministro. Não sei SObre o que 
foí, não procurei saber. Mas esse senador 
de oposição esteve com o ministro de Estado, 
assuntos. Mais tarde procurei saber como 

S. Ex• fOra tratado, ao que me respondeu 
que ficou satisfeito e que o ministro estava 
tomando as devidasprovidências a_ respeito 
das graves informações que S. Ex" havia de
nunciado. No meu entender, Senador Pedro 
Simon, V. Ex~, que foi Governador do Rio 
Grande do Sul, que é um homem que conhece 
bem o Executivo, tem razão quando faz de
terminadas afirmações, mas não posso con
cordar com posição adotada pelo Deputado 
Luís Roberto Ponte antes de falar com sua 
Excelência o Presidente_ da República. Era 
o aparte que queria dar a V. Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON- Prezado Senador 
Ney Maranhão, agradeço a gentileza e as re
ferências de V. Ex•, Tenho V. Ex~ com muito 
carinho e com muito respeíto- peta sua capaci
dade, pela sua sinceridade e pela maneira 
com que expõe o seu pensamento. 

Vou ser muito sincero com V. Ex'. Tam
bém entendo que o Deputado Luís Roberto 
Ponte, não que S._ Ex~ não tivesse o direito 
de fazer o que fez, qualquer um de nós tem 
o direito, mas por ser justamente o Depu

tado Luís Roberto Ponte,_ um parlamentar 
de Oposição, do PMDB, um dos poucos que 
têm trânsito aberto, como diz V. Ex•, não 
deveria ter agido como agiu. Deveria ter tido, 
primeiro, uma conversa com o' Presidente. 
Nesse ponto, concordo com V. Ex~. Mas, re
pare, vamos analisar o Deputado Luís Ro
berto _Ponte: é._~sse o seu estilo, não é este 
o _seu estilo? V. EX" diz _que estranhou muito, 
por ser o Deputado Ponte! Tudo muito bem, 
pelo seu passado, pelo seu estilo, poderia ter 
conduzido a questão d~ _for_ma diferente. 
Pelo seu habitual estilo, poderia ter levado 
o problema ao Presidente, e não levou. O 
Presidente poderia fazer o contrário. Mandar 
chamar o Deputado Luís Roberto Ponte, e 
perguntar-lhe o que estava havendo. Ioda· 
gar-lhe o que realmente havia com relação 

·a essa matéria. Pode_ria_tcH_o kito, o que não 
impede, conforme o caso, de também haver 
interpelação. O que não aceito~ Senador Ney 
Maranhão- embora quem seja eu para não 
aceitar ... 

O Sr. Ney Maranhão - V. Ex~ é um dos 
mais respeitados senadQie.s_c;le_s_ta Casa! 

O SR. PEDRO SIMON-... o que me cau
sa uma interrogação é que o Presidente pode-

ria ter agido dessa forma, ao invés de vir 
o porta-voz e já sair com as quatro pedras 
na .mão, no seu estilo "bateu, levou". Sua 
Excelência poderia antes chamar o deputado 
e dizer: "Ponte, o que é isso? Por que você 
não trouxe essa denúncia antes aqui? Por que 
você não veio conversar comigo antes? Por 
que você não falou com a minha gente sobre 
isso?" 

E se fosse o caso: "Ponte, não me leve 
a mal, mas vou ter que interpelar". 

De qualquer maneira, o Presidente, na sua 
competência, na sua capacidade, ouviria e 
saberia do Deputado Luís Roberto Ponte 
aquilo que ele disse que queria dar pessoal
mente para o Presidente e poderia ter dado. 
É aquela célebre história: quando um não 
quer, dois não brigam. 

V. Ex• disse que eu fui governador, é verda
de! Como Governador, a regrado meu gover· 
no era só brigar quando era, absolutamente, 
neceSsário. Primeiro, as brigas, as dúvidas, 
as divergências, não eram mágoas para o Rio 
Grande do Sul, adversários por mais duros 
que fossem, por maiores que fossem as críti· 
cas ao meu governo, quando eu tinha que 
responder, respondia; mas a regra não era 
"bateu, levou", a regra era: vamos dialogar 
para ver o que é possíveL Primeiro vamos 
buscar o entendimento para depois brigar. 
EVitã.ndo brigar, nobre Senador, divergir, tu
tar, bater e levar. Para dar resposta, sempre 
há tempo, seffi-pre vai h-aver tempo, para nâo 
buscar a radicalização, para não romper. 

Na minhã opiriião, nobfe-senador, tem 
muito mais mérito o que levou a batida e 
deu a grandeza do chamamento, do que O 
que levou tun tapa e deu uma bofetada. 

Isso é a regra ·da natureza. Os animais, 
os insensíveis, seja quem for, sabem reagir, 
e não pense, "Senador, que o fato de levar 
um tapa e não responder na hora significa 
que esteja humilhado e desmoralizado. Tem 
muito mais competência o que sabe respon
,der. O Presidente da República tem queres
ponder na hora: "bateu, levou''. Isso na hora 
que Sua Excelência acha. que é importante. 
Não é nenhum deputado, nenhum senador, 
nem nenhum cidadão que vai saber a hora 
de receber a resposta do Presidente. O Presi
dente é quem deve saber a hora de responder, 
a hora que interessa responder, mas a hora 
que intereSSa aO País. O deputado pode se 
dar ao luxo de pensar nele, na sua vaidade, 
na sua pretensão; o Presidente tem que pen~ 
sarcl!a Nação, na sociedade, no conjunto. Um 
deputado representa aqueles que o elegeram; 
o Presidente representa todo o povo brasi
leiio, os que o elegeram e os que não o elege
ram. Por isso, creio que o exemplo valeu. 
COncordo com V. Ex~ Senador Ney Mara
nhão, V. Ex~ tem razão. O Deputado Luís 
Roberto Ponte, ao invés de vir como veio, 
poderia ter ido, como diz V. Ex•, ao Presi
dente. Não fez isso. Tudo bem! Equívoco 
do DeputadO, mas a resposta poderia ter sido 
diferente: "Deputado venha cá, o que é isso 
aqui? Em primeiro lugar, nobre Deputado, 
quero dizer que estou magoado. Estou ma
goado, porque achava pela nossa amizade, 

pelo seu estilo, que V. Ex- deveria ter mos
trado antes isso para mim. Tomei conheci
mento pelo jornal. Eu gostaria de ouvj-lo an
tes. Mas, mesmo assim, o que_está_ havendo? 
Não, Deputado. V. Ex• está inventando! Isso 
não é verdade, isso é grave. Isso tem o obje
tivo de denegrir o meu Governo, e eu tenho 
que garantir a seriedade do meu Governo". 
Ou então:· "Não, foi um mal entendido. Os 
assuntos que V. E){• tem são sérios. V. Ex~ 

·tem prova, não tein prova! Pode não ter pro· 
va, mas é sério". 

A pergunta que eu faço é esta: Vamos dizer 
que o Deputado apresenta uma denúncia e 
não tem a prova no bolso. Portanto, ele diz: 
"Olha, Ministro, prova eu não tenho, mas 
garanto que é verdade". O que é que o Minis
tro responde: ''Vá embora e traga a prova". 
Ou, se o Ministro acha que é verdade: "Es
pere aí, vamos ver como conseguiremos a 
prova". 

Qual deve ser o comportamento de um go
verno diante de uma denúncia séria na apura
ção da responsabilidade? O deputado denun
ciou, prove! Foi o que disse o Senador Esperi~ 
dião Amin da tribuna: .. Denunciou, prove 
o que dísse". Não sei se o Qov~~_!!O quer, 
realmente, que prove, porque no meu gover
no agi diferente. Muitas vezes, levantada a 
dúvida, na dúvida, demiti gente. Não tinha 
como provar, mas fiquei com uma inte"rro· 
gação na cabeça. Na dúvida, pedi, por genti· 
leza que se afastasse. Não afastei n·a "huinilha
ção, mas com grandeza. Encontrei uma for
ma. Na dúvida, o povo do estado é que não 
podia pagar a conta. 

__ -ú Sr. Ney-Maranhão- Concede-me um 
aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON --Ouço o" aparte 
do nobre Senador N ey Maranhão. 

O Sr. Ney Mar3.nhão - V. Ex~ ê um dos 
parlamentares de peso dentro do grande par
tido, o PMDB, o maior partido nesta Casa 
e -~_a Câmara dos Deputados. O Governo vai 
apurar esse episódio. O PMDB, que é um 
partido que, pela lógica, pelo equilíbrio, dará 
sempre apoio ao Governo, no que forneces
sário, nos projetos de importância para o 
País. Faço um apelo no ~entido de que V. 
Ex•, com a posição que teOl dentro desse 
grande partido, comece a apagar esse incên
dio. Isso interessa a todos nós, ínteressa ao 
Governo, ao PMDB, à governabilidade e 
que, no fim do mandato do PreSidente Fer
nando Collor, a situação esteja melhor do 
que está. Com isso, quem ganha é a Nação 
e o partido de V. Ex~ 

O SR. PEDRO SIMON - Senador•Ney 
Maranhão, recebo com muito respeito a afir
mativa de V. Er 

Creio que; quando V. Ex~ chegou, o Sena
dor Esperidião Amin já tinha se pronuncia· 
do. Só estou falando, porque o Senador Espe
ridião Amin falou, falou e tinha que ter fala
do, porque S. Ex• tinha dito, na segunda
feira, que iria justificar o seu pronunciamen
to. Pronunciamento que acho absolutamente 
correto. A posição do Senador Esperidião 
Amin é absolutamente correta e respeito-a. 
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S. Ex• invocou-uma forma, que é essa da 
interpelação que entende ser correta. Tam
bém acho que S. Ex• está correto. Apenas 
quis mostrar, aqui, que um texto -conjunto 
do meu pronunciamento não foi Uni fato i"so
lado, foi um conjunto de fatos. Tanto que 
dizia que a semana passada tinha sido a mais 
dolorosa, a nível de interpretação-do Gover
no Federal. Foi o Tasso Jereíssati, o Luís 
Roberto Ponte, a Folha de S. Paulo e, inclu
sive, o pronunciamento do Presidente do gru
po Votorantim. Foram quatro pronuncia
mentos pesados e que, na minha opinião, 
eram prejudiciais ao Governo FederaL 

Concordo com V. EX' -

Não pense que estou aqui -e nem é esse 
o sentido do meu pronunciamento - para 
rebuscar aquilo que aconteceu. Creio que es
se fato está encerrado. No que tange ao meu 
lado, ao lado do meu partido, naquilo em 
que eu puder infiuenciar, vou fazê-lo nesse 
sentido. Esse fato está esquecido, vamos ca
minhar em frente. 

V. Ex•, como Líder do Governo, pode fa
zer o mesmo, com referência ao setor do Go
verno. Vamos esquecer o que houve_e vamos 
ver só o que importa ao Governo. Resta saber 
o que importa. Mostrar autoridade, ele já 
mostrou; m~strar força, ele já most_rou. 
Creío, com todo o respeito, que importa ao 
Governo, agora, mostrar que também quer 
averiguar, averig_uar àtravés de interpelação, 
sim, mas à margem da interpelação pode ser 
até que eu não saiba, ma~_ pela imprensa, 
pela opinião pública, não se sabe o que o 
Governo tenha dito _à margem da interpe
lação: "Vem cá, veja com o ministro tal e 
com o secretário tal o que está sendo feito 
e o que há de verdade ou mentira em torno 
dessa carta". 

Concordo plenamente com V. EX' Não de
vemos olhar para trás, querer rebuscar em 
torno dos equívocos praticados. Temos que 
olhar para o futuro, !!i esse o meu pensamen
to. 

Sr. Presidente, volto a dizer, com toda sin
ceridade, o que disse na segunda-feira: creio 
que é mUitO- finpOrtante que esses fatos per
tençam ao passado mas que o GovernO~ de 
alguma forma, o Porta-Voz, o Presidente ou 
alguém do Governo, até o nosso querido e 
extraordinário Senador Jarbiis Passarinho, 
pelo qual tenho o maior respeito e a maior 
admiração, diga à opinião pública que, à mar
gem da Folha de S. Paulo, à margem de Luís 
Roberto Ponte, à margem de Tasso Jereis
sati, na verdade, o Governo vê com respeito 
os equívocos que possa ter praticado; à reve
lia do Governo, à revelia do Presidente, os 
equfvocos, os· erros, as irtegularidaóes· que 
pqssam ter sido cometidas, por quem quer 
que seja, desde os setores mais importantes 
aos mais humildes do Governo, e que quem 
souber de outro fato tem a obrigação de vir 
e dizer que esses fatos estão acontecendo para 
que o Governo possa averiguar e melhorar. 

El-a O que tinha a dizer, Sr. -Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) · 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares.-

O SR. OPACIR SOARES (PFL ~ RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs .. Senadores, registro, desta tribu~ 
na, para que conste dos Anais da Casa, o 
discurso do eminente Juiz Jorge Alberto Ro
meiro Júnior, ao tomar posse na Presidência 
do Tribunal de Alçada do Estado do Rio de 
Janeiro, dia .t_o de fevereiro passado. 

Por sua cultura jurídica e humanista, que 
o fizeram respeitado na comunidade jurídica 
carioca, esrou: certO_de que o discurso do Dr. 
Romeiro Júnior- que discorre sobre o papel 
do Judiciário nesta etapa histórica complexa 
do Brasil- é de grande interesse para todos 
nós, empenhad_os na superação das dificul
dades do País. 

É a seguinte a íntegra do discurso: 

TRIBUNAL DE ALÇADA 
CRTMINÀL DO ESTADO bO 

R!O DE JANEIRO 
Gabinete do Presidente 

Discurso proferido pelo Juiz Jorge Al
berta.J.únior ao tomar posse na Presi
dência, em 1~ de fevereiro de 1991: 

Um dos direitos fundamentais con
quistados pelos povos cultos é o de ter 
a denominada paz social garantida por 
forças estatais de. perfis bem distintos. 

Como é sabido, para a execução desse 
mister, algumas dessas forças podem 
usar da yiolência, com suas corporações 
legitimaâas para devastar seus oposito
res até por meios eletrônicos, como, in
feliimelite, vem dem.onstran<lo esta 
guerra do Go"lfo Pérsico, -enquanto aos 
membros das outras incumbe, internaw 
mente, através de rígida liturgia, conci
iiãr-os honiens, punindo, inclusive, seus 
atas viOleritos, numa missão paradoxal
mente cOnsiderada maldita pela Bíblia, 
ao incentivar o "Não Julgueis". 

É o curioso e milenar convívio institu
Cibiial das Forças Armadas militares com 
as forças desarmadas da Justiça. 

--" Des-armé fíSico - convém Suólinliar 
-porque, se lhe faltasse a força moral, 
o Judiciário já teria sucumbido, desfi
brado, no correr desses séculos, sem a 
energia vital necessária para a aprecia
ç-ão imparcial dos dramas humanos que 
dele exigem o pronunciamento compul
sório. 

Apesar de marcar o seu elevado de~ 
senvolvimento com técnicas que condu
zem a performances su_rpreendentes no 
cail_lpO das outras ciências, -ressumbra 
não -~er o homo_ sapiens, nestas vésperas 
do terceiro milênio, encontrado melhor 
f6rmula para a soluçá() denlocrática cie
seti5litfgios, do que a provinda do velho 
e tradicional processo judiciário. 

Ocasionalmente, determinadas fac
-- çóeSda comunidade costumam se voltar 
CO!J.tia a Jus.tiça Penal, para lhe imputar 
a responsabilida,de (quase) exclusiva pe~ 

la impunidade dos acusãdos, ligando a 
este fator, necessariamente, os aumen
tos da carga de criminalidade. 

Pretende-se, assim, a contrario senso, 
jogar nos ombros do Judiciário a tarefa 
''simples" de coibir, reprimir e resolver, 
por intennádio do Direito e do Pr-oceSso 
Penal, todos os problemas que afligem 
e atingem a sociedade da forma mais 
contundente, cobrando-se-lhe, last but 
not least, uma eficaz ressocialização dos 
homens. 

Para refutar tais sofismas, lembro o 
pensamento de Piero Calamandrei, ex
posto no seu famoso elogio dei judiei: 
- -''No dia em que visse fecharem-se 
os tribunais por falta de processos, não 

-saberia se me deveria alegrar ou entris
tecer; alegrar-me porque, num mundo 
onde já não encontrasse alguém disposto 
a fazer mal ao seu semelhante, tal signifi
caria o triunfo do amor universal; entris-

- lecer-mc porque, num mundo onde já 
não houvesse ninguém disposto a se re
voltar contra a prepotência alheia, tal 
significaria o triunfo do aviitãínento uni-
versal". 

Anatole France foi cáustico, ao foca
lizar o mesmo tópico, na crítica aos obje
tivos da Revolução Francesa: a loucura 
da Revolução foi querer instituir a virtu
de na Terra. Quando se quer tornar os 
homens bons e sábios, livres, modera
dos, generosos, é-se fatalmente levado 
a querer matá-los todos. 

A crise não é da Justiça, portanto, 
quando os homens não conseguem rein
corporar suas virtudes perdidas, pois a 
sua finalidade é a de trabalhar sempre 
e muito, fazend9 tudo o que for nece_s
sário, para circunscrever o flagelo e redi
mencionar o mal, sem abstrair jamais 
a inclinação humana para o ·delito, deri
vada do próprio reino animal. 

O Direito, porém, pode entrar em cri
se. Ela se opera ''guando o poder polí
tico se manifesta com a promulgação de 
leis que já não- re_presentanl a expressão 
do Direito''-, -Conso-ante o douto racio~ 
cínio de Ripert. E, nessa hipótese, se
gundo conclui o respeitado jurista, "a 
Justiça passa a ser a fonte origínária do 
Direito, porque a sociedade se põe em 
perigo". -

Esta a grande lição filosófica que os 
nossos homens pú,blicos dos demais Po
deres devem assimilar, para extinguir de 
vez, no Brasil, esse elenco de leis de faz
de-conta, que o Legislativo produz e o 
~xecutivo não cumpre, acabando seus 
cacos, impreterivelmente, sobre as me
sas judiciais, como verdadeiros quebra
cabeças, fadados quase sempre ao lixo 
da história. 

Tàl quadro desarmónico é assustador, 
pois são inúmeros os exemplo desses des
c-ompassas: 
-o 139 salário, cjtie os constituintes 

ungiram como direito social dos traba
lhadores (art. 79 , VIII, CF) e o Con-
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gresso Nacipnal, através de uma lei ordi
nária, manda lhes ser pago até o dia 20 
de dezembro, estabelecendo um com~ 
promisso geral que os governos esta
duais, agora, resolveram infringir, sem 
justa causa, com relação aos seu:; funcio
nários; 
-o da límitação Constitucional em 

12% ao ano dos juros_,_cons~derada, pe
los irreverentes, a melhor história- de 
todos os tempos- do Pinóquio; 
-o da comemorada independência 

orçamentária do Judiciário, corri a chave 
do cofre das verbas con_fiada ao Execu
tivo até o presente, numa vitória, no meu 
entender de_ Pirro; 
-o da proclamada isonomia de venci

mentos entre os funcionários dos Três 
Poderes, que jamais foi observada quan
do envolve nossos serventuários. 

Parece que a Justiça_. aqui no Brasil, 
onde tudo pode acontecer, perdeu até 
sua condição olímpica de deusa, já que 
obrigada a viver como a Gata Borralhei
ra, dependendo a todo _tempo de suas 
irmãs opulentas para morar, se alimentar 
e trabalhar. _ _ __ .. -

Há, ainda, o exemplo de desvios de 
conduta d~ pouca monta e_ incidência, 
elevados, na nossa recente Carta Polí
tica, à categoria de crimesimprescritíveis 
e- inafiançáveiS, enquanto a noticiada e 
rotineira mortandade de menores-caren
tes, pelos esquadrões das polícias minei
ras, a despeito de_ comover a comunidade 
internacional, ali passa em branco. 

E- o da Lei de Execução Penal {Lei 
9.210, de 11-7-84) fixando, a partir de 
janeiro de 85, o prazo_ de 6 meses (art. 
203) para que as unidades federativas, 
em convênio com o Ministério da J usti
ça, providenciassem a instalação das ca
sas de albergados(§ 29, art. cit.), a fim 
de que os magistrados conseguissem 
inaugurar o cumprimento da pena (res
tritiva de direitO) de limitação de fim 
de semana (obrigação _da permanência 
aos sábados e domingos~ por 5 horas diá~ 
rias, nesses estabelecimentos), uma ex
celente inovação para os condenados por 
infrações levíssimas, trazida a lume na 
mesma data, 

De lá para cá, já vão 6 anos e os gover
nos, textualmente referidos, obe;dece
ram a esse comando legal? 

Não,_Levando o JudiciáriO a mais um 
deplorável impasse, o de possuir um for
midável instrumento de vanguarda, no 
seu arsenal penológico, sem dele poder 
desfrutar. 

Tudo isso não pasSa do que os puristas 
chamam de vanilóquio, o arrazoado inú
til, provocador, porém, dos embustes 
que levam a desobediência _a J>e repro
duzir de baixo para cima, como fator 
natural de equilíbrio com a sua própria 
abundância gerada de cima para baixo. 

Para os juízes brasileiros tem sobrado 
a censura de que, com a máquina cons
tantemente emperrada, custam muito a 

_realizar suas obrigações, desiludindo e 
desestimulando o_s que aspiram a eles di
rigir ~uas súplicas. 

A experiência erisina a· não deixar a 
boataria parir o preconceito, sobretudo 
4epois da admoestaçã_o de Eistein a pro
pósito: -"Época triste a noSSa, em que 
é mais difícil quebrar um preconceito do 

.que um átom-o••. - - -
Para contestar, então, com rapidez, 

esse desfundamentado e genérico libelo, 
valho-me das estatísticas forenses de al
gumas prósperas nações européias, reu
nidas pelos Professores Mauro Cappe
lleti e Bryant Garth no livro intitulado 
.. Acesso ã Justiça". 

Na ltália, os -casos, perante um pretor, 
duram 566 dias; no Tribunal de 1~ instân
cia, 944 e, na Corte de Apelação, mais 
769, perfazendo o total de 2279, dias, 
o que traduz a impres-sioflante cifra de 
6 anos, 2 -meses e 2g-dias_. __ 

Na Espanha, para se obter uma sen
tença e o julgamento ulterior do recurso, 
que ela costuma provocar na Corte de 
Cassação, são necessários 5 anos e 3 me
ses. 

A média de duração dos feitos, só no 
19 grau de jurisdição, é de 1,9 ano na 
França e. de 2,33 anos na Bélgica. 

Logo, os modelos aqui tão elogiados 
~--de certos ritos da Europa não consti

tuem, conforme vistO, fatores de pro
gresso nos própriOs países ricos que os 
ãdotam, inclusive com densidades popu
lacionais e territoriais ínfimas, se compa
radas com as nossas. 

EOquanto isso, cá, neste lado de baixo 
do Equador, onde o mar e o sol não 
são tão frios como lá, computadores in
formam_que este Tribunal recebeu, em 
1989, 4.6f0 recursos e julgou 4.856, o 
que lhe valeu um elogio público do Mi
nistro Néri da Silveira, Presidente do 
-STF. Em 1990, foram-lhe remetidos 
3.950feit0s e decididos 3.9-2-9. Este ligei
ro declive, por sinal, não significa uina 
redução dos índices de criminalidade 
neste Estado, porque deflui da parali
sação das ativídades dos serventuários, 
na 1~ instância, pàr cerCa de 2 meses, 

Aindª---quando as publicações do Diá
rio Oficial tomem, por imperativo legal, 

- bem transparente a movimentação dos 
apelos recurs~s nesta Corte, difundindo 
que elas andam em dia, resolvi, talvez 
preocupado com os alarmantes números 
alienígenas antes focalizados o tempo 
gasto na sua condução. Veio-me às mãos 
a Apelação 42.275, relatada _pelo Juiz 
Carlos Alberto de Carvalho e decidida 
na 4' Câmara em 21 de_çiezembro p.p. 
O fato, subjudlce, uma tentativa de rou
bo _especialmente agravado, sucedeu em 
21 de março de 1990, transcorrendo, por 
oons_eguinte, exatos 9 meses da prática 
criminosa até a sessão de julgamento 
ne&te Tribunal, o que reflete um ótimo 
padrão de desenvolvimento, 

Em razão disso, e consciente das mi
nhas múltiplas limitações, estou procu· 
rando faiscar a melhor equipe funcloilat 
para me assessorar na condução dos des- _ 
tinos deste diligente Colégio Judiciário, 
no biénio que ora se _ini~ia, pois não sou 
perito em administração pública e, aliás, 
perito em nada, principalmente depois 
de me imPressionar o coitceito dessa 

___ çlasse veiculado por um professor norte 
americano, Nicholas M. Butler, num dis
curso de paraninfo: An expert is one who 
knows more and moer about less and less 
(Um perito é alguém que sabe cada vez 
mais sobre cada vez menos). Mestre na 
vida, para mim, é o da definição de Gui
marães Rosa- Não é quem sempre en
sina, mas quem, de repente, aprende. 

Honrarei os que me atencederam nes
te:: cargo, fiel a uma reflexão de Andre 
Maurois, ..:....-O v-erdidelro problema do 
governo em cada período deve ser o de 
apreciar a dose do passado que se pode 
tolerar no presente e a dose de presente 
que se deve deixar substituir nci futuro. 

Por enquanto, só uma novidade me 
excita, a de, na co~emoração dos 20 
anos df: existêriciá-deste Tribunal, poder 
nele realizar, pela vez primeira, um con
Cu-rso público de provas ou de provas 

·e títulos, para o provimento de 156 car
gos que apurei estarem vagos, abrindo, 
com democracia, as portas desta casa aos 
mais capazes pára que nela adentrem, 
triunfantes, da forma habitual prevista 
para o ingresso no serviço público, sem 
dever faVor a ninguém. -
_ Agradeç_o ao querido C9lega Alfredo 

José Marinho Filho, em nome também 
do Juiz Mario Baptista de Magalhães, 
a calorosa saudação protocolar. 

Por alguns instantes, tal qual o profes
sor Raimundo, do Chico Anísio, na TV, 
quase acreditei reunir os predicados que 
V, Er me atribui com as palavras gene
rosas do fraterno companheiro de quase 

_3 décadas. Caso, contudo; a minha ima
gem de homem público for, com efeito, 
tão boa, assim como V. Ex' a retratou, 
rogo, então, por uma questão de justiça, 
que os elogios sejam, todos creditados 
na conta do arquiteto que a forjou, com 
a argamassa- dã sua erudição e o traço 
firme da sua verticalidade: meu pai, o 
Ministro Jorge Alberto RonieirO; graças 
a Deus ainda pontíficiOdo aqui, ao meu 
lado, no lugar destinado às autórídades. _ 

E, quando os clarins_ da banda milit~r 
voltarem a soar, decretando, com suas 
derradeiras músicas, o encerramento das 
pompas desta sol<.:?nidade, _os meus pa
rentes e, principalmente, os meus ami
gos, que, pondo de lado os seus compro
missos, aqui comparecem para me Ver 
Presidente, devem logo se conscientizar 
de que, se ps ónus e os bónus desta nova 
posição vão me retirar u~ pouco de su3: 
boa companhia, eles, em contiapartiaa, 
não _cOnseguirão alterar o projetO sim~ 
pies de me relacionar com todos, nas 
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audiênCias dos seus sábios conselhos, 
pois, se tiver de mudar, quero fazê-lo 
do jeito anunciado pelo canto amazónico 
de Thiago de Mello: 

Mudar em movimento, 
mas sem deixar de ser 
o mesmo ser que muda. 
Como um rio. 

Acho que, a esta altura da vida, dá 
para me aproximar daquele dirigente 
que mantém, na s-eqüência dos seus a tos, 
o equilíbrio entre a moderação e_as emo
ções, pois, quanto a estas, jamais conse
gui deixá-las na porta de entrada deste 
prédio, para pegá-las, de volta, na salda. 

No ministério da cátedra, que não de
sejo abandonar, convivo com os grandes 
dogmas do Direito e, no ofício diuturno 
da Justiça, com as verdades do coração. 

Considero-me, _dessarte, disciplinado 
pelo_ mundo que __ me_ cerca, com cons
ciência e sensibilidade paTa enfrentar a 
realidade desta presidência, mormente 
depois de dedicar 30 dos meus so· anos 
de_aquariano, nos chamados três ângulos 
da relação processual, àquela que, nesta 
última oportunidade, quero reverenciar 
com um estrofe do poeta andaluz feita 
para sua bela Sevilha, mas cujos versos 
dele ora subtraio, como um cigano, para, 
com leve retoque, confessar publicamen
te a Themis-mulher, esta minha suave 
e constante sedutora, que: 

"---'Para ser de la justicia 
Dos cosas hay que temer, 
Corazón para amaria 
Y saberia defender," 

Muito Obrigado! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho tam
bém, a esta tribuna para registrar uma boa 
notíCia. Ae<~:bo _d_e ser __ itlfor~ado, pelo Sr. 
Secretário de Administração, João Santana, 
de que o Poder Executivo encaminhará ao 
Coilgresso, nos próximOs diã.s, pfojeto de lei 
destinado a corrigir flagra:f!te injustiç.a .. 

Refiro-me à exclusão dos professores dos 
territórios federais das vantagens da isonomia 
salarial, suprimidas pela Lei n9 7.596, de abril 
de 1987. Essa lei criou disparidades e incon
gruências no tratamento ao Grupo-MagiSté
rio da União. Os servidores civis da União 
mantiveram as vantagens da isonomia, -mas 
os professores lotados nos territórios e nas 
Forças Armadas a perderam. 

Por pressões diversas - entre as quais, 
modestamente, me incluo-, a União, atra
vés dos então ministros do Emfa e da Admi
nistração reconheceu parcialmente as distor
ções que promovera. Em decorrência, o Pre
sidente José Samey editou o_ Deçg~to-Lei nP 
2.3SZ, em dezembro de 1987, estendendo a 
isonomia aos professores das Forças Arma
das. Mas, como disse, tratou de correçãopar
cial. De fora, continuaram os professores dos 
territórios federais excluídos do Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos. 

Em defesa dessa" categoria, nobre c sofre
dora, mantive-me desde o início desse proces
so. Com o então Presidente José Sarney esti
ve repetidas vezes, dele recolhendo plena 
concordância com minhas ponderações, que, 
no entanto, esbarravam nas razões sempre 
superiores da implacável burocracia. Ao lon
go dessa batalha, cotecionei yasto dossiê de 
memorandos e pareceres, sempre favoráveis 
e sempre inúteis, já que desacompanhados 
de providênCias práticas. 

Eis Cjue; agOra; qilã.tiõ -anos depois, enxer
go uma luz no fím -do ttíileL O Secretário 
de AdminiStração,_ JOão Santana, após con
versar com ci Presidente Fernando Collor
com quem, ,igualmente, j_á !ive a oportuni
dade de tratar da matéria - informou-me 
que.a Cõrreçáo daquela distorção será objeto 
de um projeto de lei, a ser remetido a esta 
Casa n<:t praZO mãis curfo- possível. -

Em nome dos milhares de _professores dos 
territórios- federais - particularmente do 
meu Estado de Rondónia - faço questão 
de registrar, nos Anais desta Casa, essa notí
cia, que constitui, deSde já, compromisso do 
Governo. 

Por seu alcan-ce social, creio que a matéria 
justifica ci regiStro e-a-ãlegiia com que o faço. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Car-
los De'Carli. -

O SR. CARLOS DE'CARLI (PMDB -
AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, recebi ofício do 
Presidente do Sindicato dos Estivadores de 
Manaus, José Antonio Pereira da Silva, 
transmitindo a posição contrária da categoria 
ao acolhimento, pelo Con_gresso Nacional do 
Projeto de Lei n" 8, de 1991, ora tramita~do 
na Câmara dos Deputados. 

Segundo depõe aquela expressiva lideran~ 
ça sindic~l.do me!! estado, conquanto a inicia
tiva dQ chefe_do Poder Executivo vislumbre 
a reorganização da atividade dos portos, ob
jetiva no fundo extingüir o emprego dos esti
vadores. 

De fato, a proposição em comeiito, disse
cada em suas disposições pela Federação Na
cional dos l_?stivadores, busca justificar a sua 
oportunidaâe pelo desejo que tem o Presi
dente da República de limitar a ação do Esta
do, em oposição ao incentivo da livre inicia
tiva, e de eliminar os "obstáculos ao pleno 
exercício do trabalho". 

Com origem na Comissão Especial do Pro
~ama Federal de Desregulamentação, o pro
Jeto revoga a legislação pertinente aos servi
ços de es!iva, capatazia, conserto de carga, 
conferência de carga e descarga, vigilância 
e trabalhos de bloco. 

Em substituição, concede inteí!a liberdade 
às entidades estivadoras para a contratação 
d~sses profissionais, em qualquer porto orga
mzado e instalações portuárias privadas ou 
rudimentares. Ade_mais, faculta-lhes a forma-

- ção de quadros próprios, mediante contrato 
de emprego permanente, vedando a locação 

de trabalho dos profissionais da estivã. sob 
o regime temporário, a não ser nos contratos 
avulsos. 

Cria a possibilidade de se -utilizar na estiva 
a tripulação dos barcos nacionais de navega
ção interior, o fundo de deso_cupação involun
tária e contrato livremente negociado, quan
to à remuneração, seu pagamento, registro 
profissional __ e composição de turnos._ Além 
disso, conceitua como atividade estivadora 
~ atualS ac!_ministrações dos portos, os arma
dores e seus consig_natários, os proprietários 
de mercadorias V~_nsportadas, as cooperati
vas_ de mão-de-obra e os proprietários, arren
datários ou locatários de instalações portuá
rias. 

PerCebe:se: -desde_Ioio,-que a p~Oposição 
traz embutidas regras que estabelecem o avil
tamento do mercado de trabalho dos estiva
dores, sancionados, também, quando atira
dos ao co_nflito com outras categorias profis
sionais, uma vez que estiva e capatazia esta
rão competíndo pela mesma prestação de ser
viços. 

POr isso, a Federação Nacional dos Estiva
dores identifica na propoSta governamental 
a clara intenção de desmontar a organização 
sindical dos estivadores. No entanto, a classe 
tem mais de um século de existência, e não 
foi sem garra_, idealismo e abnegação que al
cançõu a regulamentação do próprio merca
do de trabalho, considerada "património ju
rídico de sua _categoria profissional". 

Os estivadores, que hoje detêm matrícula 
nM capitaniaS dos portos, o são pelã fato de 
atenderem às qualificações profíS:sionais exi
gidas por lei. Deles não se pode 'extinguir, 
pela via do Projeto de Lei nP8/91, o mercado· 
de trabalhO conquistado _c_om tanta luta. 

Vou q,oncluir, Sr. Presidente e Srs. senado
res, consignando minha inteira solidariedade 
à causa dos estivadores brasileiros- particu
larmente àqueles filiados ao sindicato da capi
tal do meu estado - no justo objetivo de 
ver rejeitada, pelo Congresso Nac_ional, 3: 
proposição qUe -taritoS -prejuízos ameaça tra
zer à operosa classe. 

Há grande injustiÇa no hábito de se lhes 
atribcuir _o_ gozo de vanta$ens _extraordinárias, 
que jamais usUfruíram, qUaiJ.do na realidade, 
se muito, gara0tír3m tão-só a proteção legal 
assegurada à generalidade da mão-de-obra 
empregada em atividades _evidentemente pe~ 
nosas, insalubres _e perigosas, previstas na 
Constituição. 

Era o qUe- tinha a dizer, Sr. Presidente_, 
(Muit? bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 24, de 1990 (n~ 1.102/88, 
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na Casa de origem), que dá nova redação 
ao art. 492 da Consolidação das Leis do Tra~ 
balho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n''-32, de 
1991, da Comissão 

-de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Está encerrada a sessão. 

(Le~·anta-se a sessão às 17 horas e 20 
minutos.) 

SUBSECRETARIA 
DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADASIA 

1~ Reunião (ordinária), realizada 
em 21 de março de 1991 

Às dez horas do dia vinte e um- de marçO 
de mil novecentos e noventa e um, na sala 
da comissão, Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a Presidência do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, Presidente, reúne-se a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, com a 
presença dos Srs. Senadores: Francisco Ro
llemberg, Maosueto de Lavor, É leio Álvares, 
César Dias, Nabor Júnior, Pedro Simon, 
Humberto Lucena, Aluízio Bezerra, Jutahy 
Magalhães, Amir Lando, Ronald_o Aragão, 
Oziel Carneiro, Lourival Baptista, Valmir 
Campelo, Chagas Rodrigues, Wils()n Mar
tins, José Eduardo, António Mariz, Junia 
Marise, Maurício Corrêa, Nelson Carnetro, 
Amazoníno Mendes, Magno Bacelar, Meira 
Filho, Carlos Patrocínio e Josaphat Marinho. 
Deixam de comparecer, por motivo justifi
cad_Q, os Srs. Senadores: losé_ Fogaça, Odacir 
Soares e Jos_é Paulo BiSO!. Na forma do art. 
88 do Regimento Interno, o Senador Cid Sa
bóia de Carvalho declara aberta a sessão e 
anuncia que procederá a elei-ção do presi
dente e vice-presidente da comissão, para o 
biénio 1991 a 1992. DistribUídaS as cédulaS 
de votação, o Sr. Presídente convida para 
funcionar como escrutinaOOres os Srs. Sena_-
dores Josaphat Marinho e Amir Lando. Pro
cedida a eleição verifica-se o seguiiite resul· 
tado: para Presidente: Senador Nelson Car· 
neiro, 20 (vinte) votos. Para-Vk:c!-Presidf:nte: 
Senador Maurício Corréã; 10 (VíriteTvotos. 
Prosseguindo, o Senador Cíd S_abóia de Car
valho, declara eleitos e empossados os Sena
dores Nelson Carneiro e Maurído Corrêa, 
respectivamente para Presidente __ e Vice-Pre· 
sidente. Antes de transferir a direção dos tra· 
balhos da comissão aos novos dirigentes, o 
Senador Cid Sabóia de Carvalho registra a 
presença do Excelentíssimo Senhor Presiden· 
te do Senado, Senador Mauro Bene:vides e, 
a seguir, presta homenagem â Dr" SaraRa
mos de Figueiredo, Diretora da Secretaria 
Legislativa, que hora se· afasta do referido 
cargo em decorrência de sua aposentadoria; 
ainda na oportunidade apresenta ao Plenário 
a publicação "Pareceres da CCJ 1989-90", 
obra de sua iniciativa-, qu-e seleciona pare
ceres proferidos por esta comissão durante 
a sua gestão. Associam-se ao pi"esidente na5 

homeriagens prestadas à Dr~ s·ara Ramos dt: 
Figueíredo, os seguintes Srs. Senadores: Cha~ 
gas Rodri~ues, Mansueto de Lavor, Maurício 
Corrêa, Elcio Álvares, Mauro Benevides e 
Huinberto Lucena. Assumindo a Presidên
cia, o SenadOr Nelson Carneiro agradece a 
escolha de s_eu nome para exercer o honroso 
cargo e, após cumprimentar seus pares, tece 
considerações sobre os novos trabalhos a se
rem desenvolvidos no âmbito da comissão. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
encerra a reunião agradecendo a presença 
dos Senhores Senadores. E, para cõnstar, eu, 
Vera Lúcia Lacerda Nunes, secretária, lavrei 
a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente e demais mem
bros presentes, e levada à publicação, junta
mente com os apanhamentos taquigráficos. 
- Cid Sabóia de Carvalho - Oziel Carneiro 
- Wilson Martins- Junia Marise- Valmir 
Campelo - Antônio Mariz - Francisco Ro
llemberg- Magno Bacelar- Josaphat Mari~ 
nho ---Humberto Lucena - Élcio Álvares 
eiro - César Dias -- Maurício Corrêa -
Chagas Rodrigues - Amir Lando - Jutahy 
Magalhães - Mansueto de Lavor - José 
Eduardo - Carlos Patrocínio - Lourival 
Baptista - Pedro Simon. 

ANEXO A I' REUNIÃO DA CO
MIS!>ÂO DE" CONSTITUIÇÃO, JUS
TIÇA E CIDADANIA REALIZADA 
EM 21-3-91. 

O SR. "PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) -Havendo número regimental, de
claro aberta a reunião da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Os Srs. Senadores sabem que- a- comissão 
acaba. de ser composta para a presente legisla
tura, cabendo a presidência a um represen
tante do PMDB e cabendo a vice·presidência 
a um representante do PDT. As duas Banca
daS--Jã SC- :feuni(artl e chegaram ao consenso 
de indicar à Comissão de Constituição, Jus
tiça-e Cidadania o nome do Senador Nelson 
Carneiro, que acaba de deixar a Presidência 
do Senado Federal, e do Senador Maurício 
Corrê a, Líder do PDT no Senado Federal. 

Esta reunião- de hoje, no entanto, tem al
guns aspectos também de outra importância, 
porque vamos dar conhecimento a esta co
missão do lançamento da sua primeira revis
ta, contendo pareceres que aqui foram prola
tados nos dois últimos anos e que foram sele
cionados, pela comissão, de acordo com a 
importância do tema e de acordo, também, 
com a imPortância do parecer em si. Aqui 
jif está conosco O primeiro exemplar desta 
edição. No decurso dos trabalhos, os Srs. Se
nadores irão receber - cada qual - um 
exemplar dessa revista, Naturalmente, os au
tores dos pareceres terão interesse em solici
tar da gráfica alguns exemplares para seus 
gabinetes. 

Querõ-diz.er que esta revista é muito impor
tante para a comissão, porque inaugura uma 
época em que se dá publicidade a seus parece
res, para que eles não morram logo que pro-

duzam os efeitos nesta comíssão, e sirVã.m 
como peça jurídiCa de informação nas biblio
tecas brasileiras. Naturalmente o novo presi
dente da comissão há de remeter esta revista 
para a<; bibliotécas, inclusíve a do SenadO, 
de tal sorte que o pensamento desta_comissão 
sobre temás tão complexos fique perfeita
mente documentado. 

Consulto os Srs. Senadores presentes se 
devemos fazer, -de imediato, à lançamento 
da revista - estou à espera do_ Presidente 
do Senado - ou se devemos logo pr.,ceder 
à eleição. (Pausa.) 

Vamos, então, realizar a eleição. 
Os Srs. Senadores t~ceb!!rão um papel e 

escreverão o nome do candidato a presidente 
e o nome do. candidato à vice-presidenre. 

O voto _é secreto. À me_dida em que V. 
Ex•! forem recebendo o papel, já podem 
preenchê-lo. 

O candidato -do PMDB à Presidência é o 
Senador Nelson Carneiro. 

O candidato do PDT à vice-preSidência é 
o Senador Maurício Corrêa. 

Pelo consenso a que chegaram todos os 
Partidos, os dois foram indicados para a dire
ção deste importante órgão do Senado Fe-
deral. - --

A presidência fará a chamada dos Srs. Se
nadores e aqueles que forem sendo chamados 
vão depositando o voto nesta urna que está 
à minha direita. A chamada se deve ao fato 
de termos de respeitar o número de Parla
mentares de cada Partido. 

Vamos começar pelo PMDB, chamando 
o Senador Amir Lando para votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação nominal.) 

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Peço aos Srs. Senadores Josaphat 
Marinho e Amir Lando que procedam à apu
ração dos voto::.. 

(Procede-se d apuraçã.o.) 

b SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car-. 
valho)- Resultado da apuração dos votos. 

Senador Nelson Carneiro: 20 votos. 
Senador Maurício Corrêa: 20 votos. 
Eleitos, portanto, presidente e více-presi-

dente da Comissão de Constítuiçãõ, Justiça 
e Cidadania. 

Antes de passar a presidênciaa9 Senador 
Nelson Carneiro, quero pedir uma manifes
tação de carinho e aplauso para a nossa ilustre 
funcionária Sara Figueiredo que se aposerita 
exatamente nesta data. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. 
Presidente, peço a palavra, 

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. 
Presidente, antes que V. Ex• transmita o alto 
cargo de Presidente deste órgão técnico a S. 
Ex', o nobre Senador Nelson Carneiro, justa
mente eleito, e que acaba de deixar a Presi
dência do Senado Federal, eu gostaria de 
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realçar o trabalho de V. Ex' à irC:nte da Co
missão de ConstituiÇã:o-, Justiça e Cidadania. 
Quero louvar o trabalho de V. &. , congratu
lar-me com a maneira superior, inteligente, 
democrática, competente, com que V. Ex• 
se houve. V. Ex• marcou momentos altos na 
história desta comissão, na história do Sena
do. Receba, portanto, as nossas congratu
lações. 

Não agradeço, porque homens públicos, 
como V. Ex•, não merecem -ãgrãdecimento, 
merecem reconhecim~nto _e a_ gratidão pelo 
que fizeram, mas pfosseguirão em frente, e 
sei que V. EX' continuará a prestar memo
ráveis serviços a esta Casa, a esta comissão 
e ao Congresso Nacional. 

Meus parabéns, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho) - Obrigado ao Senador Chagas Ro
drigues. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid S8.b6í3 de Car
valho)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Mansueto de Lavor. 

O SR.~MANSUETO DE LAVOR- Sr. 
Presidente" da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, Sr. Presidente do Senado, 
Srs. Senado!es, a pedido do nosso Líder 

-Humberto Lucena e em nome da bancada 
do PMDB, venho aqui manifestar o nosso 
reconhecimento pelos trabalhos desenvolvi
dos à frente da Comissão de ConstituíÇão, 
Justiça e Cidadania pelo nosso eminente com
panheiro de bancada, Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

Na realídade, conforme frisou aqui o emi
nente Senador Chagas Rodrigues, no cumpri
mento do dever, no exen:ício de um cargo 
público, os méritos ficam para a história. Não 
há por que realmente agradecer ou exaltar 
alguém por cumprir o seu dever. Mas é pre
cisctdizer aqui a V. Ex~ e a todos, principal
mente aos recém-chegados a esta comissão, 
que V. Ex~ não foi um presidente cuja condu
tá se pautou simplesmente pelo cumprimento 
do dever. Havia amor, havia entusiasmo, pa
rausarumaexpressãopopular, V. Ex•''vestiu 
a camisa" desta comissão e se dedicou a ela 
como um apaixonado torcedor de um clube 
ou de uma facção. 

Na realidade, esse trabalho, com certeza, 
vai contiriUar il"a gestão do eminente Senador 
Nelson Carneiro, cOmo presidente e na vice
presidência do eminente Senador Maurício 
Corrêa. 

E se não bastasse outra demonstração des
se extraordinário trabalho de V. Ex•, daqui 
a pouco será lançado, encerrando com chave 
de ouro a passagem de V. Ex• pela presi
dência- antes de, certamente, passar o car
go ao Presidente Nelson Carneiro - a belís
sima publicação sob o título de "Constitui~ 
ção, Justiça e Cidadania", que é o mesmo 
nome da nossa Comissão. 

Só esse trabalho já demonstra sobejamente 
que V. Ex~ quis deixar à História e aos- Anais 

do Senado importantíssimas e cruciais q ues
tões jurídico-Constitucionais e de cidadania 
que foram tratadas_ com o denodo, com o 
afinco e com ã co-mpetência que V. Ex• sem
pre demonstrou no seu trabalho público. 

Portanto, a nossa admiração e as nossas 
congratulações, P~esid_e~te Cid Sabóia. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
VãlhOJ --Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍRIO CORRtA- Sr. pre
sidente desta comissão, Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, Sr. Presidente do Congresso_, 
Mauro Benevides, s~~ e Srs. Senadores, tam~ 
bém quero me associar às justas homenagens 
prestadas ao eminente Presidente Cid Sabóia 
d_e Carvalho. 

Na verdade, S. EX!', ao longo de todo o 
período em que presidiu esta comissão, se 
houve com extraordinário carinho, com espí
rito público, com altivez. 

Tivemos, durante todo esse percurso, que 
enfrentar vários temas, sobretudo em vista 
da promulgação do novo texto constitucional, 
e o_ Presidente Cid Sabóia de Carvalho sem
pre esteve presente, sempre agiu com grande 
desconino; de sorte que quero homenageá-lo 
em nome do meu partidO por todo esse gran
de s~rviço _desenvolvido nesta Comissão. 

Por outro lado, quero salientar que S. Ex• 
não descansará, na medida em que, sob a 
respon-sabilidade de dirigir a Comissão do 
Código Civil, terá um encargo dos mais one
roSOs desta Casa. 

A esse respeito permita-me trazer aqui, ra
pidamente, o exemplo da elaboração do atual 
Código Civil, que foi _a sequência exatamente 
do trabalho anterior do insigrie jUrista baiano 
Augusto Teixeira de Freitas, que ficou por 
quase dois lustros na tentativa da elaboração 
do Código Civil e depois, como todos sabe
mos, acabou por não terminar a obra, em 
virtude do conflito que existia entre a consoli
dação do Direito privado e a existência de 
um Código específico privado. 

Em seguida à sua impossibilidade de con
clusão, fcii cõlnetida a responsabilidade ao 
insig'ne homem- públicO, talvez igual ou até 
maior, ã figura expressiva do outro baiano 
José Tomás de Araújo Nabuco, que foi con
tratado nessa ocasião para elaborar o Código 
Civil. Infelizmente, morreu sem ter podido 
éoncluir a obra, o q~e m~receu de seu filho 
Joaquim Nabuc() uma das mais belas páginas 
da literatura jurídica que conheço. 

Portanto, ~Senador Cid Sabóia i:le Carva
lho, V. Ex' tem esse encargo. É claro que, 
pela sua experiência - e até já me falou 
- não pretende arcar sozinho com essa res~ 
ponsabilidade e, sim, dividi-la através dos ca
pítulos especializados do Código Civil. 

No que estiver ao meu alcance, estarei 
pronto e à sua disposição para ajudá-lo nessa 
tarefa tão grande. O Brasil precisa, Srs. Sena~ 
dores, CQ.ncluir esse Código Çivil, tendO em 
vista 0: novo texto da Constituição, as várias 
modificações introduzidas e a necessidade de 
adaptar o. novo Código Civil à realidade do 

texto constitucional vigente. Portanto, é uma 
obra grande. 

Já tivemos aqui na comissão, e o Senador 
Cid Sabóia de Carvalho se lembra disso, al
guns aspectos já examinados, dentre os quais 
até o de modificação da Lei de Registro Públi
co. Portanto, é uma obra enorme; eu diria, 
uma gigantesca tarefa essa que V. Ex• tem. 
Faço votos para que conclua esse trabalho 
na sua gestão como Presidente da Comissão 
do Código Civil. Desejo-lhe êxito. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES- Sr. Prési
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. ÊLCIO ÁLVARES_:_ Sr."Presi
dente, em nome da Liderança do Partido da 
Frente Úberal, apesar de senador rio exer
cício dos primeiros dias de mandato, quero 
externar a V. Ex• os cumprimentos pela atua
ção desenvolvida à frente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Alguns pequenos fatos me levam a este 
registro em relação a V. EX" Não temos ainda 
Üma amizade estreita, mas, de vez em quan
do, na observaçáo do Plenário, me coniõve 
o seu arroubo quase juvenil na defesa das 
teses e idéias, que relevam sobretudo um ex
celente advogado no exercício di palavra na
quele momento em que tem a oportunidade 
de assomar à tribuna. 

Esta edição tem muito de V. EX" Sente-se 
pelo anúncio, inclusive agora perante seus 
Pares, da ~diç.ão da Revista da_ Constituição", 
Justiça e Cidadania, que há muito do seu 
entusiasmo e da sua dedicação a esta comis
são, que, na verdade, é uma das comissões 
mais importantes do funcionamento do pro
cesso legislativo. 

Portanto, é um momento, tenho certeza, 
de emoção. Deve ter vivido aqui alguns ins
tantes que gravaram a sua vida de homem 
público. Neste instante, Senador Cid Sab6ia 
de Carvalho, tenho a convicção de que esse 
entusiasmo no exercício do mandato reper
cute_ principalmente naqueles que chegam 
aqui pela primeira vez como eu. Há sempre 
a imagem de trabalho de homem público de
dicado. Para os outros que já completam o 
mandato ou já tê_m a reedição dele, temos 
certeza absoluta de que seu nome está ligado 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. Na verdade, além do magnífico advo
gado que é, do orador de palavra fluente e 
brilhante, V. E~ tem marcado as suas inter
venções nos debates e nos momentos de 
maior grandeza desta Casa através da inteli· 
gência e do talento. 

Então, fiCa regishada, neste momento, a 
homenagem da Liderança do PFL. 

Eu gostaria de aduzir ainda dois registros. 
Disse que sou um elemento vindo nesta últi· 
ma eleição. Mas vi, pela emoção da funcio
nária Sara Figueiredo e pelo seu registro, que 
ela merece também o reconhecimento. Há 
funcionários qUC Se incOrpOram à vida do Le~ 
gislativo. (Pal~as) ~ não seríamos aqui, de 
maneira nenhuma, os fiéis executores da von-
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tade popular, se não tivéssemos a ·retaguarda 
de funcionários que são a própria imagem 
viva das comissões. Tenho a certeza de cue 
a funcionária Sara Figueiredo registrou aq.ui, 
nesta comiss_ão~ uma participação muito in
tensa. Neste instante, rendo-lhe esta home
nagem, como senador que está vindo neste 
múmento, numa data tão importante da sua 
vida, que é a data da aposentadoria. 

E como registro final. Sr. Presidente, me 
permita ainda fazer aqui, de uma maneira 
muito prazerosa, numa homenagem a esta 
figura admirável de homem público, que é 
o nosso Presidente Mauro Benevides, de 
quem sou um velho admirador. Disse a S. 
Ex' no primeiro momento, ·quando cheguei 
aqui, que, respeitando a fidelidade partidá
ria, respeitando todo o processo de um ho
mem público identificado com o partido, não 
recusaria a Mauro Benevides, como integran
te_d_Q PFL, o voto de presidente, porque acha
va que, naquele momento, Mauro Benevides 
cristalizava a imagem desta casa. (Palmas.) 

O nosso presidente, hoje, e:.tá fazendo ani
versário e, neste instante,_estendemos os nos
sos cumprimentos, desejando muitas fdici
dades ao Senador Mauro Benevides~ 

Muito obrigado. (P_a\nlas) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Conc-edo a palavra ao nobra Sena
dor Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Meus 
amigos, realmente estou aqui presente para 
trazer, como companheiro de Bancada do Se
nador Cid Sabóia de CarvaJho, a manifes
tação do meu enaltecimento a sua atuação, 
brilhante e profícua, ã frente da Comissão 
de Comtit_I.Üção, Justiça e Cidadania. Aquele 
Cid Sabóia de Carvalho, que conhecíamos 
no Ceará, pontificando numa cátedra da.nos·
sa Faculdade de Direito, ã frente de um dos 
mais movimentados escritórios de advocacia 
que S. Ex• transferiu, hoje, a dois dos seus 
assistentes, para que pudesse cumprir inte
gral e dedicadamente o seu. m.a.ndato de s_ena
dor da Repúbl1ca. 

Estou aqui para trazer a homenagem do 
Ceará a este conterrâneo eminente~_ que se 
projetou no Parlamento brasileiro, e o fez 
em razão dos seus méritos, da sua compe· 
tência, da sua dedicação e do seu inexcedível 
espírito público. 

Estou aqui como Presidente da Casa, hoje, 
por delegação de meus Pares. Estou, tam· 
bém, aqui, para homenagear uma funcionária 
da Cassa que integrava a Assessoria da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
a Secretária Legislativa Dr• Sara Figueiredo, 
que se prepara para deixar esse cargo. Mas, 
de todos os senadores tenho recebido o apelo 
veemente e instante, para que garanta e pre· 
serve a sua presença no Senado Federal. 
(Muito bem! Palma'>.) 

Se ela tem o direito formal de desfrutar 
do otium cum dignatate. não teria sentido 
que ela, com toda a lucidcz,_com toda a vitali
dade, com toda a sua disposição de servir 
a esta Casa, se ausc;nta,sse. _Quem sabe, che
fiando escritórios de ,advocacia, oferecendo 

pareceres - já que o seu brilho é incontes· 
tável -.ela permanecesse colaborando com 
o Senado Federal. 

Portanto, a presença do Senador Cid Sa
b6ia d<:_ Carvalho teve essa marca, teve esse 
tim.Pre da seriedade, da dedicação que S. -Ex• 
emprestou sempre ao deseinpenho dessa ta
refa. 

O enaltecimento que fez o nobre Senador 
Élcio Álvares da atuaç.ão dO Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, que ainda nãO convivera 
por um espaço de tempo maior com S. Ex• 
ma_s_que recolhera, nesses primeiros momen
tos, magnífica ,impressão do seu trabalho, 
realmente é aquilo que Se verifica na Casa: 
são os ser.vidores e são os senadores, sobre
tudo, que identificam em Cid Sabóia de Car
valho aquele homem dedicado às _s1,1as tarefas 
que, nos momentos mais difíceis vividos por 
esta comissão - e falo como ex-integrante 
desta comissão,. naturalmente impedido de 
dela participar por um imperativo regimental 
-foi, em todos aqueles momentos, um presi
dente au_!!tero~ seguro, clari~idente, cóm des
cortino incomparável, fazendo com que esta 
comiss-ão permanente produzisse pareceres e 
de_r;isões que tivessem repercussão e acolhida 
junto ao Plenário e até mesmo em outras 
áreas além do _Parlamento brasileiro. 

V. Ex' portanto, Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, de:ixa a presidência da- Comissão 
de ConstituiÇão", Justiça e Cidadania consa
grado pela manifestação dos seus Pares aqUi, 
maS Consagrado, sobretudo, por todos os seus 
colegas senadores dos quais me faço intér
prete,- rieste instante, para louvar o seu traba
lho e para dizer que a V. Ex•, certamente, 
serão cometidas outras tarefas de igual mag
nitude para que, uma vez mais, se comprove 
a sua competência, o seu talento, a suã CUltu
ra e a sua disposição em servir ao País. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Car
valho)- Obrigado a V. Ex• 

Dado o adiantado da hora - ainda temos 
a outra comissão - antes de passar a presi
dência, eu quero dizer a V. Ex•' que estou 
considerando como lançada a primeira revis
ta, o primeiro número da revista da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Aqui 
está a inteligência desta comissão: pareceres 
com os mais complexos e os mais difíceis te
mas, i:: espero· que o Senador Nelson Car
neiro, ao final do ano ou ao final do segundo 
an-0-,_ novamente, tenha a mesma iniciativa 
e, exatamente, traga o segundo número dessa 
revista da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Eu agradeceria aos senhores em 
outra oportunidade, dado o adiantado da ho
ra, e passo a Presidência ao Senador Nelson 
Carneiro. 

Peço a S~ Ex• que assuma a Presidência 
da Comissão. (Pausa.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. 
Presidente peço a palavra a V. Ex' 

O SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. 
Presidente do Senado Federaf, ilobre Sena
dor Mauro Benevides, Sr. Presidente da Co
missão de Constitui_ção, Justiça e Cidadania, 
nobre Senador Nelson Carn_eíro, Sr. eX-Pre
sidente áa Conliss_ã_o de COnstituiçãO,- JUstiça 
e Cidadania, nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, em rápidas palavras, eu desejo re
gistrar a grande sagisfãÇão da Bancada do 
PMDB, no Senado, em ver alçado às altas 
funçõés de Presídente ·da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania o Senador Nel
son Carneiro que deixou, recentemente, a 
Presidência do Senado Federal, cercado pelo 
respeito, pela adflliração e pela estirri8. dos 
seus Pares, no Senado Federal, e dos servi
dores desta Casa. Quero fri_sar que a sua esco
lha pela Bancada foi unâníme, portanto, ab
solutamente consensual_ e representou, sem 
dúvida alguma, uma homenagem aos seus 
méritos de homem público, de vez que todos 
nós tínhamos presente que não poderíamos 
deixar o Senador ~elson Carneiro, pela sua 
grand~ expressão nacional, apenas assentado 
no plenário do Senado Federal. V. Ex~ terfa 
que continuar, como de certo val fazê-lo 
no exercício de mais essas funções que lhe 
reserva a vida pública, a prestar, na Presi
dência da Comissão de Constituição-; Justiça 
e Cidadania, novos e relevantes serviços ao 
Brasil e aos brasileiros. 

Aproveito a· opOrtunidade para renovar, 
em nOme da Bancada, as saudações que ]á_ 
foram- feitãS Pelo nobre Senador Mansueto 
de Lavor ao nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, pelo excelente trabalho Que reali
zou nes_t~ comJssão e, também, para me reju
bilar comigo mesmo pelo fato de ter, como 
Presidente do Senado Federal, esCofhido pa· 
ra a Secretaria Legislativa desta-CaSa à DI'' 
Sarah FigueiredO, cujo pe-rfil de furi.cionáiia 
exemplar já for aqui exaltado. Tanto o seu 
mérito é imensO qué o Senador Nelson Car
neiro, no exercício da Presidência, a fez per
manecer e, agora, o nobre Senador Mauro_ 
Benevides, novo Presidente do Senador fe
deral, tem difiCuldades em ver publicado o 
seu ato de aposentadoria, mas encontra uma 
forma para qüe i;:la, cOm a sua-experiência, 
com o seu talento, com a .ma cultura, conti
nue a prestar serviços ao senado Federal. 
(Muito beml Palmas.) 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Pre
sidente Nelson Carneiro, peço a palavra ape
nas para uma breve intervenção para, tam
bém, levar a V. Ex•, neste instante, a manifes
tação do nosso aplauso pela consagradora vo
tação recebida, neste momento. Já era, evi
dentemente, esperada esta manife_staçãó unâ· 
nime da ConiiSsão de Constituição, Justiça -
e Cidadania, _para conduzi-lo ao exercício 
desse importante posto. V. Ex· que tem um 
brilhantíssimo currículo na vida pública com 
o desempenho de tarefas da maior relevância, 
como Presidente do Senado Federal, onde 
realizou uma gestão das mais dignas, das mais 
auster~. das mais fecundas, marcada pela 
grande preocupação de defender o interesse 
púb_lico, com V. Ex~ nesta c_omissão, çoadju-
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vado pelo Vice-P!esidente, Senador Ma-urí
cio Corrêa, outro jufista Cminente, de proje
ção nacional, não há dúvida de que podemos 
prognosticar para a Coriliss30 de CoilStitui
ção, Justiça e Cidadania a continuidade deste 
trabalho brilhante, que, durante os dois últi
mos anos, foi cumprido de forma exemplar 
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Meus cumprimentos a V. Ex~, Presidente 
Nelson Carneiro, e ao ílustre Vice-Presiden
te, Senador Maurício Corrêa. (Palmas.) 

O SR. NELSON CARNEIRO- Srs. Se
nadores,_verão V. Ex•$ a difiCuldade de ocu
par esta tribuna e esta Presidência depois que 
a exerceu _de_ _mo~Q exemplar o nobre Senador 
Cld Sabóia de Carvalho. Consola-me apenas 
a certeza de que não fora uma interpretação, 
a meu ver, não apenas exata, mas, sobretudo, 
rigorosa do Regimento Interno que ímpos
sibilita a renovação do mandato na presidên
cia das comissões, certamente aqui estaria 
por mais dois anos o nobre Senador Cid Sa
b6ia de Carvalho. 

Mas consola-me, eu que tive a honra de 
presidir a Comissão do Có_digo Civil, na Câ
mara dos Deputados e depois no Senado Fe
deral, a certeza de que esse importante Esta
tuto, que vai substituir a obra de Clóvis Bevi
lacqua, um cearense como Cid Sabóia de Car
valho, essa obra está confiada âs mãos mais 
credenciadas, as do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. 

Ali se deve, este ano, Cliiriffrir uma tarefa 
importante, concluir o estudo e a votaçãp 
do Código Civil. Não podemos protelar mais, 
esse projeto vive no Senado por longos anos 
e durante os dois anos da Constituinte ele 
esteve parado. 

Depois teve que ter revistos muitos dos 
seus artigos, em.conseqüência dos textos in
cluídos na Constituição vigente. 

De modo que só me consola a ausência 
nesta ·Presidência do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, porque acho que a S. Ex-· cabe uma 
tarefa que atravessará os anos, que é a tarefa 
de concluir o Código Civil, confiada agora 
ao exame do Senado Federal. 

Testemunho a todos a minha gratidão. Du
rante todos os anos em que aqui estive, desde 
que aqui cheguei em 1971, fui mem-bro desta 
ComissãO, e só não o fuf tios dois anos da 
minha Presidência. - -

Volto, portanto, à casa onde vivi os mo
mentos mais difíceis, e também os momentos 
mais agradáveis da minha jornada parlanlen
tar. Aqui lutamos muito nos dias do regime 
militar. Procuramos ser uma trincheira, mui· 
tas vezes pouco soldados, mas uma trincheira 
contra os excessos, e temos uma convicção, 
a de que não fomos derrotados. Deixamos 
sempre acesa a esperança, a chama de que 
um dia retornaríamos à normalidade demo
crática. 

Volto a esta comissão neste momento. E 
consola~me ainda a certeza de encontrar aqui 
antigos companheiros daquela jornada, e ou
tros que a ela retornam depois de se terem 
afastado durante alguns anos dos trabalhos 
parlamentares. Essa confiança cresc-e ainda 

mais quando !~nho a c:ompan_hia, como Vict:
Presidente, do eminente Senador Maurício 
Coriéa (Pafnias.) Tenho_ a_certeza de que, 
jui:Jt6s, procuraremos, não st;tbstituir, mas su~ 
ceder ao Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Deixo aqui a todos, neste momento, o meu 
reconhecimento e lembrar que muito temos 
a fazer, porque agora é que se vai,-realmente, 
discutir e Votar todos esses projetos e suges
tões que fazem parte do Plario recentemente 
submetido ao Congresso Nacional. b nesse 
recinto em que todos esse_ projeto serão exa
niinados pi"efiminarmente, para que'a comis
são opine sobre a sua constitucionalidade, 
a sua juridicidade e, até, sobre a sua conve
niência. O_ trabalho é irilenso, árduo, mas 
contamos com a colaboração de todos. Não 
podemos prescindir de ninguém; ainda da
queleçqu-e;-mesmo não integrando esta co
missão, possam trazer a sua valiosa ajuda. 
A todos convoco, para que nos reunamos 
em breve, depois do entendimento com as 
out_ras presidências, a fim de _que possamos 
fixar a data das nossas re_uniões. Como tem 
sido uma tradição tia Cõmissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, lutarei para que 
as reuniões s_e realizem realmente às 1 O horas 
das quartas-ferras, porque assim manteremos 
uma velha e agradável tradição, já que faze
mos parte daquela comissão de onde deve 
vir as ponderações sobre as proposições dis
tribuídas ao Congresso Nacional, no Senado 
Federal. 

Por fim, quero dizer que me satisfaz e me 
consola a noticia trazida aqui pelo eminente 
Senador Mauro Benevides, que a comissão 
não perderá o trabalho, a colaboração, a ex
periénCia e a dedicação, priiicipalmente, da 
Dr Sarah Figueiredo, que aqui_continua uma 
gloriosa tradição, a tradição da sua familia, 
a tradição do eminente senador seu pai, que 
lhe traçou os rumos - a ela e aos seus -
do dever, e do dever bem cumprido. É uma 
alegria saber dos esforços do Presidente Mau
ro Benevides para conservar, nesta Casa, tão 
digna, tão leal, tão dedicada e tão apaixonada 
colaboradora desta comissão, que é a Dr' Sa
rah Figueiredo. Não devo continuar, porque 
eu não me despeço; estou chegando. Aqui 
estou para ouvir a palavra, o conselho, a críti
ca dos nossos companheiros. Quanto mais 
se vive, mais se aprende; e aprendi a ser mais 
humilde a cada dia gue vivi. Humildemente 
agradeço a todos peta escolha generosa e unâ
nime que me foi confiada. Muito obrigado. 
(Palmas.) 

· Neste momento, declaro encerrada a reu
nião. 

2~ Reunião Realizada 
Em 26 de Março de 1991 

(EXTRAODINÁRIA) 

Às dez horas do dia vinte e seis de março 
de mil nove_centos e noventa e um, na sala 
da Comissão, sob a presidência do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, Presidente, reúne-se a 
Comissão de ConstitJlição, Justiça e Cidada~ 

nia, com a presenç~ dos Srs. Senadores Ama
zonino Mendes, Antônio Mariz, Valmir 
Campelo, Francisco Rollemberg, ~aurício 
Corrêa, Júlio Campos~·Josaphat Marinho, 
Odacir Soares, Jutahy Magalhães, Esperi
dião Amin, Amir Lando, Carlos Patrocínio, 
Gariba!di Alves, Mansueto de Lavor e Ro
naldo Aragão. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores Cid Sa
~óia de,Carvalho, José Fogaça, Pedro Simon, 
Elcio Alvares, Chagas Rodrigues, Wilson 
Martins, José Eduardo, Magno Bacelar, Jú
nia Marise, Oziel Carneiro e José Paulo Bi
sai. Havendo número regimental, o Sr. Presi
dente declara aberta a sessão e dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. A seguir passa-se à aprecia
ção das matérias constantes da pauta, na or
dem determinada pelo Sr. Presidente, Item 
1 - Ofício "S" n~ 8, de 1988, do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, re
metendo ao Senado Federal cópia do acórdão 
proferido pelo STF, nos autos do Mandado 
de "Segurança no 20.555-5, que declarou, na 
prejudicíal, pelo voto médio e incidentalmen
te, a inconstitucionalidade da seguinte cláu
sula do art. lo do Decreto-Lei n\' 2.159/84, 
"com aproveitainento dos seus ocupantes". 
Relator: Senador Odacir Soares; parecer: fa
vorável, nos termos do projeto de resolução 
que apresenta. Durante o debate manifes
tam-se os Senadores Josaphat Marinho, An
tônio Mariz, Odacir Soares, Amir Lando e 
Amazonino Mendes que, na oportunidade, 
solicita vista da matéria, obtendo o deferi
mento da presidência. Havendo necessidade 
de ausentar-se da reunião, o Sr. Presidente 
~ansfere a diri!ção dos trabajhos ao ~enador
Jutahy Magalhães que, continuando a apre
ciação norn;tal da pauta passa a palavra ao 
Senador Ronaldo Aragão para relatar o item 
n" 2: Ofício "8" n~ 4, de 1986, do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, en
caminhando ao Senado Federal, cópias das 
notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
103.434·3 o qual declarou a inconstituciona~ 
!idade do inciso IX do art. 60 da Lei Estadual 
n9 6.763, de 26-12-75, óo Estado de Minas 
Gerais. O relator emite parecer concluindo 
favoravelmente à matéria, nos termos do pro
jeto de resolução que apresenta. Não haven
do discurssão, passa-se à votação do parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item n'·' 
3 - Ofício "5", n• 29, de 1985, do Senhor 
Presidente da Supremo Tribunal Federal, en
caminhando ao Senado Federal, cópias das 

_ notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo STF nos autos do Recurso Extraordi
nário n6 103.808-0, do Estado de São Paulo, 
o qual declarou a Inconstitucionalidade n\' 3, 
do parágrafo único do art._ 2~ da Constituição 
daquele estado. A presidência convida o Sr. 
Senador Garibaldi Alves para ler relatório 
da palavra do Senador Cid Sabóía de Carva
lho, o qual conclui favõrivelmente, nos ter
mos do projeto de resolução que apresenta. 
Item n~ n~ 4- Projeto de Decreto Legislativo 
n' 3, de 1986, que aprova o texto do acordo 
sobre gratuidade parcial na execução de car-
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tas rogatórias, celebrado, por troca de notas, 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Francesa, 
em5 de outubro de 1978. O Relator, Senador 
Amir Lando, apresenta parecer concluindo 
pela constitucionalidade e juridicidade da 
matéria. Não havendo dis_cu~sã_Q, passa-se à 
votação da mesma, cujo parecer recebe apro
vação unânime. Nesta oportunidade, o Sena
dor Jutahy Magalhães passa a direção dos 
trabalhos ao Senador Maurício Corrêa e, na 
qualidade relator, inicia a leitura do parecer 
que oferece ao item o? 5 da pauta.: Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 4, de 1986, que apro
va o texto da Convenção n9 138, da Organi
zação Internacional do Trabalho- OIT, re
lativa à idade mínima para admissão em em
prego, adotada a 26 de junho de 1973, em 
Genebra, durante a L VIII Sessão da Confe
rência Internacional do Trabalho. O parecer 
conclui pela rejeição da proposição por in
constitucionalidade. Não havendo díscu_rs
sáo, passa-se à votação do parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item no 6- Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 16, de 1990, de 
autoria do Deputado Solon Borges dos Reis, 

qºe acr~nta parágrafo ao art. 33 da Lei 
nP 5.86_9, de ü de janeiro deJ973- Código 
de Processo Civil. O Sr. Presidente convida 
o Sr. Senador Odacir So-ares para fazer a lei· 
tura do parecer lavrado pelo Relator, Sena
dor José Paulo Bisai, tendo S. Ex·, concluído 
pela rejeição da matéria, quantO ao mérito. 
Não havendo disçussão sobre o assunto, pas
sa-se à votação do parecer que recebe aprova
ção ui_lânime.Item n9 7- Oficio "S" n~ 91, 
de 1988, do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encainhando ao Senado 
Federal .8 julgamento da Representação n" 
1.417-7, na sessão plenária de 9-12-87, na 
qual julgou-se procedente a representação e 
declarou-se a inconstituCionalidade do § 3~' 
do art. 65 .da Lei Complementar n9 35n9, 
introduzido pela Lei Complementar no 54, 
de 22-12·86. O Relator, Senador Francisco 
Rollemberg apresenta parecer concluindo 
por diligência junto ao Supremo Tribunal Fe
deral. Não havendo discussão, a presidência 
c;oloca em v:otªção Qparecer que recebe apro
vação unânime. Item na 9 - Projeto de Lei 
da Câmara n~ 71, de 1990, do Poder Execu· 
tivo, que estabelece o prazo prescricional pa-

ra a ação_de _ _reparação civil contra as estradas 
de ferro. Relator: Senador Mansueto de La
vor; parecer; Peta constitucionalidade, juridi
cidade e aprovação quanto ao mérito. Não 
havendo discussão sobre o asseunto, a presi
dência passa à votação da matéria, que recebe 
aprovação unânime. __ Item n~ 12 - Projeto 
de Lei da Câmara no 52, de 1990, de autoria 
do Deputado Victor Faccioni, que proíbe o 
transporte de presos condenados ou à dispow 
sição da justiça em transporte coletivo. O 
Sr. Senador Amir Lando faz leitura do pare
cer lavrado pelo relator Senador José Paulo 
Biso!, concluindo pela constitucionalidade, 
jUiidicidade e aprovação quanto a mérito, 
nos termos do substitutivo que oferece. Nesta 
oportunidade, aci evidenciar-se a falta de quo
rum para deliberações, o Sr. Presidente en
cerra a sessão, deixando adiados os demais 
iteriS da pauta, para apreciação na próxima 
reunião. Nada mais havendo a tratar,-eu, Ve
ra Lúcia Lacerda Nunes, lavrei a presente 
ata que, após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente e levada à publicação. 
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1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.21 - Mensagens do Senhor Pres:i
dente da República 

Submetendo à delíberação do Sena
do a escolha ,de nomes indicados para fun
ção cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência: 

- N° 109/91, (n° 175/91, na origem). 
referente à escolha do Dr. Carlos Antô
nio Hcttcncourt Bucno, Ministro de Pri
meira-Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Federativa 
Tcheca e Eslovaca. 

- N° 110/91 (n° 176/91: na origem). 
referente à escolha do Dr. Carlos I .uiz 
Coutinho Perez. Ministro de Primeín
Ciasse, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Bra
sil no Japão. 

- N° 111/91, (n° 177/91, na origem), 
referente à escolha da S~ 'l'hcrcza Maria 
Machado Quintella, Ministra de Primei
ra-Classe, da Carreira de Diplomata, pa~ 
ra exercer a função de Emb!!ixadora do 
Brasil junto à República da Austria. 

- N° 114J4-Jl (n° 178191, na origem), 
referente à escolha do Sr. Carlos Eúuar~ 
do de Affonseca AJves de Sou7.a, Minis
tro de l'rimeira·Ciasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República do 
Paraguai. 

- N° 113/91 (n° 187/91, na origem), 
referente à escolha de Sr. Luiz Cláudio 

SUMÁRIO 
Pereira Cardoso, MiniStro de Primeira
Classe, da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Hm
sil junto à República Árabe da Síria. 

1.22 - Oficio do Sr. 1° Secretário 
da Ctmara doa Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado 
autógrafos dos seguintes projetas: 

- Projeto de I.ei da Câmara n° 
2lf)l-Complementar(n° 181, de 19H9-Com
plementar, na Casa de origem), que dis
põe sobre as normas gerais para a organi
zação, o preparo e o emprego das Forças 
Armada~ 

- Projeto de J ..ei da C'.Amara n° 22/91 
(n°,4.785,t<JO, na Casa de origem), que cria 
a Area de Uvre Comércio de Guajará
Mirim, no 1--:Stado de Rondôni~ e dá ou
tras providências. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 
66191 (n" 306/90), na Câmara dos Depu
rados), que aprova o ato !=[ue outorga per
missão à Sociedade Rádio FM Pé de Ce
dro I ..tda., para (:):;piorar, pelo prazo de 
10 anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodilusão sonora em treqüen
cia modulada, na cidade_ de Coxim. Esta
do de Mato Grosso do Sul. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 
67/91 (n" 320/90), na Câmara dos Depu-· 
tados), que aprova o ato que renova, de 
acordo com o§ 3", art. 33, da Lei nu 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por 10 anos, 
a partir de 25 de outubro de 1989, a per· 
missão outorgada à TV Eldorado Catari
nense Ltda, através da Portaria n" 836. 
de 19 de outubro de 1979, para explorar, 
na cidade de Criciúma, Estado de Santa 
Catarina, servi.Ço de radiodifusão sonora 
_em frea_üência modulada. 

- Projeto de Decreto I .cgislativo n° 
68/91 (n~ 332/90), na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o ato que renova, a 
partir de 15 de janeiro de 1989, a conces
são outorgada à Radio Líder do Vale Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Herval D'Oeste, Es
tado de Santa Catarina._ 

- Projeto de Decreto l.cgislativo n° 
69/91 (nu 336/90), na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão a Fundação Cultural Riogranden· 
se para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Vacaria, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

1.23 Pareceres 

Referente às seguintes matérias: 
- PmjctQ de Lei da Câmara n° 17/91 

(n° 00-C/'-JI, na Casa de origem), que ins~ 
tiluí isenção do Imposlo sobre Produtos 
Industrializados. -1111, c depreciação ace
lerada para máquina:., equipamentos e 
dá outras providências. 

- Projeto de I .ei da Câmara n° 18191 
(n° 81-C/91, na C.asa de origem), que au
toriza a concessáo de financiamento li ex:
portação de bens e serviços nacionais. 

1.24 _ Comunicação da Presidencia 

Prazo para tramita~o c apresentaç:ío 
. de emenda!!- ao Projeto de I .ci da Câma

ra n° 21/91-Complemcntar e aos ProjCtos 
de Decreto l.egil>lati'wo n~ b6 a 69/91, li
dos anteriormente. 

1.2.5 _ Lei~ura de projeto 

-Projeto de I ..ci do Senado n° 116/91, 
de autoria do Senador Ney Maranhãq, 
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que dispôc sobre a venda de terras das 
pessoas tl!>icas e juridlcas Cm débitos com 
a União, dando-lhes destinação social, e 
dá outras providências. 

L26 _Discurso do Expediente 

SENADOR PEDRO SIMON- consi· 
dcraçõcs sobre~ Projcw de J .ei da Câma· 
ra neo 13/91, que di~pôc !.obre a edição e 
o processo legislativo das medidas provisó
rias previMa no arl o2 da Constituição 
Federal. 

1.2. 7 _ Comunicação da Presidência 

-Recebimento dos rclat6rios do Ban
co Central do Hrasíl, sobre O 'endivida
JIICnto dos estados e municfpios referen
~es aq período de jancii"o a março de 1991. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de I.ei da Câmara n° 24/90. 
(n° 1.10!"12/88. na Casa de origem), que 
dá nova rcdação ao art. 4'lJ2 da C.onsolida
ção das Leis do 'l'rabaUlO. Apreciação 
sobrestada, em virtude do i~cquerimen-

to n° 172./91. cuja vota~~ão C adiada, após 
parecer da comi~ão competente, nos ter
mos do art. lóB do Rl.!'gimcnto Interno. 

1.3.1 _ Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR NEY MARANI!ÁO -
Rcl'cre:ncias à l•'unbrdsíl. sobre ações de 
valorização e resgate do pau·brasil. 

SENADOR ('I~SAK. DIAS - Prisão 
de garimpeiros brasileiros pelo Exército 
venezuelano, na fronteira IJrasii-Venezue
la. 

SENADOR MANSUETO DE lA
VOR- As:::.a:,:,(n;JtO do Padre José i)ires 
Prado, cm Salgudro - PI~. 

SENADOR <illll.l!ERME P Al.ME!· 
RA- Dia do Trabalho. 

1.3.2 _ Designaçlo da Ordem do Dia 
da próxima seaaão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2_ATOSDO PRESIDENTE 

- N01:436a 443, de 1991 

3 ... MESA DIRETORA 

4 ÚDERES E VICE-ÚDERES 
DEPÃRTJDOS 

5 COMPOSIÇÃO DE COMIS-
SÕES-PERMANENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA t• SES
SÃO, REAl.JZADA EM 25-1-91 

Retificaçlo 

Na publicação do sumário, feita no 
DCN - Seção !I - de 26+91, na página 
n° 31, no ítem 1, 

Onde de 1e: 
1 _ ATA DA 1" SESSÃO, EM 5 

DE JANEIRO DE 1991 

Leia-se: 

1 _ ATA DA 1" SESSÃO, EM 25 
DE JANEIRO DE 1991 

Ata da 51 a Sessão, em 3 de maio de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Meira Filho 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

César Dias - Espcridião Amin - Magno 
Bacelar - Mauro Bcnevides - Meira Filho 
- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviw 
des)- A lista de presença acusa o comparew 
cimento de seis Srs. Senadores. Havendo nliw 
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosw 
sor; trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário procederá ~ leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo :à deliberaç§o do Senado 
a escolha de nomes indicados para função 
cujo provimento depe~de de sua prária 
aquiescência: 

MENSAGEM N° 109, DE 1991 
(N° 175191, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art 52, inciso 
IV, da Constituição, e de acordo com o dis
posto no art. 1~ inciso I, e arts. 56 e 58, do 
regulamento aprovado pelo Decreto n°93.325, 
de 1° de outubro de 1986, com o art 39, inci
so I, alínea a, e art. 40, do anexo I ao Decre
to n° 99.578, de 10 de outubro de 1990, te
nho a honra de submeter à aprovação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fa-
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zer, do Senhor Carlos Antônio Bettencourt 
Bueno, Ministro de Primeira-Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer ç, ·cargo 
de Embaixador do Brasil junto ~ RePública 
Federativa Tcheca e Eslovaca. 

2 Os méritos do Enibaixador Carlos An
tOnio Bettencourt Bueno, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

BrasOia, 24 de abril de 1991. - Fernan
do Collor. 

INFORMAÇÃO 

CUrriculum Vitac: 
Embaixador Carlos Antônio Bettencourt 

Bueno. 
MontevidéU/Uruguai (brasileiro, de acor

do com o artigo 69, inciso III, da Constilui
ção de 1891), 10 de março de 1934. 

Filho de l.JJcillo Antônio da Cunha Bueno e 
· Irene Bettencourt Bueno.-
Curso de Preparação à. Carreira de Diplo-

mata, IRBr. - - - --
Curso de Aperfeiçoamento de Diploma

las, IRBr. 
Curso Superior de Guerra, ESG. 
Secretário Particular do Prefeito do Dis

trito Federa~ 1962. 
Chefe-Adjunto- da Divisão de Doutrina 

e Co_ordenação da &cola Superior de Guer
ra, 1972 

Professor de Prática Diplomática II, 
IRBr, 1974 e 1975. 

Terceiro Secretário, 27 de fevereiro de 
1958. . . . 
. Segundo S~retárlo, merecimento, -24 de 
outubro de 1961. 

Primeiro Secretário, merecimento, 31 de 
março de 1967. 

Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro 
de 1973. 

Ministro de Segunda aasse, merecimen
lO, 1° de maio de 1975. 

Ministro de Primeira-Classe, merecimen
to, 22 de dezembro de 1982 

Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 
1973{15. 
, Chefe, substituto, do Departamento da 
Africa., ÁSia e Oceania, Im(l4. 

Genebra, Delegação Permanente, Tercei
ro Secretárío, 1960/61. 

Genebra, Delegação Pennanente, Segun-
do Secretário, 1961/62 · 

Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 
1963/67. 

Buenos Aires, Segundo Secretário, 1967. 
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1967/69. 
Varsóvia, Primeiro Secretário, 1969(71. 
Varsóvia, Encarregado de Negócios, 

1969!71. 
Nova Iorque, ONU, Ministro-Conselhei

ro, 1976/83. 
Nova Iorque, ONU, Encarregado de Ne-

gócios, 1978/80. 
Panamá, Embaixador, 1983/86. 
Tóquio, Embaixador, 1987/91. 
Com.itiva do Ministro de Estado, visita à 

Argentina, 1959. 

Reunião da Subcomissão de Navegação 
da Comissão Técnica Mista para o aproveita
mento da energia hidroelétrica. de Salto Gran
de, Buenos Aires e Montevidéu, 1959 (repre
sentante). 

Comitiva do Ministro de E:stado, visita 
ao Paraguai, 1960. 

Reunião Especíal da Organização Interna
cional do Trabalho sobre Aviação Civil, Ge
nebra, 1960 (assessor). 

XII, XIV e XV Sessões do Conseiho do 
Comitê Intergovernamental para Migrações 
Européias, Genebra, 1960/61 (assessor). 

IV Sessão do Programa do Alto Comissa
riado da ONU para Refugiados, Genebra, 
1960 (assessor). 

À disposição da Comitiv3 do Presidente 
dos EstadOs Unidos da América em- Vísita 
ao Brasil, 1960. 

XVII e XVIII Sessões do Comitê ExecutiR 
vo do Cime, Genebra 1961 (assessor). 

XVIII Sessão das Partes Contratantes 
do GATI', Genebra, 1961 (assessor). 

Assessor da Delegação do Brasil no Con
selho do GA TI, Genebra, 1961. 

X Sessão do Conselho Diretor do Fun
do Especial, Nova lorqu~ 1963 (assessor). 

XVI, XVII, XVIII, XIX e XX Sessões 
da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorqu~ 
1962/66 (assessor). 

Conselho de Segurança da ONU, Nova 
Iorque, 1963/64 (assessor). 

Comitê Especial do Conselho de Seguran
ça da ONU, incm_nb~do _de.estudar a aplica
ção de sanções~ Afnca do Sul, Nova Iorqu~ 
Wó4 (delegado). 

Qlmissão de Desarmamerito- da ONU, 
Nova Iorque, 1965 (delegado-substituto). 

Co:rnitê Coordenador da Copredal, Méxi
co, 1966/67 (delegado). 

III Período de Sessões da Copredal, Mé
xico, 1966 (delegado). 

Reunião do Subcomitê Jurídico sobre o 
Uso Pacffico do Espaço Cósmico, ONU, No
va Iorque, 1966 (delegado). 

IV Período de Sessões da Copredal, Mé
xico, 1967 (delegado). 

IV Reuni§O da Comissão Mista Brasil-Ja
pão Tóquio, 1973 (delegado). 

À disposição do Vice~Primeiro-Ministro 
do Japão, Takeo Fukuda, em visita ao Brasil, 
1975. 

XXXI, XXXII, )O{X[II, XXXIV, XXXV, 
}O{XVI e XXXVII Sessões da Assembléia 
Geral da ONU, 1976!82 (delegado). 

Presidente do Comitê Especial das Na
ções Unidas para Operações de Manutenção 
da :p~_z, Nova Iorque, 1977. 

Representante:~ ·-Permanente Alterno do 
Brasil, ONU, Nova Iorqu~ 1977/83. 

I Assembléia Geral Extraordinária da 
ONU para o Desarmamento, 1978{ delegado). 

III Sessão do Grup<> de Trabalho do 
CIES da ONU encarregado da elaboração 
de Cóc;ligo de Conduta para as empresas trans
nacionais, Nova Iorque, 1978 (chefe). 

V Sessão do Grupo de Trabalho da Co
missão de Empresas Transnacionais do CIES 
da ONU encarregado da elaboração de um 

projeto de Código de Conduta Internacional 
para empresas transnacionais, 1978 (chefe). 

VI e VII Sessões do Gru-po de Trabalho 
da Comissão_ de Empresas Transnacionais 
do C!ES da ONU, Nova Iorque, 1979 (chefe). 

Sessão de Emergência da .ruseinbléia Ge
ral da ONU para. a Palestina, 1980 (chefe). 

Relator do Comite da ONQ para o Uso 
Pacífico do Espaço Exterior, 1980183. 

II Conferência das Nações Unidas sobre 
Fxploração e os Usos Pacíficos do Espaço 
Exterior, Viena, 1982 (delegado). 

Presidente do Comitê Preparatório p3ra 
a II Conferência da ONU sobre a Explõra
ção e os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, 
Viena, 1982. ' - · - · · · · · · · · · · · 

Chefe da Delegação do Brasil às Reuniões 
do Subcomitê Técnico e aentffico do Comi~ 
tê das Nações Unidas para os Usos Pacíficos 
do Espaço Exterior, Nova Iorque, 1979, 1981 
e1982. 

Chefe da Delegação do Brasil às Reuniões 
do Subcomitê Jurídico do Comitê das Na

-ções Unidas para Usos Pacfficos do Espaço 
Exterior, Nova Iorque, 1979, Genel:fra, 1980, 

-Nova_ Iorque, 1981 e_ Genebra, 19_82. 
Presidente do Grupo Latino-Americano 

da ONU, março de.1983._ . . _ 
Conferência de Constituição do_ Comitê 

de Ação para o Desenvolvimento Econôr:Di
co e Social da América Central (Cadesca), 
Panamá, 1983 (chefe). 

Subchefe da De~egaçáo _do Brasil à pos-
se do Pres_idente ~ Reptiblica do _?anamá, 
1984. 

"A OrganizaçãO das Nações Unld3s: estru
tura e funcionamentd', Conferência na ESG, 
1971. 

"A Balança do Poder e as Esferas de In
fluência", Palestra na Eceme, 1972 

''O Brasil e o Extremo-Oriente'~ Confe
rência na ESG, 1973. 

"~ Politica Externa da Reptiblica Popu
lar na China", artigo. publicado na Revista 
do Qube Militar, Rio de Janeiro, 1974. 

'Política Externa e Segurança Nacional", 
Conferência na Escola Nacional de Informa
ções, Brasllia, 1975. 

"Access to Nuclear Technology and the 
non-proliferationofNuclearWeapons", 1979, 
artigo publicado pela Stanley Foundation, 
Muscatine, Iowa, USA 

"The First United Nations Conference 
on the Peaceful Uses of Outer Space - an 
appraisal'~ Documento de Trabalho apresen
tado ao Seminário sobre a Utilização do Es
paço Exterior, Instituto de Pesquisas Espa
ciais- INPE, São José dos Campos, SP. 

Medalha do Mérito Santos-Dumont,_ Brasil. 
Ordem do Mérito Na~al, Oficial, Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do libertador General San Mar-

tin, Oficial, Argentina. 
On\em do Mérito Nacional, Ofi_ciai~.Itália. 
Ordem do Sol Nascente, Terceira Classe, 

Jap.lio. 
Ordem de Mayo, Gr_ã-Gruz, __ t\,rgentina. 
Ordem do Mérito das Forças Armadas, 

Grande Oficia~ BrasiL 
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Ordem de Vasco· Nufiez de Balboa, Grã
Cruz. Panamá. 

O Embaixador Carlos Antóriiõ Betten
court Bueno se encontra nesta data no exer
cício de suas funções de Embaixador do Bra
sil no Japão. 

Secretaria de Estado das Relações Exte
riores, 24 de abril de 1991. -- CeliDa Maria 
Aaaumpçlo do VaUe Pereira, Chefe do De
partamento do Serviço Exterior. 

(À Coniissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N" 110, DE 1991 
~ 176/91, na origem) 

F.xcelenti:Ssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o arl 52, inciso 
IV, da Constituição, e de acordo com o dis
posto no art.18, inciso I, e arts. 56 e 58, do 
regulamento aprovado pelo Decreto n°93.325, 
de lo- de outubro de 1986, Com ·o ãrt. 39, inci
so I, alfnea a, e art. 40, do Anexo I ao Decre
to D0 99.578, de 10 de outubro de 1990, te
nho a honra de submeter à aprovação ·de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fa
zer, do Senhor Carlos Luiz Coutinho Peres, 
Ministro de Primeira ChiSse, da- Cãrrdra de 
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil no Japão. 

2-0s méritos do Embaixador Carlos Luiz 
Coutinho Peres, que me induziram a escolhe
lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasília, 24 de abril de 1991. - Fernan
do Collor. 

INFORMAÇÃO 

Currfculum Vitac: 
Embaixador Carlos Luiz Coutinho Perez. 
Recife/PE, 24 de março de 1935. 
Fúho de Luiz Peres Vasquez C 
Alzira Perez Vasquez 
Curso de Preparação h Carreira de Diplo

mata, IRBr. 
Bacharel em Ciências JuridiCàS é- Sociais, 

FD!UEG. 
Bacharel em Administração Ptíblica, Esco

la Brasileira de Administração, FGV. 
Curso de Análise MacroeconOmica, IRBr. 
Cônsul de Terceira Casse, 1° de feverei

ro de 1961. 
Segundo Secretário, merecimento, 30 de 

setembro de 1964. 
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de 

dezembro de 1970. 
Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro 

de1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimen

to, 19 de dezembro de 1978. 
Ministro de Primeira Casse, merecimen

to, 30 de junho de 1987. 
Assistente do Chefe da Divisão Cultural, 

1961[62. . 
Assistente do Chefe da Divisão de Polfti

ca Comercial, 1970. 
Chefe da Divisão de Polftica COmercial, 

1971n3. 

Assisterite do Chefe do Departamento 
de Promoção Comercial, 1977. 

Chefe da Divisão ·de Prci(futos de Base, 
1977/84. 

Chefe, substituto, do Departam-ento ECo
nómico, 1980183. 

Chefe do Departamento de Sistematiza
ção da Informação Polftica, 1984/85. 

Coordenador de AsSUiltos Internacionais 
do Ministério da Indústria e do Comércio, 1985. 

Chefe do Departamento da África, 1986/91. 

Londres, Vice-COnsul, 1961/64. 
Londres, Encarregado de Negócios, 1962 
Londres, Cônsul-Adjunto, 1964!65. 
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 

1965{68. -· -
Montevidêu-,- ALALc, EnCarregado de 

Negócios, 1967/68. 
Washington, Primeiro Secretário, 1972 
Nova I_orque, Cônsul-Geral-Adjunto, 

1973{17. 
Nova Iorque, Chefe do Secam, 1973{77. 
Santíag:o, Encarregado de Negócios, 1981. 
Georgetown, Encarregado de NCgôclos, 

1982 
Sófia; Encarregado de Negócios, 1983. 

II Resenha de Cinema Latino-America
no e Festival Internacional Cinematográfico 
de Berlim, 1961 (representante). 

Conferéncía de Chanceleres das Partes 
Contratantes do Tratado de M.ontevidéu (A
lALC), Montevidéu, 1965 (membro). 

Reunião do Conselho de Ministros da 
ALALC, Montevidéu, 1966 (membro). 

VI Período de Sessões Ordinárias das 
Conferências das Partes Contratantes do Tra
tado de Montevidéu, 1966 (membro). 

Delegação do MRE na Guanabara, 1970. 
Comissão para a Coordenação de Com

pras no Exterior, 1970 (representante do 
MRE). 

Comissão de Empréstimos Externos, 1970 
(representante-suplente do MRE). 

VII Reunião da Cebac, Bras1lia, 1m (de
legado~ 

Comissão Executiva do Conselho de Polí
tica Aduaneira,1971 (representante do MRE). 

Reunião da II Parte da IX Junta de Co
mércio e Desenvolvimento da UNCTAD, 
Genebra, 1970 (membro). 

XXIV Sessão das Partes Contratantes 
do_ GA'IT, Genebra, 1tr/O (membro). 

·Reunião do Grupo ad hoc do CÍES, Wa
shington, 1970 (participante). 

-Reunião do Comitê de Negociações Co
merciais entre Países em Desenvolvimento, 
no .âmbito do GA'IT, 1971 (delegado). 

Reunião Ministerial do Grupo dos '"77", 
Lima, 1971 (delegdo). 

XIII Reunião da Cecla, Bogotá, 1972 (de
legado). 

III Sessão da UNCTAD, Santia-go, 1972 
(delegado). 

COnvenção Anual do 11National Trade 
Couneil", Nova Iorque, 1Cfl2 (representante). 

II Sessão do Comitê de Revido e Avalia
ção da Dêcada das Nações Unidas, Nova Ior
que, 1973 (membro). 

Junta Deliberativa do Trigo, 1977 (repre
sentante do MRE). 

Primeira Reunião do Subgrupo de Agri
cultura Brasil-Estados Unidos, BrasOia, 1978 
(subchefe). 

II Reunião da Comissão Mista Brasil-Ca
nadA, 1978 (delegado~ 

IX Sessão Plenária do Grupo de Pa!ses 
Latino·Americanos e do Caribe Exportado
res de Açücar (GEPLACEA), Guatemala, 
1978 (chefe). 

Conselho Deliberativo do Instituto do 
Açócar e do Álcool, Rio de Janeiro, 1979 (re-
presentante do MRE). __ _ 

ComisSão In_terininisterial para os Recur
sos do Mar, 1979 (representante-suplente 
do MRE). . 

II Sessão da Conferência de Cacau das 
- NãÇ&:s Unidas, Genebra, 1979 (delegado). 

II Reunião do Subgrupo de AgriCultura 
Brasil-Estados Unidos, Wªshington,1979(de
legado). 

XII Sessão Plenária do Grupo" de Países 
Latino-Americanos e do CarbibC Ex[Joitado
res de AçOcar (GEPLACEA), Rio de Janei
ro, 1980 (subchefe). 

VI Assembléia Geral Extraordinária da 
Aliança dos Paises Produtores de Cacau, Sal· 
vador, 1980 (chefe). 

Reunião do Grupo de Trabalho da Alian
ça dos Parses Produtores de Cacau, Londres, 
1980. 

XXXVI Reunião do Conselho da Organi
-zação Internacional do Café, Londres, 1981 

(delegado). 
XXXVII e XXXVITI Reuniões do Conse

lho da Organização Intémacional do Café, 
Londres, 1982 (delegado). 

I e II Sessões da Conferência das Nações 
Unidas sobre Açtlcar, Genebra, 1983 (subche
fe). 

Reunião Extraorilinária do Grupo de Pa~ 
fses Latino-Americanos e do Caribe Exporta
dores de Açtlcar (GEPLACEA), Rio de Ja
neiro, 1983 (delegado). 

III Sessão -da Conferência das Nações 
UnidassobreAçtícar, Genebra,1984(subche-
fe). ! 

XX Reunião Plenária do Grupo de Pa(
ses Latino-Americanos e do Caribe Exporta
dores de AçOcar (GEPLACEA), Tucuman, 
Argentina, 1984 (subchefe). 

XUIT Reunião do Conselho da Organiza
ção Internacional do Café, Londres, 1985. 

Comitiva do Presidente José- Sarney em 
visita oficial a Cabo_Verde, 1286 (membro). 

Assembléia.Qeral das Nações Unidas so
bre a Situação EconOmica e Critica na Áfri
ca, Nova Iorque, 1986 (delegado). 

Comitiva oficial aos funerais do Presiden
te Samora Machel, Moçambique, outubro 
de 1986 (membro). 

Comitiva do Ministro Abreu Sodré em 
visita oficial h África, novembro de 1986(mem
bro). 
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I Reunião da ComissãO Mista Brasii/CaM 
marões, novembro de 1986, Iaundê, (subchefe). 

Coordenador-Geral ad hoc dos Traba
lhos da Reunião Ministerial sobre o Siste
ma Geral de Preferências Comerciais (SGPC), 
Brasllia, 1986. 

IV Reunião da Comissão Mista BrasiVCô
te d'Ivoire, Brasllia, 1987 (subchefe). 

Delegação brasileira que compareceu à. 
reunião anual da Conferêcia de Coordena
ção do Desenvolvimento da África Austral 
(SADCC), Gaborone, fevereiro de 1987 (che
fe). 

VIII Reunião Anual de Consulta da Con
ferência de Coordenação do Desenvolvimen
to da África Austral (SADCC), Arusha, ja
neiro de 1988 (chefe). 

§eminário sobre Relações América Lati
na-Africa promovido pela Comissão Sul-Sul, 
Valencia, Venezuela, junho de 1988. 

I Reunião da Comissão Mista Brasil/Ga
na, Brasflia, julho de 19.88 (delegado). 

Semiilário sobre Angola, São Paulo, outu
bro de 1988. 

· II Reunião da Comissão Mista Brasil/Zai
re, Kinshasa, novembro de 1988 (subchefe). 

Ordem do Mérito Naval, Comendador, 
Brasil. 

Ordem do Mérito Militar, Comendador, 
Brasil. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem Nacional da Côte d'Ivoire, Comen-

dador. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Medalha Santos Dumont, Brasil. 
O Embaixador Carlos Luiz Coutinho Pe

rez se encontra nesta data no exercício de 
SJ13S fun~ de Chefe do Departamento da 
Africa do Ministério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exte
riores, 24 de abril de 1991. - Ceüna Maria 
AssumpçAo do Valle Pereira, Chefe do De
partamento do Sei.Viço Exterior. 

(Ã Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N" 111, DE 1991 
(N" 177/91, na origem) 

Excelentl'ssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art 52, inciso 
IV, ·da Constituição, e de acordo com o dis
posto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58. 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 
93.325, de 1° de outubro de 1986, no art. 39, 
inciso I, all'nea a, e no art. 40, do AnClCo I 
ao Decreto n° 99.578, de 10 de outubro de 
1990, tenho a honra de submeter à aprova
ç§o de Vossas Excelências a escolha, que de
sejo fazer, da Si:nhora Thereza Maria Ma
chado Quintella, Ministra de Primeira Clãs
se, da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de Embaixadora do Brasil junto à 
Reptíblica da Áustria. 

2 Os méritos da EmbaDcadora Thereza 
Maria Machado Quinte lia, que me induziram 
a escolhê-Ia para o desempenho dessa eleva-

da função, constam da anexa informação do 
Ministêrio das Relações Exteriores. 

Brasfiia, 24 de abril de 1991. - Fernan
do Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae: 
Embaixadora Thereza Maria Machado 

Quintella. 
Rio de Janeiro/RJ, 27 de mãio de 1938. 
Filha de Moacyr Machado e 
Clélia Mendes Machado. 

· Ucen.i:fãi'iii3:eiii Letras-Neolatinas, Insti
tuto Santa Úrsula~ · 

Curso de Preparação à- Gai-.re_ir3 de Diplo
mata, IRBr, 1959/60. 

Terceira Secretária, 6 de outubro de 1961. 
Segunda Secretária, merecimento, 3 de 

novembro de 1965. 
Primeira Secretária, merecimento, 30 de 

junho de 1972 
Conselheira, merecimento, 14 de julho 

delm. . 
Ministra de segunda Cíasse, merecimen

to, 26 de junho de 1980. 
Ministra de Primeira Classe, mereCimen

to, 17 de dezembro de 1987. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto 

para Assuntos EconOmicos, 1961. 
Chefe, interino, da DiVisãO de Transpor

tes e ComunicaçõeS, 1963. 
Assistente -do Chefe da Divisão de Trans

portes e Comunicações; 1963. 
Assistente do Chc!:fe dã DiVisão da ÁSia 

e Oceania, 1967. 
Assessora do Chefe do Departamento 

de Organismos Regionais Americanos, 1977. 
Chefe da Divisão da AI...ALC, 1978. 
Chefe da Divisão de Imigração, 1979. 
Chefe da Coordenadoria Técnica, do De-

partamento de Comunicações e Documenta-
ção, 19B0/82. ~ ~ ~ 

Diretora do InstitutO Rio Branco; 1987/91. 
Baía Blanca, Vice-Cónsul, 1964/65. 
Baía Blanca, Cônsul, 1965/66. 
Baía Blanca, Encarregada, 1964 e 1965. 
Bruxelas, CEE, Segunda Secretária, 

1969/72 ~ 

Bruxelas, CEE, Primeira Secretária, 
1972/73. 

Montevidéu, ALALC, Primeira Secretária, 
1973/77. 

Montevidéu, AIALC, Encarregada de 
Negócios, 1974 e 1975. 

Londres, COnsul-Geral, 1982'86. _ 
Londres, Representação junto aos Orga

nismos Econômicos Multilaterais, Ministra
Conselheira, 1986. 

XIV Assembléia-Geral da Oac~ Roma, 
1962 (membro). · 

Comissão de &tudos Relativos à Cemai, 
Rio de Janeiro, 1963 e 1964 (representante 
do MRE). 

II Reunião de Consulta do Acordo sobre 
Transportes Aéreos Brasil-Espanha, Rio de 
Janeiro, 1%4 {delegada). ~~ ~ 

Seminário da ONU sobre a Participação 
das Mulheres na Vida Ptíblica de seus Países, 
Moscou, 1970 (representante). 

Reunião Preparatória das Negociações 
Coletivas da Al.ALC, MontevidéU, 1974. (de
legada). 

I, II, III e IV Reunião de Negociações 
Coletivas da Al.ALC, Buenos Aires, (1974) 
Quinto (1974), Montevidéu (1974 e 1975), 
(delegada). 

XIV, XV, XVI e XVIII Períodos de Ses
sões Ordinárias da Conferência das partes 
Contrata_ntes do , Trata~i_o ___ de M;ontevidé_ul 
1974, 1975, 1976 e 1978 (delegada). 

o Reunião do Comitê com representantes 
dos Governos, Montevidéu, 1975 (delegada). 

Comissão Nacional para os Assuntos da 
ALALC (CNAALALC), do Ministério .das 
Relações Exteriores, Brasfiia, 1978n9 (secre
tária executiva). 

Conferência Mundiafde Revisão e Avalia
ção dos Progressos Alcançados na Década 
das Nações Unidas para a Mulher, Nairobi, 
1985 (chefe da delegação). 

XXXVIII Reunião Anual da Comissão 
Internacional da Baleia, Malmo, Suécia, 1986 
(chefe da delegação} 

Sess_ão Especial da ComissãO das Nações 
Unidas sobre ·a Situação da Mulher; Nova 
Iorque, 1987 (chefe da delegação). 

• 'X.V Reunião Anual de Diretores de Esco
las Diplomáticas e Institutos de Relações In
ternacionais, Viena, 19fr7 (representante). 

XXXII Sessão da Comissão das Nações 
Unidas sobre a Situação da Mulher, Viena, 
1988. ~ 

II Reunião de Di (e tores d~ Escolas Diplo
máticas da América Latina,, Buenos -Aires, 
198& 

XVII Reunião Anual de DiretOreS de 
Ecolas Diplomáticas e Institutos de Relações 
Internacionais, Genebra, 1988. 

XXIV Assembléia-Geral de Delegadas 
da Comissão Interamericana de Mulheres 
da OrganiZação dos Estádos Ainaricanos, 
Washington,_ ;988 ~dele~~a t.itul.~)· , , 

'Teoria da IntegraçãoEconômica11 ":'Cole
ção Gerspn Augusto da Silva, Escola de.Ad
ministração Fazendária, Ministrério da Fa
zenda, Brasflia, 1982 

"0 Tratado de Montevidéu" - Coleção 
Gerson Augusto da Silva, Escola de Adminis
tração Fazendária, Ministério da Fazenda, 
BrasOia, 1982 -· 

Ordem do Mérito Naval, Oficiai, Brasil. 
Ordem do Mérito de Brasília, Comerida-

dor, BrasiL . . 
Ordem de Rio Branco, Grã-Gniz, B~rãSiL 
Orde.m do TeSouro Sagrado, Carvaleiro, 

Japão. ~ 
A Embaixadora Thereza Maria Macha

do Quintella se encontra nesta data n.oJ:<:er-: 
cício de suas funções de Diretora do Institu
to Rio Branco do Minístêrio das Relações 
Exteriores. 

&ecretaria de Estado das Relações Exte
riores, 24 de abril de 1991. -- Celina Maria 
Assumpçio do Valle Pereira, Chefe do De-
partamento do Serviço Exterior. --

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 
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MENSAGEM N° 112, DE 1991 
(N° 17819l, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o ai1. 52, inciso 
IV, da Constituição, e de acordo com o dis
posto no arL 18, inciso I, e arts. 56 e 58, do 
regulamento aprovado pelo Decreto n°93.325, 
de 1° de outubro de 1986, com o arL 39, inci
so I, alínea a, e art. 40, do Anexo I ao Decre
to n° 99.578, de 10 de outubro de 1990, te
nho a honra de submeter ~ aprovação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fa
zer, do Senhor Carlos Eduardo de Affonse
ca Alves de Souza, Ministro de Primeira O as
se, da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto l:!. Re
pública do Paraguai. 

2 Os méritos do Embaixador Carlos 
Eduardo de Affonseca Alves de Souza, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempe
nho dessa elevada função, constam da ane
xa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasllia. 24 de abril de 1991. - Fernan
do CoUor. 

INFORMAÇÃO 
CUnictllum vitac: 
Embaix:ador Carlos Eduardo de Affonse-

ca Alves de Souza. 
Rio de Janeiro~RJ, 21 de setembro de 1933. 
Filho de Wladimir Alves de Souza e 
Maria Adélía deAffonseca Alves de Souza. 
,CUrso_ de Aperfeiçoamento de Diploma-

la~ IRBr. 
Professor de Prática Diplomática II, 

IRBr, 1975. 
COnsul de Terceira Qasse, 1° de feverei-

ro de 1957. . 
Segundo Secretário, merecimento, 21 de 

outubro de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de 

dezembro de 1966.-
Conselheiro; merecimento, 1° de janeiro 

de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimen~ 

to, rl_dejaneiro de 1976. 
Ministro de Primeira aasse, merecimen~ 

to, 16 de junho de 1985. 
Assistente do Chefe da Divisão da Asso~ 

clação Latino~Americana de Uvre Comércio, 
1965/66. 

Assistente do Chefe da Divisão da Euro~ 
pa Ocidenta~ 1967. 

Otefe da Divisão de Passaportes, 1974 
Chefe da Divisão da Europa~II,1975(76. 
Chefe do Departamento de Comunica-

ções e Documentação, 1984}85. 
Chefe do Cerimonial da Presidência da 

Repllblica, 1985/87. 
Bogotá, Terceiro Secretário, 1958/61. 
Bogóta, Segundo Secretário, 1961/62 
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1960 

e 1961. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1962/65. 
Nairob~ Encarregado de Negócios, 1968. 
llsboa, Primeiro Secretário, 1968n2. 
Dakar, Encarregado de Negócios, 1969. 

Belgrado, Primeiro Secretário, 1972{73. 
Belgrado, Encarregado de Negócios, 1972 

el973: - - - -
Belgrado, Conselheiro, 1973. 
Bruxelas, CEE, Ministro~Conselhei~ 

ro,1977/81. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 

19ne 1979. 
Nova Iorqque, Cônsul-Geial, 1981/83. 
Praga, Embaixador, 1987/91. 
À disposição da Comitiva do Presidente 

de Portugal, em visita ao Brasil, 1957. 
II Conferencia Internacional da ONU so~ 

bre o Uso Pacffico da Enenda AtOmica, Ge~ 
nebra, 1958 (membro). 

II Conferência-Geral da AIEA, Viena, 
1958 (membro). 

III Reunião do Comitê dos ''21" da OEA, 
Bogotá, 1960 (membro). 

I e II Sessões Especiais do CIES. Buenos 
Aires, 1963 (participante). 

Missão Especial, solenidades da posse 
do Presidente da Argentina, 1963 (membro). 

Sessão Inaugural da Reunião Interparla
mentardeTurismo, Córdoba, 1964 (membro). 

Assembléia Geral da Associação Regio
nal de Turismo do Cone- Sul da América, 
Montevidéu, 1964 (membro). 

Conferêcia dos Chanceleres das Partes 
Contratantes do Tratado de Montevidéu, 
1965 (membro). 

-V Pertodo de Sessões das Partes Contra~ 
tantes do Tratado de Montevidéu, Montevi~ 
déu, 1965 (membro). 

A disposição- da Presidência da Repúbli~ 
ca, 1966/67. 

Grupo de Trabalho para a elaboração e 
execução das cerimOnias de posse de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da Reptíbli
_ca, General-de~Exército Ernesto Geisel, 1974 
(membro). 

III Reunião da Conlissão Mista Brasil
Romenia, Brasllía, 1973 (delegado). 

Negociações com a CEE para a conclu~ 
-~o do Acordo Bilateral de Têxteis, Bruxelas, 
1977 (.delegado~ 

Negociações para a renovação do Acor
do Multilibras, Genebra, 1977 (chefe~ 
- - Negociações com a CEE para a conclu~ 
são de acordo sobre o comércio de produtos 
sider1Írgico~ 1979 (delegado). 

Membro das Comitivas Presidenciais, nas 
visitas oficiais que o Presidente José S3rney 
-realizou ao Urugua~ Portugal, Cabo Verde, 
Argentina, Itália e aos Estados Unidos da 
América, 1985/86. 

Ordem do Rio Branco, Gli-Cruz. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande 

Oficial 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial. 
Mérito das Forças Armadas, Grande Ofi~ 

ciaL 
Ordem do Mérito Militar, ComeiJ.dador, 

Brasil. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã~ 

·crnz, Portugal. 
Ordem do Libertador San Martin, Grã~ 
~ Argentina. 

Ordem de Francisco de Miranda, Grã-
Cruz, Venezuela. 

Legião de Honra, Comendador, França. 
Ordem da Coroa, Oficial, Bélgica 
Ordem de Cristo, Oficia~ PortugaL 
Ordem de Mayo, Oficial, ai Mérito, Ar~ 

gentina. 
Ordem de Mérito, Oficial, Malta. 
Ordem de San Carlos, Cavaleiro, Colômbia. 
Medalha Santos Dumont, Aeronáutica. 
Mérito Tamandaré, Marinha. 
Medalha do Pacificador, Exército. 
O Embaixador Carlos Eduardo de Affon~ 

seca Alves de Souza se encontra nesta data 
no cxerctcio de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto à República J•'cdcrativa Tche~ 
ca c Eslovaca. 

Secretaria de Estado das Rel3ÇõeS-Rxte~ 
rim·es, 24 de abril de 1991. - Cetina Maria 
Assumpçio do V alie Pereira, Chefe do De
partamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacion.aL) 

MENSAGEM N° 113, DE 1991 
(N" 187J91, na origem) 

&cclentfssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o·art. 52, inciso 
IV, da Constiluição, e de acordo com o dis~ 
posto no_ art. 1 B, inciso I. e nos arts. Só c 58. 
do Reg'ulamcnto aprovado pelo DC:creto nu 
93.325, de lu de outubro de 1986, no art. 39, 
inciso I. alínea a, e no art. 40, do Anc:Ko I 
ao DecÍ'eto nu 99.578, de lO de outubro de 
1990, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelt-ncias a escolha, que de
sejo fazer, do Senhor Lui:.r. Cláudio Pereira 
Cardoso. Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer o car~ 
go qe Embaixa_d~>rdo Brasil junto à Repúbli~ 
ca Arabc da Síria. 

2 Os méritos do Embaixador Luiz Cláu~ 
diu Pereira \.ardoso, que me induziram a es~ 
colhê~lo para o dc::;cmpcnho dessa elevada 
função, constam da anexa inlormação do 
Ministério das Relações to.:Xteriores. 

Brasília, 26 de abril de 1991. - Feman~ 

do Collor. 
INFORMAÇÃO 

CUrrict1lum-Vitac: 
Embaixador I ,uiz Cláudio Pereira Cardoso. 
ruodeJaneiro/}U, 14dedezembrode 1931. 
Filho de Plinio Paes Barreto Cardoso e 

Sylvia Pereira Cardoso. 
Bacharel cm Ciências Juridicas e Sociais, 

FD/lJEIU. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo~ 

mata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diploma

tas, IRBr. 
Membro do Conselho Fiscal do Jornal 

de Letras, a partir de 1987. 
Membro~titular do PRN, Clube do Brasil 

(lU), 1988. 
Membro da Academia Brasiliense de I..e

tras, 1990. 
Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro 

de 1957. 
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Segundo Secretário, merecimento. 24 de 
outubro de 1'J61. 

Primeiro Secretário, merecimento, 31 de 
março de 1967. 

Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro 
de 1973. 

Ministro de Segunda Classe, merccimcn· 
to, 16 de agosto de 1977. 

Ministro de Primeira Classe. mei"ecimen~ 
to, 19 de dezembro de l<JtJO. · 

Auxiliar do Chefe da Divisão de Passa
portes, 1957. 

Assistente do Chefe da Divisão Rconômi
ca da América, 1958. 

Assistente do Chefe da Divisão da Amé-ri
ca Setentrional, 1964/65. 

Assistente do Chefe da Div~o da Amcri
ca Meridiunal, 1%7/68. 

Assistente do Chefe da Assessoria de Re
lações com o Congresso, 1974(15. 

Chefe da Divisão da América Central e 
Setentrional, 197ón7. 

Chefe da C..oordcnação de Ensino do Ins
tituto Rio-Branco. 1%5,186. 

lnspetor-ücraÍ Adjunto do Sexviço r'.Xtc-
rior, 198'7/91. 

Ottawa, Terceiro Secretário, 1959/61. 
Montercal, ViccMCónsul~ 1961/62. 
Montreal, Chctc do Scpro, 1961/62 
Montreal, Encarregado. 1961 e 1962 
Ottawa, Segundo Secretário, l9ól/ó2 
Nova Iorque. ONU, Segundo Secretário, 

1962{64. 
Argel, Segundo Secretário, 1965. 
Caracas, J,rimeiro Secretário, 1%8!71. 
Caraca~ Encarregado de Negócios. 

1969(71. 

Madri, Primeiro Secretário. 1971(73. 
Madri. Chefe do St..-cotn, 19'71!74. 
Madri, (;(msclhcim, 1'173. 
Montr..-vidéu, Al_,i\l.C, Ministro..ConselhciM 

ro, 197Hn9. 
Montevidéu, ALALC, Encarregado de 

Negócios 1978fl9. 
Montevidéu. AI .ADI, Ministro-Conselhei

ro, 1980/85. 
Montevidéu, AI .ADI, Encarregado de 

Negócios, 1 Q&WS. 
Reunião do C".omitê sobre os Critérios 

de Contribuição às Quotas de Segurança da 
ONU, Nova Iorque 1%3 (membro). 

Comitiva do Ministro de I :.Stado das Rela
ções Exlcriorc~ em visila a Colômbia, Peru 
c Equador, 1966 (membro). 

IX conferência Ordinária da AIALC, 
Caraci~ 1967 (membro). 

X Congresso PanMAmerlcano de F.stradas 
de Rodagem, Rio de Janeiro, 1967 (membro). 

IX Conferênda dos Estados da América, 
·membros da OIT, La Guairá, 1970 (membro). 

V Congresso Penitenciário (.atino-Ameri
cano, Maracaibo, 1970 (representante). 

·III Rcuniuão da Coril.is!Jio Mista Brasii
Mêcico. Brasília, 1976 (subchefe). 

Comissão Mista F.:Xccutora do Acordo 
Brasi1-ElJA, sobre Serviços cartográficos, 
1'Ylb(77 (rcpr.escntantc do MRE). 

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Cos~ 
ta Rica, Brasfiia, 1W7. 

IV Reunião da Comissão Mista Brasil
Métcico, 1977 lJ:>ubclu:fe). 

Comitiva Presidencial cm vlsita ao MéxiM 
co, 1977 (membro). 

Visita do Ministro de Estado das RelaM 
ções l'.xteriorcs a 'l'rinidade- c-. i'obago, 1m 
(membro). 

Reunião da Comissão de Planejamento 
Politico, no quadwdo Memorando de Enten~ 
dimcnl<) Bra~il-ElJA. Wa:<.hington, IW7 (mem
bro). 

lndependConcia do Suriname, Paramaribo, 
1977 (membro da cOmiliva do Ministro da 
Marinha). 

Conferência sobre "PosiçãO do Brasil 
em face da América Setentrional e Cf:iitral", 
1-:SCOia de Guerra NaVal, I'J77n8. 

Conferência sobre -"l'osição do Brasil 
em face da América Central c Setentrional", 
F.sc.."'ia ·sü-pcriõr de Gucmt, 1977n& 

Conferência sobre "Posição do Rrasil 
em face da América Central c Setentrional", 
Escola do Comando c Estado-Maior da AeroM 
náutica, 1978. 

li Reunião da Comiss.ío Mista BrasiiMCa~ 
nadá, 1CJ7g (delegado). 
--- III Reunião de RcpresentantesdaAtivida
de Seguradora dos J•aisc~ da ALALC, Monte
Vid_é_\!. _l97H (chefe). 

XVIII Pcriod(l de ScsOOcs Ordinárias da 
Confcf~ncia das Parlr..--s Contraiú.antes -do 
Tratado de Monlcvidéu~ Montt..-vidéu, 1978 
(subchefe). 

Comitê F.xecutivo Permanente, ALALC, 
Montevidéu, 1978/00JJ (dclegadoMSUplente). 

XIX Período de St.-ssôes Ordinárias da 
C".onferência das Partes Conlratantcs do Tra~ 
tadodc MontevidéU, Montevidéu, 1979(chefe). 

XVU Período de Sessôcs Extraordlnárias 
da Conf<.~rênCia das Partes Contratantes do 
Tratado de Montevidéu, 1979 (delegado). 

XVIll l'eri()do de Sessões I ixti"'dOrdiná
rlas da C.onfcrência das l,artes Contratantes 
do Tratado de M(mtt:..-vid(·u, 1980 (chefe). 

XIX c XX 1'<--riodo de Sessões r'.Xtraordi~ 
nárias da Co:nfer~ncia das Partes ContraianM 
tes do '!'ralado de Montevidt:u, 1980 (delega
do~ 

I e II Reuniões Negociadoras sobre a Re
estrutur.t.ção da t\l.ALC, 1980 (delegado). 

I RcunHh> d.o Cunsdho de MiniStrOS das 
RelaÇtles 1ixtcrilm!:S da AIALC'., 1989 (deleM 
gado). 

Reunüio Intergovernamental para a Assi
natura do Tratado que institui a A8sociação 
LatinoMAmericana de Integração, 1980 (dele
gado). 

I e II Rodadas de Renegociação do PatriM 
mônio Histórico da ~ oom os Países 
Andinos, 1980 (chefe} 

1 Período de Sessões Extraordinárias da 
Conferência de Avaliação e Convergência 

·das Partes Contratantes do Tratado de Mon
tevidéu, Montevidéu, 1981 (delegado). 

II Pedodo de SessOes Bxlraordinárias da 
Conferência de Avaliação e Convergência 
do Tratado de Montevidéu, Bogotá, 1981 (che
fe.) 
- ·Reunião de Delegad.os Governamentais 

. de Alto Nfvel, Buenos Aires, 1981 (subchefe). 
IV e V Reunião da Subcomissão de Ex

pansão Comercial BrasiiMUruguai, 1981. 
IV Rodada de Negociações com os Pa&es 

Andinos, 1981 (chefe). 
lil c V Rodadas_ de Negociações com os 

Pafses Andinos, 1981 (sUbchefe). 
·I e II rodadas de Negociações com ArgeriM 

tina, Chile, México, Paraguai e Uruguai, 
1981 (subchefe~ 

IV e V Perfodo de Sessões Extraordiná
rias da C".onferência da Avaliação e Conver
g~ncias das Partes Contratantes do Tratado 
de Montevidéu, 1982 e 1983 (delegado). 

VI Per{o_do de Sessões F.xtraQrdinárias 
da Conferencia de Avaliação e CorivergênM 
cias das Partes Contratantes do Tratado de 
Montevidéu, 1983 (subchefe). 

Reunião de Peritos Governamentais em 
Preferência tarifária Regional (PTR), da AsM 
sociação LatinoMAmericana de Integração, 
Montevidéu, 1983 (sUbchefe). 

Reunião Negociadora dos Acordos bila
terais com Argentina, Paraguai, Peru e Uru
guai, e de Acordos Comerciais das IndúStria 
Química e de Máquinas, Ferramenta, Monte
vidéu, 1984 (subchefe} 

Reunião de Negociações com Argentina 
e Paragua~ Montevidéu, 1985 (chefe). 

Rodada de Negociações com a Argenti
na, no quadro do Acordo de Alcance Par
cial n° 1, Montevidéu, 1985 (su~chefe, em se
guida chefe). 

Coordenador Brasileiro da publicação 
11Brasil-França. Vinte anos de Cooperação 
(Ciência e Tecnologia)", no âmbito do Proje
to Brasil-França, 1987. 

Medalha Lauro Müller. 
Medalha Almirante Tamandaré. 
Ordem de São Cario~ Oficial, Colômbia. 
Ordem Nacional 11 Al Mérilo11

, Cavaleiro, 
Equador. 

Aguia Azteca, Banda de Segunda aasse, 
México.--

Ordem ''El Sol dei Peru", OficiaL 
Ordem Francisco- de Miranda, Segunda 

Classe, Venezuela. 
O Embaixador Luiz Cláudio Pereira Car

doso se encontra nesta data no o::ercfcio de 
suas funções de lnspetor-Geral Adjunto do 
Serviço Exterior do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações ExteM 
riores, de de1991.-CelinaMariaABsump
çlo do Valle Pereira, Chefe do Departamen~ 
to do Serviço Exterior. 

cXcomisslo.de Redaç~ Exterio
res e Defesa Nacional) 

OFÍCIOS 

DO SR. 1° SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revia§o do SCuado au
tógrafos dos oeguintca projctoo: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 21, DE 1991 -COMPLEMENTAR 
(N° 18lj89-Com:plcmentar, na Casa de 

origem) 
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DiapOe sobre as normas gerais 
para a organizaçllo, o preparo e o 
emprego das Forças Armadas. 

O CongressO Nacíonal decreta: 

CAPÍTULO! 
Disposições Preliminares 

SEÇÃO I 
Destinaçlo c Atribuições 

Art. 1° As ForçaS -Armadas, constituídas 
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáu
tica, são instituições nacionais permanentes 
e regulares, organizadas com base na hierar
quia e na disciplina, sob a autoridade supre
ma do Presidente da Rep6blica e destinam
se ~ defesa da Pátria, ~ garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem 

Parágrafo 6nico. Sem comprometimento 
de sua destinação constitucional, cabe tam
bém às Forças Armadas e cumprimento das 
atribuições subsidiárias explicitadas Desta lei 
complementar. 

SEÇÃO II 
Do Comando Supremo 

Art. 2° O Presidente da República, na 
qualidade de Comandante Supremo das For
ças Armadas, I; assessorado: 

I - no que concerne a estratégia, opera
ções, logística, informações estratégicas e as
suntos administrativos que transcendam ca
da uma das Forças, pelo Estado-Maior das 
Forças Armadas; e 

II - no que concerne ~ política militar, 
pelo Alto Comando das Forças Armadas. 

§ 1° O Estado-Maior das Forças Arma
das, cuja cbefm é exercida por oficial-gene
ral da ativa, do mais alto posto, obedecido 
o critério de rodfzio entre as Forças, terá 
sua organização c atribuiçõeS 6tabclecidas 
pelo Poder Executivo. 

§ Z' O Alto Comando das Forças Arma
das é constituído pelos comandantes superio
res da Marinha, do Exército e da Aeronáuti
ca, pelo Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas e pelos chefes dos Estados-Maiores 
da Armada, do Exército e da Aeronãutica. 

CAPÍTULO II 
Da Organfzaçlo 

Art. go O Poder Executivo organizará a 
Marinha, o Exército e a Aeroná.utica em es
truturas básicas de ministérios, definindo de
nominações, sede ou localizações e atribui
ções dos órgãos que compõem essas estruturas. 

Parágrafo 6nico. O Poder Executivo defi
nirá., ainda, a competência dos ministros mili

' tares para a criação, a denominação, a locali
zação e a definição das atribuições dos de

, mais órgãos que compõem a estrutura de ca
da ministério. 

Art. 4° Os ministros da Marinha, do 'Exér
cito e da Aeronáutica exercem a direção-ge
ral de seus ministérios e são os comandantes 
Superiores da Marinha, do Exército e da Ae
ronáutica. 

Art. 5° Os minístérios- riiilitares dispõem 
de efetivos de pessoal militar e civil fbcados 
em lei e dos meios orgânicos- rieceSsários ao 
cumprimento de sua destinação consEitucio
nal e atribuições subsidiáríiS.: 

Parágrafo único. Constituen:i reserva das 
Forças Armadas o pessoal sujeito a -incorpo
ração, mediante mobilí:i3ção ou convocação, 
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáu~ 
tica, bem como as organizações assim defnii
das, na forma da lei. 

CAPÍTULO III 
Do Preparo 

Art. 6° Para cumprimento da "destinação 
constitucional das Forças Armadas, cabe aos 
ministérios militares o planejamento e a exe
cução do preparo de seus órgãos operativos 
e de apoio. 

Art. 7° O preparo das Forças Armadas 
é orientado pelos seguintes parâmetros básicos: 

I-permanente eficiência operacional sin
gular e nas diferentes modalidades de empre
go interdependentes; 

II -procura da autonomia nacional cres~ 
cente, através da contínua nacionalização 
de seus meios, nela incluídas pesquisa e de
senvolvimento e o estímulo à indústria nacio
nal;· 

III-correta utilização do potencial na cio~ 
na!, mediante mobilização criteriOsamente 
planejada. 

CAPÍTULO IV 
Do Eiriprigo-

Art. 8° O emprego das Forças Armada~ 
na defesa da Pátria, dos poderes. constitucio
nais, da lei e da ordem, é da responsabilida
de do Presidente da Repliblica, que o deter
minará aos respectivos ministros militares. 

§ 1° Comp_ete_ ao P:residente da Rep6bli
ca a decisão do emprego das Forças Arma
das, por sua iniciativa própria ou_ em atendi
mento a pedido manifestado por qualquer 
dos poderes constitucionais, através do Presi
dente do Supremo Tribunal Federal ou do 
Presidente do Senado Federal ou do Presi
dente da Câmara dos Deputados, no âmbito 
de suas respectivas áreas. 

§ 2° A atuação dils Forças Armadas ocor
rerá de acordo com as diretrizes do Presiden
te da República, após esgotados os insEru
mentos destinados à preservação da ordem 
ptiblica e da incolumidade das pessoas e do 
património, relacionados no art. 144 da Cons
tituição FederaL 

CAPÍTIJLO V 
Das Disposições Complementares 

Arf. 90 Cabeill ~ Forças Ann"ãdas as se-
guintes atribuições subsidiárias: 

I - como atribuição geral: cooperar com 
o desenvoolvimento nacional e a defeSa civil; 

II- como atribuições particulares da Ma
rinha: 

a) orientar e controlar a Marinha Mer
cante e suas atividades correlatas, no que in
teressa à defesa nacional; 

b) prover a segurança da navegação aqua-
viária; · - - - · 

c) contribuir para a formulação e COndu
ção de polfticas nacionais que digam respei
to ao mar; e. 

d) implementar e fiscalizar o cumprimen
to de leis e regulamentos; no mar e águas in
teriores; e 

-m- =- como atribuições particulares da 
Aeronáutica: -- -

a) orientar, coordenar e controlar as ati
vídades de Aviação Civil; 

b) prover a segurança da navegação áerea; 
c) contribuir para a formulação e condu

ção da Política Aeroespacial Nacional; 
d) estabelecer, equipar e operar, direta

mente ou mediante concessão, a infra-estrutu
ra aeroespacial; e 

e) operar o co-rreio Aéreo Nacional. 
Art. 10. Esta lei complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 

, - - Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N" 695, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do § 1° do art. 64 da Consti~ 
tuição Federal, tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos 
S~b-ores Ministros de Estado da Marinha, 
Exército e Aeronáutica e Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas, o anexo proje
to de lei complementar que "Dispõe sobre 
as normas gerais para a organização, o pre
paro e o emprego das Forças Armadas". 

Brasllia, 24 de outubro de 1989. - José 
Samcy. 

ESPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 3.072/SCl, 
DE 5 DE OUTUBRO DE 1989, DOS SE
NHORES MINISTROS DE ESTADO 
DA MARINHA, EXÉRCITO, AERONÁU
TICA E CHEFE DO ESTADà-MAIOR 
DAS FORÇAS ARMADAS. 

Excelent!Ssimo Sehhor Presidente da Re
pliblica: 

1. ~ Constituição Federal reza em seu 
art 142 que as Forçar Armadas, constituídas 
pela Marinha, Exército e Aeronáutica, terão 
a sua organização, preparo e emprego regulaM 
dos por normas gerais, estabelecidas em lei 
complementar. 

2 O Emfa, em conseqüência, elaborou, -
no ambito da Comissão Interforças de Esta
dos e Legislação das Forças Armadas (CIEL
FA), um texto básico-da t~ _sobre o qual as 
forças singulares se pronunciaram A contri
buição de cada força singular possibilitou a 

_redação de um tecto fina~ que catalisa o pen
samento das Forças Armadas sobre tão im
eorta~nte questão, recebendo a aprovação 
do Conselho de Chefes do Estado-Maior 
(CONCEM). 

3. Assim, Senhor Presidente, temos a hon
rn de submeter ~ :elevada con-sideração de 
Vossa Excelência o projeto de lei comple
mentar que "Dispõe sobre as normis gerais 
para a organização, o preparo~e o emprego 
das Forças Armadas". .. 
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Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os 
protestos de nosso mais profundo respeito. 
- Almirante-de'-Esquadra Henrique Sabóia, 
Ministro de Estado da Marinha- General
de-Exército Leônidas Pires Gonçalves, Mi
nistro de Estado do Exército - Tenente-Bri
gadeiro.Qo-Ar Octávio J11lio Moreira Lima, 
Minist:i:"o de Estado da Aeronáutica - Almi

rante-de-Esquadra Valbert Ilsieux Medei
ros de Figueiredo, Ministro de Estado Che
fe do Estado-Maior das Forças Armadas. 

(Às Comissão de Relações &teriores e 
Defesa Nacional.) 

PROmTO DE LEI DA CÂMARA 
N° 22, DE 1991 

(N"4.785/90, na C!mara doo Deputados) 

Cria a Área de Livre Comércio 
de Guajará-Mirim, no Estado de 
RondOnia, e dá outras provid!ncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ltJ Fica criada, no Munlcfpio de Gua

jará-Mirim. Estado de Rondônia, uma área 
de livre comércio de importação e exporta
ção, sob regime fiscal ~pedal. com a finali
dade de promover o desenvolvimento das re
giões fronteiriças do ex. tremo noroeste daque
le estado e com o objetívo de incrementar 
as relações bilaterais com os pa!M!s vi1.inhos1 

segundo a política de intcgr&ção lalino-amc
ricana. 

Art. 2.o O Poder Executivo fará demarcar, 
na margem direita do Rio Mamorc, uma 
área contínua com a superHcic de ti.2,50kml, 
envolvendo, inclusive, o perímetro urbano 
da cida~c de Guajará-Mirim. onde será insta
lada a Arca de Livre Comcrcio ck.· Gu.'ljará
Mirim - ALCGM, incluindo locais próprios 
para entrepostamento de mcrcadomt:. a se
rem nacionalizadas ou reexportadas. 

Parágrafo único. Considera-se integran
te da ALCGM toda a sua superf(cic territo
rial, observadas as dÍ:5posições dos tratados 
e das convenções internacionais. 

Art. 3" A:. mercadorias estrangeiras ou 
nacionais enviadas à AI.CGM serã<> obrigato
riamente destinadas a empresa autorizada a 
operar nessa área. 

Art. 4° A entrada de mercadorias estran
geiras na ALCGM far-se-á com a suspensão 
do Imposto de Importação e do lmpo!:>to so
bre Produtos Industrializados, que será con
vertida em isenção, quando as mercadorias 
forem destinadas a: 

I- consumo e venda interna na ALCGM; 
II - beneficiament~ no território da 

ALCGM, quando se tratar de pescado, recur
sos minerais e matérias-primas. de origem 
agrícola ou norestal; 

III - agricultura e piscicultura; 
IV - instalação e operação de turismo e 

serviços de qualquer natureza; 
V - estocagem para comercialização no 

mercado externo; 
VI - atividades. de construção e reparos 

navais; e 

VII -quando se tratar de bagagem acom
panhada de viajantes, observados os _!imites 
fixados pelo Poder lixccutivo, por intermédio 
da _Secretaria da Receita l •"cdcral. 

§ 1° As demais mercadorias estrangeiras. 
inclusive as ·umiüdas como partes, peças 
ou insu.nlo"s· de prõüutm. indus.tl"ializadu:. na 
ALCGM, go1.arão da suspensão dos tributos 
refcridqs neste ar~igo, mas estarão sujeitas 
a tributação no momento de sua internação. 

§ 2'-' Não se aplica o regime fiscal prc...-vis-
to neste art_igo a: 

a) armas c munições de qualquer natureza; 
b) automóvcb. de passageiros; 
c) bcn& finais de infonnãtica; 
d) bebida_$ aiCQ<)licas; 
e) perrumes; 
l)fumo e seus derivados. 
Art. 5° A compra de mercadorias estran

geiras armazenadas na Al.CGM por empre
sas estabeleddas em qualquer outro ponto 
de território nacional é considerada, para 
eleitoS admtmstfalivos c tis.cab.:, com() impor
tação normal. 

'-Art. 6° A. venda de mercadorias nacio
- nais ou nacionalizadas. efctuada por empre
sas Cliotabclccidaa::. h)ra da AI .COM, para cm
presas ali sOOiadas, ê cquipar.tda à exportação. 

Art. 7'-' O P~)der I.:Xccuti..-o regulamenta
rá a aplicação de regimes aduaneiros· espe
ciais para as mercadorias cstmngciras desti
nada!) a AI.COM, bem como para as merca
dona::. Llcla prm.'l;~d~o.•ntc:s. 

Art. 8'-' O Bana, Central do Rrasíl norma
lizará os procedimentOs cambiais aplicáveis 
às operações d<i. _J\.J .CQM, criando mecanis
mos que favorcçam_seu comércio e<tcrior. 

ArL 'l'-' O_limil~- glob<tl para as importa
ções atravês da ~I.CGM será estabelecido, 
anuahnentc, pelo PQder Executivo, no mes
mo ato etri quC ·o ftzer pára as demais áreas 
de livre conlércio. 

§ 1° ~~fiXado cm US$15,óoo;OOO.OO (quin
ze milhões de dOtares dO!>- listados Unidos 
da América), para o exercício de 1990, o li
mite global das importações a serem realiza
das através da Al.CGM. 

§ 2° _A cri_tério do Poder F.xecutivo, pode
rão ser exclufdas do limite global as import.a
ções de produtos pela ALCGM, destinados 
exclusivamente à reexportação, vedada a re
messa das divisas <Xlri_cspondentes e observa
dos, quando reexportado~ tais produtos, to
dos os procedimentos legais aplidveis às ex
portações bruilciru~ 

Art. 10. O Poder f"'XeCUtivo determinará, 
mediante d{..'Cretu, a vinculação da ALCGM 
e a sua administração será ç.cercida por um 
Conselho_ Admini~->trativg composto de 2 
(dois) representantes do Governo Federal e 
1 (um) representante de cada um dos seguin
tes órgãos: Governo do Eslado de Rondônia, 
Superintendência da Zona Franca de Ma
naus -SlJFRAMA, Federação das Associa
ções Comerciais do Estado_ de RondOnia -
CACEI{, Federação das Indústrias do F..sta
do de Rondônia - FII ~R01 Federação do Co
mércio do t-:stado de Rundünia - FRCOM 
e Prefeitura Municipal de Guajará-Mírim, 

sendo o Presidente do referido Conselho no
emado pelo Presidente da l{epública. 

Parágrafo único. O l•odcr l!.xecutivo pro
moverá a estruturação c a instalaç-:io do Con
selho Administralivo da AI.<XiM c aprova
rá o seu Regimento Interno. 

Art. 11. A receita bruta da ALCGM se
rá panrcialmente aplicada em educação, sa
óde c saneamento, cm proveito das comuni
dades mais carentes <.la zona fronteiriça do 
f<:Stado de Kondônia, nos termos do que dis
puser o regulamento desta lei. 

Art. 12 A Secretaria. da Receita Fe~l 
ex.ercerá a vigilância na ârea da AJ.CGM e 
a repressão ao contrabando e ao descaminho, 
sem prejuízo da competência do Departamen
to de POlícia Federal. 

Parágrafo únicO. o Poder r'.Xecutivo deve
rá assegurar C>S recursos materiais e huma
nos necessários aos serviços de fiscalização 
e controle aduaneiro::. da AI .. CGM. 

Art. 13. A~ isenções e benefícios da 
ALCOM serão mantidos durante 25 (vinte 
e cinco) anos. 

ArL t4. f<:Sta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. . 

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

MENSAGEM N° 219, DR 1990 

F.xcelcntfssimos Senhores Membros do 
Congresso_Nacional: 

Nos tennos do art. 61 da C.onstituição 
Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da deliberação de Vt)SSaS.I!.xcclências, acom
panhado de I.:Xposição de Motivos dos Senho
res Ministros de E.stado do Interior, Chefe 
do Gabinete Militar da Presidência da Repó:
blica e S{..'Cretário-Gcral da Secretaria de As
sessoramênlO da Defesa Nacional, o anexo 
projeto de lei que "cria a Arca de LivreCo
mércio d\~ Guajaní-_Mirim. no listado de Ron
dónía, c llã outras prm·idênda~11• 

llrasilia, 12 de março de 1990. -Jo&E.Sar
ney. 

E.M. lnterministerlal n° 41 
Em 9 de março de 1990 

F.xcelentiSsimo Senhor Presidente da Re
páblica, 

Em conformidade com os termos da Ex
pbsição de Motivos. Interministerial no 23, 
de 25 de janeiro de 1990, aprovada por Vos
sa Excelência, o Grupo de Trabalho concluiu 
os estudos para a criação de uma área de li
vre comércio em Guajará.-Mirim, no Estado 
de Rondônia. 

2 O Município de Guajará-Mirim tem ca
racterísticas adequadas ao estabelecimento 
de uma área de livre comércio que irá incre
mentar as práticas comerciais modernas e 
outras atividades relacionadas, induzindo a 
instalação de uma infra-estrutura mercado ló
gica, com vistas h inserção da região no con
texto do comêrcio exterior brasileiro. 

3- Dentre outras atividades qUe Serlo de
senvolvidas, introduzindo práticas mais avan
çadas, destacamos as de turismo, produção 
artesanal, beneficiamento de produtos. de ori
gem silvo-edrativlstas e de prestação de ser-
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viços. obedecendo aos pressupostos de con
servação do meio ambiente, conforme o que 
foi estabelecido através do Zoneamento Só
cio-Econõmico e Ecológico do Estado, insti
tuído pelo Decreto-Lei n° 3.782, de 14 de ju
nho de 1988. 

4. A criação da área de livre comércio 
consolidará um corredor de exportação e 
abastecimento do noroeste do Brasil, pela 
hidrovia do rio Madeira e malha rodoviária 
das BR 425/364, promovendo o desenvolvi
mento das regiões fronteiriças e incrementan
do as relações bilaterais com os países vizinhos. 

5. Levando em consideração os estudos 
realizados, temos a honra de submeter, à. su
perior consideração de Vossa F.xcelencia o 
incluso anteprojeto de lei, criando a Área 
de Livre Comércio de Guajará-Mirim. 

6. Aproveitamos a opOrtunidade para re
novar a Vossa Excelência os protestos de 
nosso mais profundo respeito. - João Alves 
Filho, Ministro do Interior - Gen. Div. Ru
bena Bayma Denya, Ministro Chefe- do Ga
binete Militare Secretário-Geral da Saden/PR. 

(À Comissão de Relações F..xterio
res e Defesa· Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 66, DE 1991 

(N° 304190, na CAmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per
missão il Sociedade Rádio FM Pé 
de Cedro Ltda. para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, sCIViÇO" de radiodi
fuslo sonora cm freqü!ncía modula
da, na cidade de Coxim, Estado de 
Mato Grosso do SuL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 
permissão à Sociedade Rádio FM Pé de Ce
dro Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de C.oxim, Estado de . 
Mato Grosso do Su~ a que se refere a Porta
ria n° 41, de 20 de fevereiro de 1990, do Mi
nistro de Estado das Comunicações. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 164, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, o ato 
constante da Portaria n° 41, de 20 de feverei
ro de 1990, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 21 de fevereJro de 1990, que 
ttoutorga permissão à Sociedade Rádio FM 
Pé de Cedro Ltda. para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direi_to de e:teclusivi
dade, seiViço de radiodifusão sonora em fre-

qüência modulada, na cidade de Cox:im, Esta
do do Mato Grosso do Sul". 

BrasOia, Sdemarçode 1990.-J~Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 71/90, DE 
<1 DE FEVEREIRO DE 1990, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: 
De conformidade com as atribuições le
gais e regulamentares cometidas a este 
ministério, determinei a publicação do 
Edital n° 99/89, com vistas à implantação 
de uma estação de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada, na cidade de 
Coxim. Estado do Mato Gfõsso- do SuL 

· 2 No prazo estabel_ecido pela lei, acorre
ram as seguintes entidades: 
Sociedade Rádio FM de Pé de C'.edro 
Ltda., e Rádio Piracema FM Stéreo Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos cóiripetentes deste ministério; as· con
clusões foram no sentido de que, sob os 
aspectos técniCo e jurídico, as entidades 
proponentes satisftzeram às exigências 
do edital e aos requisitos da legislação 
especffica de radiodirusão. 
4. Nessas condições, à vista das entidades 
que se habilitaram (quadro anexo)~ exe
cução do serviço objeto do edital, tenho 
a honra de encaminhar o assunto à eleva
da consideração de Vossa Fxceiência, en
carecendo se digne de enviar ao Congres
so Nacional a anexa portaria de permis
são. O ato de outorga somente virá a pro
duzir seus efeitos legais após deliberação 
do Congresso Nacional~ na forma do § 
3°, do art. 221, da Constituição. 
Renovo a Vossa 1-"..xcele!:ncia meus protes
tos do mais profundo respeito.- Antônio 
arlos Magalhães. 

PORTARIA N" 41, 
DE 20 DE FEVEREIRO Dfl1990 

0-Miilistio de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe conferem 
o art. 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de 
maio de 1972, e o art. 32 do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, com a 
redação dada pelo Decreto n° 88.067, de 
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista 
o que consta do Processo MC n° 
29.000:0066.21,189-38, (Edital 0° 99/89~ re
solve: 
I - outorgar pennissão à Sociedade Rá
dio FM Pé de Cedro Ltda.para explorar, 
pelo prazo-de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em rreqüência modulada, na Cida
de de COlCim, Estado do Mato Grosso 
do Sul; 
II- a permissão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqUentes, regulamenlos e 
obrigações assumidas pela outorgada em 
sua proposta; 
III -:- esta permissão somente produzirá 
efeitos legaís após deliberação do Congres-

so Nacional, na forma do arl. 223, § 3°, 
da Constituição; 
IV- esta portaria entra em vigor na da
ta de sua publicação. - António Carlos 
Magalh1ea. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°6(, DE 1991 

(NO 320190, na Clmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova, de acor
do com o § 3° do art. 33 da Lei D0 

4.117, de Z1 de agosto de 1962, por 
10 (dez) anos, a partir de 2S de outu
bro de 1989, a permissão outorgada 
ll TV Eldorado Catarinensc Ltda., 
atrav6s da Portaria n° 836, de 19 de 
outubro de 1979, para explorar, na 
cidade de Crici6ma, Estado de San
ta Catarina, serviço de radiodifusão 
sonora em freqOéncia modulada. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1° Fica aprovado o ato que renova, 

de acordo com o § 3° do art. 33 da Lei n° 
4.117, do 27 de agosto de 1962, por 10 (dC7.) 
anos, a permissão outorgada à 'IV Eldora
do Ltda., através da Portaria n° &.16, de 19 
de outubro de 1979, para explorar, na cida
de de Cliciúma, Estado de Santa Catarina, 
senriço de radiodirusão sonora em frcqüôn
cia modulada, a que se refere a Portaria n" 
1, de 2 de janeiro de 19'JO, do MimMru_ de 
Estado das C.omunicações. 

Arl. 2° Este decreto legislativo entra cm 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 46, DR 1990 

Excelentíssimos senhores membros do 
Congresso Nacional: 

Nos tennos do art. 49, inciso XII. combi
nado com o § 1° do art 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações. o ato 
constante da Portaria n° 1, de 2 de janeiro 
de 1990, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 4 de janeiro de 1990, que "reno
va de acordo com o art. 33, § 3°, da ~ n° 
4.117, de Zl de agosto de 1962, por 10 (dez) 
anos, a partir de 25 de outubro de 1989, a 
pennissão outorgada à "IV Eldorado Catari
nense Ltda., atrav6s da Portaria n'1 836, de 
19 de outubro de 1979. para explorar, na ci
dade de Criciúma, Estado de Santa Catari
na, serviço de radiodifusão sonora em rreqüên
cia modulada". 

BrasOia, 13 de fevereiro de 1990. JosE: 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DR MOTIVOS N" 6/90, 
DE 4 DR JANEIRO Dh 1990, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES 

F..xcelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, 

Tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o proces-
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so de renovação de outorga requerido pela 
TV Eldorado Ca1arincnse l..tda., executamc 
do serviço de radiodifusão sOD.ora em freqüên ~ 
cia modulada, na cidade de Criciúma. !~la
do de Santa Catarina. 

2 Os órgãos competentes deste Ministé
rio manifestaram-se sobre o pedido, achan
do.-o regularmente instruído e obedecidos 
os requisitos legais e técnicos atincntes ao 
procedimento renovatório, o que me levou 
a deferir o requerido. 

3. A este propósito, esclareço, que em vír
tude do disposto no art. 223, parágrafo ter
ceiro, da Constituição, o ato renova tório so
mente virá a produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso, a quem enca
reço Vo::.sa l'.xcclência se digne dc.cncami
nhai" a anc:x:a portaria. 

Renovo a Vossa f!xccl~ncia meus protes
tos do mais proftindo rc!.pcíto. - AntOnio 
Carlos Magalhães. 

POin',\RIA N" 001 
DE 2 DI~ Jt\NI ·IRO DE 1990 

O Ministro de Estado d:ls Comunicações, 
usando das alr!buu;úcs que lht• confere o art. 
1", do Decreto n') 70.56H, de (g de maio de 
1972 e nos termos d<l <Jrl. ou il<.-ril Il, do De
creto n" ij~W6o, de l.o de Janeiro de 1983, e 
tendo t~m vista o que cun~ta do l'rocesso n° 
2t) 1 OO.OOUS I0/~9. r<."soJve: 

I - H.enovar. de acordo com o art. 33, § 
:><>.da l.ci n'-' 4.117, de '27 de agos10 de 1962 
por 10 (dez} anos. a partir de 25 de outubro 
de 1%9, a pcrmts~iio outorgada a 'IV hldora
do Catarincnse I .tda .. 3tm\'CS da Portãda ri0 

836, de IY de outubro dl' l'J79, para explorar 
na cidade d<." Criciúrrut, t~Mado de Santa Cata
rina, serviço de nu.hodifu!-l.ão sünora cm fre
qUência modulada. 

II - A execução do serviço de radiodifu
são, cuja outorga(· rentwada por esta Porta
ria, reger-se-a pdo Cúdtgc> BnaSJ!ciro de Te
lecomunicações. j(.•is subscqüentes e seus re
gulamentos. 

III - A permissão ora renovada somente 
produ?irá t:fdtm. lcguis após deliberação do 
Congres.<;o Nadonal. na h>rrml do parágrafo 
terceiro. do art. 2.lJ. dn ( ·onstituição. 

IV- l!sta Portaria entra em vigor na da
ta de sua publie:1çiw. - António Carlos Ma
galb.§es. 

(À Comiss.'iO de RduC':u;ifo) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 68, DE 1991 

(N° 332190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova, a par
tir de 15 de janeiro de 1989, a cem~ 
cessão outorgada à Rádio Uder do 
Vale Ltd.a., para explorar serviço 
de radiodifusão soD.Orii;- Dã--cidade 
de Herval D'Ocste, Estado de San
ta Catarina. 

O Congresso Nacional decreta, 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refe

re o Decreto n"' 'fi.699. dc 27 de abril de 
1989, que renova por 10 (de'!.) anos a conces
são outorgada a R:idio l.idt•r do Vale Uda., 

para explorar scrvi\u de radiodifusão sono
ra cm (lnd(.' media, na c1lladc de Hcrval IYO
cstc~ Estado de Santa ('atarina. 

Art. 2'-' r..ste decrel'lto legislativo entra 
em vigor na data de su'ã jmblicação. 

MRNSAGEM N° 265, de 1989 

F.xcclent(o;simos senhores membros -do 
C"..ongresso ~aé!Onal: · . . . _ · _ 

N(>S termos do art. 49. incíso XII, combi
nado com § l') do al}.igo 22.\ da C~>nstituiçãO 
Federal. tenho a honra Jc !.ubmcter à apre
ciação--do Congn~sü Nuci(mal, acompanha
do de Exposição d(' MtliiVU!> do Senhor Mi
nistro de F~tado das Comunicações., o ato 
que nrenova a concess:ío oulorgada à Rádio 
Líder do Vale Llda .. para explorar seiViço 
de radiodifusão ~onora cm onda média, na 
cidade I lcrval D'OC'stc. Hstado de Santa Ca
tarina, constante do Decreto n° '17.699, de 
27 de abril de 19X9. publicadc> no Diário Ofi
cial da União do Jia subscqüenle. 

Brasília, 16 de junho de 1989.- José Sar-
ney. 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS NO 
026~J-GP, DE ·2,4 DI~ ABRIL DE. 1989, 
DO SENIIOR MINIS'IRO DE ESTA· 
DO DAS CUMllNICAÇÕES. 

f'.Xccl<'ntís~imo SC'nhor Presidente da Re-
piiblica, 

T,.;-nho a honra de submeter ~ elevada 
C(>O!.ÍI.krt~çihl d~· Vos. ... a .1·.xcdênt:1a o pmces

- !'lO dt~ 'iéiluvaijti) dt.~ ()Utuq~a rc~JUcrida pela 
Radio !Jdi.,'1' rJo \'alt.: I tUa., c>wcutantc do 
serviço de radiodifusão sonora cm onda m6-
dia, na Cidade de Jlerval l_)_'_()c~~oh::, l'.stado 
de Santa Ca_tariqa. 

2 Os órgãOS competentes deste Ministé
rio, manifestaram-se sobrc_o pedido, achan
do-o regularmente instruído, obedecidos os 
requisitos legais c técnicos atinentes ao pro
cedimento renovatório. 

3. Diante do exposto, tenho a honra de 
submeter a Vossa F.xcelc~ncia o anexo proje
to de decreto consubstanciando a medida. 

4. Bsclareço que o alo de renovação so
mente virá a produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, 
na rorma do parágrafo ·terCeiro, do art. 223, 
da Constituição. -

Renova a Vossa F..xcelência meus protes
tos do mais profundo respeito. - AntOnio 
Carlos Magalhfies. 

DECRETO NO 97.699 
DE 27 DE ABRIL DE 1989 

Renova a concessão outorgada à Rádio 
Líder do Vale Uda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onde média, na 
cidade de Hcrval D'Oeste. Estado de Santa 
Catarina. 

O Presidente da Reptlblica, usando das 
atribuições que lhe confere o arL 84, item 
IV, da Constituição, e nos termos do art. 6", 
item I, do Decreto n° 88.066, de 2ó de janei
ro de 1983, e tendo em vista o que consta 
do Processo MC n° 29106.000663188, decreta: 

Art. 1° Fica de acordo com o art. 33, § 
3°, da Lei n° 4.117, de Z1 de agosto de 1962. 
renovada por 10 (dez) anos, a partir de 15 
de janeiro de 1989, a Cõncessão da Rádio 
Uder .do Vale Ltda., outorgada através do 
Decreto n° 82642, de 14 de novembro de 
1978, para explorar, na cidade de HervalD'O
este, Estado de Santa Catarina, sem direito 
de ei'chiSMd3de. serviÇO de radiodifusão so
nora em onda média. 

Parágrafo único. A execução do serviço 
de radiodifusão, cuja outorga é renovado 
por este decreto, reger-se~ pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicações., leis subseqUen
tes e seus regulamentos e, comulativamcnte, 
pelas cláusulas aprovadas através do Decre
to n"' 88.066, de 26 ae- jãReiro· de 1983, 8s 
quais a entidade aderiu previamente. 

Art. i 0 A concessão ora renovada somen
te produzirá efeitos legãis após· deliberação 
do Congresso Nacional na forma do parágra
fo terceiro, do arL 22~. da C.onstituição. 

ArL 3° Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

BrasRia-DF, 27 de abril de 1989; tOSO da 
Independência e 101o- dã RepíibliCa. -" JO
SÉ SARNEY _ Antooio Carlos Magalhães. 

(À Comisslo de F..ducação) 

PROmTo DE DECRETO LEGISLA
TIVO W69, OF.1991 

(N" 336/90, na CAmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga per
missão h Fundação Cultural Riogran

- densc para e:x:plorar serviço de radio
difusão sonora na cidade de. Vacaria, 
Estado do Rio Grande do SuL 

0- Congresso- Nacional decreta; 
Art.l°Fica aprovado o ato a que se refe

re a Portaria n° 108, de 9 de março de 1990, 
do Ministro de Estado das Comunicações, 
que outorgã permissão à Fuhdação Cultuial 
Riograndense para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cin modulada, na cidade de Vacaria, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Excelentíssimos senhores membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art 49, inciso XII, combi
nado com o§ 1° do arL 223; da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter :à apre
ciação do Corigre8sõ Nacional, aconipaDila
do de Exposição de Motivos do senhor Mi- . 
nistro de Estado das Comunicações, o ato 
constante da Portaria n° 108, de 9 de março 
de 1990, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 13 de março de 1990; que "ou
torga permissão à Fundação Cultural Riogran
dense, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüencia modu
lada, na cidade de Vacaria, Estado do Rio 
Grande do Sul" 

Brasília, 14demarçode 1990.JoséSamcy. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 171/90, 
DE 12 DE MARÇO DE 1990, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, 

De conformidade com as atribuições le
gais e regulamentares cometidas a _este Mi
nistério determinei a publicação do Edital 
n° 123/89, com vistas~ implantação de uma 
estação de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Vacaria, Esta
do do Rio Grande do Sul. 

2 No prazo estabelecido pela lei, acorre
ram as seguintes entidades: 

Fundação Cultural Riograndense 
Sociedade Rádio Nativa do Rio Grande 

do Sul Ltda. e 
Rádio Nordeste FM Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos ór

gãos competentes deste Ministério, as con
clusões foram no sentido de que, sob os 
aspectos técnico e jurídico, as entidades 
proponentes satisfiZeram ~s exigências do 
edital e aos requisitos da legislação especí
fica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, ~vista das entidades 
que se habilitaram (quadro anexo)~ execu
ção do serviço objeto do edital, tenho a 
honra de encaminhar o assunto à elevada 
consideração de Vossa Excelência, encare
cendo se digne de enviar ao Congresso Na
cional a ane<a portaria de permissão. O 
ato de outorga virá a produzir seus efeitos 
legais após deliberação do Congresso Na
cional, na forma do § 2° do art: 223, da 
Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protes
tos de mais profundo respeito. - Antônio 
Carlos Magalhães. 

PORTARIA N° liJS, 

DE 9 DR MARÇO DE 1990 

O Ministro de EStado-das Comunicações, 
usanoo das atribuições _que lhe conferem 
o art. 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de 
maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento 
dos Serviço de Raiodi_fu_sã_o, com a redação 
dada pelo Decreto n° 88.0_67, de 26 de ja
neiro de 1983, e tendo em vista o que cons
ta do Processo MC n° 29000.007560/89. (E
dital n° 123/89), resolve: 
I- Outorgar permissão~ Fundação Cultu

ral Riograndense, para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito-de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Vacaria, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

II - -A permissão ora outorgada reger
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes, regulamentos e 
obrigações assumidas para outorga em sua 
proposta. _ _ _ 

III - Esta permissão somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma do art. 223, § 3° da 
Constituição. -

IV- Esta portaria entra em vigor na da
ta de sua publicação. - AntOnio cartas 
Magalhlíes. 

(À Comissão de Educação) 

PARECERES 
PARECER N°69, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos EcooOmicos, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 17, 
1991, (n° so.r,J.91., na Caaa de origem), que 
''institui isençlo do Imposto Sobre Produ
toa Industrializados _ IPI e depreciação 
acelerada para máquinas, equipamentos e 
dá outras providências". 

Relator: Senador José Eduardo 
0- projeto de lei sob exame, de iniciativa 

do Presidente da Reptíblica, estabelece isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos- JPJ, para máquinas e equipamentos no
vos até 31 de março de 1993, e institui a de
preciaÇlo acelerada especial para essas má
quinas e equipamentos incorporados ao ati
vo do adquirente até 31 de dezembro de 1993. 

Os dois instrumentos visam~ viabilização 
do Programa de Competitividade Industrial 
lançado pelo Governo. A isenção do IPI ob~ 
jetiva baretear os instrumentos de produção, 
estimulando e viabilizando economicamente 
a modernização do parque industrial do Pa~ 
ís, de sorte a integrá-lo competitivamente 
no mercado mundial, na busca de novos pa
drões de qualidade e produtividade como 
atualmente a eletrOnica e a informática per~ 
meiam toda a atividade moderna, certamen
te serão alvos de cuidadO especial do progra~ 
ma, assim como a robótica. Deve-se notar 
que o favor fiScal vale também para os pro
dutos importados, os quais têm alfquota de 
lPI idêntica à dos produtos fabricados. no Pafs. 

A faculdade de depreciação acelerada vi
sa a dar maior lucratividade ~s empresas e 
portanto, atrair investimentos nacionais e es
trangeiros. 

-Como se sabe, os incentivos deque_se tra~ 
ta são tradicionalmente usados em nosso Pa~ 
fs; os atuais diferem apenas parcialmente 
dos projetes anteriores. 

A manutenção do crédito do IPJ para os 
produtores de máquinas e demais produtos 
isentos tem efeitos ben~ficos sobre todo o 
sistema produtivo, pois, de um lado, age co~ 
mo elemento redutor do preço desses produ
tos e, de outro, aumenta a lucratívídade das 
empresas produtoras de bens de capital, atrain
do __ novos investimentos ao s_etor. 

-Nã Ccasa iniciadora, o projeto recebeu 
emendas que foram a ele incorporadas sob 
a forma de substitutivo, pouco alterando sua 
redação original. -

No âmbito do_ Senado foram apresenta
das 14 emendas ao projeto __ de lei sob análi
se, as quais passamos a analisar. 

Emenda n° 1, do Senador Mansueto de 
Lavor, alterando o artigo 1° com o fim de 
dHatar o prazo de vigência do incentivo até 

_ 199_8, para as chamadas regiões pobres do 
Pafs. Pela rejeição. Será mais prudente, se 
for·o caso, prolongar-se isenção, após avalia
çã-o· dos resultados obtidos com a concessão 
do favor até 199'3. 

Emendas nos 2 e 5, do Senador Cid Sa~ 
bóia de Canralho, n° 9, do Senador Divaldo 
Suruagy, e n° 11, do Senador Beni Veras, in~ 
cluindo dispositivo objetivando a descentrali
zação da ind(lstria brasileira, atiavésda insta~ 
lação ou consolidação de pólos industriais 
nas chamadas regiões pobers do País. Pela 
rejeiçãó~-o incentívo previsto no projeto des~ 
tina-se à competitividade industrial, que de
ve ser exercida em condições de isonomia 
As regiões citadas já dispõem de outros ins
trumentos de desenvolvimento regional co~ 
mo os fundos constitucionais e outros incen
tivos. 

Emendas nos 3 e 6, do Senador Cid Sa
bóia de Canralho o0 10, do Senador Dival
do Suruagy e n° 12, do Senador Beni V eras, 
preconizando ressarcimento pela União aos 
fundos de participação e fundos constitucio
nais, devido ~ diminuição- de s_eus recursos 
com a isenção do IPI prevista no projeto, 
por ser o imposto um dos componentes da
queles fundos. Pela rejeição. A diminuição 
inicial do IPI será compensada com o aumen
to da produção de bens finais, prevendo-se 
rápido restabelecimento da arrecadação da
quele tributo. 

Emendas n° 4, do senador Levy Dias, n° 
7, do Senador Nelson Carneiro e n° 13, do 
senadoi" Mauricio Corrêa, incluindo detC:rmi~ 
nados produtos na lista de isenções. Pela re
jeição. A lista de! produtos será objetivo de 
decreto do Poder Executivo, que deve_ ter 
as informações e os dados necessários e ade
quados à elaboração da lista. 

Emenda n° 8, do Senador Divaldo su.ruagy, 
determinando que o Poder Executivo subme
ta ao Congresso Nacional a lista dos bens 
que farão jus ao benefício. Pela rejeição. 
Em parte já atendida pelo substitutivo da 
Câmara. A fixação da lista em texto de lei 
não é boa técnica, de vez que a torna ex~
sivamente r1gida. 

Emenda n° 14, do Senador Coutinho Jor
ge, estabelecendo fator de multiplicação dife
renciado para a depreciação aCelerada, quan
do os empreendirilentos se localizarem em 
regiões pobres. Pela rejeição. A natureza 
da proposta contida no projeto exige isorio~ 
mia para os seu sucesso. As regiões citadas 
já dispõem de incentivos especiais. 

Examinado sob o aspecto constitucional, 
verifica-se que o prOjeto atende aos precei
tos contidos na Carta Fund~ental, especial
mente aos ditames dos artigos 24, 48 e 61. 
Igualmente, sob ó aspecto jurf~ico, não_ 4á 
reparos a serem feitos, assim como quárito 
~ redução oferecida pela Casa Oiniciadora, 
com relação à técnica legislativa. -

Quanto ao mérito, não podemos deixar 
de reconhecer que essas medidas, além de 
já terem provado no passado serem instru~ 
mentes adequados ~ promoção industrial do 
pa~ com mais razão nesse momento em que 
o Governo se empenha em levar adiante o 
seu programa de competitividade industrial, 
de capacitação tecnológiCa- e de absorção 
de modernas tecnologias de ponta. 

O incentivo, num primeiro momento, re~ 
presenta diminuição do flux_o de receita, não 



Maio de 1991 DIÁRIO DO ('ONGRFSSO NACIONAL (Scção II) Sábado 4 2025 

só para a União, como para os estados e mu
nicípio~ dada a participação destes na arreca
dação do IPI e do Imposto de Renda. Mas 
representa, também, uma espécie de investi
mento para o próprio Governo, na medida 
em que a arrecadação desses tributos certa
mente aumentará, à medida que os investi
mentos industriais cresCerem. -

Diante do ccposto, manifestamo-nos favo
ravelmente à aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n° 17, de 1991, pela rejeição das 
emendas a ele oferecidas. 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1991. -
Raimundo Lira, Presidente - José Eduar
do, Relator - Ronan Tito - Maurício Cor
. rea _ Henrique Almeida _ ,J'osaphat Mari-
nho _ Val.mir Campclo ___ H_!Igo Napoleão 
_Lavoisier Maia_ Espcridifo Amin _Já
Dia Marise Marco Maciel Almir Ga
briel MárlÕ Covas FiavianõMCiO -Au-
rcoMeuo. -

Emendas apresentadas, perante a Comis
, são de Assuntos Econômicos, ao Projeto de 
'Lei da Câmara n° 17, de 1991: 

EMENDA N" I 

Altere-se o art. JO, caput, que terá a se
guinte redação: 

"ArL 1° Fica instituída isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados- IPI, aos 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instru
:mentos novos, inclusive aos de automação in
dustrial e de processamento de dados, impor
tados ou de fabricação nacional, bem como 

1
respedivos acessórios, até 31 de dezembro 
de 1998 para as regiões Norte. Nordeste e 
Centro.-Oeote, e até 31 de dezembro de 1993 
,para as demais regiões do Pafs.11 

Justllicaçlo 

Justifica-se a presente emenda pela neces
sidade de dar-se atenção ao atual estágio de 
desenvolvimento industrial das regiões Nor
·te, Nordeste e Centro-Oeste, que precisam 
alimentar seu processo. desenvolvimentista 
tanto com oo investimentos dos fundos cons-
titucionais como com um prazo diferencia
do para os incentivos propostos no presen
te projeto de lei 

Brasília, 23 de abril de 1991. - Senador 
· Manaaeto de Lavor. 

EMENDAN"2 

Inclua-se onde couber: 
Art. A concessão dos beneffcios previs

tos nesta lei terá, entre outros, o objetivo 
de contribuir para a descentralização espe
cial da indtístrla brasileira através da instala
ção ou consolidação de pólos industriais nas 
regiões economicamente mais deprimidas 
do Pafs. 

JUSiilicaçlo 

Como o próprio texto da emenda dispõe, 
é: inegável a adoç§o da medida ora proposta, 
tendo em vista que a sua aprovação enseja
rá a instalação ou consolidação de pólos in
dustrhtis nas regiões economicamente mais 
deprimidas do Pa&. 

É notório o desequilíbrio e:x:istente entre 
algumas unidades da Federação, merecendo 
os estados economicamente frágeis especial 
atenção da nossa legislação, a fim de possibiw 
litar um crescimento mais uniforme de todas 
as regiões que formam o território nacional. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 1991. 
- Senador Cid Sab6ia de carvalho. 

EMENDA N"3 

Inclua-se onde couber: 
Art A redução das transferências de que 

trata o artigo 159 da Constituição Federal 
(FPJ-o'.., FPM e FundOs Constitucionais) em 
favor dos estados e município~ do Norte e 
Nordeste e das regiões Norte, Nordeste e 
Centro·Oeste, em· decor~ncia tkl arL I" da 
p~_ente __ le~-~~-r~~~ido ecla União. 

"' ;- -J .. Uflcaçlo 

'A ·presente emeii.da objetiva assegurar 
às regiões assinaladas no artigo 159 da Cons
tituição Fedel"al beneffcios previstos no l"ere
rido preceito constitucional, uma vez que as 
conquistas obtidas por esses estados cairiam 
por terra a prevalecer o to.:to origmal do 
projeto, ora em exame. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 1991. 
-Senador Cid Sabóia de Cana lho. 

EMENDAN°4 

Adite-se aõ art. 1°, renumerando-se os 
demais: 

§ 1° Incluem-se no disposto no ca
put os conjuntos para irrigação, su~ 
partes e agregados, máquinas e implew 
Inentos agrícolas, instalações e '!(}Uipa
mentos para benefiCiamento. armaze
nagem e conservação de produtos agrí
colas. 

r ustificaçlo 

A agricultura brasileira apresenta um dos 
mais baixos índices de produtividade, em ter
mos mundiais. Isso nos tem levado a devas
tar cada Ve:J. mais áreas virgens, em busca 
de auto-suficiência e da geração dt:: o:ccden
tes coxportáveis. Ao mesmo tempo, preocu
pa-nos de forma crescente a preservação de 
nossas reservas florestais, do nosso meio am
biente. 

Resta-nos apenas uma saída, a nós que 
pretendemos produzir sem destruir nosso 
ecossistema: modernizar aceleradamente nos
sos métodos e técnicas de produção. benefi
ciamento e conseiVação, de forma a que a 
área total hoje cultivada cresça, substancial
mentey em produtividade. 

O alcance social da presente emenda se 
fará sentir, por sua vez, em duas rrentes- o 
pequeifo-produtor, isoladamente ou em con~ 
sórcio, terá mais fácil acesso aos mais moderw 
nos meios de produção, o que facilitará a ti
xação do homem ao campo; e o consumidor 
terá produtos a preços. acessíveis, uma vez 
que o aumento da produtividade trará co
mo conseqüência a redução final dos custos. 

Por essas razões, entendemos que as má
quinas e os equipamentos agrícolas mereçam, 

no projeto em trâmite, o d~taque que busca
mos dar. 

Sala das Reuniões, 24 de abril de 1991. 
-Senador Levy Dias. 

EMENDA N"S 

Inclua-se o seguinte art. 3°, renumcran
do-se, em conseqüência, os demais: 

Art. 3° Na aplicação do disposto no § 1° 
e no parágraro único do art. ZO, deverá ser 
observado, entre outros, o objetivo de conso
lidação e expansão dos pólos c complccos in
dustriais e agroindustriais localizado~ nas re
giões Norte e Nordeste do Pafs. 

Juatllicaçlo 
Nas t1ltimas décadas, as economias das 

regiões Norte e Nordeste têm demonstrado 
razoável dinamismo, apresentando t.axas de 
crescimento muitas vezcssuperiorcsàsdo País. 

Principal responsável por esse dinamis
mo, a indt1stria de transformação d€.~S are
as. já apresenta densa malha de intcrrclações. 
inclusive com U!) dctmtl~ sclon..~ cconOmicO!ao 
e regiões du Br.tSil. 

Vale observar ainda que esse rápido pro
cesso de modernização tem resullado numa 
salutar desconcentra~".1u industria~ em que 
se tomam nítidos. alrav6s de pólos c comple
xos im.lu!>triaiJ. c agroindustriais, a vocação 
das vánas economias estaduais, com contri
buiçôe:,. cr:.esccntes. para a competitividade e 
o dcscnvolvimcnw harmômoo do País. 

Tudo ü1so foi fruto de amplo esforço em 
que à capacidade empresarial do sctor priva
do S<)maram-sc os fundoflo de incenlivos fis
cais, os financiamentos de m(.>dio e longo pra-
7.0S dos bancos pUblicas c os investimentos 
das empresas estatais. 

Diante disso, no ·atual estágio da econo
mia brasileira, quando busca o Govenlo esti
mular a compclilividadc da nossa indústria 
diante da concorrência internacional, é de 
todo imprescindtvel prosseguir-se nesse esfor
ço bem-sucedido de desenvolvimento regia
na~ que tanto tem contribuído para a compe
titividade e desenvolvimento equílibrado do 
Pafs. Nesse sentido, na aplicação deste diplo
ma legai, deve-se priorir.ar a exploração das 
potencialidades do Norte e Nordeste, em es~ 
pccial por intermêdio da consolidação e ex
pansão dos pólos c complexos industriais e 
agroindustriais ali localizados. 

Âo contrário, mantida a formulação origi
nal do projeto de lei, os bcnellcios fiSCais a 
serem concedidos atuatiam fundamentalmen
te no sentido de neutralizar o tratamento 
preferencial hoje dispensado à industrializa
ção das regiões Norte e Nordeste, através 
da 7.ona Franca de Manaus e do programa 
de incentivos fiscais regionais, contribuindo 
assim para a reversão do processo de descon
centração induslrial cm curso no Pafs. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1991. 
- Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

EMENDAN"6 

InclUa-se, onde couber, o seguinte artigo: 
Art. A .União ressarcirá, com" recursos 

do Tesouro Nacional, os fundooo de que tra~ 
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tam o artigo 159, inciso I. da Constituição 
Federal. c a Lei n° 7.H27, de 27 de setembro 
de 19H'J, das perdas decorrentes dos benefí
cios definidos nesta lei. obedecidos a mes
ma sistemática e prazos de liberação das quo
tas e parcelas dos referidos fundos. 

Em conseqüência, dê-&e ao art. 3° a se
guinte redação: 

ArL 3° C'.om vistas ao cumprimento da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder 
executivo enviará ao Congresso Nacional 
projeto de lei cspecilícando o montante da 
renúncia frscal decorrente da:. isenções e res
sarcimento previstos nesta lei, bem como as 
despesas que serão a utoma tica mente anuladas. 

Justificaçio 

O projeto de lei cm lide, aprovado na 
ca-ma-ta dm. Deputados, reúne conjunto bem 
articulado de instrumentos da p()lftica fiscal 
com o objctivo de estimular c viabili1.ar a 
modernização do parque industrial do País, 
tendo em vista integrá-lo, de rorma competi
tiva, 3õs mercados mundiais. 

'!'rata--se, p<'is, de iniciativa extremamen
te oponuna e merilória do Poder Executivo, 
que deve merecer, sem dúvida, a acolhida 
desta CaSa. fCitôS. a nOSSO jüfi.O, algUnS -pe
quenos reparos. tendo em vista, sobretudo, 
o equilíbrio federativo. 

~sim é que, entre outras modificações, 
julgamos fundamental di:!l.tribuir de forma 
mais ju:!l.L<CO Onus da medida. Ú que, como 
estabelecido, quase todo esse ônus recairá 
cxatamcnte sobre as regiões mais pobres pe
lo efciió da -redução do:;. Fundos de Participa
c;ão e de Financiamento, mecanismo instituí
do peJo artigo 159, inciso I~ da COnstituição 
Federal, para atenuar as desigualdades reglo· 
nais, composto por 47% do I PI c Imposto 
de Renda. 

Não bastasse isso, pelo caráter global da 
política em causa, é praticamente certo que, 
do lado dos benefícios, as regiões ricas serão 
as mais bem aquinhoadas. 

Diante, pois, do exposto, é de toda justi
ça que, pelo menos, as regiões pobres sejam 
compensadas das perdas que advirão da re
nüncia fmcal prevista na lei. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1991. 
- Senador Cid Sab6ia dç: Carvalho. 

Acrescentar o seguinte parág~fo ao art. 1°: 

lt§ A isenção instituída no caput 
~~~~~~~~~deste artigoéigaalmente~apHc>JHJa às 

embarcações, exceto as recreativas e 
esportivas" 

Juatificaçllo 

Se a legislação anterior, consubstancia
da nos Decretos-Leis n"'.2433/118 e 2451/88, 
que amparava e estimulava a produção no 
País dO$ chamados 11Üens de Capital", expres
samente incJu{a entre eles, para tais efeitos, 
as embarcações, não bá nenhuma razão pa
ra que o produto da construção naval seja 
c:x:clufdo da isenção fiSca~ no momento em 
que o Governo, através dela, procura dina
mizar a indústria, estimulando-lhe a competi
tividade e a atuali1.ação tecnológica. 

Cõm ·efeito, se o projeto viba "estimular 
c viabili7.ar" economicamente a mmkmir:a
ção do parque industrial e essencial que a 
um setor importante deste parque se assegu
rem condições de reativação. con:,idcramfo 
que, presentemente, a recessão o conduziu 
a baixi::.sima taxa de-ocupaçãu de sua capaci
dade instalada. 

Por outro lado, as ações do Governo no 
sentido de internacionalizar a economia na
cional, dando competitividade à produção 
do l,aís., estão a reclamar que sejam concedi
das aos estaleiros brasileiros condiçôes seme
lhantes às que são dadas às empresas sedia
das nos países líderes da construção naval 
onde, notoriamente, se sabe que concedem 
isenções fiscal& ao produto navio. 

A reativação da construção naval. alivida
de allamente empregadora de mão-de-obra, 
a ser ensejada pelo benefício fiscal, detenní
naria o pronto restabelecimento d~ milhares 
de postos de trabalho, que ticaram vagos 
quando a ociosidade dos estaleiros nacionais 
reduziu a força de traf?alho diretamente em
pregada no sctor, de 50 mil para O!i< atuais 
pouco mais de 10 mil. Note-se que a intensi
ficaçao da atividade resultaria em sensível 
alívio à grave situação social cm cidades co
mo Rio de_jan~iro, Ni1er9{ e Angra dos Reis 
onde, principlamente, se concentm a indUstria. 

Vale rcs,altar que a renovação e a amplia
ção da frota mercante brasileira, a ser feita 
com a utili1.ação da produção da indústria 
naval do PaiS, contitui fator C:."trategicamen
te relevante para o desenvolvimento nacio
nal, de vez que, atualmente, enfrentamos a 
deprimente situação de termos participado 
com apenas 13% (treze por cento) do :!lo fre
tes gerados pelo nosso comércio exterior, 
em 1990. 

&te aspecto ganha significação dramáti~ 
ca se mantivermos o mesmo percentual de 
participação no volume de frct'-"S- gerados pa
ra o final da década, quando se prevê que o 
valor dos mesmos venha a atingir os 40 bi
lhões de dólares por ano (l~studo do BN DI.:S). 

A emenda visa, por conseguinte. corrigir 
uma omissão que afeta. negativamente. o se
ter industria~ impedindo-lhe o d'-'SCmpenho 
em igualdade de condições com os seus con
correntes internacionais e, também frustran
do o seu destino de ser fator decisivo para 
a reconstruçao da economia nacional. 

Sala das Sessões, 25 de Abril de 1991. -
Senador Nelson Carneiro. 

Dê-seaseguinteredaçãoao§ 1°doart. 1°. 

''ArL 1° ............. : ............................... . 

§ 1° O Poder r-..xccutivo submete
rá à aprovação do Congrcsoo Nacio
nal a lista d~ bens que farão jus ao 
bcnellcio de que trdta e&ote artigo. 

Juatlficaçllo 

O -propósito da emenda f: tomar mais 
transparente, mai:> repr~ntaliva c mais. está
vel a lista de produtos tx~nctidados evitan
do-se prcss6cs sobre o próprio Poder Fxecu-

livo a ~pcilo t.le mudança:!> ca:.uísticas. - Se
nador D ivaldo Suruagy. 

Inclua-se, após o art. 2°, mais um artigo, 
que será o 3", com a seguinte rcdação, renu
merando.-se ~ subM:qtil!ntcs: 

"Art. 30 A instalação e consolida
ção de pólos industriais nas rCgi6es 
Norte c Nordeste: tt:rão tratamento 
preferencial na concessão dos beneH
cios cstabelt.."<!idos nesta Lei." 

Justificação 
A concessão dos beneficio& estabelecidos 

no projeto d1.~ lei acima indicado deverá ter, 
entn~ outro:!l., o objc-tJVO de contribuir para 
a desconcentração da indústria -brasileira e 
con:!l.olidação de pólo!:. im.lu.s.lnai:!l. nas regiões 
económicas maí:. dt·prímida:,. do Pais. - Sena
dor Divaldo Suruagy. -

Inclua-se, após o art. 4°, mais um artigo, 
que será o SO, com a seguinte rcdação, renu
merando~e o.s :.ubscq üt...·mcs: 

"Art. 5° A União ressarcirá os Es
tados e Municipit)S c as regiões Nor
te, Non.lc:!l.tc c Centro-Oeste, pela re
dução das transferências de que tra
ta o artigo 159 da Constituição, em 
dccorr~ncia da concessão dos benefi
cias previMos ncMa Lei". 

Justificação 
ÇQ_m_o a proposta de isenção de[~

posto sobre_ P-rodutos Industrializados 
para 11ns de programa de competitivi
dade industrial vem do Poder Fxecuti
vo Federal c como a medida vai preju
dicar financeiramente, no momento 
inicia~ os bcneticiários dos Fundos 
previstos !Jn() artigo 159 da Constitui
ção, é justo que a União raça a devi
da compensação. - Senador Divaldo 
Suruagy. 

Inclua-::.e no Poojeto de Lei n°l7/91 1 

o seguinte artigo 3<>, renumerando·se, 
em conseqüência, os demais: 

"Art. 3° Na aplicação do disposto 
no§ 1° d_o art. lu c no parágrafo íini
co do arL 2", deverá ser observado, 
entre outros, o objclivo de consolida
ção e expansão dos pólos e complaos 
industriais e agroindustriais localiza
dos nas regiões Norte e Nordeste do 
País-"-.-

Justificaçlio 

Nas cíltimas décadas, as economias das 
regiões Norte e Nordeste têm demonstrado 
íd?.óavcl dinamismo, apresentando taxas de 
crescimento muitiiS-vczeS superiOres às do Pafs. 

Principal responsável por esse dinamis
mo, a indústria de transformação dessas áre
as já apresenta densa malha de inter-rela
çõcs, inclusive com os demais selares econO
micos e regiões do Brasil. 

Vale observar ainda que esse rápido pro.;--
cesso de modcmiz3ção tem resultado numa 
salutar dcsconecntração industrial, em~ que 
se tomam nftidos, através de pólos e comple-
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xos industriais e agroindustriais, a vocação 
das várias economias estaduais, com contri
buições crescente. para a compclitividade e 
o descnvuJ\.imt:nto harmónic(> do país. 

Tudo i~ to1 trutu ~t: amplo C!!.t'orço em 
que â c..tpaddadt.· cmprc..~ariallh> scttlr priva
d(> .somanun-:w os lundl>S de mcentivos fis
cais. os linanciamenlo~ dr.: mL-dio c longo pra
:ws dos banem. publicus c os invc~timcmos 
das empresas estaduais. 

Diante disso, no atual estágio da econo
mia brasileira, quando busca o governo esti
mular a competitividade da nossa indústria 
diante da concorrência internacional, ê de 
todo imprescindível prosseguir-se nesse cSror
ço bem-sucedido de desenvolvimento regio
nal, que tanto tem contriburdo para a compe
tividade e desenvolvimento equilibrado do 
país. Nesse sentido, na aplicações deste diplo
ma legal, deve-se priorizar a exploração ·das 
potencialidades do Norte e Nordeste, em es
pecial por intermédio da consolidação e ex
pansão dos pólos e complexos industriais e 
agroindustriais ali localizados. 

Ao contrário, mantida a formulaç§o origi
nal do projeto de lei, os benefícios fiSCais a 
serem concedidos atuariam fundamentalmen
te no sentido de neutralizar o tratamento 
preferencial hoje dispensado à industrializa
ção das regiões Norte e Nordeste, através 
da 7..ona Franca de Manaus e do programa 
de incentivos fiSCais regionais, contribuindo 
assim para a reversão do processo de descon
centração industrial em curso no pafs. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 1991. 
- Senador Beni Vcru. 

EMENDAN°12 

Inclua-se,. onde couber, no projeto de lei 
n° 17/91, o seguinte artigo: 

11Art. A Umão ressarcir.i, com re
cursos do Tesouro Nacional, os Fun
dos de que tratun o artigo 159, inci
so I, da Constituição Federal, e a Lei 
D0 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
das perdas decorrer~.tes dos benefícios 
definidos nesta lei, obedecidos a mes

. ma sistemática e prazos de liberação 
das quotas e p3rcelas dos referidos 
Fundos. 

Em conseqoencia, de-se ao artigo 
:30 a seguinte redaç.Ao: 

Art. 3° Com viStas ao cumprimen
to da Lei de DireirizesOrçamentárias, 
o Poder Executlro enviará ao Congres
so Nacional projeto de lei especifican
do o montante da rendncía fiScal de
corrente das isenções e ressarcimen
tos previstos nesta lei, bem como as 
despesas que serão aui.~~Q,tiNlJ!!:nte 
anuladas." 

.Juatificaç§o 
O projeto de lei em lide, aprovado na 

camara dos Deputados, retine conjunto bem 
articulado de instrumentos da polftica ftscal 
com o objctivo de estimular e viabilizar a 
modernização do parque industrial do palsy 
tendo em vista integrá-lo, de fonna competi
tiva, aos mercados mundiais. 

Trata-se, pois, de iniciativa extremamen
te oportuna e meritória do Poder Executivo, 
que deve merecer, sem düvida, a acolhida 
desta Casa, feitos, a nosso juízo, alguns pe
quenos reparos, tendo em vista,sobretdo, o 
equilíbrio federativo. 

Assim ê que, entre outras modificaçOes, 
julgamos fundamental distribuir de forma 
mais justa o Onus da medida. É que, como 
estabelecido, quase todo esse ônus recairá 
exatamente sobre as regiões mais pobres pe
lo efeito da redução dos Fundos de Participa
ção e de Financiamento, mecanismo instituí
do pelo artigo 159, inciso l, da Constituição 
Federal, para atenuar as desigualdades regio
nais, composto de 47% do IPI e Imposto de 
Renda. 

Não bastasse isso, pelo caráter global da 
política em causa, ê praticamente certo que, 
do lado dos benefícios, as regiões rica:'~. ser-do 
as mais bem aquinhoadas. 

Diante, pois, do exposto, 6 de toda justi
ça que, pelo menos, as regiões pobres sejam 
compensadas das perdas que advirão da rc-
nqncia tiscal pr~-vista na I.c1. 

Sala das ComiS!.ÕCS, 26 de abril de 1991. 
- Senador Bcní Vera&. 

EMENDA N"13 

Acrescente-se ao art. 1° do Projeto de 
Lei da Câmara n° 17, de 1991, após a pala
vra "máquinas", a ccpressão 11embarcaçõcs, 
exceto as recreativas e as esportivas", passan
doocitado dispositivo a ter a seguinte rcdação: 

"Art. 1° É institufda isenção do Im
posto sobre Produtos lndustriali7.ados 
aos equipamentos, máquinas, embarca
ções, exceto as recreativas e as espor
tivaS, ãpárelhos e instrumentos novos, 
inclusive os de aUtomação industrial 
e de processamento de dados, importa
dos ou de fabricação nacional, bem 
como respectivos acessórios, sobressa
lentes e ferramentas até 31 de março 
de 1993." 

Justificação 

1. Aos produtos da ind6s.tria da constru
ção naval brasileira, de inegável relevância 
na conjut'ftura S6cio-econ0mica do Pafs, têm 
sempre sido assegurados, para viabilização 
de sua oom.petitividade intemaciona~ estímu
los riscais e financeiros, a ccemplo do que 
ocorre em todos os paises construtores navais. 

2 No que pertinc à área !iscai sob disci
plina do projeto de lei em exame, o amparo 
aos produtos da construção naval se achava 
normalizado no § 1P do art. 17 do Decreto
Lei n° 2433{88, C9m a redação dada pelo arL 
} 0 do Decreto-Lei n°2433188, à inteira seme
lhan'Ça dos estfmulos ora concedidos aos 
bens referidos no art. 1° do mencionado pro
jeto. 

3. Com a não identificação apressa de 
embarcações no art. 1°, capu~ do PLC n° 
17191, com a redação aprovada pela Câma
ra, e a revogação do art. 17 do Decreto-Lei 
n°2451/88, r~sta noarL JUdo mesmo pro
jeto, perderiam, os produtos da construção 

naval relacionadOs nO ·capítulo ~9 do '1'1111, 
contraditando a atual politica do governo, 
as exigidas condições de competitividade, vis
to serem tais produtos conceituados como 
internacionais, ainda quando destinados ao 
próprio mercado interno. 

4. Ademais, ê:sabidoque pelo mundo afo
ra, onde quer que ex:ista construção naval, 
6, a esta atividade, atribuída extensa gama 
de estímulos fiScais e financeiros, dãda ·a iin
portância sócio-económica deste setor, inter
nacionalmente reconhecida. 

S. Por outro lado, a inclusão de 11embarca
ções, exceto as recreativas e as esporlivas11 

entre os bens contemplados com os benefí
cios fiscais assegurados no art. 1° do Proje
to de Lei n° 17/9!, implicando mera continui
dade do tratamento fiscal indisJ)crisável à via
bilização do setor, não importará conseqüen
temente, ônus adicional para o Erário, em 
virtl,!de de qualquer Jorma de renúncia fiscal. 

.1::!: a nossa justificação que esperamos se
ja acolhida. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 1991. 
- Senador Mauricio Correa. 

EMENDA N°14 

-Incluir no artigo 2° o seguinte parágra
fo 1°, sendo que o parágraro únh, passará 
a ser o 20: 

"Art. 2° ........................... _ .................. _ 
§ 1° O fator de multiplicação -da 

depreciação acelerada será de 3, quan
do os empreendimentos aos quais se 
destinem os equipamentos l)e locariza
rem nas regiões Norte, Nordeste e· 
Centro-Ocste.11 

Juatificaçlo 

O constituinte, ao elaborar a C'arta Mag
na vip;cnlc. finnou claramente- a necessidade 
de serem nunomúo:,. w. ú<.:;snivci:.. regionais, 
o que s_ó virá a ocorrer na medida cm que 
as regiões periféi'icas, por via de es.tfliluló$ 
adicionais, puder atrair novos empreeridimen
tos, deslocando o eóco da aluai concentração 
industrial no Sudeste e Sul do Pafs. 

Substituir o artigo 5"':: 

"Art. 5° Os incenlivos fiscais insti
tutdos por esta lei não poderão ser 
usufruídos cumulativamente com ou
tros incidentes sobre o mesmo impos
to, salvo quando expressamente auto
rizados em lei. 11 

Juaüficaçlo 

Esta emenda pretende aclarar que o in
centivo não pode ser cumulativo com qual
quer outro poJVentura desejado sobre o mes
mo IPI, entretanto, não impede a empresa 
do gozo de outro incentivo como por exem
plo os relativos ao Finam, Finar etc., como 
pode ser interpretada na redação original. -
Senador Coutinho Jorge. 

PARECER N°70, DE 1991 
Da ComiBdo de Asluntos Bcon6-

m.iCOG sobre o Projeto de Lei da Cl
mara n° 18, de 1991, ~D0 81-CHl, na 
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Casa de origem), que "autoriza a 
ooncessão de financiamento à expor
ta'Ção de bens e serviços nacionais•. 

Relator: Senador José Eduardo 
O projeto de lei sob exame, de iniciativa 

do Presidente da República, estabelece um 
subsídio às exportações, através da destina
ção de recursos orçamentários com o fim 
de diminuir os juros decorrentes de financia
mento exclusivo a este sctor, e conseqüente
mente possibilitar o aumento da competitivi
dade das exportações brasileiras. 

Segundo a exposição de motivos da Minis
tra da l..:.Conomia, Fazenda e Planejamento, 
esse subsidio tem por lim adequar os juros 
aos níveis das taxas praticadas no comércio 
internacional pelos países que financiam 
seus ex:portadorcs, fabricantes de bens que 
concorrem com os de origem brasileira. Afas
ta-se, assim, de pronto, a suspeita de prati
car-se ato defeso upelo Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio - GATT. Trata-se, pois, 
de um subsidio sob o ponto de vista orçamen
tário interno e não um subsídio aos produtos 
a portados. 

Conforme afirma ã referida autoridadE; 
esse subsídio é indispensável para viabilizar 
o novo sistema de crédito necessário para a 
sustentação das exportações brasileiras, ho
je comprometidas pela falta de mecanismos 
de financiamento. O proJeto visa à renova
ção do sistema que vem operando há vários 
anos com recursos do Tesouro Nacional. 

Como atualmcnte os recursos orçamentá
rios apresentam-se ~cassas, as operações fi
nanciadas serão scletivas, onde certamente 
ccercerá importante papel a cúpula empresa
rial comprometida com o programa de com
petitividade industrial proposw pelo gover
no. Conclui a Ministra alirmando qu.e o res
tabelecimento deste sistema de financiamen
to é indispensável à execução do plano eco:. -
nômico do Governo. 

Cabe observar que o projeto originalmen
te apresentado pelo Executivo estabelece 
duas modalidade&. de subsídio. A prevista no 
arL I u consiste na captação pelo governo 
de recurnos no mercado para com eles finan
ciar diretamemc as exportações a juros mais 
baõcos, cobrindo a t.lit'crcnça com os recursos 
previ.st<JS na Pmgramaçàü I !.Special para as 
Operações Oficiai~ de Crédito da União, do 
Orçaml!'nto..(.Jcral. Já no art._2° prevê-se ou
tra modalidade, que con.!.i.stc nu processo co
nhecido comu (."liUali~:<JÇ'.iO Uc taxas de juros, 
onde os recursos para financiamento seriam 
capalado~ pela rede bancária juDio a comu
nidade nnanceira, e aplicados no fmancia
mento às exportações brasileiras através da 
concessão de crédito para pagamento à vis
ta ao exportador brasileiro. Essas dotações, 
declara a Ministra, ainda não estão orçamen
tadas. e aparentemente só estarão disponrvcis 
a partir do exerdcio vindouro. 

O § 1° do art 2° eSfabelece que o Poder 
Executivo fiXará os limites umximos na capta
ção- de recursos, enquanto o § 2° do mesmo 
artigo determina o efeito retroativo do bene
ficio às operações já realizadas. 

·o arL 3° determina, perfunctoriamente. 
que as propostas orçamentárias anuais conte
rão dotações específicas para atender h des
pesa decorrente da aplicação do disposto 
nesta lei. 

O art.. 4° delega à Ministra da Economia, 
Fazenda e-- Planejamento o poder de fpear 
as condições para a concessão do subsídio e 
demais instruções que se fizerem necessárias. 

Na tramitação pela Câmara dos Deputa
dos o projeto foi objeto de emendas queres
tringiam a extensão da retroatividade do be
neficio previsto· no § '2? do art. 2°. Assim, 
modificou-se a redação do citado parágrafo, 
passando o benefício a incidir apenas sobre 
os encargos vincendos de operações de equa
lização de taxas disciplinadas pela Resolução 
n° 509, de 24-1-79, do Banco Central doBra
sil. E acrescentou-se o § 3°, restringindo o 
beneficio apenas aos casos em que o financia
dor seja residente, domiciliado ou possuidor 
de estabelecimento permanente no l>a{s e 
ao qual eStiver vinculada a operação de finan~ 
ciamento. 

Além disso, a proposição foi objctivo de 
revisão redacional, adequando-se à boa téc
nica legislativa, inclusive retirando~se, dela 
o primitivo artigo 3°, por desnecessário. 

Passemos a examinar o projeto sob os as~ 
pectos de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. O projeto compatibili7.a
se com os princfpios e regras constitucionais, 
atendendo, especialmente, aos comandos dos 
artigos 2A, 48 e 61 da Carta Magna. Amol~ 
da-se perfeitamente ao sistema jtirldico. inclu
sive à ordem legal vigente, e como vimos, 
não fere as disposições do Acordo Geral so
bre Tarifas e Comércio, do qual o Hrasil é 
signatário. Finalmente, constata-seque o pro
jeto está vazado em boa técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, não podemos deixar 
de reconhecer a sua oportunidade, pois visa 
a proteger nossas exportações nessa fase_difí
cil por que passa a economia brasileira~-Atra
vés do Programa de Competitividade Indus
trial o Brasil procura não perder o bonde 
da história, procurando se integrar ao mun
do desenvolvido enquanto é possível. O sub~ 
sidío é o preço que todos devem pagar para 
q"ue nosso país não veja sua situação agrava
da ainda mais diante das outras nações. 

O Governo que está empenhado em con
ter o .déficit público certamente terá todo 
critério na regulamenta-ção desta lei. A dele
gação contida no projeto ao Executivo repre~ 
sentará certamente mais um voto de confian
ça necessário para a consecução dos superio
res interesses nacionais. f~ claro que a res
ponsabilidade do Congresso Nacional tam
bém cresce na medida em que deverá cum
prir, com maior rigor, seu dever de fiscalizar 
os a tos do Poder Executivo. 

Perante esta comissão foi apresentada 
um emenda ao projeto, no sentido de conce~ 
der-se estímulo maior aos empreendimentos 
localizados nas regiões mais pobres, desde 
que seu processo produtivo se adapte espe
cialmente à proteção do meio ambiente. Ape
sar da boa intenção do proponente em bene
ficiar os empreendimentos apontados, somos 

pela rejeição da emenda, uma vez que a tso~ 
nomia é requisito essencial ao programa de 
competividade objeto do mcentivo previsto 
tio projeto. 

Diante do aposto, manifestatim-nos favo
ravelmente à aprovação do Projeto de I ..c-i 
da Câmara n° 18, de 1991, e pela rejeição 
da emenda acima referida. 

-Sala das Comissões, .30 de abril de 1991. 
- Presidente - Raimundo lira, Kclator 
Esperidiio Amin _ José Eduardo _ Jo~-:
phat Marinho _ Henrique Almeida _ Au
reo Mello _ Hugo Napoleão _ Flaviano 
Melo Ronan Tito Junia Marise Val-
mir caÕlpelo _ LavoiSier Maia ___ Mallilcio 
Corrê& Marco MacieL 

Emenda apresentada, perante a ComissãO 
de Assuntos Económicos, ao Projeto de l.ci 
da Câmara n° 18, de 1991: 

EMENDAN"l 

Acrescenta ÕÕl artigo que asSume o lugar 
do art. 3°, passando este para o -4" e assim 
sucessivamente, com a seguinte redação: 

"Art. 3° Na rJXação dos benefícios 
o Poder Executivo concederâ para 
os empreendimentos JocaJizados nas 
regiões Norte, Nordeste ou Centro
Oeste, estímulos maiores desde que 
as empresas em tt>das as etapa.s d" 
seu processo produtivo utilizem tccni
cas que se adaptem aos conceitos mo
dernos de protcção ambiental" 

Justificação 

Considerando que a solução do proble
ma da di~tnbuu,;.io ll\.':O.i~Uttl !.la:-. ru.tucza:. c o 
da proteção ao mc•o amb1c:ntc são cruciais 
para o desenvolvimento económico, é suma
mente oportuno que o governo -utilize o seu 
instrumental institucional oferecendo maio
res privilégios para as indústrias que, aten
dendo a estimulação da produção de mais 
divisas, o façam com absoluto respeito às exi
gências ecológicas. sobretudo nas regiões 
mais pobres e principalmente, na Amazônia 
-Senador Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Jvlauro -Benevi
dcs) - O Í!.Xpedicntc lido vai à publicaÇão. 
(Pausa.) 

O Projeto de Lei da Câmara n° 21,d e 
1991- Complementar, de iniciativa do Presi· 
dente da República. C()nstante do expedien· 
te lido, terá tramttação com prazo determina
do de quarenta e cinco dias, nos termos do 
art. 64, § 1° da Constituição, combinado com 
art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122. II, B, do Regi~ 
menta Interno, a matéria poderá receber 
emendas, pelo prv.o de cinco dias. perante 
a Comissão de Relaçôcs F.xtcriores e Defe~ 
sa Nacional. 

O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Constam do 1-?.xpcdiente lido os Proje
tes de Decreto Legislativo nos 66 a 69, de 
1991, que terão tramitação com prazo deter
minado de quarenta c cinco dias, nos tennos 
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do art. 223, § JU da Constituição, combina
do com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, B, do Regi
mento Interno, as proposições poderão rece
ber emendas, pelo prazo de cinco dias, peran
te a Comissão de Educação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lído _pelo Sr. 1.., Secretário. 

E lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 116, DE 1991 

Dispõe sobre a venda de terras 
das pet)soas físicas e juridicas em débi
tos com a União, dando-lhes destina
ção social e dá outras providências. 

O C-Ongresso Nacional decreta: 
Art. 1<.) As pessoas físicas ou jurídicas 

em débito com a União, impossibilitadas de 
fazer o pagamento de seu débito em espécie 
e que, no cmanto possuem glcbas de terr38, 
podem fazê-lo cm glebas. de terras. 

A:-t. '1f> As terras adquiridas pelo ressarci
mento das mencíonadas dividas obrigatoriaR 
mente serão usadas em programas de cunho 
social e de desenvolvimento urbano. 

Art. 3'"' As que forem dirigidas para o pro
grama de cunho social serão vendidas ou alu
gadas para: 

a) criação de agrovilas: 
b) loteamento para a produção de horti

frutigranjeiros nas áreas de periferia dos gran
des centros, barateando, assim, tais produtos 
ao consumidor. 

Art. 4'-' As que forem usadas para desen
volvimento urbano serão vendidas ou aluga
das para: 

a) divisão em lotes de 10x20 m para a 
construção de casas populares: 

b) implamação de distritos industríais. 
Parágrafo único. üs preços das terras se

rão os de mercado. 
Arl. 5Çl 1-'.sta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 6'"' RevogamRsc as disposições em con

trário. 

Justificação 
Há pessoas fís.icas e jurídicas em débito 

com a Uniil.u e quç e-stão cm diliculdade de 
saldar seu$ compromissos para com ela. Tais 
devedores.. :às vezes, são donos de grandes 
glebas de terra. Muita& delas se acham nas 
periferias dos grandes centros urbanos, sem 
nenhuma utilidade social. Muitas existem pa
ra a especulação. 

Nada mais natural que tais devedores pa
guem com terra as dívidas que têm para com 
a União. Tal acontecendo, aceleraríamos 
uma certa reforma agrária, promovendo a 
justiça, e de grande utilidade social. 

Essas terras serão usadas pelo Governo 
em programas de desenvolvimento social e 
urbano. O GovernovendeRias-á ou alugaRlas-á 
para a criação de agrovilas, focando o agri
cultor no campo, evitando a inchação das ci
dades. Nas periferias dos grandes centros, 
seriam vendidas ou alugadas em lotes para 
o cultivo de hortas, barateando, assim, os 
produtos ao consumidor. 

Para os programas de deSenvolvimento 
urbano, seriam divididas em lotes em HOC20 
m para vender ou alugar para a construção 
de casas populares. Nas plant~s, seriam fixa
dos um jardim e uma horta, criando-se, as
sim, uma área verde, e evitando a hediondez 
dos conjuntos populares a que estamos acos
tumados. 

Para melhor compreender o espírito des
te Projeto é de se salientar que a área de ter
ras agricultáveis segundo dados do Incra, 
pertencente l União, e que ainda não foram 
exploradas. chega ao montante de 144.000.000 
de hectares. 

Na vigência da "Nova Rep1Íblica", foram 
expedidos decretos considerando sujeitos h 
desapropriação cerca de 5.000.000 de hecta· 
res. Desses foram assentados colonos de 
1.000.000 de hectares. Já em terras públicas 
ou desapropriadas foram assentados colonos 
em mais de 1.000.000 de hectares. 

Assim, vejo como exercício de profunda 
justiça social a aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1991 - Se
nador Ney Maranh:io. 

(À Comissão de Assuntos Econô
mícos Decisão Terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O projeto lido será publicado e enviaR 
do à comissão competente. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobie-Senador Pe
dro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. deverá vir ao Plená · 
rio desta Casa, nos--pTOximOS dias, o projeto 
de lei que trata das medidas pmvisória:!.. 

Sr. Presidente, hoje a matéria é aborda
da num jornal local, com uma importante en
trevista de um dos homens pelos quais tenho 
muito apreço e muito respeito que é o nobre 
Senador Jarbas Passarinho. Ministro da Jus
tiça. S. Ex11 aborda e analisa essa questão, 
que é a questão das medidas provJsorías, sob 
o ângulo que S. Hx11 diz ser o correto. Diz S. 
Ex"' que esta Casa, o Congresso Nacional, 
está querendo díminuir os poderes do Presi
dente da República e que isso é inconstitucio
nal; que ab!l.olutamente não esta dentro da 
Constituição. e~ nenhuma lei ~rdinária ou 
até, como é o -casõ aqui, numa lei comple
mentar, a possibilidade de mudar a Constitui
ção e diminuir os poderes do Presidente da 
República. 

Creio que essa ótica, que muitas vezes a 
imprensa, lideranças do (Joverno c ilustres 
componentes do próprio Governo vêm apre
sentando à Nação, de que o Congresso Na
cional está qu"crcndo diminuir O!l. poderes 
do Presidente da República, é algo que deve
mos analisar com muita singeleza. mas com 
muita objetividade. A Casa já conhece al
guns pareceres sobre o mérito da matéria. 

Há análises. feitas por pessoas as mais im· 
portantes, com as quais nós poderíamos deba
ter, analisando ponto por ponto. 

Nesta sessão do Senado, gostaria com 
muita singeleza, Sr. Presidente, de ler, pura 
e simplesmente, o texto da Con&tituição, o 
art. 62 e seu parágrafo único, votados pela 
Constituinte. Quero lembrar a V. 1-ixõ!Ji. que 
mais de 2/3 dos Srs. Senadores que votaram 
o texto da Constituição que dispõe sobre as 
m~didas provisórias estão aqui: debateram, 
analisaram, discutiram e deram a redação fi
nal ao texto da Constituição. h outros Srs. 
Senadores aqui permaneceram, porque foram 
reeleitos e retomaram ao Senado, fazendo 
com que tenhamos aqui mais de 2!3 dos ·srs. 
Senadores que votaram os dispositivos relati
vos a medida provisória incluídos no texto 
da Constituição. _ 

Portanto, a análise que faço, aquilo para 
o que, ao longo do tempo. tenho chamado 
a atenção, é qUe esta Casa deve falar, esses 
Srs. Senadores que votaram o texto da Cons
tituição devem nos orientar e devem dizer a 
nós por que votaram, com qual espírito vota
ram, qual o significadO deSSe texto, qual a 
vontade do legislador. 

Sabemos que se há qualquer dllvida, se 
há qualquer interrogação com relação a um 
texto constitucional, na interpretação que 
se faz desse texto, os vários juristas buscam 
analisá-lo, buscam as decisões dos tribunais 
sobre o texto, mas buscam, principalmente, 
ir à fonte, ir à origem, ir ao tcxtó da Consti
tuiçáo e pC'squís3r os arquivos do Congres
so Nacional, para verificarem a vontade do 
legislador, o que o legislador quis, qual era 
sua disposição, qual era sua intenção, o que 
queria ao votar o texto. 

Está aqui o eminente Senador Mauro Be
nevides, essa figura extraordinária de homem 
púl?lico, Pre&identc do C9ngrcsso NacionaL 
que votou o texto da Constituição; também 
está o Senador Marco Madcl. I ,idcr do GoR 
VC'mo, quC' votou u tt:Kto da Constituição: 
aqu1 c~L<h1 u~ M:HJJ(JI..:~ - muJüJ:.._ nus ouvem 
- neste momento, que votaram o texto da 
Constituição. O 'Iuc quer dizer esse texto? 
O que ele_ signilka'! Qual a interpretação 
que devcmtls dar a dç"/ .St.•rã que eu, que es
tava longe, lá na provincm, que acompanhei 
o debate, as disc~s dçssc texto, estou er
rado ao dªr e~ interpretação? 

Leio o an. 62 da ConstituiÇão Federal: 

Art. 62 Em caso de relevância e 
urgt:ncia, o Presidente da República 

-poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo-submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional, 
que estando em recess-o, será convo'=2-
do extraordinariamente para se reunir 
no prazo de cinco dias. 

O artigo da Constituição - pareceRme -
é claro. 

Parágrafo ónico. As medidas provi
sórias perderão elicácia, desde a edi
ção, se não forem convertidas em leí 
no prazo de trinta dias. a partir de 
sua publicação, devendo u Congresso 
Nacional disciplinar as relações jurídi
cas delas decorrentes. 
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Onde está escrito, na C..onstituição, que 
o Presidente da República pode reeditar me
didas provisórias'! Onde se permite que, esgo
tado _o prd:t.O de 30 dia!>. o Presidente da Re
pública pode reeditar uma vez. _duas vezes, 
três ve:r.cs ou dez vezes a medida provisória? 
De onde rctira_m aqueles que argumentam 
que nós estamos tentando retirar poderes 
do Presidente da República, que no texto 
da Constituição está escrito que Sua F.xcelên
cia pode reeditar'! O parágrafo único é de 
uma clareza meridiana, repito: 

"As medidas provisórias perderão 
eficácia, desde a cdiçã{), &~ náo forem 
convertidas em lei no pra7.0 de trinta 
dias ... " · 

E mais, onde está escrito que se não fo
rem convertidas em lei perdem a eficácia, 
mas que o Presidente da República poderá 
reeditá~la'l Não pode, está dizendo que nã() 
pode! Mas, acrescenta a I .ei Maior: 

" ... devendo o Congresso Naclonlll 
disciplinar as relações jurídicas delas 
decorrentes.'' 

Já dá continuidade: passados trinta dia$, 
perde a eficácia a medida provisória, e o 
Congresso tem que resolver as relações de~ 
correntes da perda da el1cácia. Quer dizer, 
o texto dá continuidade, dizendo o que acon~ 
tece com a perda da eficácia. Se estivesse es~ 
cri to somente "perde a eticlCia" e ponto, e 
não se dissesse que o C.ongresso Nacional tc
ria que regular, o que aconteceria'! Aquela 
perda de cticácia poderia levantar dúvida~).. 
poderia gerar interrogação. Mas o que acon
tece? Dispõe a Constituição " ... devendo o 
Congresso Nacional disciplinar as relações 
jurídicas delas decorrentes. 11 Ora . .Sr. PreM: 
dente, eu poderia ter dúvidas. mas nao te~ 
'nho. Agora. em conversas com senadores e 
deputados federais que roram reeleitos, S. 
r~as dão uma interpretação clara a esse arti
go. O objetivo foi baixar a medida prov1s6ria 
proibindo sua reedição, se ela não tor apre
ciada no prazo estipulado pela Constituição. 
Por que isso? Porque havia um sentido na 
Constituinte de dar uma resposta aos decre
tos-leis. E estes eram exatamente claros no 
sentido contrário. Passados os 30 dias da apre
sentação da medida provisória - e aqui, na 
minha opinião. com todO- o respeito aos Srs. 
Constituintes. acho que houve um equívoco; 
deveriam ser 60 dias. como consta na Consti
tuição italiana -ela não pode ser reeditada. 
Acho que houve um equívoco. Mas o decre
to-lei, que vigorou durante todo o regime 
militar, dizia que. após 60 dias. se o Congres
so não o apreciasse. seria considerado apro~ 
vado. Dizia. com clareza. o text<) da ('<msti-
tuição anterior. · 

"Publicado o texto do decreto-lei, 
que terá vigência imediata, o Congres
so Nacional o aprovará ou rejeitará 
dentro de 60 dias, não podendo emen
dá-lo. Se nesse prazo não houver deli
beração, o texto será tido como apro
vado., 

O que fez o Constituinte foi votar exala
mente o contrái'iõ. Em vez de aprovada e 
não aprecidada, rejeitada. Hssc C o texto. (~ 
exaramente a cópia do anterior, do decreto
lei rejeitado pelo Congresso. 

É verdade que não me lembro de o Con
gresso Nacional ter rejeitado decreto-te~ 
mas, rejeitado pelo Congresso Nacional, não 
podia ser reeditado. Agora, não aprcddado, 
era tido como aprovado, era o texto da Cons
tituição com I;"elação ao decreto-lei. 

O que está acontecendo aqui é exatamen
te o contrário. Quanto a isso, V. Exa:. podem 
perguntar ao eminente Senador Mauro ncne
vidcs e aos Srs. Senadores que aqu1 estavam 
se incorro em algum equívoco com relação 
ao espírito que orientou os legisladores ao 
votarem esse artigo na Constituição. 

É verdade que, aprovado o texto. houve 
uma dolorosa c inju:;.tificávcl omissão dc.ste 
Congres.w. OaL começou o Governo Sarn'-'Y 
a reeditar medidas pmvi~ória~. pa~ndo a 
governar com ela:;. durante longo tempo, c 
o Congresso Nacional a tudo a<."'Citou. Veio 
o Presidente Collor. que também paM>OU a 
governar C'Om mí..•dida'i rrovisórias, n•cditou, 
bC lla\J llir.: i:illfdll\•, ~'--I-'> tU<.'.J1..J.1::. UHII 1"cJ.t9iU 

a sahino~ c o Cung1·cl:>M) Nadunal act:dou. 
l':s.'>a c outra qu'-'!>tão:u uso do cachimbo 

deixa a boca torta. Ouem estâ acostumado 
a um t1podc procedimento. dilkilmcnte muda. 

Acho que se estivesse ao lado do !,resi
dente CoHor, talvez eu {l ()ricntasse no senti
do de lutar por rcapresentar pennanentemen
te as medi(]as provisónas. Quem se acamo~ 
da com dccrcto-lct, com medida provisória, 
não tem que governar com pr<~cto de lei! 

Já part1cip<.~i d() hxccutivo. E brabo apre
sentar um projeto de lei, mandar o ministro 
falar com o deputado. falar com o senador, 
ncgoc1ar emenda, veto, r<.-jcitar veto. Essa 
discussão é longa, dolorosa, difícil. 

11 claro! Se eu penso. à tarde. às 18 ho
ras penso, e tclct'ono, dizendo: Parem a edi
ção do Diário Oficial! as 19 horas envio pa
ra o Diário Oficial uma medida provisória, 
e. no dia scgumtc, é lci. Isso, depois de ter
me acostumado a fazer um projeto de lei, 
mandá-lo para o Congr<.osso Nacional ali ser 
lido. passar pela Câmara, ir para o Senado, 
no Senado ~l)("rcr mudanças. c voltar à Câma~ 
ra, e, no final, ser v<.•tado! Às vezes, o Sena
do e a Câmara, justiça seja fc1ra, não têm 
agido- não faz parte das ttualidadcs do Con
gresso Nac1ona l - <.'nm a rapide1. na decisão 
das suas medidas. O Congresso não está acos
tumado, na verdade, ao longo desse regime, 
ao longo da Históna. a legislar com a rapi
dez necc:ssária. I !k' mil) d<.ovc ct)rrer para que 
as coisas saaam irregulares. mas também não 
deve engavetar projcto.!> por tempo indeter
minado. 

Antes de 1%4 os projetas dormiam nas 
gavetas, porque ele~ p()diam ali ficar um ano, 
dois anos, trC:s an()S, dC'l- ann:s, e nada aconDte
cia. Os parlamentares. senadores e deputa
dos dl) PSD. c da UDN, partidos mais con~ 
servadores. deixavam na gaveta os projetes 
de reforma agrana. de regulamentação de 
remessa de lucros para <> exterior, porque 

eram projetos polêmicos que eles não que~ 
riam votar, porque signitícavam mudanças 
muito importantes. 

Não queriam votar contra, porque se vo
tassem a opinião pública t"1caria contra eles. 

Hav1a um aclamo geral aquela campanha 
das reformas de ba~. onde havia uma mobi
lização, uma conscienti:.r.ação - eu era estu
dante na cpnca -, onde lutávamos e decidfa
mos que tínhamos de Jazer as chamadas re
forma:. f.lc base. O Congresso Nacional não 
as votava porque nào queria. Não votava a 
favor pon1uc não queria, e não votava con
tra pon1uc, politicamente, era incOmodo, e 
o projeto p~·rmanccia na gaveta. 

Dt!poi~ cm 1964, veio decreto-lei, quan
do se timva do Congre.ss<) Naci()nal todo o 
poder. Fui Senador por oito anos, em uma 
época dolon~<~. em que não havia porquê 
participar de uma reunião do Congresso Na
cional. !.embro-me, se não me engano, duran
te oito anos, nobre- Presidente Mauro Rene
vides. se <."<>nsLoguimos rcjdrar um dos dois 
vetos; se conseguimos rcjdtar um dos dois 
decrcws-lci:-; ::.c conseguimos votar um, dois, 
rrê:;., ou quatro leis t.fUC fossem realmente 
de contc_LiQv_~ignificativo, porque as iniciati
vas não eram do Ccmgresso Nacional. As vo
tações, praticamcnlt.'. não significavam nada. 
O decreto-lei dominou durante muito tempo. 

Então, o CcliigresslJ Nacional desapren
deu antes de I 'Jo4, ficou na omissão, porque 
os projetos tícavaril na gaveta. Depois de 
1964 não havia pratíCàmtne muito o que de
cidir. hu era, inclusive. da cUpula do chama~ 
do Mt>B. mi.o ~di.ántava botar gente no ple
nario, porqul: n;h> rc:.ul\i:J. Nã" havia nem 
t> tal Ju pl<~~r t·IL'u·onit·o. ( 't~da votação era 
um parto, yuc r.:orneça\a W> l ()h. c não se sa
bia a qu~ h~1ra Lia madrugada iria terminar. 
Pedidos de verificação de quorum, meu 
Deu::.!, (.'ra um mundo. O CongrcM.o Nacio
nal desaprendeu a votar. 

Agora, estamos começando. Há uma no
va Constituição, há um período democrático, 
há uma readaptação de como conviver com 
a democracia. E aqui que temos que discutir. 
Vamos governar com decreto-lei7 Vamos go
vernar com medida provisória? Ou vamos 
governar com projeto de lei? 

Eu, Senador Pedro Simon, aqui cheguei 
no dia 1° de fevereiro, e não tenho nenhu
ma queixa do Presidente Fernando Collor 
de Mello. Não! Desde que aqui estou, não 
foi editada nem uma medida provisória. 
Acho que deveria vir. Mas, na verdade, Sua 
Excelência está fazendo um esforço para não 
editar outra medida provisória. 

Desde que aqui estou, as medidas mais 
importantes estão af: projetas de lei. Inclusi
ve, alguns foram lidos, agora, ao mic1o des~ 
ta sessão. Os projetas mais significativos, co
mo o da Previdência, o dos salários. o da ta
xação das grandes fortunas. estão todos no 
Projctão. E nós perguntávamos: Quando é 
que eles vêm'l Inclusive, o meu partido fez 
algumas críticas ao l)rojctão. lilc é uma mtcn
ção ou um projeto de intenção: não ê medi
da provisória, nem decreto, nem nada. 
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Quanto ao Senhor Presidente da Repúbli
ca, justiça lhe seja feita, estou aqui para reco
nhecer esse aspecto. Algumas das medidas 
mais importantes. foram apresentadas pelo 
Presidente da República, sob forma de proje
tas de lei. Nota 10! Meus cumprimentos a 
Sua Excelência. -

Então, o Presidente da República teve 
algumas ações muito importantes como: a 
partir de 1° de fevereiro não editou medidas 
provisórias. Tem de governar? Tem de gover
nar. Tem de apresentar mudanças na legisla-_ 
ção? Tem Estão af os projetosde lei. Nola lO! 

O Congresso tem que responder. tem que 
vota[! não pode arquivar. QUero ser muito 
claro: não pode dormir cm berço esplêndido. 

E se, semana que vem, o Presidente da 
Reptíblica baixar uma medida provisdria -
não são dw.entas - não adianta nos reunir
mos em comissão, porque não vamos viver 
reunidos em comissão. O ma medida provisó~ 
ria, mais outra, mais outra? Não! 

Se vem um projeto do Presidente, nós te
mos que reunir a comissão, a comissão vai 
ter que decidir e nós vamos ter que apreciar 
- "to be ar not to bc11 

- aprovar ou rejeitar, 
antes dos 30 dias. É a resposta que este \..on~ 
gresso tem que dar à nova atitude do Presi
dente da Rcpliblica. 

O Sr. Marco Macicl - Pennitc-me V. 
&.8 um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com o maior 
prazer, nobre Senador Marco Macicl. 

O Sr. Marco Maciel - Senador c I Jder 
Pedro Simon, eu interrompo o discurso de 
V. Ex'" para fazer, de fonna muito breve, 
duas observações. Em primeiro lugar, concor
do que V. Ex<~ quando V. &a vergasta o ins
tituto do decretó-lei. E fato, era algo que po
dia dar a entender que o Executivo tinha o 
domínio da cenalegiferante, porque ele natu
ralmente se beneficiava do decurso de pra
zo.- Uma vez não apreciado, uma vez não re
jeitado, o decreto-lei continuava a produ:r.ir 
todos os seus efeitos; e como o Congresso 
não podia emendá-lo, alterá-lo, portanto, o 
decreto-lei era praticamente uma lei feita 
pelo Poder Executívo. Ma~ se critico o dc
creto-le~ por entender que ele, de alguma 
fonna, estabelecia, se assim posso dizer, uma 
ditadura do Executivo, por conter a cláusu
la do decurso de prazo; que beneficiava o 
Presidente da República, nós não podemos, 
todavia, concordar com que a medida provi~ 
sória seja insusceptível de reedição. Por qu"? 
Porque, se assim l'or, nós estaremos admitin
do o decurso de prazo, desta feita a favor 
do Legislativo. Ora, se nós condenamos a-qui
lo que a imprensa balizou de "ditadura do 
Execulívo", com o decurso de prazo no de
creto-lei, nós teremos que condenar também 
a ditadura do LcgisJativo, que, a partir da~ 
se fará com o decurso de prazo a seu favor. 
Então, eu acho que a medida provisória, 
uma vez editada, deve ser apreciada pelo 
CongreSso Nacional. O Congresso Nacional 
tem quatro instantes para fa~ê-lo: primeiro, -
quando aprecia a admissibilidade; em scgun-

do !ugar, quando a aprova; em Lercciro, quan
do a n•jl•ita; l~. cm quarto lugar, quando a 
lran~!~.lfUiá .~:!!!"_ prvJt..' tu Jl.!' cunvL""rsão. Daf 
por que.~ rici:J til."! au iU\JI.h:lo Jtallano c del<..-'11-
do, conscc.jÜCntl~ml:me. qul!. uma vez não apre
ciada _a medida provh.úrm. o l)rcsidcnlc da 
República pude nxditá-la, !>e rdZÕCS de Esta
do recomendarem essa posição. O segundo 
ponto que gostarJa de salienlar a V. f-o:Xa diz 
respeito à prn.tura do !'residente da Repúbli
ca. _V. I !x_ .. ja Cilou, com muita propriedade, 
que, na ?~1:1-~L legislatura. não tiVemos ainda 
nc1:1_hum ca.so de mcd_ida provi.sófia editada 
pelo I,rcsid_ente da R~pUblica. Há mui~ e 
muiiO teTn)'ió;·já·ãRtcS m~mó desta legislatu
ra, não fcmos nenhum caso de reedição. De 
mais a mai.s, gostaria de lembrar - conto V. 
lixa já o fez, 1.:om mulla oportunidade que 
houve, - ninguêm pode desconhecer - uma 
acerituada~ irii1C.Xão de rumo -na cOnduta do 
Presidente da Kcpúbllca. Não somente dei
xou de enviar_ medida provisória, mas. mui
to mais do que isso, Sua l'.xcelência ofereceu 
à Nação, de modo especial ao Congresso Na
cional, que ê o l'órum competente para falar 
sobre o assunto, um i>rojcto de Reconstru
ção Nacional. um plano indicativo, aberto, 
conseqüentemente susceptível de debates e 
discussões. Depois de am()Jamente difundi
do esse documento, o Presidente da Repúbli
ca inicia o envio ao Congresso Nacional, de 
fonna também -atierta. posiõ que,- ãtravéi de 
projctos de lei, de uma ~(·ric Lias medidas pre
conizadas no rdcrido Projelo de Reconstru~ 
ção Nactonal, balizado pela imprensa de Pro
jetã(). Veja V. F.xa_ que o Jlrcsidcnte da Rep6-
blica está Ucscju:so de estabelecer aquilo que 
chamou de entendimento nacional, numa 
mensagem Sobre o Hstat1do da União, que 
Sua F.x:celência encaminhou 3o COngresso 
Nacional, no dia 15 passado. Isto é, o Se
nhor Presidente da República está desejoso 
de fazer com que o C.ongresso Nacional par
ticipe ativamente não só do Processo lcgife
rante mas, muito mais do que isso, do proces.
so de elaboração de um plano de ação para 
o Pafs._Açho que todos nós queremos saír 
da crise económica c financeira em que vi
ve o Pais; todos nós desejamos consolidar 
as instituiçôcs democráticas. Confesso - não 
sei de é otimismo de minha parte - que não 
vejo riscos para o processo democrático em 
nosso Paú.. Acho que estamos com a demora
cia consolidada. com uma nova Carta C'..onsti
tuclonal. Sinto Que a sociedade brasileira fez, 
consciente c maduramente, a sua opção. Então, 
ciente e madur..unente., a sua opção. Então, 
não vejo risco pára o processo democrático. 
Mas não posso desconhecer que vejo, de for
ma,muito aguda e acentuada, uma crise eco.;
nômica que rcverbcm, que perpassa para o
plano sociaJ c que, e<mscqücntemente, traz : 
muita insatisfação popular. Daf por que. exor
to V. Hx11

, e por in tcrmédio de V. Ex3 toda 
a bancada de V. t!X", bancada de partidos 
de oposição, para que nos ajude nessa cami
nhada. Não o_ççm'idaria, obviamente, a aju
dar o Governo. V. Ex'~ integra um partido 
que faz oposiçáo, oposição aguerrida, aber
ta, ao Governo Federal. Mas sei que V. Ex• 

faz opoSição ao Governo, mas não faz oposi
ção ao País, e acho que o que está em cau
sa. agora, sãü os interesses nacionais e deve
mos todos nos empenhar para que consiga
mos, as diferentes tendências partidárias que 
aqui se rcú.nem, vencer a crise que o País atra~ 
vessa. Crise que não se iniciou agora; é ün
portantc também lembrar, mas que vem da 
década passada, balizada como a udécada 
perdida". AliáS:. dêcada -perdida não apenas 
no Brdsil, mas c:m wda a América l.atina. e 
por i.sso é que se fala cm sul-americanização 
do proc"CSSS de descnvulvJmcnto. Por quê? 
Porque essa decada pa:.sada lOi uma década 
perdida p<tra toda a Amc-m:a Latina. Então, 
cofio estamos numa crise que vem. pratica
mente de uma década e queremos coritinuar 
a crescer, porque precütamos aS$Cgurar • .so
bretudo às novas gerações, melhores expccta
tiv~s de vida, acho que já eslá na hom de 
nós, de forma conseqüente, articulada, aqui 
no Congresso Nacional, que foi eleito pelo 
sentimento gerai do PaiS como o grande fó
rum do entendimento nacional, começarmos 
a traçar a linha, escrever os rumos do futu
ro do riosso Pafs. 

O SR. PEDRO SlMON - Recclx> com 
muito respeito o aparte do grande Uder 
Marco __ MacieL Acho que a colocação de S. 
Exll. foi feliz, oportuna ·e correta. 

Digo a S. Exa que não só não defendo a 
tese do quanto pior, melhor, como sempre 
foi da minha tradição que tudo aquilo que 
é bom para este Pafs, independente de ser 
procurado, tem o meu apoio permantc, meu 
apoio nesta Casa, meu_ apoio como cidadão. 
Creio que teinos a obrigação, cada um na 
cidadela em que se encontra, de dar o máxi
mo de si em tennos de somar para o nosso Pafs. 

Concordo, também, com o Scnadc)r Mar
co Maciel: não vejo perigo para as institui
ções. Acho que o caminho é sólido, firme e 
nós estamos marchando. Muitas vezes, tenho 
dito, cm conversas com os mais variados seto
res da sociedade, não vejo em nenhum setor 
o desejo de criar problemas, dificUldades ou 
de desestabilizar a Nação. Sinto na CU'!', 
nos partidos mais à esquerda, no conjunto 
da sociedade, que todos sabem que a hora 
é diffcit que a reponsabilidade é muito gran
de, e que temos que encontrar fórmulas atra
vésdas quais, respeitando-nos reciprocamen
te, cáda qual na sua posição, possamos avan~ 
çar e crescer. Para mim, que bom se o Presi
dente Collor fiZer um" grande Governo! que 
bom se Sua Excelência realizar todas as suas 
metas! Não sou daqueles que defendem que, 
para fazer oposição, temos que torcer para 
que o Governo vá mal. NJio sou daqueles 
que defendem que, para termos alguma chan
ce de avançar, temos que demolir o nosso 
adversário; torcer para que o Brasil vá mal 
porque o partido adeveaário está no seu po
der. 

Não posso torcer para que o Rio Gi-an
de do Sul vá mal porque não sou eu quem 
está lá, Dão é meu partido que está lá. Tris~ 
tes daquel~ que pensam assim. Creio que 
temos que dar força e o máximo de nós, no 
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sentido de somannos esforços para que as 
ooisas andem bem. 

Quero dizer, prezado líder, pelo qual nu
tro a maior admiração, Senador Marco Ma
ciel, que não estou aqui no sentido de criar 
embaraço para o Presidente da Rcpúlbica. 
Digo a V. Exa, do fundo do coração, se fos
se o meu mais íntimo companheiro de parti
do que estivesse na Presidência da Repúbli
ca, eu estaria aqui defendendo a mesma te
se. Nobre senador, acho que isso não é ape
nas bom para o Congresso. Isso é bom para 
a sociedade brasileira. O ilustre Presidente 
da Rep6blica, no momento em que sair do 
comodismo de governar por meio de medi
das provisórias, no momerito -em que pegar 
sua equipe, fa1.endo...a trabalhar de modo efi
ciente, realmente, haverá de entender que é 
multo melhor alguns projeto~ do que cente
nas de medidas provisórias. E muito melhor 
o esforço de debater, de discutir, de ter a 
chatice de conversar com os parlamentares 
para que a medida saia, se não sair em 30 
sairá dentro de 90 dias, mas que seja mais 
fecunda e mais real. 

Duas coisas são reais. Vivemos numa époM 
ca em que o mundo moderno exige que as 
medidas sejam tomadas de pronto. Esse é o 
dinamismo da realidade do mundo inteiro. 
Muito bem! Não seremos nós. agora, da buro
cracia tradicional do Congresso, Senado e 
Câmara, do vem cá, vai lá- que iremos que
rer trancar os passos do r..xccutivo. O mun
do inteiro nos mostra que o dinamismo da 
época que vivemos, com a rapidez das comu
nicações. exige igual rapidez nas decisões. 
Mas se é só isso, vamos ter que estudar uma 
outra fonna de Governo. Agora, se é isto sim, 
para as questões que são urgentes c relevan
tes, mas que também a rotina, a norma, a tra
dição, o dia-a-dia devem ser rcitos por proje
to de lei, onde o Governo, o executivo, já 
está preparado e o C'.ongresso vai se prepa
rar. Vai-se preparar no sentido de ter cora
gem de votar. 

Outro dia, veio um projeto de lei para o 
qual o Presidente da Rcpüblica pediu urgên
cia, e foi obrigado a retirá-lo dL-vido a pres
sões de todos w.laclos. 1~ talvez não tenha
mos tido a coragem de mudar. Foi o caso 
do Porto de Santos, uni projeto de lei com 
muito impacto; lá pelas tan~s privatizava, 
mc:<ia com intcn~scs «.]Ut' cxistcm há mais 
de 100 auo:.. 1: .,_ rcaiiJac.k é qoc ninguêm 
teve coragem de entrar Jâ. Nús. vamos preci
sar ter a coragem de diler "sim11

, di:.r.cr "não", 
de votar de um lado, de votar de outro, mas 
de votar! H o Presidente da Rcplíblica vai 
ter que receber essas respostas. 

Creio que a proposta que estou apresen
tando aqui é a do diálogo ru~uro entre Con
gresso c Pr~ídcme da H.í.:púbUca. O Presi
dente Collor está ali, daqui a cinco anos não 
será mais ô Senhor !>residente Collor, outro 
irá substituí-lo. Nós, também, que estamos 
aqui, mais algum tempo não estaremos mais, 
outros virão ocupar nosso lugar. C.omo que
remos que no ruturo seja o diálogo entre o 
Executivo e o (J:>ngrcsso Nacional'/ Como 
governarão"! Qual será o relacionamento des-

ses dois poderes'! Medida provisória, quanM 
do t: urgente, o Presidente baixa. (i, relevan
te, é urgente, o Presidente baixa. Temos 30 
dias. mai~ 30 para decidir'/ Projeto de lei é 
projeto_ de lei. I~ nonnal, o Presidente man
da. não pede urgência, e o projeto tem uma 
tramitação. Pede urgência, 45 dias para deci
dir e vamos dt..-cidir. Ú C'Mic que vai ser o ide
al, com ambas as Casas se rcspcilando. Repi
to, neste Congresso, nessa legislatura, dois 
a zero para o l)rc~idcnlc Collor, não apresen
tou nenhuma medida provisóri:a desde o dia 
1'-> de fevereiro. 

Segundo. para medidas importantes, Sua 
F.xcel~cia está mandando projetas de leis. 
F..stão ai os projctos de ld para decidirmos. 
Temos que responder, temos que responder! 
Votamos os projctos. Temos que responder, 
Se nesse interregno aparecer uma medida 
provisória do Pn:sidcntc da República, que 
não as baixna desde fevereiro, temos que vo
tá-la dentro úc 30 dias. 

O Sr. Marco Maclel - Permite-me V. 
r~(l. mais. um-apãftê'/ 

O SR. PEDRO SIMON- C'om o maior 
prazer. 

Marco Macicl- Senador Pedro Simon, 
Sem querer estar a interromper com freqUên
cia o discurso de V. Ex11 

••• 

O SR.~ PEDRO SIMON - Quero dizer 
a V. Ex• que me honram muito os apartes 
de V. Ex• 

O Sr. Marco Maclcl - Pois não. Muito 
obrigado! 

O SR. PEDRO SIMON- Para mim 
eles são muito importantes c valorizam mui
to o meu discurso. 

O Sr. Marco Maciel - Muito obrigado! 
Fico sensibilizado em ouvir essa manifesta
ção de V. Ex- e quero dizer que há recípro
ca com relação às manifestações que V. Ex• 
faz, aqu~ nesta Casa sempre; todas elas calca
das em re<:onbecido espfrito público e sensi
bilidade política. Gostaria de dizer, em rápi
das palavras, Senador Pedro Simon, que em 
quase todas as constituições do mundo bá 
um dispositivo que assegura ao Presidente 
um instrumento de ação rápida, quer nos re
gimes presidencialistas, quer nos regimes par
lamentaristas. Isso não representa, em absolu
to, de mérito para a institulç§o congressual, 
mesmo porque a instituição congressual de
la participa, quer como decreto-lei, quer co
mo medida provisória, ou que outro nome 
tenha. Em segundo lugar, gostaria de dizer 
que sinto, nos 11ltimos anos, uma transforma
ção no papel do Congresso no mundo todo. 
O Congresso nio é apenas mais o Poder Le
gislativo; ele 6, sobretudo, um poder fiscaL 
Daí por que, em muitos pa&es. já nAo se cha
ma Congresso de Poder Legislativo, chama
se Assembléia Direta, Congresso, Câmara, 
seja que nome tenha, porque, na realidade, 
cresceu muito, dentro da instituição Congres
so, o papel de controle, acompanhamento e 
fiscalizaçlio da administração pl!blica. E isso 
ê uma coisa para a qual o Congresso também 

não pode deixar de estar atento, Congresso 
brasileiro, quero dizer, por que isso represen
ta, a meu ver, uma visão nova que está sen
do observada não apenas aqui, pela nova 
Constituição de 1988, mas em todo o mun
do. Por último, gostaria de dizer a V. Ex• 
que, na verdade, não podemos jamais nos 
omitir. Tem razão V. F.xa quando reclama a 
necessidade de uma manifestação da institui
ção congressual, tem razão V. &• quando 
diz, com propriedade, que não podemos nos 
omitir. Uma vez a proposição aqui na Casa 
devemos sobre ela nos manifestar, recusan
do-a ou aprovando-a. O que nós não pode
mos é evitar, pelo silencio, que o problema 
seja devidamente esclarecido, elucidado, de
batido e deliberado. Por isso, acho que se 
houver entendimento nesta e na outra Casa 
do Congresso Nacional- a amara dos De
putados - nessas questões, podemos produ
zir muito e por esse caminho, quem sabe, 
contribuir muito para o fortalecímento da 
instituição congressuaL Sinto que muitas crí
ticas feitas nas ruas e na imprensa ao Con
gresso Naciona~ brotam do fato de que mui
tas vezes nós deixamos de deliberar, ora pe
la baixa de quorum na Casa, ora pela mani
festação plácida de recusa em apreciar o pro
jeto, ora pelos instrumentos dilatórios da 
obstrução etc. Então, acredito que é isso que 
dá lugar a Uma crítica profunda e que não 
é aceito pela sociedade em relação a:os nos
sos trabalhos. Creio que o nosso pior erro 
é o da omissão. A propósito, lembro-me do 
Padre Vieira que, num dos seus sermões, di
zia que a omissão era o pior pecado, porq.ue 
era aquele que se comete não cometendo. 
E eu diria que em polftica nós poderemos 
observar a mesma coisa: a pior conduta que 
m polftico pode adotar é não adotar condu
ta alguma, ou seja, é se omitir, é ficar no 
muro como se diz na linguagem popular. 

O SR. PEDRO SIMON- Concordo ple
namente com o aparte do nobre líder. O ob
jetivo do nosso pronunciamento é ex.:atamen~ 
te esse. 

Estamos numa nova Legislatura, e assim 
como o Presidente da RepUblica vem. demons
trando uma nova mentalidade com relação 
ao diálogo com o Congresso, acho que o 
Congresso deve responder. O que temos de 
dar, meu nobre líder, é chance para que o 
Congresso tenha condições de fazer isso. 

F1z um pronunciamento num debate, di
zendo o que estou dizendo aqui, nota 10 ao 
Presidente da Repüblica: desde 1° de feverei
ro, na atual Legislatura não enviou ao Con
gresso nem uma medida provis6ria.. Estlio af 
os novos projetes de lei para oomprovar isso. 

Mas, alguém disse: Isso é uma tática mui
to inteligente, porque agora, enquanto estio
se de discutindo as. medidas provisóriaa, pá
ra-se tudo para votá-las, e depois de decidir 
o projeto das medidas provisórias, Sua Exce· 
letlcia pode faZer o que quiser. Não acredi
to, sinceramente não acredito. Não me pas
sa pela cabeça que o Presidente da Rep6bli
ca decidiu isso a partir de 1° de fevereiro.. 
Está lá o Projeto Jobim, vai ser votado, en-. 
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tão não vou baixar medida provisória, vou 
mandar uns três projetas de lei para o·-eonR 
gresso Nacion31, até que se resolva aquela 
votação lá no Senado. Na hora que estiver 
decidido, vamos começar a baixar medidas 
provisórias de novo e nada mais de projetas 
de lei 

Isso é uma análise desrespeitosa sobre o 
Presidente da Repliblica. N6so não temos o 
direito de fazer isso. Não creio, digo clara
mente aqUi, que o Presidente da ReptJ.btica 
parou de baixar medidas provisórias desde 
1° de fevereiro e mandou os projetos para 
se decidir essa matéria. Votada essa maté.ria, 
Sua Ex.celência voltará ao- comportamento 
anterior. Não acredito. Acredito que, por 
parte do Presidente da Rept1blica, há um no
vo posicionamento, é o_ posicionamento de 
baixar medidas provisórias quando absoluta
mente necessárias. ~ um posicionamento que 
começou quando Sua ExceJencia baixou o 
Projetão, dizendo que convocava a· socieda
de· para discutir e, agora, em vez de medidas 
provisórias, estão aí os projetes· de lei É o 
novo posicionamento do Presidente da Reptí~ 
blica. Para esse novo posicionamento do Pre~ 
sidente da Repó.blica o COngresso Nacional 
tem que ter, também, um novo"posicionamen
to. Para esse novo posicionamento do Coo~ 
gresso Nacional é que acho -que-devemos ser 
convocados para decidir e para votar; para 
decidir e para votar projetes de lei e não 
medidas provisórias. 

O Sr. Mcira Filho - V. Ex8 me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR PEDRO SIMON -Com prazer, 
Senador Meira Fitho. 

O Sr. Meira Filho - Senador Pedro Si
mon, quero, antes de me dirigir a v: -EX", 

·enaltecer e ratificar as consideiaçõeS do nos
so Líder Marco Maciel. Desejo dar parabéÍls 
a S. F.r' e dizer que estou orgulhoso, ~ensa
mente orgulhoso, em tê-lo como meu líder. 
,Quero, também, nessa oportunidade, dizer 
ao ilustre Senador Pedro Simon que me en
cantam as suas considerações. Sjnto-me igual
mente orgulhoso em pertencer ao Senado 
da Repllblica, diante da personalidade mar
cante de V. Exa, um senador que o Rio Gran
de do Sul, pela segunda vez, manda para o 
Senado para nos apontar o caminho que de
vemos seguir. As considerações que V. E.xD. 
faz hoje nesta sessão, eu as recebo como 
uma aula marcante na minha vida de parla
mentar. Parabéns,. Senador Pedro Simon! V. 
Ex-, ao apontar_ o caminho que todos nós de
vemos seguir, demonstra, sem dtívida algu
ma, um alto cspfrito póblico c ratifica as qua
lidade que foram enaltecidas pelo eleitora
do do Rio Gralidc do SuL Senador Pedro 
Simon, V. &:• é um orgulho para esta Casa, 
Parabéns! 

PEDRO SIMON - Senador Mcira Fi
lho, agradeço profundamente as refcrt:Dcias 
feitas por V. Ex8, a quem conheço e admiro, 
que honra e que dignifica o povo do l)istri· 
to Federal, que, felizmente, agora, tem vez, 
tem voz, uma voz ilustre e brilhante, como 

a de V. Exa Agradeço, com carinho, es...as. 
palavras, que me emocionam e que me tra
zem a responsabilidade de, como cada um 
de nós, buscar o caminho do diálogo, o cami
nho.do entendimento. 

As vezes. pela maneira e pelo tom com 
que fa10;-8lguns estão a imaginar que esse é 
meu estilo. Não. Sou, de certa forma. do esti
lo dO Deputado Luís Roberto Ponte, do esti
lo de buscar o diálogo, de buscar o entendi
meiüõ, de- bUsc3r as fórmulas através das 
quais possamos chegar lá. Creio que pode
mos ter, Seh3dor Mcira Filho, as maiores 
divergências. Sou uma pessoa que, desde jo
vem, desde os colégios de ensino secundário 
passando pela vereança, tenho sempre as 
mesmas idéias. AperfeiÇoei-me, formei minha 
personalidade com o Senador Alberto Pasco
alini, um teórico do trabalhismo, um dos ho
mens mais extraordinários em termos de 
idéias, cre-·perisamentos. Convenci-me de que 
o social merece o destaque e o debate. Mas, 
se nunca m1,1dei as minhas idéias, nunca elas 
foram instrumento pelo qual não pude dialo
gar com meus adversários, sejam de esquer
da 'ou de direita. Mesmo na, é:poca do regi
me milftar, muitas e muitas vez~ nesta tribu
na ou nif tribuna da Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, o diálogo foi possível. 
Creio que através do entendimento ·temos 
condições de chegar lá. 

Sempre ~igo e repito, Senador Meira Filho, 
que não se pode imaginar que um jovem de 
pouco maís de 40 anos seja uma pessoa volta
da para o mal, que não quer e que não dese
ja melhorar as condições de vida deste Pafs. 
Se fosse uma pessoa com mais de 60 anos, 
talvez estivesse ali no cume, no ápice, na cd
pula da sua reali?.ação política, a. Prcsid!ncia 
da Rcp(lblica, e visse apc.nas as suas realiza
ções pessoais. Esse jovem, que tem filhos de 
10 e 12 anos de idade, -esse jovem que deve
rá ter uma vida longa depois de deixar a Pre.:. 
sidência da Repóblica, esse jovem deve ter 
condições, apoio, solidariedade, disposição 
para que possa fazer um bom governo. Quan
do falo, quando critico como critiquei ontem 
em termos do que aconteceu com o Deputa
do Lufs Roberto Ponte, foi no sentido de co
laborar. Quando digo ao Senador Marco 
Maciel que a nossa proposição, -o -meu· pa--re
cer e as emendas que apresento não lêm o 
sentido de criar embaraços ao Presidente 
da República~ CU rião" Cstaria aqui, nobies 
Senadores Marco Macicl e Meira Filho tra
zendo, buscando esconder o meu pensamen
to, ou fingindo, tendo como objetivo criar 
embaraços para o Presidente da Repúblicaj 
não é esse o meu objetivo. O meu objctivo 
é o de buscar entendimento de uma forma 
através da qual possamos, aqui - reconhecen
do o primeiro passo que deu o Presidente 
da República - nós o CongreSso NaciOnal 
dar o passo a partir de agora. Graças a 
Deus va~s_Jegislar através de projetes de 
lei. A partir de agora, se o Presidente da Re
pó.blica -c for realmente por um motivo de 
essencial urgência- mandar uma medida pro
visória, o Congresso -vai vOtar rios 30 dias. 
Vai votar senão nos 30, nos 60, porque Sua 

ExceJência vai poder reeditá-las, porque ne
cessário; e tem razão o Senador Marco Ma
ciel: o !'residente da República não pode ser 
amarrado. Sua I ixcclência tem que ter L"<mdi
ções de, em casos excepcionais. apresentar 
a sua medida provisória. Os projctrn; que 
Sua I•:Xt·d~ncia ("0\'iou são -Ids ordinárias? 
São ler:-, untumliab. i. a vrlla 1,h..• th:Hogo do 
dia-a-dra do l,n .. ~dcntc lia .Kcpubhca com o 
C'.ongrcsso Nacional? L Sua l:.xcclência fez 
a sua parte'! Fez a sua parte. Vamos fazer 
também a nossa. Creio. que devemos iniciar, 
esquecer o interregno duloroso desses 2 
anos, que foram ()S de H9 c 90, quando sego
vernou com medida provisória e não com o 
diálogo pennanentc. Faz-se necessário ini
ciar um novo diálOgo de_ um verdadeiro Con
gresso com-todoS oS seus poderes e com to
das as responsabilidades a ele inerentes; a 
um diálogo fraterno, respeitado, entre o Pre
sidente da República c o Congresso Nacio
nal. Creio que a <lportifnidade está af e é o 
que des.ejamos. (MuiLo bem! l'almas. O ora~ 
dor é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Coutinho Jorge- Garibaldi Alves- Gui
Jherrile Palmeira- Jonas Pinheiro- Mansue
to de Lavor- Marco Madcl- Maurício Cor
rêa- Ncy Maranhão. 

l'Ri!siDEN'tif(Mauro llenoVidi-.) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil, relatórios sobre o endividamento dos 
estados e municípios referenteS ao período 
de janeiro a março de 1991. 

A matéria será despachada à Comissão 
de: Assuntos BconOmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Henevi
dcs)- Esgotado o tempo destinado ao Fxpe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

1 

PROJETO DE I..EI DA CÂMARA 

N°24,DE1990 

Discussão, em turno ónico, do Pro
jeto de Lei da Câmara n° 24, de 1990 
(n° 1.102188, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 492 da Conso
lidação das I ..eis do Traba!bo, tendo 

PARECER FAVORAVEI, sob 
n° 32, de 1991, da Comissão 

de Auuntco SociaiL 

Completada a insll-ução da matéii1lt pas
sa--se li: discusdo do projeto, em turno único. 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do peJo Sr. 1° Secretário, Senador Mansue
to de Lãvor, Secretário ad hoc da Mesa. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"l72, DE 1991 

Nos lermos do art. 335 do Regimento In
terno, requeiro o sobrestamento do estudo 
do Projeto de Lei da Câmara n° 24, de 19907 
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que dá nova redação ao art. 492 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, a fim.de aguar
dar o projeto de lei de autoria do Presiden
te da República, que dispõe sobre a p<)lítica 
salarial e a organização sindical. ora em apre
ciação pela Câmara dos Dcpul.ados. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1991. -
Ney Maranhão 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - O requerimento que acaba de ser li
do depende de parecer da Comissão de As
suntos Sociais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mcira Filho, para proferir parecer sobre o 
requerimento. 

O SR. MEIRA FILHO (PFI.- DF. Pa
ra proferir parecer. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. St."Iladores. não haven
do necessidade de me prolongar sobre o as
sunto, tem meu apoio o requerimento, com 
o qual estou de acordo. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Bencvi
dcs)- o parecer, portanto, ê ravorável. 

Completada a instrução da matéria, a vo
tação do requerimento deixa de proceder-se 
em tennos do art. 168 do Regimento Inter
no, ficando, portanto, sobrestada a discussão, 
voltando à Ordem do Dia cJa sessão ordiná
ria da pré»cima terça-feira. 

Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Ney M~ranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN -PR. 
Pronuncia o seguinte di~eurso.) --Sr. l,resi
dcnte.. Srs. Senadores, gostaria de 1cccr algu
mas consideraçc.>es a r(..-spcitt) do documento 
que recebi da Fundação Nacional· do Pau
Brasil - FUNBRASII., c que encaminho a 
Mesa Diretora para transcrição nos Anais 
do Sr.'nado f'çdcral. _ 

A L·'unlmt~il encaminhou orfcio ao I'...xce
lcntí.ssimo Senhor Presidente Fcrnarido Col
lor de Mcllo, DC) qual wlicita apoio polftico
econômico-linancciro e material às. lições de 
resgate do pau-brasil: 

1 - Pretende a fundação dar o Htulo de 
símbolo nacional ao pau-brasit, irmanando-o 
aos outros já designados na Constituição. 

2- Demarcação de toda a lfontcirã ·nacio
nal atravt:s. de exemplares do pau-brasil, com 
apoio dos governos ft."<lernl, estadual e muni
cipal. 

3 - Atualmente, a produção de mudas 
se desenvolve na Esta~o- FitoSSãõiiária do 
Ministério da AgricullUrd, sediada em Glória 
do Goitá, municípl<' pernambucanO. COnside
rando-se que a referida estação se encontra 
desativada, a Funbrasil solicita ao F.xcelentís
simo Senhor Presidente o repasse de toda a 
área da estação. como possibilidade de fazer 
a1 urri grande reflorestamento e poder produ
zir, além de mudas de pau-brasil, outras es
~ncias da mata atlântica que se enContram 
em extinção. 

4 - Espera a Funbrasil que o Governo 
Federal auxilie na restauração do prédio se
elido em regime de comodato, pelo Governa
dor do RMado, Dr . .Joaquim Francisco, na 
cidade de Recife. como forma de incentivo 
à conservação histórico-cultural do povo per
nambucano, pelo próprio valor arquitetõni
co que o velho casarã() encerra, assim como 
fortalece o elo histórico nacional, possibili
lando a formação de um novo pólo turístico 
com a instalação do memorial sobre o pau
brasil. 

Finalizando, Sr. Presidente, afirma o Sr. 
Roldão de Siqucira Fontes, Presidente e ide
alizador da Funbrasil, que, apesar da sé'ria 
crise económica e llnanceira por que atraves
sa o J-laís. tem-se a garantia do interesse de 
Sua l~cclência o Senhor Presidente da Rep6-
blica pela causa ecológica e educacional, co
mo se tem a consciência de que os valores 
histórico-culturais de um povo o faz superior 
a todas as dificuldade:>. 

Era o que tinha a d[7:er, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

A QUF. SiJ REFl'Rii O SR Nli Y 
MARANHÃO EM SFli/)/S< 1JI<SO. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
PAU·IlRJ\SIL 
FUNBRJ\SIL 

OFÍCIO N" 61/91 
Recife, 29 de abril de 1991. 

Do Presidente da Funbrasil 
Prof. Roldão de Siqueira Fontes 

·Ao Presidente da República Fcdí'rativa 
do Brasil 

Dr. Fernando Collor de Mcllo 
Asssunto: Solicita apoio polftico-econômi

co-financeiro e material às açõcs de resgate 
do pau-brasil 

Sr. Presidente: 
Ações as mais diversas têm condu7ido o 

homem, nos (lltimos tempos., a uma rcllcxão 
mais ampla e mais profunda no que tange à 
preservação ambiental. A Fundação Nacio
nal do Pau-Brasil insere-se, neste contexto, 
a partir da busca de fonnas de contribuição 
para o alcance da harmonia do ecossistema 
natural humano, bem como se une as tentati
vas de resgate da memória histórica do !'ais 
onde o pau-brasil se põe como marco essencial. 

Potencial gerador das divisas iniciais da 
Nação, há mais de vinte anos vem emergin
do lentamente de um estágío de quase total 
extinção. em face das árduas c múltiplas prá
ticas que se tem efetívado em prol de seu so
erguimento c fJXação perene no solo brasilei
ro. A aceitação, sempre crescente da socieda
de, e os interesses dcmonstrddos pelo p()dcr 
público são causa do renovar de csUlnulos 
que remetem à consideração de um hon:r.on
te capaz de congregar os brasileiros, em ter
mos de conhecimento, sobre a árvore nacio
nal e no estreitamento de uma relação mais 
profunda com a natureza. Entretanto, a Fun
dação Nacional do pau-brasil (FUNBRA
SIL), por ser uma instituição sem rins lucrati
voS c fundada tão-somente na lbrça do traba
lho, necessita de apoio político-econômico-

financeiro para"atuar mais celeremente, pon
do seus. vários programas em execução. 

Faz-se isto razão bastante para se dirigir 
respeitosamente a V. Ex", como representan
te máximo do povo brasileiro, e s<)licitar uma 
voz de solidariedade e apoio pleno a estes 
programas: 

1- De infcio, pretende-se para o pau-bra
sil o tftulo de símbolo nacional. irmanando-o 
aos outros já designados na Constituição bra
sileira. A Lei n° 6.607n8 consagra-o árvore 
nacional por ter desempenhado papel de gran
de relevância na formação do Estado brasi
leiro como esteio sócio-econômico-cullural 
du_rante mais de três s6culos (1500-U~?S). O 
projeto político em apreço foi lançado cm 
Pernambuco, no dia 22de abri~ de 1991, com 
anuência do Dr. Joaquim Francisco de Frei
tas Cavalcanti, DD Governador do Hstado 
de Pernambuco e do Dr. Gustavo Kraus<; 
Deputado Federal, cuj() suporte poderá se 
materializar nas escolas através de um Kit 
Educacional, contendo informações; pertinen
tes à ilustre espécie vegetal, possibilitando 
uma reflexão maior e mais profunda sobre 
esta e outras essências cm extinção. 1~ de ex
trema importância o envolvimento do Minis
tério da Educação, da Secretaria Nacional 
de Cultura e da Secretaria Nacional do Meio 
Ambiente para que o projeto cumpra as es
tratégias de alcance à sua finalidade por ser 
de cunho educacional, cultural c ecológico. 

2- Por outro lado, pauta-se como mais 
um esforço da Funbmsil t.-ontribuir na divul
gação, conhecimento e preservação do pau
brasil, demarcando toda a fronteira bra~ilci
rn dt• 'IC"US cx~~mpiHn.,. Mas como se trata 
d~.-· uma Hbto1 'Y•.dhJ~• • .J~·n~<mú.aurJu muno::. re
curs<~. não st• potkl i<~ rcali:lar .sem o apoio 
t'Xplicilo ~~ c~mcrc.:to dos (nwernt)S Federal, 
Hstadualt• Municipal. 

3 - A viabilização deste projeto depen
de, cm princípio, da t~)rmaçáo de mudas em 
número corresp-ondente à~~o nCCCS$idades de 
cobertura de toda a área. hntreumto, a pro
dução atual mesmo inc..-iplcnte, está além da 
c;apacídade física e económica da Funbrasil. 
E preciso aproveitar todas a:!!. sementes oriun
das dos pequenos bosques aqui o:istentes e 
implantar oUEms que po!o.S3II1, num futuro 
pr(c<imo, substitUir o c..•Mabl·lecido à margem 
de segurança da Barragem de) Tapacurá; cu
ja sobrevivência está entregue ao fenômeno 
das chuvas. Atuahm~ntc. a produção de mu
das se desenvolve na hMação Fitossanitária 
do Ministéno da Agnculturd. sediada em 
Glória do (h,itá, município pernambucano, 
numa faixa de doi:!!. hectares de terra onde 
se possu1 oitenta mil mudas promas ao plan
tio cm (()cal definitivo. U, t.·oru.idcrando-se o 
fato de que a referida estação se encontra 
dcsativada e diante da colheita razoável que 
se pr()CC:!IoSOU este ano, a l•'unbrasil solicita 
de V. l•x" o rC"passe de toda a área da esta-. 
ção como pc,~ibilidade_dc se fazer ai um gran
de rellorcMamt!nto c poder prodw.ir, além 
de mudas de pau-br.tsil, outra~ essências da 
Mata Atlântica lJUC sccnc()ntramem extinção. 

4- PrclC'ndc-se ainda manter um memo
rial permanente ~()brc c> pau-brasil na cida-
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de do Recife. J imbora se tenha recebido do 
Governo I ".Stat..lual um ca~rão de sua proprie
dade, contratado sob regtme de comodato 
por um perCodo de d(."l. anos,. não foi possf
vcl ainda trnm>J'erir as instalações da Funbra
sil. cujo funcionamento se dá precariamente 
na rcsidênçia de seu ideali:.r.ador e presiden
te, em virtude do casarão!)(: encontrar num 
estado de má cnonservação, testemunhado, 
inclusive pelo pr<lprio Governador de Per
nambuco, [)r. Juaquim I•rancisco de Freitas 
C'.avalcanti, quando de sua visita ao local. 

Espera-se que o G-overno Federal auxilie 
na rcstaur.tção do prédio como forma de in
centivo à conservação histórico-cultural do 
povo pernambucano pchl próprio valor ar
quitctônico que ele cnccr.m, assim como for
talc.ce o elo hiMórico naciona~ possibilitan
do a fonnação de um novo pólo tur'JStiCO com 
a instalação do memorial sobre o pau-brasiL 

5- Sabe-se que o País passa por uma sé
ria crise econômica, mas se tem a garantia 
de CjUe o interesse de V. I :x:. pela causa eco
lógka c educaCional é bem IJUtis ampla e, co
mo se tem a consciência de que os. valores 
histórico-cullurai~ cJc um povo o faz superar 
todas. as dificuldadL'S. :,olicita-se a destinação 
de uma verba capaz de suprir as necessida
des de produção de mudas de pau-brasil, a 
IOrmaçào dL' vivcims t'· a manu1enção perma
nente do seu memorial. 

Acreditando-se no espírito idcali:r.ador 
de V. 1-'x .. , dcmonMmdos humanisticamente 
na conduc,;'áo dm problemas nacionais,. a Fun
dação Nacional do pau-brasil sente-se honra-_ 
da em poder prestigiar c identificar o alcan
ce dos m~rit~ de V. lixa no .que tange, em 
especial, à atenção dispensada ao meio-am
biente, difundindo uma consciência maior 
através do plantio de mudas de pau-brasil 
em cerimônias oliciais. Os fatos em si apon
tam par.t a esperança que respeitosamente 
se dirige a V. Ex"' como uma certe:r.a para 
as tentativas de- resgate do pau-brasil, a árvo
re nacional. 

Atenciosamente, subscrevemo-nos~-Rol
dáo de Siqueird. Fonte, Prc~idcnte. 

Durante o discurso do Sr. Ney 
Martmhã~ o .'ir. M.auro lJcncvides, 
Prc::iid,-ntc, deixa a CHdcira da presi
dt:ncia, que ~ ocupnda pelo Sr. Mei
ra Jt"ilh~ !)'uplcnt~ de St.'(."FCláno. 

O SR. PRESIDENTE (Moira Filho) ~ 
Coriceâo a palavra ao nobre Senador César 
Dias. 

O SR. CflsAR DIAS (PMDB- RR Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revi~o do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores., 
eu gostaria, em poucas palavra~ de inf<lrmar 
que mais quinze garimpeiros foram presos 
na região fronteiriça entre Brasil c: VcnC'J.ucla. 

Há mais ou menos três meses, uma expe
dição do Exército venezuelano teria ido aos 
chamados Garimpo São Benedito c Garim
po Novo Horizonte. localizados na cabecei
ra do rio Ameada, e infonnando aos garim
peiros,. aos empresários que estavam traba
lhando nessa área de garimpo, que a região 

realmente era brasileira. Agora, para surpre
sa nossa, o f:lxército venezuelano foi a esse 
garimpo e efetuou a prisão desses ganmpci
ros, levando-os para uma cidade chamada 
Puerto lacucho. 

Fazemos, aqui, da tribuna do Senado, 
um apelo para que o Ministério das Rela
ções r'.Xteriores faça gestões junto à EmbaDca
da Brasileira_ em Caracas, no sentido de libe
rar esses garimpeiros. Além disso, sabemos 
que essa região ainda não está totalmente 
delimitada. A implantação dos marcos geodé
sicos ainda está em fase iniciaL principalmen
te na região chamada Serra do Parima. f!. 
necessário, então, que o Governo também 
tome providências, no sentido de delimitar 
uma área de garimpo para os roraimenses. 

Sabemos que ccistem mais ou menos 15 
mil famílias garimpeiras em Roraima. O ro
raimense tem por vocação pessoal o trabalho 
em garimpo. Agora, com a destinação de ex
tensas áreas para a Funai -- cerca de 52% 
do território roraimense, estamos com difi
culdades em possibilitar a esses ganmpeiros 
um trabalho condigno nessas áreas tão ricas 
do nosso estado. 

Solicito, assim. ao C.JO_verno brasileiro que 
faça a delimitação de área para a exploração 
de garimpos. Na região de Roraima, C~Cistcm 
riquezas abissais cuja exploração não pode 
mais ser protelada, porque o estado está nas
cendo agora e precisa de uma alternativa eco
nómica. 

O .Governo está forinando Um grupo de 
trabalho da Amazônia Se-tentriona~ t"azC'ndo 
com que o progresso chegue até essas regiões. 
Solicito, então, que esse grupo de trabalho 
consiga, tambr:!m, uma área para albergares
sas quinze mil famílias de roraimcnses. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. J'rcsidcn
te. (Muíto bem!) 

O Sr. Mansucto de Lavor- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma breve comunica
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Moira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
(PMDR - PE. Para uma breve comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Pres_id~nte, Ses. 
Senadores, Como representante do 1-o'.stado 
de Pernambuco e de suas comunidades,. so.
mos aqui, na tribuna do Senado FederaL le
vados a registrar os acontecimentos da maior 
imporlância da vida dessas comunidades. Al
guns, acontecimentos alegres., acontecimen
tos que impulsionam o progresso nessas co
munidades do meu Estado de Pernambuco; 
outros, tristes, lamentáveis. 

Infelizmente, hoje venho fazer o registro 
de um acontecimento lamentável ocorrido 
no dla 30 de mês passado, na imponante ci
dade de Salgueiro, no sertão pernambucano. 
Nesse dia, nessa cidade, 1iJi a:,sassinado, por 
volta do meio-dia, na :;ua rc~ldência, o pãm
co da cid.adt; o l'aúrcJo~C Pire.!. l'raç!u. Natu
ralizado bra:,iJciro, mas n~scido cm J'tlrtugal, 
durante vários ano~ dt~dk:ou l'.eus trubalhos 
religiosos a São Paulo e estava, há trêt) anos, 

na cid:1dt· d<' Salgucim. ;;-, thmtc da paróquia 
locaL 

Hnl um homem tranqUilo, um pastor que
rido da cumunidarJc: um humL•m da pa:1., do 
entendimento, apesar da viulência que mui
tas vezes impera na área, agora Impulsiona
da pelo tráfico de t(:odcos c plantio de maco
nha- e Salgueiro eslá nessa área. Muitas ve
zes, toda l.'S:Sa movimentação é levada pela 
crise, pela débacle da auvidade agrfcola. 

Havia. então, um h(lmem que era um mo
derador, um condutor. um oncntador dessa 
população conturbada: muitas vezes pela cri
se cconômico-social: era o Padre José Pires 
Prado. h, naquele latídico dia 30, um sargen
to da l>oJícia Militar entrou em sua casa e 
propôs-lhe que anulasse o seu primeiro casa
mento, uma vez; que querm se casar com ou
tra mulher. Ele o orientou, dizendo que era 
impossívclla:r.er aquilo, uma Ve?. que as nor
mas do Dirt.•ifo Canünico d~t Igreja não per
mitiam. E a resposta que lt.'Ve do militar fo
ram seis tiros na presença de várias testemu
nhas. Esse sargento foi depois acolhido no 
quartel da Pol feia Militar de Salgueiro, e até 
hoje as autoridades militares não o deixaram 
sair de Já para ser ouvidt) pela Delagacia da 
Polícia Civil; atinai. qualquer cidadão que 
comete delito deve ser ouvido. 

Não vou aqui adiantar, Sr. Presidente, 
que a Polfc1a esteja dando cobertura a esse 
hediondo c tr3gie(l crime praticado por um 
dos integrante!> da l'nlícía Militar de Pernam
buco; como também não vou querer envol
ver a instituição p,lJícia Militar como culpa
da ou não des.sc trágitxl episódio. Mas, dían
te da revolta popular, da consternação geral 
não apenas de Salgueiro, mas de toda aque
la ân"H de Pernambuco. e preciso, e daí o 
sentido do mc1eu registro da tribuna do Sena
do I•'cdcral, que o G<lvernador Joaquim Fran
cisco dctL·nninc de imt.•tliato não uma apura
ção- porque não há nada a apurar, já se sa
be quem foi O autor, foi um crime bárbaro 
e osten~ivo, além cJc gratuito, sem motivos 
absolutamente que pudc~m de longe justifi
carO treslOuCado ato daquele militar-, mas 
é preciSO que agora. perpetrado e:ose bárba
ro assassiria lo, se rcali:t.c o processo normal. 
O fato de alguém ser tardado nãu lhe dá imu
nidade de não :,e submeter a um processo 
criminal perante a l'()Jida Civil. Até o dia 
de ontem esse militar. que assassimou o pa
dre da cidade de Salgueim, permanecia no 
quartel sem se aprcsemar à autoridade da 
Polícia Civil. Para u entendimento da popula
ção, chocada e revoltada, essa atitude signifi
ca um acobertamcnto- não digo da Política 
Militar-, mas, pelo menos, do Comandante 
do quartel para com o~ seus subordinados. 
Isso não .se permite. mas ele está alegando 
que haverá perigos l1S!C01> para o acusado, 
quando aparecer nas ruas. Não há, porém, 
razão para isso. A própria l>otrcia Militar po
de dar-lhe garantias. 

O meu apelo, além de registrar esse la
mentável accmtL-cimenw, é nt) sentido de de
sejar votos de mais paz. c lranqüilidadc àque
la e<>munidadc. porque há uma verdadeira 
seqüéncia de assassinatos, uma espécie de te-
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more expectativa n<HJUcla região, onde est.\1. 
recrude~ccnt.lo a \Oioll'nc..·ta a limites não su
portáveis por aqw.:la pupulação. 

Não I.J:Ucm <ilirmar. ma!, alguns o fa1~em, 
que o_ novo governo talvc1. náo possua aque
le rigor que teve anteh, ou seja, nas ações. 
do Secretário de Segurança, João Arraes, e 
da propria Polic:1a Militar. Teria ou não havi
do um atrouxamento naquelas medidas que 
levavam a coibir a violê-ncia naquela área 
do sertão pcruambucarJt.>'? Não posso, não 
tenho dr.:lfi..:IIL~ :.ulJCJCIIL~ para afirmá-lo.._ 
O fato C que, a parlir do prúprio vigário da 
Paroquaa do S<~lgu .. :iro, vitima desse brutal 
assa:.!>inato, tlivt.·r~!> outrn:. vítimas se segui
ram nas cidades circunvizinhas, principalmcn
l.C naquela arca rcconhc<.:iUa como de extre
ma violência. Nesse sentido, encerro este 
meu registro, lamentando profundamente o 
ocorrido e me solídari1..ando com a comunida
de de Salgueiro; não apenas com os. católi
cos, mas com toda a comunidade; com o Pre
feito Municipal de Salgueiro e com todas as 
autoridades locais, que estiveram solidários 
com a instituição que a vítima repies<:nia. 

Gostaria de fazer um apelo ao Governa
dor Joaquim Francisco que determine às au
toridades competentes da Polícia Militar pa
ra que, de antemão, não admitam essa versão 
de que estão acobertando o autor desse re
voltante homicídio. Que o culpado se apre
sente às autoridades policiais para ser julga
do, na forma da leL 

É o apelo que faço- ao Governador Joa
quim Francisco, acreditando que S. l'.x10 vá 
tomar providências junto ao C<m1andantc 
da Polfcia Militar. 

Além do mais, que as medidas sejam in
centivadas e intensiticadas no scnlitlt) de coi· 
bir-se a violencia que impera naquela área 
do território pernambucano. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Meíra Filho) -
A Mesa comunga do mesmo sentimento de 
V. J-o:X'\ e após o seu registro também se_ asso
cia ao pesar c à grande dor do povo de Sal
gueiro, no Estado de Pernambuco~ 

O SR. PRESIDENTE (Mcíra Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
me Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA 
(PFL- AL. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. transcorreu
se o dia do trabalho. 

Para o trabalhador brasileira não foi um 
dia de festa,-não havia muito o que se comcw 
morar. 

O número dos desempregados t! imenso, 
os salários estão combalido:... o salário mini· 
mo é o menor de nossa história. 

C.omo muitas lideranças sindicais ontem 
falaram. o primeiro de maio, sobretudo nes
te ano, foi um dia de retlexão. 

Em homenagem ao trabalhador brasilei
ro, queremos também rcOctir, ainda que ra
pidamente, sobre esse dia do trabalho. 

O trabalho é o mais nobre componente 
da função produtiva da sociedade. Se a pro-

dução é resultante de uma conjugação doca
pital e do trabalho, só este último termo se 
reveste da dignidade de ser uma expressão 
maior da pessoa humana. 

Toda dignidade que o capital possa ter 
deriva, exclusivamente, do que ele contenha, 
em essência, do trabalho que o originou; sem 
isso, torna-se algo de conotações menos now 
bres e não traz boa fama a seu possuidor. 

A partir dessa abordagem é que devemos 
ecaminar a questão das relações entre o ca~ 
pital e o trabalho, na apreciação das propos
tas de lei que estão chegando a esta Casa. 
R isso implica algumas conseqüências. 

Primeiro, que o trabalho não é uma mer~ 
cadoria a se comprar pelo menor preço do 
mercado, nem 6 um pedaço de vida que se 
aluga por algum tempo, mas um valor huma
no maior, que mobiliza para realizar uma 
obra. Nessa mobilização, são inseparáveis o 
valor do trãbalho e o valor da pessoa. O tra
balho guarda, pois, como já dissemo~ digni
dade humana. 

Ao se dispor sobre condições do trabalho 
e segurança do trabalhador, não se está fa
zendo trrelações humanas11 como pretendiam 
alguns teóricos do passado, mas se está asse
gurando ·os valores humanos que a civíliza
ção conquistou. Descurar-se deles C retomar 
à barbárie. 

Segundo, o salário não é uma pagamen
to pelo trabalho realizado; não é o preço pa
go por um insu~Q da produção. 

O salário é a contrapartida material a 
que o trabalhador tem absoluto direito, por 
sua p~rticipa-ção no empreendimcnw produ
tivo.- E muito pobre a concepçãO de que a 
empresa pe-rtenCe ao capital que compra o 
trabalho para conseguir seus objetivos. Hm
presa é empreendimento, ê trabalho, que se 
vale do capital para agregar os insumus ne
cessários à produção. As:.im. o salãrio não 
pode ser mcllillo para aumentar o tamanho 
du lucro do patrão. Antes. tem de ser jusla
me:n_t~ dimcn::,.~omu.lt). em I unção do empreen
dimento, para que não haja explorados. c ex
plorador<.~ O limite mt·i10r para Note dimen
!>IUII<du~·t•iv t.i~o.~\.. ~~11/oJ)LH 0~0 Li'<tl.mJII<t~Ur lO· 

dos.<~ rcqutsllm; nccC.".!>.'>al iu:. a uma vida dig
na: alimcntaçiw. cdut~ação. :.aúdc, habitação 
c lazer. 

A empresa deve, assim, ser uma coinu
nhão de trabalho, marcada pela cooperação 
de todos co~participãritcs. produzindo benefi
cias a todus. 

Terceiro, é que o trabalho não pode fal~ 
tar ao trab3lhãdor. - -

O trabalhador sem trabalho 6 um ser que 
se arruína rapidamente. Se hâ um papel dig
no da maior imponánc1a que o Estado deva 
desempenhar é o de propiciar tmbalho a to
do tl'abalhador. 

Não estamos afirmando que os brasilei
ros todos devem se tornar funcionários pl1~ 
blicos ou -que o Estado venha a se converter 
num megaempregadt)r. não. 

Atirmamo:. que o Estado. pelos meios 
de mobilização a seu alcance, deve se envol
ver profundamente com politicas de geração 
de empregos c ter como pnmcíra priorida-

de social a ocup.a:ção da m:ão-de-obra dispo
nível. 

Nada 6 tão trágido, tão desuman-o, t§o 
atrasado e tão contristador que uma famfiia 
assentada à beira de uma mesa sem pão, por
que o chelc, desempregado, não tem de on
de prover a alimentação dos lllhos. 

Finalmente, o trabalho deve se caracteri
:.r.an:omo via de promoção humana e de rea
lização pessoal do trabalhador. 

Seja o trabalho aul.ônomo ou assalaria
do, seja manual ou mtdcctual, seja na cida
de ou seja no campo. o trabalho tem de ser 
o caminho ma1s curto, mah:. amplo e mais lim
po para que o homem realize suas aspira
ções enquanto pessoa. 

E.stas as palavras que gostaríamos de dei
xar à rctkxão de nossos nobres pares e, ins
pire-nos Deus, para que, quando estivermos 
legislando sobre matéria tlc tão alto valor, 
estejamos contruind() sobre a rocha da histó
ria. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando para a ordinária 
de segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n° 84, de 1990 (n° 1.523/89, 
na Casa de origem), que concede pensão es
pecial a Nelcy da Silva Campos e outros, tendo 

PARECER, sob n° 33, de 1991, da Comis
são 

_de Assuntos Sociais, favorável ao pro
jeto, nos termos de substitutivo que oferece. 

2 
PROETO DE LEI DO SENADO 

N" 94, DE 1988- COMPLEMENTAR_ 
(Tramitando em conjunto com o Projeto _ 

de Lei do SenadO n_0 2_14, de 1989- Comple- · 
mentar) 

Discussão, em turno l1nico, do Projeto 
de Lei do Senado -n° 94, de 1988 .:..- Comple
mentar, de autoria do Senador Cid Sa-bõíã
de Carvalho, que dispõe sobre a relação de 
emprego protegida contra despedida arbitrá
ria ou sem justa causa e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n° 398, de 1990, da Co~ 
missão 

_ de Assuntos Sociais, _favoráyel ao pi"()-_ 
jeto, nos termos de substitutivo que oferece. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 214, DE 1989- COMPlEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n° 94 
de 1988 -- ComplemeD-iãr) 

Discussão, em turno único, dO- Projeto 
de Lei do Senado n° 214, de 1989- Comple
mentar, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que dispõe sobre a proteção da relação de 
emprego-- contra a diSpenSa a·rbitrária ou sem 
justa causa e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n°398, de-1990, da Có: 
missão 
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_ de_ Assuntos Sçc:iais, favorável ao pro
jeto, nos termos de substitutivo que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas 
e 25 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 436, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, 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 Pro
cesso D0 016.062/90-6, resolve alterar o Alo 
desta Presidência 0° 145, de 1991, pubJica
do no DCN, Seção II, de 31-1-91, para man
ter aposentado o senridor ARY PINHEIRO 
MOREIRA, no cargo de Analista Legislati
vo, Área Médico-Odontológica, Classe "Espe
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do artigo 40, in
ciso III, alínea a, da Constituição da Reptíbli
ca Federativa do Brasil, combinado com os 
artigos 515, inciso II, 516, inciso I, 490, 492, 
488, § 4°, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federa~ bem como o disposto 
no artigo 11 da Resolução (SF) n° 87, de 
1989, com proventos integrais, obseiVado o 
disposto no artigo 37, inciso XI, da ConStitui~ 
ção FederaL 

Senado Federal, 30 de abril de 1991. -
Senador Mauro Bêucvidcs, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 437, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora 0° 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista .o que consta do Pro~ 
cesso D0 002926/91-1, resolve aposentar, vo
luntariamente, FRANC1MÁ ALVES DE 
QUEIROZ, Analista Legislativo, da Área 
de Segurança, Classe; t•, Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40, inciso m, alfnea c, da Cons
tituç§o da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artigos. 186, inciso Iii, 3U
nea c, e õ! da Lei n° 8.112, de 1990, bem co
mo os artigos 490 e 492, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, e com o 
artigo 11 da Resolução SF n° 87, de 1989, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, correspondentes ~ razão de 32/.35 
(trinta e dois.trinta e cinco avos) do seo ven
cimento, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI., da Constituição FederaL 

Senado Federal, 30 de abril de 199L -
Senador Mauro Bcncvides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 438, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe confere os arts. 52, 

item 38. e 97, inciso IV, -do Regimento I nler 
no, de conformidade com a declaraçf.ío d, 
competência que lhe foi oulorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, e ten
do em vista o que consta do Proces.~ n° 
PD 000 343188-9, e em cumprimento à deci
são judicia~ resolve nomear o Senhor FÁBIO 
ALEXANDRE FliRREIRA, para exercer 
o cargo de Especialista em lnforrruHica I .t•gis
lativa/Análisc da Informação, Classe 1 .. , PI. 
S21, do Quadro de Pessoal do Centro de In
formática e Processamento de Dados do Se
nado Federal - Prodasen, a partir de 25 de 
abril de 1991. 

Senado Federai~ 30 de abril de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 439, DE 1991 

O Presidente do Senado Federa~ no uso 
das atribuições que lhe confere os arls. 52, 
item~ e 97, inciso IV, do Regimento Inter
no, de conformidade com a dekgação de com
petencia que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n° 2, de 1 'Y73, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' PD 
000 343188-9, e em cumprimento à decisão 
judicial, resolve nomear o Senhor FÁBIO 
MONTEIRO SOBRAL, para o::ercer o car
go de Especialista em Informática l...egislativa 
/Análise da Informação, Classe 111, PI. S2J, 
do Quadro de Pessoal do Centro de Informá
tica e Processamento de l)ados do Senado 
Federal -:- Prodasen, a partir de 25 de abril 
de 1991. 

Senado Federal, 30 de abril de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DÓ PRESIDENTE 
N° 440, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pcJu Ato 
da Comissão Diretora, n° 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n° 004.793191-9, resolve aposentar, 
por invalidez, o servidor JOEL PINTO CA
PELLA, Auxiliar Legislativo, da Área de 
Portaria, Classe 211, Padrão 11, do Quadro 
Pennanente do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso I, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasii; art. 186, inciso I 
§ 1°, da Lei n° 8.112, de 1990, art. 1°, da Lei 
n° l.OSO, de 1950, arts. 490 c 492, § zo, do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral bem assim com o art. 11 da Resolução 
SF n° 87, de 1989, obseJvado o disposto no 
art 37, inciso XI, da Constituição l<CderaL 

Senado Federal, 2 de maio de 199 !. - Se: 
nador Mauro Bcnevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 441, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental c regulamen
tar, em co.nformi~ade· com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

da Comissão Direlora n° 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 005.189.191-8, resolve aposentar, por 
invalidez, o servidor MANOHI. RODRI
<;JUES D'ABADIA, 'J'écnico I.egislativo, da 
Arca de Processo Legislativo, Classe "Espe
cial", Padrão II. do Quadro Pcrmancnlc·do 
Senado Federal, nos termos do arL 40, inci
so I da Constituição da Kcpública h.·d~.-rati
va do Brasil, art. 186, inciso I, § 1", da Lei 
n° 8.112, de 1990. arl. 1°, da I .ei n° 1.050, 
de t•JSO. arls. 4W c 492. §;.v. elo Regulamen
to Admini~trativo du Scnad'> h.'t.lcral bem 
assim com o art. II da Rcsulução SF n° 87, 
de 1989, observado o disposto no art. 37, in
ciso XI, da Constituiç§o Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1991. - Se
nador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 442 DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competl:ncia regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
compct~ncia que lhe (oi out()rgada pelo Ato 
da Comissão Dirctora, n'"' 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em Vi:!.la o que consta do 
Processo n° 003.7H7J<JL-5. resolve aposentar 
por invalidC?., o servidor AFONSO GERAL
DO BI~DA PALMI~Il{A, Técnico I..egislati
vo, da Arca de Segurança, Classe "Especial", 
Padrão I, do Quadro Permanente do Sena
do Federal, nos termos do art. 40, inciso I, 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil, art. 186, inciso I,§ 1°, da Lei n° 8.112, 
de 19'JO, art. 1°, da Lei n"' 1.050, de 1950, 
arts. 490 c 492, § 2° do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal bem assim com 
o art. u·da l{esolução SI•' n"' 87, de 1989, ob
servado o disposto no art. 37, incisó XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 2 de maio de 1991.- Se
nador M~u~ Benevidca. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 443, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conronnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão l.)iretora, n"' 2, de 4 de abril 
de i 973, e lendo em vista o que consta do 
Processo n° 004.664J<J-4, resolve aposentar, 
por invalidez, o servidor RAIMUNDO FER
f$I1IRA FILHO, 'l'('Cnico Legislativo, dá 
Area de Artesanato, Classe "Especial", Pa
drão li, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos tennos do an. 40, inciso I, da 
Constituição da RepúbliCa l•'cderativa do Brn
sil, art. 186, inciso I, § 1"', e 67, da Lei n° 
8.U2, de 19<JO; art. 1", da Lei n° 1.050, de 
1950; artigos 490 e 492, § '}:J, do Regulamen
to Adminb.trativo do Senado Federal, bem 
assim com o ·art. 11 da Resolução SF n° 87, 
de 1989, observado o disposto no art. 37, in
ciso X'I, da Constituição Federal. 

Senadp Federal, 2 de maio de 1991.- Se
. nadar Mauro Benevides, J>rcsidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber ~que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso IX da Constituição, 

e eu, Mauro Berievides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 101, DE 1991 

Aprova as Contas do Governo da República, relativas ao exercício financeiro. de 1988. 

ArL 1' São aprovadas as contas do Senhor Px~siçlente da .República os exercício financeiro de 1988, 
conforme o disposto no relativas aos arts. 49,_inciso IX; 71, inciso e 166, § 1'?, inciso I, in rme, da Constluiçãó 
Federal. · 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor n:a dat:; de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de maio de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1.- ATA DA 52• SESSÃO, EM 6 DE 
MAIO DE 1991 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura do Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n" 117/91, 
de autoria do Senador Mareio Lacerda, 
que dispõe sobre o registro das organi
zações sindica:is e dá outras providências. 

1.2.2-- Comunicação 

-Do Senador Irapuan Costa Júnior, 
que se ausentará do País no período de 
4 a 11 do corrente mês e ano.-

SUMÁRIO 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

Designação da comissão para emitir pa
recer sobre a Proposta de Emenda à Cons
tituição n? 8/91, que cria o Conselho Na
cional de Justiça e dá outras providências. 

1.2.4 - Leitura do Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n? 118/91, 
de autoria do Senador Jutahy" Magalhães, 
que acrescenta parágrafo ao art. 14 da 
Lei fi? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
que altera a legislação do Imposto de Ren-
da e dá outras providências. · 

1.2.5- DJs~urso_ do Expediente 

SENADOR GERSON CAMA TA
Denúncias de couupção que estariam 
ocorrendg_no G'ciVt:_i:ho do Espírito Santo. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES - Deficiências do atendimento 
do sistema médico-hospitalar brasileiro. 

SENADOR EPITÁCIO CAFETEI
RA, pela ordem.- Solicitando da Mesa 
informações sóbre tramitação de projeto 
de lei do Senado, que modifica a forma 
de distribuição do fundo de Participação 
dos Estados. 

SENADOR RONAN TITO - Pales· 
tra realizada por S. Ex' na Escola Naval. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projéto de Lei ·da Câmara n? 84, de 
1990 (n? 1.523/8-9, ilã Casa de origem), 
que concede pensão especial a Nelcy Silva 
Cámpos e outros. Discussão e_~~r-~~da, 
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EXPEDIENTE 
CIINTliO GRAP!CO DO SENADO PBDERAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Oeral do Seudo Federal 
AGACJEL DA SILVA MAIA 
Dire&or B:Rc.tivo 
CARLOS HOMERO VII!IRA NINA 
Diretor Adaioldratlvo 
LUIZ .CARLos DB IIASfOS 
DireiOr ladutrial 

DIÁRIO DO CONGRI!SSO NACIONAL 
lapre110 10b respoooalritidocle da Mesa do Seudo Pedcnl 

ASSINAnJRAS 

Scmeatral --··--------·- - c.$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO COUJ'INHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

ficando a votação adiada nos termo~ do 
art. 168 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n~94, de 1988 
- Complementar, de autoria do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe !õiobre 
a relação de emprego protegida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa 
e dá outras providências, Discussão encer
rada, ficando a votação adiada nos termos 
do art. 168 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n9 214, de 
1989 - Complementar, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que dispõe sobre a 
proteção da relação contra a dispensa ar
bitrária ou sem jus-ta -eausa é dá outrãs-
providências. Discussão encerrada, fican
do a votaçã_o adiada nos termos do art. 
168 do Regimento- Interno. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR PEDRO SIMON - Inte· 
gração da América Latina. 

Tiragem 2.200 <XCtiiJlla= 

SENADOR MAURÍCIO CORR~A 
- Transcurso dos 165 anos do Senado 
Federal. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES - Solicitando à Mesa, informa
ções relacionad~s c6in: a segurança pes-
soal dos senadores. - - -

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
-Carta do Sr. Luiz Felipe Monteiro Dias 
contendo fatos sobre os atentados à bom
ba à OAB e ao Riocentro nos anos de 
198011981. 

SENADOR AUREO MELLO - Fa
lecimento do ex-Senador Raimundo Pa
rénte. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 

-Convocação de sessão conjunta a 
realizar. se amanhã, às 18 horas e 30 miou· 
tos, com Ordem do Dia que designa. 
_~Término d_o prazo para apresentação 

de emendas ao Projeto de Resolução n9 

27/91 e aos Projetós de Lei da Câmara 
n9s I4n9, 99/90 e 12/91, sendo que aos 
mesmos não foram O!erecidas emendas. 

1.3.3- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADOS 
EM SESSÃO ANTElUOR 

Do Sr. Eduardo Suplicy, proferido na 
sessão de 29-4-91. 

3 - ATOS DO PRESIDENTE 
N9" 444 a 447, de 1991. _ 
4- ATAS DE COMISSÃO 
5- MESA DIRETORA 

6- LÍDiiRES E VICE-LÍDERES- DE 
PARTIDOS . 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS- . 
SÓES PERMANENTES . 

Ata da 52~ Sessão, em 6 de maio de 1991 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, 

ÀS 14HORAS E30 MINUTOS, ACHAM 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa -
Dirceu Carneiro- Esperidião Amin- Epi
tácio Cafeteira - Flaviano Melo - Fran
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho 
- Gerson Camata - Guilherme Palmeira 
-Jonas Pinheiro- Lavoisier Maia- Leu-
rival Baptista -Magno Bacelar- Mansueto 
de Lavor - Mauro Benevides - Moisés 
Abrão - Raimundo Lira - Ronan Tito -
Valmir Campelo. 

Dirceu Carneiro e Meira Filho 

O SR. PRESIDENTE-(Dirceu Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecimento 
de vinte Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçã_o de Deu~, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 117, DE 1991 

Dispõe sobre o registro das organiza· 
çóes-Siildicais e dti outras providências. 

O Congresso NadODai decreta: 
Art. 1" Tqdas as organiz_ªções sindicais 

são obrigadas ao registro no Cartório de Re
gistro Civil de Pessoa Jurídic_a do município 
onde estiverem sediadas. 

Parágrafo ónico. Se inexistir cartório na 
localidade, o registro deverá ser feito em ou
tro que tenha tal competência, ou, ainda, na 
falta deste, no cartório do município mais 
próximo. 

Art. 2" Ê vedado o registro de mais de 
uma organização sindical. representativa da 



Maio de 1991 DIÁRIO 00 CONGRESSO Ni\C'IONt\1. (Scçno II) Terça-feira 7 2041 

categoria profissional ou económica, na m~s-- -
ma base territorial. 

Art. 3~ O regiStro ·se -dará mediante a 
apresentação, pela entidade interessada, de 
cópia aUtenticada dos estatu_tos, cOnstando 
as informações básicas relativas à organiza
ção sindical. 

Art. 4~ Compete à Justiça Comum diri
mir dúvidas ou controvérsias oriundas do re
gistro a que se refere esta lei. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Art. 6? Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

O projeto de lei ora apresentado ao exame 
desta Casa destina-se a conferi~· competência 
aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas para o registro das organizações sin
dicais, a que alude o_ inciso I, do artigo s~. 
da Constituição Federal, in verbis: 

"Art. 89 É livre a associação profis
sional ou sindical, observado o seguinte: 
I-a lei não poderá exigir autorização 

do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão compe
tente, vedado ao poder público a interfe
rência e a interVenção na organização 
sindical." 

A proposição visa, assim, não apenas regu
lamentar dispositivo constituciobal, mas tam
bém impedir a criação d~ sindicatos parale
los, que se superpõem a sindicatos anterior
mente constituídos, e sem observar os requi
sitos legais exigidos pela Carta Magna para 
a sua constituição. 

A medida tem por escopo, desta forma, 
dar adequada regulamentação ao texto cons
titucional, provocando, inclusive, o respeito 
ao princfpío da unicidade sindical. 

A urgência em discíplinar o as~unto é vital 
para acabar com as dúvidas e as inevitáveis 
pendências judiciais, o -qUe, ceitanlente, irá 
atrasar e dificultar o desenvolvimento da vida 
sindical brasileira. 

Importante salientar, ainda, que o registro 
no Ministério do Trabalho, além de se cons
tituir em procedimento antiquado e viciado 
de nossa burocracia, gera um custo financeiro 
para o contribuinte, o que se evitaria com 
o projeto, que propõe a utilização de um ór
gão já existente e devidamente estruturado. 

Estas, Senhores Senadores, as razões que 
nos levaram a propor o presente projeto de 
lei que ora submetemos à apreciação de Vos
sas Excelências. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1991. -
Mareio Lacerda. 

(A ·comisstlo de Constitulçdo, Justiça 
e Cidadania-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro) -
O projeto lido será publicado e remetido à 
comissão c_ompetente. 

Sobre a mesa, comunicação que _será lida 
pelo Sr. 1~'" Secretário. 

É lida a seguinte: 

Brasília;2 de maiO de 1991 
Senhor Presidente, 
Informo a V. Ex• que estafei ã.use"nfe do 

País no período de 4 a 11 do corrente mês 
e ano. 

Ao- ensejo, reitero a Vossa Excelência 
meus prote:stosaeestima e de consideração. 
-Senador Irapuan Costa Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneíiO)
A comurifc-a-ção lida vai à publicação. (Pau
sa.) 

Na sessão de 22 de abril último, foi lida 
a Proposta de Emenda à Constituição_ n~ 8, 
de 1991, que cria O -conselho Nacional de 
Justiça e dá outras providências, tendo como 
19 signatário" O Senador Maurício Corrê a. 

A presidência, em obediência ao disposto 
no art. 356_do Regimeiúo Interno e de acordo 
com as íiídicações das lideranças, designa a 
seguirite cOmissão para emitir parecer sObre 
a matéria: 

PMDB 

Alfredo campos-.....:... Antori.io Mariz - Cé
sar Dias- José Fogaça- Nelson Carneiro 

PFL 

Odacir Soares-Hyd~kel Freitas- Dario 
Pereira 

PSDB 

Jutahy Magalhães- Chagas Rodrigues 

PTB 
Valmir Campelo- Levy Dias 

PDS 

Oziel Carneiro. 

J>DT 

Magno Bacelar 

PRN 

Aur~o Mello_ 

PDC 

Gerson Camata 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 118, DE 1991 

Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei 
n• 7. 713, de 22 de dezembro de 1988, 
"que altera a legislação do Imposto de 
Renda e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Acrescente-se ao art. 14 da Lei 

n~" 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o se
guint~ parágrafo: 

''§ 8~-Para os efeitos desta lei; consi
-- .Çiera-se dependente: 

I- o menor pobre, órfão ou abando
nado, que o ~ontrib!Jinte mantenh_a sob 

sua guarda, hipótese em que o abatimen
to poderá ser feitO em dobio; 

II - o menor carente, ainda que em 
companhia dos pais, cujos estudos forem 
custeados pelo contribuinte." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data 
de s_ua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JustifiCação 

O problema do menor carente, órfão ou 
abandonado está assumindo proporções alar
mantes, e sua solução estáarequereresforços 
urgentes do poder público e da sociedade._ 

O novo texto constitucidrl.al demonstra a 
preocupação dos constituintes com esse prO
blema, quando prevê, no item VI do § 3~ 
do art. 227, "estímulo do poder público, atra
vés de assistência jurídica, incentivos fiscais 
e subsídios, nos târiiOs da lei, ao-acolhimen
to, sob a forma de guarda de criança ou ado
lescente, órfão ou abandonado. 

Houvemos por bem facultar o benefício 
fiscal à pessoa física que aColhe o menor no 
seu lar, sob a forma de guarda, assim como 
àquela que, comprovadamente, arca com as 
despesas de estudos de menores carentes, 
mesmo que permaneçam eles em companhia 
dos pais ou responsáveis. No primeiro caso, 
o desconto será computado em dobro, para 
estimular o acolhimento de menores previsto 
no art. 227, § 39, VI, da Constituição Federal, 
no segundo caso, o desconto equivalerá ao 
permitido por dependente. Acreditamos que 
será um poderoso incentivo para as pessoas 
que, embora não queiram ou não possam aco
lher menores em seu lar, sob a forma de guar
da; se disponham a financiar seus estudos. 

É um chamame_nto às pessoas da sociedade 
mais bem aquinhoada, para que colaborem 
na educação de crianças que, sem essa ajuda, 
enfrentariam dificuldades talvez intransponí
veis-para estudar ou prosseguir os estudos. 

Sala das Se.ssões, 6 de_ maio de 1991. -
Senador Jutahy Magalhães. -

(A Comissão de Assuntos EconÓmiCos 
-- decisl1o terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O projeto lido será publicado e remetido à 
comissão competente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador a·er

son Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC~ ES. 
Pronuncía o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, venho à tribuna tratar sobre problemas_ 
específicos do Estado do Espírito Santo. Tan
tas são as preocupações nacionais, mas para 
não trazer ao- Plenário do Senado assunto 
só do Estado do Espírito Santo, es.c-olhi esta 
segunda-feira para enfocar, analisar e discutir 
este assunto. Se bem que é uma matéria que 
versa só sobre o meu _estado, ela envolve 
p-reocupações, também. a ncvet riacionál, POr
que é uma denúncia que faço do volume de 
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corrupção que o Governo do EstadO do Espí
rito Santo patrocii:J.a, já âe há-ffiuito tempo, 
que cresce e se agiganta agora, após o ex-Se
cretário do PlanejameritO do- Governo Max 
Mauro, eleito Governador~ asSUmir o Go
verno do Estado. 

O mais interessante, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é que diante de todas as denúncias 
feitas - e elas são graves - o governador 
apenas diz que não responde e que não tem 
a obrigação de responder às denúncias feitas 
contra ele. 

Há poucos dias, no Plenário da Câmara, 
a Deputada Rita Camata, ao fazer uma de
núncia, recebeu como resposta de um parla
mentar do PDT, dO Rio de Janeiro -um 
parlamentar novo, cujo nome não me recor
do agora - uma teoria do estudo dos estu
dantes de Sociologia, que trata de política 
e de corrupção no Brasil. Ao invés de respon
der às acusaçóes, tentar provar que aquilo 
que dizia do comportamento moral do gover
nador era desonesto, ou tentar provar que 
era honesto, ao contrário da denúncia que 
se fazia, esse parlamentar do PDT lançou 
a nova teoria do socialismo moreno, dizendo 
que denunciar algum homem público de cor 
negra por corrupção é racismo. 

Ora, na verdade, essa teoria é que é racista. 
Quer dizer, pela nova teoria do socialismo 
moreno do PDT, todos aqueles que denun
ciarem pessoas de cor negra pela prática de 
corrupção são racistas. Portanto, as pessoas 
de cor negra estariam imunes a qualquer tipo 
de processo, a qualquer tipo de denúncia. 

O que pretendo, até pelo bem de todos 
os que se dedicam à política, é que as denún
cias sejam respondidas com seriedade. Que 
se prove que os documentos apresentados na 
Câmara dos Deputados, apresentados na As
sembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e que trago aqui, agora, não são verda
deiros. 

A denúncia feíta -na-Câmara dos Depu
tados corre pelos tribunais do Espírito Santo 
desde o tempo em que o atual Governador, 
Dr. Albuíno Azeredo, era Secretário de Pla
nejamento do Governador Max Mauro, que 
o elegeu governador. 

O Dr. Albuíno Azeredo, que fez campanha 
no Espírito Santo, mas também fora das fron
teiras do estado, como um homem pobre, 
um homem humilde e de cor negra, que che
gou a _Secretário do do Planejamento e ao 
Governo, na verdade, é uma das maiores for
tunas do Brasil. 

Para se ter uma idéia, só no Estado do 
Espírito Santo, S. Ex• possui nove empresas 
que trabalham para o Governo do Estado, 
ou é sócio de nove. Uma dessas empresas 
é de nível nacional; chama-se Enefer e se 
dedica a projetas ferroviários. Essa enlpresa 
tem vinte e dois contratos de assessoria na 
Rede Ferroviária: Federal, um. apenas com 
licitação. 

Essa mesma Enefer, patrocinada pelo Go
verno brasileiro, trabalhou, até há pouco 
tempo, no Iraque, fazendo projetas feiTõViá
rios para o governo do Iraque. 

Essa mesma empresa, Enefei, foi agracia
da, no governo passado, com um contrato 
de quarenta milhões de dólares na ferrovia 
Norte-Sul, sem licitação. 

O ex-presidente da Valec, companhia que 
construía a ferrovia Norte-Sul ou que dirigia 
a construção da ferrovia Norte-Sul, chama-se 
Paulo Vivácqua. Esse Sr. Paulo Vivacqua, 
entregou à_ firma do Dr. Albuíno Azeredo, 
Enefer, esse contrato de quarenta milhões 
de dólares sem licitação; esse mesmo Paulo 
:Vivácqua que, naquela famosa CPI da cor
rupção que houve aqui no Senado, foi indi
ciado cinco vezes por práticas "ilegais pela 
CPI; hoje, é o todo-poderoso Secretário do· 
Desenvolvimento Económico do Estado do 
Espírito Santo. Quer dizer, ele foi demitido 
da Valec, porque seu comportamento não 
era niuito ortodoxo ou era até amoral, mas 
foi-ag!:iCiãdo pelo dono da firma Enefer, pelo 
proprietário da firma Enefer, Governador 
Albuíno Azeredo, com o cargo de secretário, 
apesar dos indiciamentos que ele teve aqui 
na CPI da corrupção do Congresso Nacional. 
Pois bem, o dono da firma Enefer, hoje Go
vernador do Espírito Santo, pagou o favor 
que havia recebido do Dr. Paulo Vivácqua, 
naquele contrato de quarenta milhões de dó
lares, sem licitação, com a Rede Ferroviária 
Federal. 

Mas há coisas mais graves: o Dr. Albuíno 
Azeredo era Secretário de Planejamento do 
Governo do Espírito Santo e, coirio tal, era 
membro do Conselho Administrativo do 
Banco de Desenvolvimento do Estado_do Es
pírito Santo, o que o proibia de tomar em
préstimos nessa institufção bancária. Até nos 
bancos há proibição legal de que o dono do 
banco não pode tomar empréstimos no seu 
próprio banco; e nos bancos públicos, esses, 
então, estão vedados por lei. A operação 
não é só aética, não é só amoral maS, tam
bém, é imoral e ilegal. O GoVernador do 
Espírito Santo tomou no Banco de DeSenvol
vimento do Estado do Espírito Santo recursos 
volumosos, em torno de três a quatro milhões 
de dólares, montou uma torrefação de café, 
que está lá no Espírito Santo funcionando 
até hoj~ .. chamada Café Tropical, que só ven
de café para repartições públicas do Governo 
do Estado. Questionado sobre isso, na televi
são, esse governador disse que isso era um 
varejinho, que havia questões mais preocu
pantes, que ninguém devia se preocupar com 
a venda .de café para o Governo do Estado 
e que estavam fazendo a denúncia contra ele 
simplesmente porque ele não era branco, 
porque se o fosse poderia vender café da tor
refação instalada com o dinheiro do Banco 
do Desenvolvimento do Espírito Santo, pois 
ninguém molestaria um branco. S_ó_o estavam 
molestando, pOrque não era branco. 

Há coisas ainda mais preocupantes. Há 
poucos dias, o Tribunal de Contas do Estado 
indiciou, num inquérito que já enviou para 
a Procuradoria, para a apresentação de defe
sa, o ex-prefeito da cidade de Boa Esperança, 
no- norti do Espírito SantO, Hectare Barros. 
Ele está condenado a devolver onze bilhões 

de cruzeiros aos cofres da prefeitura-; dinheiro 
de obr_as que não foram reiliúdas, de cons· 
truç6es que não foram feitas. O esquema de 
corrupção naquela prefeitura funcionava da 
seguinie maneira: o Dr. Albuíno Azeredo, 
todo-poderoso Secretário de Planejamento 
do Governo do estado, fazia um convênio 
com a prefeitura, repassava O dinheiro, e três 
firmas de propriedade do Dr. Albuíno entra
vam na licitação. Ganhavam a licitáÇão, por
que eram as únicas três que entravam, e o 
Tribunal de Contas, na diligência ·que fez, 
verificou que as três propostas apresentadas 
à prefeitura reiteradamente foram batidas na 
mesma máquina e entregues na prefeitura no 
mesmo dia, na mesma hora e pela mesma 
pessoa. Eles tinham ran-tã: certeza que uma 
das três ganharia, porque só as três concor
riam; as três eram do secretário que repassava 
o recurso. Eles não se preocupavam nem em 
mandar três funcionàrios das três firmas até 
a prefeitura, ia um funciõnáfío-de uma levan
do os documentos das outras duas. As firmas 
pertencem, todas as três, ao Dr. Albuíno 
Azeredo, que tem sociedade com os dois ir
mãos do governador da época, Max de Frei
tas Mauro. Um chama-se Arnaldo Antonino 
Freitas Mauro e o outro Saturnino de Freitas 
Mauro. Dois irmãos do Governador junto 
com o Dr. Albuíno Cunha Azeredo, então 
Secretário de Planejamento. Pode-s_e cons
tatar isso pelos registras na Junta Comercial 
do Estado do Espírito San-t_o, e _dessas empre
sas- que operam lá no meu Estaqo. 

Eleito Gove_rnador, as firmas do Dr. Albuí
no continuam trabalhando para o Governo 
do Estado do Espírito Santo. S. Ex' alega 
que elas podem continuar trabalhando, por
que estão contratadas desde o governo ante
rior. Ora, no gOvei:-no anterior, como póde 
o SecretáriO de Planejamento- érica, moral 
e· legalmente - colocar as empresas de sua 
propriedade_trabalhando para o_ Govemo -do 
Estãd()do J?Si)íritõ-Santo? - - ~-

Há uma série de outras denúncias que fo
ram feitas; denúncias COmprovadas pela ins
peção do Tribunal de Contas do- Estado do 
Espírito Santo. Uma das mais graves foi um 
repasse de recursos feito peJo Dr. Albufno 
a uma prefeitura. No dia 8 de novembro do 
ano passado, inaugurou-se o ginásio de espor
tes da cidade. No dia 12 de novembro apre
feitura abriu o edital para construir o gíriáSío 
de esportes, que já eStava construído. Um 
dia antes do vencimento da concorrência, as 
propostas foram abertas, e o cheque foi intei
ramente repassado da Secretaria do Planeja
mento para a prefeitura, e da prefeitura para 
a firma do Dr. Albuíno, sem que ela tivesse 
mexido num tijolo, porque a licitação aberta 
foi para construir o ginásio esportivo que já 
estava construído e que tinha sido inaugurado 
dois dias antes da abertura do edital. 

Eles têm tanta çerteza da impunidade, que 
fazem a coisa acintosamente perante toda a 
população do Estado do EspCrito Santo, 
afrontando as pessoas de bem do Estado. E 

_ ~s~~_f!zeram na COfi:Strução do hosp~~l_:_ Re
passaram recursos para construir um hospital 
e até hoje nem o terreno para a ConstrUção 



Maio de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO Ni\C'JONi\I (Seçno II) Terça-feira 7 2043 

do hospital existe na cidadé, embora, na pres
tação de contas, esse prefeito, mancomunado 
com as firmas dos irmãos do ex-Governador 
e do atuai Governador, teria prestado contas 
dizendo que naquela cidade existe um hospi
tal. A inspeção do Tribunal de Contas lá com
pareceu e verificou, com o -testemunho de 
moradores, que nunca se iniciou e nunca se 
terminou a construção de um hospital naque
la cidade de Boa EsperanÇa. 

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocor
reu um fato tão grave quanto os outros. Na 
semana passada ia se abrir, no <tia 3, uma 
licitação para uma empreSa de consultaria 
lançar um programa para a preparação de 
projetas para captação de recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. Publi
cados os editais, quase que- todas as firmas 
de consultaria do Brasil acorreram ao Espí
rito Santo, porque há pouCo serviço de con
sultaria hoje, dada a crise que o País atra
vessa. Mas, quando chegavam os empresários 
de fora do Estado, ou mesmo aqueles doEs
pírito Santo, diziam que--não-pOderiam com
prar o edital para participar da concorréncia 
porque o Governador tinha interesse de que 
uma fiirna, que havia patrocinado a sua cam
panha política, ganhasse essa licitação. Um 
empreiteiro descontente mandou publicar no 
Jornal Correio Braziliense - a concorrência 
foi aberta no dia 3 e o anúncio saiu nã edição 
do Correio Braziliense, nos classificados do 
dia 29, segunda-feira, para a licitação dia 3, 
sexta-feira. Na coluna de classificados há um 
subitem, que chama-se: 

"Diversos: OpOl-tUiiidade: Vende-se 
edit. modelo cab, série 13/91. Propostas 
até o dia 3 de maio, A v. Beira Mar, Vitó
ria, ou Timbiras, 3055, Belo Horizonte." 

Decodificando o anúncio: vende-se edit. 
modelo CAB, quer dizer vende-se um edita1, 
3, série 13/91, que era o edital 13/91. Pro
postas até o dia 3 de maio. Dia três de maio 
era o dia que iiia abrir a licitaçáo no Espírito 
Santo, como foi aberta. 

Para a Avenida Beira Mar, Vitória, onde 
é a sede do DR do Estado do Espírito Santo, 
ou para a rua Timbiras, 3055, que é a sede 
da empresa CAB, que ganhou a licitação, 
conforme o anúncio dizia ãntes, modelo cab 
série 13/91. 

Na sexta-feira, apenas duas empresas con
correram e a CAB ganhou essa licitação num 
valor acima de cem milhões de cruzeiro~. 
Agora o mais interessante: nessa licitação do 
dia 3 oCOrreu u-m fato mais grave. Um empre
sário descontente que mandou publicar o 
anúncio, não pôde captar. Participaram da 
licitação duas empreas, ambas de Belo Hori
zonte: uma chamaMse CAB e a outra cha
ma-se Copavel. Ganhou, conforme o anúncio 
no jornal, a empresa CAB. 56 que fomos 
desco_brir hoje que a Copavel é do mesmo 
dono, da CAB. Ele tem uma empresa chama
da cab e uma outra chamada Copavel: as 
duas empresas do mesmo empreiteiro que 
ajudou na campanha do Governador do Espf
rito Santo. As duas entraram na licitação e 
uma delás: venceu. Era uma licitação não ca-

ri-mbada, chumbada, porque quafquer um 
que ganhasse_, seria do mesmo dono. Mas 
a que estava designada para vencer a licitação 
era essa, chamada CAB, o anúncio anteciM 
pau. 

Na semana passada recebi um envelope fe
chado com essas informações. Guardei esse 
eii"velope no cofre da Assembléia do Estado 
do Espírito Santo, constando que deveria ser 

-aberto no dia 5 de maio. E tentei, até, Sr. 
Presidente, guardá-lo no cofre do Senado, 
quando recebi a informação de que V. Ex' 
já havia viajado. Mas está aqui o envelope 
lacrado, no qual deve, também, constar a 
mesma informação; conforme antecipou-me 
a pessoa que me enviou: 

Vou ler o que está_ escrito: 

No dia 3 de maio de 1991, as 9:30 
horas, serão abertos os envelopes com 
as propostas ao Edital13/91, do processo 
(n~ 2.278/91, para a conclusão dos servi

--ços de estudos e assessor~a técnico~eco-
-il:ólnica~ para captação de recursos exter-
nos junto-ao Bid, para aplicação da ma
lha viárl"ã do Estado do Espírito Santo, 
conforme escopo de trabalho elaborado 
pelo UER-ES. --------

A firma que ganhará a concorrência 
foi escolhida antecipadamente. Trata-se 
da CAB- Consultores Associados &,ra
sileiros S/ A, com sede à rua Timbiras 
3.055,-em Belo Horizonte-MG. 

Estou trazendo este assunto específico, 
próprio, qUase que paroquial dO Espíritõ San
to, sob o__aspecto de envolver apenas pessoas 
que residam naquele estado, mas que tém 
função pública, já que o assunto nacional é 
corrupção. 

A CPI que está sendo instalada aqui no 
Senado precisa também se debruçar sobre 
os fatos que estão ocorrendo nos estados bra
sileiros. O governador foi pego com a boca 
na botija, na prática de um ato desonesto, 
favorecendo uma empresa que, segundo dire
tores do DER, havia ajudado na campanha 
dele. É necessário _que a Assembléia Legis
lativa do Esp(rito Santo instale uma CPI, para 
analisar esses fatos que estamos denunciando 
-<i'qlii, ag<:>ra,·as-sim como apurar outros. Já 
existem na Assembléia duas CPI, que não 
estão tendo tempo e nem condições, porque 
a co.rrapção é tão grande que elas não conse
guem dar vazão às denúncias que estão che~ 
gando contra o governador. Este, em apenas 
dois meses de governo, já tem um dos~iê de 
corrupção volumoso. Imagino que, no final 
do seu governo, o dossiê vai ter que chegar 
aqui carregado por uma carreta Scania, ou 
Volvo, ou Mercedes Benz. Com dois meses, 
já conseguiu avolumar tudo isso. 

Mas há coisas mais graves, Sr. Presidente. 
Eti disse aqui há pouco que o Dr. Paulo Vi
vácqua, ex-presidente da Valec, cinco vezes 
indiciado pela CPI da Corrupção do Con
gresso- :Nacíonai, que deu à firrila do Dr. Al
bufno Azeredo, a Enfer, um contrato de qua
renta milhões de dólares sem_ licitaÇão na Fer
rovia Nort_e-Sul, foi nomeado Secretário do 
Desenvolvimento do Estado. 

Nesse processo~ -que o Tribunal_de Contas 
enviou para a Procuradoria, envolvendo o 
Prefeito -de Boa Esperança~ estão envolvidos 
dois outros irmãos do Governador Max Mau
ro:· Arnaldo Mauro e Saturnino de Freitas 
Mauro. 

Veja V. Ex>, Sr. Presidente, que, apesar 
deles estarem envolvidos nesse processo de 
corrupção, com julgamento já feifo pelo Ple
nário do Tribunal de Coõ.taS-, o atual Gover
nador nomeou o Sr. Arnaldo Mauro Diretor 
do DER do Espírito Santo. "Botou o cachor
ro para tomar conta da lingüíça". -E nomeou 
o Sr. Satuiitino de Freitas Mauro, um enge
nheiro que nunca deu uma aula na sua vida, 
Secretário da Educação. Isso, porque S. Ex~ 
disse que vai lançar um programa para cons
truir cem Ciep'S nó Estado do Espfrito Santo. 
Novamente, colpcou, lá, "'a jaguatirica para 
tomar conta do gado". 

Esses fatos estão afrontando as pessoas de 
bem do Estado do Espírito Santo, fazendo 
com que elas se ruborizem, fiquem venDe
lhas. E o governador diz, a toda hora, que 
não tem satisfações a dar a ninguém. Acredi
ta-se um donatário da capitania do Espírito 
Santo co"mo o foi o todo-poderoso e absoluto 
Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro dona
tário da capitania. Aliás, este morreu pobre. 
O governador é um donatário, todo-pode
roso, que se julga no direito de não dar expli
_cações-, nem satisfações a ninguém. 

Gostaria que, tanto lá no estado, quanto 
no Plenário da Câmara dos Deputados, os 

-parlamentares-que vierem a responder as de
núncias, que o façam com documentos. Não 
façam como fez outro- dia um depUtado do 
PDT, que chegou dizendo que "'é raciSta toda 
denúncia de corrúpção feita contra uma -pes
soa que não é da cor branca". Lançou a nova 
"teoria do socialismo moreno". 

O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Ouço V. 
Ex' com prazer. 

O Sr. Affonso Camargo - Ouvi do meu 
gabinete o discurso que está sendo pronun
ciado por V. Ex• Pensava e repensava nesse 

- problema da corrupção, qu_e não é, evidente
mente, um privilégio da vida brasileira, mas 
do mundo inteiro .. 

O SR. GERSON CAMA TA-- E óo Espí
rito Santo. 

O Sr. Affonso Camargo - Exataiilertte. 
Pensava também na necessidade efetiv:i" que 
temos de combatê-la com tOdas as armas e 
com todas as forças. Percebo, às vezes, que 
há um certo _constrangimento em se exercitar 
efetivamenti esse combate à çprn.Ipção. É 
por isso que louvo a coragem de V. Ex· de 
vir aqui, cumprindo o seu dever, e denunciar 
fatos que, inclusi_ve, eu desconheço. Essas 
denúncias servem, inclusive, para aqueles 
que eventualmente estejaffi 3endo criticados, 
porque é a oportunidade que eles têm para 
se- defender e até para provar que não têm . 
culpa. Digo isso porque estamos vivendo ago-_ 
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ra' esse problema, que eu pretendo abordar 
numa outra oportunidade, que é o das denún
cias feitaS pelo Deputado Luís Roberto Pon
te, que simplesmente, de imediato, está sen
do processado por· injúria; por cahinia, ou 
por qualquer crime,contra a honra, quando 
na verdade, pelo que eu sei,'S. E~·quis alertar 
os poderes públicos a· respeito do que está 
ocorrendo, e entendo que é obrigação S. Er 
alertar, como V. Ex' também o faz aqui, desta 
tribuna. Estou de pleno acordo, porque esse 
é-.um assunto da maior gravidade. As CPI 
que serão criadas agora ·deverão examinar 
ess·es casos. Vi V. Ex• inclusive sugerindo que 
o canal mais correto para se· averiguar seria 
a constituição de uma CPI pela Assembléia 
Legislativa do Espírito Santõ. É um inquérito 
para saber o que é verdade e o que não é. 
Não. podemos deixar que este País seja real
mente, Como tem sido até hoje, o País da 
impunidade, em que as pessoas pensam que 
podem fazer o·que quiSer e nunca serão julga
das, porque sempre-se coloca um biombo na 
frente dos problemas de corrupção. Então, 
quero louvar a coragem de V. Ex•, porque 
todos sabemos que o problema existe. Muitas 
vezes sabemos onde existe, mas poucos têm 
a coragem de· denunciar. Receba o meu 
apoio. em tese, nesse-esforço que o Poder 
Legislativo tem que fazer para que acabemos 
definitivamente com esse processo de comis~ 
sóes, de vantagens auferidas e de imediatis
mo. Sabemos também quê a corrupção é "ir
mã" da inflação. A corrupção e o desperdício 
são os dois irmãos da inflaçãQ, Quanto mais 
se pratica o aumento -de preços, os contratos 
sem licitação, é evidente que isso mais onera 
o poder público, aumenta as despesas, o défi
cit e a ínflação. Meus parabéns a V. E~ 

O SR. GERSON CAMA TA- Nobre Sena
dor Affonso Camargo, agradeço esse apoio 
em tese, mas quero que ele seja assim, porque 
es'tou trazendo documentos, um anúncio an
tecipado de que a licitação ia ser fraudada 
- e ela o foi - e acho que providências 
devem ser tomadas. Agora se a licitação for 
anulada não vou aceitar; têm que anular a 
Iiêitação e punir os que cometeram o erro. 
Eles devem ser punidos. A lei garante isso! 
Deve-se mandar para a polícia a fim de se 
apurar por que é que foi feita licitação dessa 
maneira, porque o que se -sãbe- os fundo~ 
nários disseram à empreiteira .;...._ é que- o go
vernador queria uma ajuda para pagar uma 
campanha a um empreiteiro de Belo Hori~ 
zonte, e que as outras empresas não podiam 
comprar o caderno do edital. não sei bem 
se é esse o termo. 

Mas digo a V. Ex• e aos demais Senadores 
que há um outro fato muito grave ocorrido 
no Espírito Santo. O Dr. Dirc;eu Cardoso, 
ex..senador, e eu o considero um homem di
reito, um homem sério, um homem honesto, 
por indicação minha, quando eu era governa
dor, ele foi dirigir o Porto de Vitória. Pois 
bem, o Dr. Dirceu Cardoso foi indiciado ago~ 
ra pelo Tribunal de Contas da União para 
devolver cerca de sessenta milhões de cruzei
ros aos oofres do Porto de Vitória, porque 

na Presidência do porto deu à firma Enefer, 
de propriedade do governador - que era, 
na época, secretário do planejamento- um 
contrato sem licitação, alegando que a obra 
era urgente- aliás a obra até hoje não foi 
feiUt- e a finna recebeu para fazer o projeto. 

O Tribunal de Contas, diante da denúncia 
do Sindicato dos Portuários do Espírito San
to, inandou apurar e disse que era ilegal, que 
deveria tei' sido feita a licitação e que os diri~ 
gentes do porto terao que-_ devolver aos cofres 
públicos o dinheiro que foi desviado para a 
firma dó governador. 

É um pess~~l tão sem éú~ e sem_ moral 
na condução das coisas públicas que até o 
ex~Senador Dlrceu Cardoso, que é um ho
mem honrado, caiu na onda deles. Devem 
ter feito algum agrado, ou então: "não, assina 
que não-tem problema". E agora o Dr. Dir
ceu Cardoso foi nomeado pelo Dr. Albuíno 
-penso que ele não deveria aceitar, em defe
sa da sua honra - Conselheiro da Empresa 
de Energia Elétrica do Espírito Santo. Embo~ 
ra possa não haver, a opinião pública de~ 
preende que há um pagamento pelo favor 
prestado antes- o que não acredito-, mas 
veja até que ponto chega essa gente! 

Mas há um outro fato, também, que precisa 
ser colocado, para o qual quero pedir aqui 
apoio dos demais senadores. Estamos aí com 
a LDO, que traça as diretrizes de como vai 
ser·ga:sto o dinheiro do Orçamento do ano 
qi.le ·vem~oloquei ali um-a emenda: prefei~ 
turas e estados, cujos governadores ou prefei
"tc)s tenh_arn noln_eado para cargos de confian
ça pessoas que estão indiciadas em inquérito 
de Tribunais de Contas ou comissões parla~ 
mentares de inquérito não poderão receber 
um centavo do Orçamento do Governo Fe
deral. 

Há pessoas que dizem·: "Ah! maS não fo
ram condenados ainda pela Justiça". Mas, 
ora, essa pessoa está indiciada num inquérito 
do Tribunal de Contas, assume um cargo de 
secretário e começa a ficar imune à ação da 
Justiça, porque na secretaria ele vai arran
jando documentos, cortando _e rasgando pa
pel que não chega nunca à Justiça. 

O .simples fato de um goverriador ou um 
prefeito ilomear para um cargo de secretário 
de estado e subs.ecretá_rio de_ estado, pessoas 
que foram indiciadas -em -CPI, pessoas que 
estão com· processo comparecer de plenário 
de Tribunais de_ Contas, ja é uma maneira 
de tentar proteger aqueles que fraudam, qUe 
roubam e_ que fazem mal a todos nós que 
somos políticos·. 

Querõ' pedir aos nossos companheiros se» 
nadores apoio para esta minha emenda, Será 
uma maneira de desencorajar os abusos que 
tentam fázer e que ruborizam as pessoas sé
rias deste País e que, no fiiial, é descontado 
em cima de todos nós políticos: os sérios e 
aqueles que são menos sérios. 

De modo que uma maneira que o Senado, 
que o CongreSso Nacional teria de inibir. de 
mostrar a sua posição, seria punir os estados 
e os municípios que nomeassem pessoas indi
ciadas para cargo de confiança, colocando-os 

fora do Orçamento FederaL No momento 
em que retirassem essas pessoas, passariam 
a receber os recursos do Orçamento FederaL 
É uma punição que não é peremptória; as 
pessoas estão nomeadas, mas se as retirarem, 
passam a receber os recursos; caso--queiram 
manter os corruptos, vão pagar por isso, por~ 
que o estado não vai receber recursos. É uma 
maneira que o Senado e o Congresso têm 
de inibir esse acinte às pessoas de bem que 
se faz-continuamente. 

O Sr. Affonso Camargo- Até porque as 
pessoas não_ devem ser imprescindíveis nesses 
cargos de confiança, existem Outras pesSOas 
para serem nomeadas. 

O SR. GERSON CAMA TA- Nobre Sena
dor Affonso Camargo, muito obrigado pelo 
aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essas 
as colocações que gostaria de fazer e solicitar 
que- o Congresso comece a tomar medidas 
como esta emenda ou como outras melhores 
ou_ mais bem_ ref]etidas, para que possamos 
estancai esses aContecimentos. 

Desejamos que o Governador do Espírito 
Santo,_ que e:st~ no limiar do seu mandato, 
já com toCfa"s essãs irregularidadeS, que poss.a 
S. Ex• assumir efetivamente o controle do 
Governo e possa tomar uma posição que ef~
tivamente represente aquilo que o Espírito 
Santo é, um eStado em que nunca se ouviu 
falar desses problemas. Esperamos que S-. Ex~ 
adote essas posições, pois assim contará com 
o nosso apoio e com a nossa ajuda. Sei qúe 
com relação a alguns desses fatos, s: Ex• está 
sendo pressionado pelo ex-Governador Max 
de Freitas Mauro. O atual governador deVe 
assumir o comando do governo, -_deve assumir 
a direção do governo, e deve começar a punir 
essas pessoas que, fazendo parte _do seu go~ 
vemo, talvez estejam até traindo a sua con
fiança. 

É o que desejo a S. Ex~ e quero colaborar 
com isto. Essa minha denúncia toda amar~ 
rada com papéis e provas tem o objetivo, 
exatamente, de estimulá-lo a tomar as provi
dências que a consciência moral do povo dO 
Espírito Santo deseja e que a consciência do 
povo brasileiro quer. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
(MI:lito ~_e_mD __ 

-Durante o discurso do Sr. Gàson C a~
mata, o Sr._ Dirceu Carneiro, JP Seàe~ 
tário, deixa a cadeira da presidência, qUe 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)' 
-Concedo a palavra ao nobre_Senador Juta~ 
hy Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discUrso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o compromisso 
que mantemos com nossos eleitores e com 
a opinião pública em geral obriga-nos a estar 
sempre atentos às suas mais lfdimas expecta
tivas, reivindicações e protestos em respeito 
a seus interesses. 
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Em razão desse nosso permanente compro
misso público, desse nosso dever profissional, 
não nos é possível tergiversar em relação à 
natureza dos assuntos sobre os quais nos pro
nunciamos, sejam eles agradáveis ou desagra
dáveis, individuaís_ou coletivos, concernentes 
a amigos ou estranhos, sempre deve mover
nos a mesma insuspeição crítica, o constante 
desejo de busca da verdade, o impulso para 
estabelecer a justiça. 

É verdade, Sr. Presidente, que não rara
mente os assuntos abordados exigem muitos 
desdobramentos criteriosos e detalhados, pa
ra que não se caia no vício das simplificações
e no engano dos preconceitos que toldam o 
raciocínio e nos- afastam da busca do conhe
cimento. 

A simplificação é uma forma primária do 
exercício do pensamento que quer reduzir 
os fenômenos humanos a uma relaçã.o_de cau~ 
sa e efeito, como se a unidade básica do fun~ 
cionamento do sistema nervos_o - o arco re~ 
flexo- pudesse ser uma explicação suficien~ 
te do comportamento humano. 

Estas palavras introdutórias, Sr. Presiden
te, aqui se impõem, porque é justamente esse 
o nosso ânimo ao _trazermos a esta tribuna 
questões delicadas e injustas que estão ocor~ 
rendo com nosso povo na busca de um nem 
sempre competente atendimento médico 
dentro de uma geralmente deficiente- estru~ 
tura hospitalar. 

Pretendo, Srs. Senadores, no exame dos 
desacertos na área médica deixar claro, quan~ 
to me permitirem- aS riiiilhas palavras, que 
não buscarei o enganoso e injusto carilinho 
das simplificações bombásticas que liquidam 
a busca do conhecimento e da verdade dos 
fatos. 

Longe de nós, Srs . .Senadores, a intenção 
de atingir indistintamente toda uma classe 
profissional que tem legado, através dos 
anos, notórios exemplos de competência e 
dedicação em prol da saúde do nosso povo. 
Longe de nós, Sr. Presidente, a intenção de 
tornar o erro pessoal de alguns como para~ 
digma de toda a corporação. Longe de nós 
a intenção de apontar falhas médicas, sem 
tomar em consideração as precárias condi~ 
ções contextuais que envolvem a saúde no 
Brasil. . 

É imperativo, contüdo, denunciar as falhas 
de formação médica bem comO aS do Sistema 
de Saúde, para que elas sejam sanadas, ou 
pelo menos diminuídas, aliviando~se dessa 
forma a grande inquietação que a comuni
dade apresenta quanto a essas questões. 

Estas preocupações afligem a todos - ~~ 
dicas e comunidade- prova disso é o recente 
trabalho do Dr. Irany Novah Moraes -pro
fessor Adjunto da Universidade de São Pau
lo: "Erro Médico" em que analisa, de forma 
criteriosa, os ates_ de negligência, imperícia 
e imprudência nos quais, como crescente fre
qüéncia a categoria inédica se vê envolvida. 

Prova desse descontentamento da popu
lação com a assistência médica é o apareciM 
mente de associações que se rebelam contra 
o erro médico. Assim apareceu em São Paulo 

o chamado SOS - Erro Médico, C erri Belo 
Horizonte a SOV - Vida. Todos os anos 
os conselhos de medicina recebem quase mil 
e quinhentas denúncias de errOs médicos. 

Conforme já afirmamos, Sr. Presidente, 
seria uma análise simplista ver o médico como 
o único vilão da história. 

A -questão da assistência ã saúde no Brasil 
te!fl desdobramentos específicos e, Do que 
toca ã qualidade dessa assistência, as cone
xões com a problemática dQ erro médico não 
podem ser ignoradas. 

A deficiência na formação médica é prova~ 
velmente a primeira e a mais forte explicação 
na responsabilidade do erro médico. Um rá~ 
pido retrospecto histórico poderá nos orien~ 
tar_ no se1_1tido da massificaçã_o~ qu(! _sofreu a 
formação médica. Com a vinda de D. João 
VI em 1808, fundou-se na Bahia a prirrieira 
escola médica e, ain-da no mesmo ano, a se
gunda no Rio de Janeiro. Até 1950 existiam 
treze escolas; só em 1968 foram criadas onze 
escolas médicas. Evidentemente que_ não ha~ 
via corpo-docente para le_cionar, nem hospital 
para garantir o aprendizadO desses novos 
contingentes. 

Em geral, o ensino das escolas médicas é 
fraco, e o saber médico está sempre aumen
tando; em conseqüência nenhum diplomado 
s~_nte-se plenamente capaz de exercer a pro
fissão apenas com o diploma de médico. É 
consensual entre todos a necessidade de fazer 
o treinamento piofissioná.l pela residência 
médica. -

Lamentavelmente o sistema não dá oportu~ 
nidade a todos. De acordo com o testemunho 
de Moraes "uns seis mil formados ao ano 
não têm onde fazer residência e entram direto 
no mercado de trabalho". 

-Os recursos humanos de que dispõe a saúde 
são precários e com muitas distorções. Basta 
dizer que para as duas centenas de milhar 
de médicos de que dispõe o País, só há cerca 
de cinqüenta mil enfermeiras diplomadas das 
qUais um terço está eni São Paulo. 

Esse exíguo mlmero de _enfermeiras as leva 
a exercer, na prática, a administração de en
fermagem. Uma enfermeira comanda um 
corpo de auxiliares de enfermagem formado 
por pessoas que, tendo o }9 grau completo, 
f~m um curso de Auxiliar de Enferma_gem 
de 18 me_ses e é a essas pessoas que cabe. 
o ·controle das funções vítai.!;- dos pacientes 
e a rilinistraçãó da inediC-a_Çáõ. Outro nível· 
logo abaixo é ~ do Atendente de Enferma~ 
gem, que é_ apenas um serviçal com pendor 
para cuidar de paciente:s. 

Em função disso, foi criada uma categoria 
intermediária, logo abaixo da enfermeira -
a Técnica de Enfermagem. São 31.238 técni~ 
cas, para 118.457 auxiliares e 102.382 aten~ 
dentes de acordo com o Conselho Federal 
de Enfermagem. 

O atU.al Sistema Nacional de Assistência 
à Saúde está funcionando precariamente. 
Dispõe de hospitais abandonados e utiliza 
uma rede hospitalar privada que, pelo fato 
de ser muito mal paga, não acompanha os 
progressos tecnológicos modernos. 

Acresce que todos~os integrantes da equipe 
de saúde são mal remQ.nerados, em consc_
qilência trabalham insatisfeitos. Em razão 
dessa má remuneração, os médicos _ocupam 
dois ou três empregos com graves conseqíiên~ 

- cias para eles e para os pacientes. 
Impõe--se ainda r.elembrar o caso da fnfec~ 

ção hospitalar -o a que foi contratdã pelo 
paciente durante o período de sua internação. 
A esse respeito, denuncia o Dr. Nelson Seni
se (p. 112, 1990) a illsustentável situação dos 
hospitais públicos no Rio de Janeiro: "O limi· 
te máximo tolerável de infecções hospitalares 
tange a índices de_3% a 5%, mas ·nã melan .. 
cólica paisagem dos_ hospitais cariocas essã 
taxa começa nos 10%, com incontida tendên~ 
cia para subir. 'É a glorificaçáo-'do !atrOgê· 
nia". 

Para fechar esse quadro resta·nos lembrar 
que a situação geral de saúde do brasileiio 
é melancóli~. Temos quarenta milhõeS de 
pessoas sem assistência médica, verminoses 
em cifras incalculáveis, 8,5 milhões de casos 
de esquistossomose, dez milhões de chagá
sicos, 140.000 casos de tuberculose. A Ama
zónia registrou centenas de casos de m81ária 
nos últimos anos que, aliados aos surtos de 
dengue, e à febre amarela, fizeram os indica
dores da saúde pública brasileira retomar aOs 
tempos de Oswaldo Cruz. 

Sr. Presidente, agora que relembramos es
se conjunto de circunstâncias nefastas que 
presidem às ativida_des de sallde no Brasil, 
precisamos voltar à questão de responsabi· 
lida de ncr erro médico, principalmente nos 
chamados erros grosseiros. O .erro grosseiro 
não se confunde com a culpa - negligência, 
imprudência, imperícia ocasionais,· fruto da 
falibilidade humana. O erro grosseiro, a falha 
de técnica mais elementar com traumatismos 
cranianos tratados com analgésico Ôu de ope~ 
rações que em vez de extrair um rim le~ado 
extraiu o outro perfeito. -

Inclui também a prática comuril de se fe~ 
char a porta de entrada de prontos-socorros 
a pacientes graves, sob a alegação de f:!.UC 
falta carimbG de alguma autoridade otÍ de 
que a instituição está lotada. 

Se não temos o direito de incriminar toda 
uma classe por culpa de alguns de seus inte
grantes, não podemos cair no erro diametral~ 
mente oposto, na solidariedade irrestritã. ou 
no silêncio Omisso. pois, assim, estaríamo-s 
Serido determinístas e simplificadores. Aliás 
isSo- seria tarilbém totalmente injusto para a 
Medicina como reconhece um grande médico 
como o Dr. Nelson Senise em uma de suas 
obras que constitui um verdadeiro libelo _con· 
tra os maus profissionais- "Medicina Prosti-
tuída". _ . 

Era o que tínhamos 'a dizer, Sr. PrsidCn-tc. 
(Muito bem!) · 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC -
MA. Para uma questão de ordem. Sem revi-
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são do orador.) --sr. Presidente, tramitou, 
no Senado, e eu me recordo disso, um projeto 
de lei complementar do nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que modificav-a a 
forma de distribuir o FUndo de Participação 
dos Estados. Esse projeto de lei complemen
tar inovava, porque hoje o Fundo de Partici
pação é dividido usando-se a população e o 
inverso da renda per capita e, de repente, 
passou a ter a população-; o inverso da renda 
per capita e o inverso da extensão territorial. 

Na ocasião em que estava na Oi:dem do 
Di3 eu me dirigiã aO Sr-. Presidente da Mesa, 
no momento o Senador Alexandre Costa, 
que determinou a retirada do projeto, porque 
a sua redação criava problemas para as re
giões Norte e Nordeste. Sou surpreendido 
agOra com a notícia de que esse projeto já 
está na Câmara dos Deputados, dado c-omo 
aprovado no Senado Federal. Como se trata 
de um projeto de lei complementar e aqui 
não foi votado no plenário, levanto a ·questão 
de ordem a V. Ex•, porque desejávamos saber 
se realmente esse projeto ainda está no Sena~ 
do ou se foi encaminhado para a Câmara 
dos Deputados. 

Era a minha questão de ordem, Sr. Presi
dente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE~(Mauro Benevides) 
-A Presidência -entende realmente a solici
tação do nobre Senador Epitácio Cafeteira 
e já. eSúCdiligenciando, através da Secreta
ria-Geral da Mesa, a informação reclamada, 
que, logo mais, aiilda nesta sessã-o, será trans
mitida ao ilustre representante do Maranhão 
e à própifa casa:- - o 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-
nan Tito. -

OSR. RONANTITO (PMDB- MG. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presiden
te, Srs.. Senadores, inscrevi-me para falar nes
ta tarde, porque gostaria de ver consignada, 
nos Anais da Casa, palestra que proferi na 
Escola de Guerra Naval, com o seguinte teor: 
Marinha (Versão2). 

É uma honra muito grande poder estar aqui 
como parlamentar e membro do PMD B para 
falar com os senhores sobre questões perti~ 
nentes à defesa nacional. O convite para a 
palestra pede que se coloque a visão do Con
gresso Nacional sobre o papel das Forças Ar
madas. A minha opinião não será a do Con
gresso; não tenho poderes para falar em seu 
nome. Mas será a opinião de um congresista 
que ocupou até o mês passado a posição de 
líder da maior bancada do Senado Federal. 
Tlinto quanto poSsível, tentarei veicular tam
bém a opinião que se -percebe rias conversas 
com outros parlamentares, sem querer com 
isso esgotar a visão do Congresso como um 
todo. _ -~-- _ 

O tema proposto nos remete à pêfgunta: 
qual é a nossa política de defesa? Esta per
gunta, por sua vez; nos remete a outra: que 
tipo de sociedade nós queremos construir? 

Esta é, na minha opinião, a primeira inda~ 
gação cabível neste momento. Evidentemen
te, dependendo .do tipo de sociedade, tere-

mos um determinado tipo de Qefesa. Por 
exemplo, uma sociedade oligárquica tende 
a se voltar sobre si mesma. Uma sociedade 
democrática tende a se voltar para o mundo. 
Nas sociedades oligárquicas, veja o caso clás
sico de_ Esparta, os adversários são internos 
e suas forças armadas prescindem de uma 
Marinha. Nas sociedades democráticas os ad
versários são externos e, como no caso clás
sico de Atenas, a Marinha torna~se preemi
nente. 

Se nos voltarmos a seguir para o resto do 
mundo, cabe perguntar: que projeto temos 
pata o Brasil? Será ele o projeto de um Brasit 
grande potência para disputar com as outras 
grandes potências_? Será ele o projeto de um 
império muildial? Lembraria aqui, como 
exemplo, o caso dos_Estados Unidos da Amé
rica. Os norte-americanos-, ao pensarem um 
projeto para o país que acabavam de fundar 
nas últimas décadas do século XVIII, fizeram 
de.Roma o seu modelo. Eram todos romanó
filos, mas viam um problema: é que a primei
ra Roma caíra; Roma não havia mais. Eles, 
o que queriatil~ era fundiu na América uma 
"Roma" que perdurasse indefinidamente ... 

Creio; tOdavia, que este tipo de projeto 
contraria o espírito do povo brasileiro. E se~ 
ria, ·em todo caso, pretender algo inaceitável. 

Nós, os políticos, temos todavia a obriga
ção de sonhar com uma sociedade livre, igU.a

. litáría, que tenha um governo altivo e sobe: 
tano: O Congres.S_O Nacional, reunido em As· 

- sem.bléia Nacional Constituinte optou, na sua 
esmagadora maioria, por uma economia de 
mercado. A partir daí, devemos perguntar: 

-uma_~conomia de merçado, mas inserida em 
qUe COntexto, e quais são as nossas preten
só~s? É comum houvirhoje, dç políticos, arti
culistas, e outros, que nós- quere-mos chegar 
ao Primeiro Mundo; que chega de política 
terceiro~mundista. --- -

dUeTO, tõâavia, qtieS:tiõilai"' essas assel-tiVas 
e o que me inspira é o seguinte. Quando 
os ptlíses-e-utopeus ·optaram por um mercado 
comum, será que queriam permanecer numa 
situação de estagnação, numa situação autár
quica e-nanica, ou será que almejavam com 
isso-avançar no seu desenvolvimento para um 
estágio superior? O qu-e o Japão e os chama
dos Tigres Asiáticos queriam quando se asso~ 
ciaram mais intimamente, até mesmo com 
a China comunista, senão a formação de Um 
grande mercado regional forte, não só para 
enfrentar a competitividade internacional 
mas também resolver os problemas na frente 
tecnológica? 

Um fenómeno facilmente observável no 
mundo de hoje é a regionalização internaM 
cional dos mercados, geralmente em torno 
de um pólo aglutinador. Este fenômeno na 
esfera económica corresponde mais ou menos 
ao fenômeno político da multipolarização, 
também observável nestes dias. 

Alguém poderia objetar de pronto e dizer 
que a guerra no Golfo veio mostrar que não 
existem muitos pólos mas apenas um pólo, 
os Estados Unidos. Esta é sem dúvida uma 
verdade aparente, bem clara. No entanto, 
eu chamaria atenção para o fato de que mais 

da metade dos dispêndios com a guerra foram 
financiados pelos aliados. Só o governo no 
exílio do Kuwait ocupado contribuía com um 
bilhão de dólares por mês. A Arábia Saudita 
contribuía algumas vezes mais. Isto é signifi
cativo para além· das aparências. O jornal 
Los Angeles Times, num longo artigo repro
duzido pelo Jornal do Brasil (30-12-90), co.· 
mentou este fato da seguinte maneira. 

A crise no Golfo Pérsico mostrou cla
-rcimente qUe os Éstaâos·thlidOS ·estão 
sozinhos na posição de líderes mundiais, 
uma vez que nenhuma outra nação reúne 
o mesmo poderio militar, econôrriico e 
político. Ao mesmo tempo, até agora, 
neste que já foi chamado o século ameri
cano, Washington nunca foi tão-depen
dente dos seus aliados. 

Houve um tempo em que os EUA en
viavam milhares de soldados para com
bater no exterior por sua própria contã. 
Hoje, Bush depende totalmente de aju
das variadas, que vão desde o emir do 
Kuwait até o presidente soviético Mik· 
hail Gorbachev. E o que é yer~ade para 
o presidente Bush é ainda mais verda· 
deiro para os líderes das demais nações 
industrializadas. 

Acho que -não devemos nos iludir com as 
aparências pois a multipolarização do mundo 
continua, piinCipalmente a eco_nômica; e 
creio ser nesta direção que devemos pautar 
os nosso projetas. 

E o Brasil? Como é que ficamos neste cená
rio? 
_ Antes_de r_nais_ Qada, chamaria a atenção 
dos senho~es para o fato de que a economia 
brasileira já desenvolveu um núcleo dinâmico 
próprio capaz de dar sustentação e-prossegui
mento ao noss(Ydesenvolviniento industrial. 
A presença -deste núcleo nos foi revelada no 
mOmento em que, na década de 60, o Brasil 
começo a experimentar crises de crescimento 
independentemente das crises internacionais. 
A existência deste núcleo dinâmico não só 
nos permite mas até mesmo nos leva a atuar 
na América do Sul como um poJo aglutinaàor 
de suas economias. Eu diria, iriclusive, é nos
so dever e nossa responsabilidade entender
mos bem este processo, sob pena de pecirr
mos por omissão na história mundial e coritra 
os nossos povos. -

Além disso, somos um país da América 
do Sul com toda uma vocação latino-ame
ricana. Duvido fortemente que possamos nos 
desenvolver sozinhos, deixando de lado os 
povos da nossa vizinhança. Nossa associação 
com os países da América Latina _é sirriples~ 
mente natural. Ela não acontece por uma 
vocação teró~ito-mundista-, -mas porque, co
mo os demais, somos também um país do 
ainda chamado Terceiro Mundo. Não é-nosSa 
vontade que nos coloca nesta condição, mas 
os fatos-inelutáveis dÕs. nossos pobres indica-
dores sociais. -

Aliás, a terminologia Primeiro, SegUndo 
e Terceiro Mundos está se tornando evanes
c.ente com o colapso do- inovimento- COmu~ 
nista e com a multipolarização. Isto não obs-
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tante, a proposta do nosso-- atual_ Governo 
Federal é nos levar para o Primeiro Mundo, 
e já se tomou uma espécie de voga o agir 
cOmo se nós já lá estivéssemos. Esse compor
tamento, no meu entender, simplesmente_di
ficulta as coisas. Ainda ontem tivemos pro
blemas de definição e de atitude perante a 
guerra no Golfo Pérsico. Foi-nos cobrado du
ramente, peta diplomacia americana, um-ati
tude primeiro-mundista de beligerância ine
quívoca contra o Iraque. Mas nós, por razões 
que escapam ao escopo desta breve _apresen
tação, não tivemos como corresponder. 

Este episó_dio marginal da gÜe_rra deixou 
claro que o caminho mais curto para chegar
mos à condição dos países mais avançados 
não é a linha reta. Penso que para resolver
mos as barreiras enOrmes ao nOsso desenvol
vimento, temos que partir de nós mesmos 
e responder duas questões: primeiro, quem 
somos hoje; segundo, o que queremos ser. 
Uma resposta objetiva à primeira indagação 
não pode Baquear a verdade de que e~tamos 
atrasados e inseridos num continente também 
atrasado que é a América do Sul. Quanto 
à segunda questão, o-problema está em saber 
se nossa associação com o resto da Améica 
Latina, na condição de sermos sua economia 
mais avançada, traria proveito para- todas· as 
partes. 

Este problema me faz pensar no que teria 
acontecido à França, à Alemanha Ocidental, 
à Itália, naquele estágio, em 1956, qu-ando 
foi ex:arada a Carta de Roma, Se- ficasSem 
pensando no atraso -da Bélgica, da Espanha, 
de Portugal. Na verdade foram todos convi
dados e hoje, os pafses mais avançad_os inves
tem maciçamente nos mais atrasados para 
criarem um grande mercado regional que for
taleça a todos na competição com a grande 
potência mundial, os Estados Unidos, e a 
grande potência ti!cflológica, o Japão. 

oe novo, alguém poderia objetar dizendo 
que as economias maiores dos pólos europeu 
e Asiático, a Alemanha, a França, a Itália, 
o Japão e etc., são muito mais fortes que 
as economias latino-americanas, sendo esta 
a razão porque esses pólos existem. Contra 
esta objeção, de f<i.to procedente, argumento 
que, com relação ao projeto Brasil, não pode
mos nos pautar pelo curto prazo, mas pelo 
longo prazo. A construção da grande civilíza
ção brasileira não levará apenas clilco arios-, 
mas talvez cem anos. 

Podemos, neste caso, aprender mais uma 
vez com os americanos. Quando proclama
ram a sua independência em 1776, as 13 colô
nias rebeladas tinham um comércio exterior 
cerca de três _vezes menor que o comércio 
exterior do BraSil colónia. _Apesar desta me
nor significância económica, eles se rebela
ram contra uma Inglaterra que acabava de 
saii vencedora na Guerra dos Sete Anos con
tra a França e Espanha, e cujo império em 
ascensão definia na época a mão da história 
mundial. 

O exemplo americfi:no mostra-que uril poli;._~ 
co de decisão políticà pode ser a diferença 
crucial. Mostra também que a situação atual 

do Brasil é maiS -do que vanta)õ-sa, pois não 
somos colónias de ninguém nem temos que 
declarar uma guerra de independência. O que 
não podemos admitir, de forma alguma, é 
ficar escravos-do curto prazo e a fazer cálculos 
de custo e benefício no estilo de nossa atual 
política externa. Temos, afinal de contas, 
obr~aaçõ~~--e ... z:esponsab~lida9-e não ~- para 
com a presente mas também para com as 
gerações futuras, e não podenios prãficar 
uma política qrie, no plano externo, está aber
ta a negociar tudo, fazendo concessões até 
mesmo contra nossa soberania. 

É com base nos vários exemplos acima que 
o me-u Projeto de Brasil e de muitos outros 
congressistas é um projeto que- não exclui 
a América Latina. Ele é um projeto de asso
ciãl1VíStho de fato, que deve começar com 
o Parlamento Latino-Amer_icanQ_ para pro
movermos, em seguida, abertura de merca
dos que beneficiem a todos os países e os 
prepare para aberturas maiores além do Con-
tinente. · 

DiScordo fundamentalmente da Ídéi"a de 
que precisamos abrir o mercado brasileiro 
a todo o mundo e de forma indiscriminada 
como solução para os nossos males. Basta
nos lembrar o que aconteceu com a Argentina 
na gestão do Ministro Martinez de Hoz. A 
Argentina é-- um país que. já na década de 
20, tinha vencido o analfabetismo, feito suas 
linhas de metrô na grande Buenos Aires, tor
nando-se aUto~suficiente em _energia e sido 
sempre-um -grande exportado i de alimentos, 
no entanto, apesar de suas grandes riquezas 
e cortdição privilegiada, a Argentina passou 
a ser-; depois da abertura de Martinez de Hoz, 
um triste exemplo para toda a América Lati
na. Em síntese-. acho de fundamental impor
tância nos lembrarmos da diferença entre nos 
abrirmos para o resto dó mundo -e- Qos abrir
mos ao resto do mundo. Ambas são abertu
ras., inãS a -primeira tem a vantagem de ser 
ativa e a segunda a desvantagem de ser pas
siva. 

Não podemos nos esquecer de que somos 
também um país africano, não só na constru
ção de nossa Cultura e etnia, mas também 
na nossa proximidade geográfica. Nossa inte
gração com a África, e!>pecialmente a sub
saárica, terá que vir também. Quando ouvem 
dizer que o Brasif pode contribuir com o de
senvolvimento africano, as pessoas pensam 
em ajuda. Não é ajuda o que tenho em mente, 
mas parceria: nosso relacionamento com a 
África terá que ser de duas mãos. 

Enfim, se partimos de nós mesmos, defi
nindo com realisiiiõ O ql,le Sõinos -um país 
latino-arilericailci que se reafirma também 
africano -, e o que queremos - a nossa 
integração primeiro com os países vizinbos· 
e do nosso feitio cultural para assim chegar 
à condição de país desenvolvido, sem nunca 
abrir mão da liberdade, da igualdade, do nos
so estado soberano -, a· partir daí fica fácil 
definir o papel de nossas Forças Armadas. 
Resumindo-o numa única frase, diríamos 
que; dado_a yigência do regime democrático, 
este papel não será o de segurança interna 

ma-s o' de defesa dos nossos interesses fnterna- _ 
clonais. 

6eio cju~ -Ó c8mÜllÍo-~a~ima d~s~~ito_ sÚá 
ao final de tudo inexorãvel, mas só aos poucos 
é que estamos tomando consciência dele com 
clareza. Temos tido que desfazer alguns pre
conceitos em nossa história. Não faz mtiito 
terripo e os nossos-dirigentes ainda se guiavam 
pela idéia fixa da rivalidade entre Argentina 
e Brasil. Foi precisei que aContecesse a guerra 
das Malvinas para que os_ países da região 
observassem que o .gra_nde irmão protetor de 
todos, os Estados UnidoS da América,_ era, 
no fundo, um pouco mais protetor dos inte
reSSes ingleses: 

A guerra das Malvinas veio demonstrar 
que não somos adversários entre nós. Ela 
foi uma guerra perfeitamente dentro do pa
drão de quase todos_os muitos conflitos arma
dos ocorridos depois da Segunda Guerra 
Mundial: _um conflito entre um país do Ter
ceiro Mundo e países do Primeiro Mundo, 
De certa forina, é natural que o Primeiro 
Mundo queira se resguardar, defender os 
seus interesses, a sua hegemonia e vender 
caro os seus conhecimentos. Precisamos nos 
convencer bem disso e aí, mais uma vez, tor
na-se muito claro o que deve ser o papel de_ 
nossas Forças Armadas. 

O exposto acima tem sua validade ligada 
ao projeto Brazil, um projeto de longo prazo 
que, como afirmamos, dfz respeito· o desen
volvimento da grande civilização· brasileira. 
Desde a proclamação da República, o Brasil 
tem estado dentro de uma das zonas mais 
antigas da hegemonia americana e- portanto, 
a sua ascensão só poderá ocon:er em det~
mento daquela hegemonia. O clima geral, 
todavia, tem sido de amizade, não havendo 
evidência documental de que os Estados Uni
dos se oponham ao desenvolvimento doBra
sil. Mas as coisas aContecem naturalmente, 
sem que seja necessário primeiro ve"rbalizá
las. Portanto, em matéria tão vital como -a 
defesa do País, o correto é prevenir antes 
que remediar. -

Evidentemente, as questões da defesa não 
são apenas aquelas ligadas ao projeto n-a:Cícj-=--
nal. Existem outras de curto prazo que tam
bém exigem atenção. E para issO o rilétodo 
correto é imaginar todos os cenários plausí
veis. onde as três forças poderão ou deverão
atuar: Tendo em vista a Marinha, o Ministro 
Mário César Flores concebeu os seguintes ce
nários: I) contencio~<;os com grandes potên
cias, 2) regiões ou países conflagrados, 3) or
dem marítima ou mar e águas interiores, e 
4) conflitos fronteiricos irregulares. Estes 
q-uatro cenários foram -inseridos na categoria 
de a) crises sem guerra, acompanhada de três 
outras categorias, b) cenário regional clás
sico, c) ordem interna, e_d) influência sobre 
o preparo naval. 

NãÕ quero deslocar as Forças Ai-rriã.das de 
suas obrigações tradicionãis mas ãi::ho essen
cial acrescentar apena<; mais uma: a obrigação 
de criar e desenvolver novas tecnologias. Co
mo entidades disciplinadas, hierárquicas e 
perenes, elas são, nos tempos atuais, otima-
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mente preparadas para executar esta tarefa. 
Por mais que se diga que é mais barato com
prar tecnologia, temos aiflda que investir ma
ciçamente em pesquisa e desenvolvimento 
para atendermos àquelas peculiaridades_do 
nosso Pafs que só podem ser atendidas a par
tir de descobertas e invençóes próprias.- E 
é G;dbraith quem diz:-quem tiver energíã e 
infoimação (tecnologia) dominará o terceiro 
milênio: -

Senhores ofiCiais de nossa querida Marinha 
brasiiCiia. 

Antes de terminar, quero lembrar aqui, 
seguindo o Almirante Armando Amorim 
Ferreira Vidigal. as três grandes fases na his
tória do pensamento estraté-gico naval brasi· 
leiro. A primeira, da Independência até 1873, 
fdi a fase imperial e 'de hegemonia polltica 
da Marinha, marcada por grande ativismo 
na Bacia do Prata. 
·A segunda, de 1873 até 1977, foi a fase 

oligárquico_~republicana, marcada pela "de~ 
cadência da consciência marítima do Brasil, 
em termos de conceituação estratégica, aoi; 
Estados Unidos", 

E a terceira, a partir da denúncia, em 1~77, 
do Acordo Militar Brasil~ Estados Unidos, é 
a atu~l fase marcada pela busca de autonomia 
estratégica. p"ara expressarmos melhor o teor 
das mudanças recentes, podemos dizer que 
a Mari_nha da segunda fase terminou caçadora 
de submarinos nucleares soviéticos. que nun" 
ca apareciam, com barcos fornecidos pelos 
Estados Unidos; já na sua terceira fase, a 
Marinha busca operar os seus próprios sub
marinos de propulsão nuclear. A diferença 
entre estas duas fases é fundamental em todos 
os sentidos. . 

· Não tenho dúvidas, Senhores Oficiais, que 
a Marinha tem e terá um papel indispensável 
na reformulação do pensamento estratégico 
brasileiro. Portanto, quanto mais ela atuar 
neste sentido, melhor será para o projeto de 
Brasil soberano com que muitos de nós so· 
nhamos. 

É tempo de democracia. É tempo de deba· 
te. Mas neste debate que se estabeleceu aqui 
e .agora. nesta Escola de Guerra Naval, vim 
pri~t:ipalmente para aprender, pois que o 
nosso País precisa urgentemente de defini
ções.· especialmente da definição segura de 
uma ,política de defeSa nacional. (Muito 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Áureo Me \lo- Coutinho Jorge- Eduar
do Suplicy - Hugo Napoleão - Josap~at 
Marinho -José Sarney -Jutahy Magalhae_s 
-Marco Maciel- Maurício Corrêa- Mei· 
ra Filho - Nabor Júnior - __ Pedro Simon 
- WilsOn Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

.Passa-se à 

. .ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Disc;uss.ão, em turno único, do Projeto 
de Lei da C<Lmam n" S4. de 1990 (n" 
1.523m9. na Casa de origem). que conce
de pensão especial a Nclcy da Silva Cam
pos e outros. tendo 

PARECER sob n" :t~. de J9l)l. da Co
misSão 

- de Assuntos Sociais, favoráveis ao 
projeto, nos termos de substitutivo que 
oferece 

Completada a instrução da matéria. pas· 
sa~se à__discussão do projeto e do substitutivo 
em turno único. 

Em discussão_ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro 

a discussão. 
EnCerrada a discussão, proceder~se-á à vo

tação na próxima sessiio ordinária, nos ter
mos do art. 168 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidt.."s) 
-Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•: 94, DE 1988 

COMPLEMENTAR 
(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n" 214. 

ae-r9s-c,r -=L:õmpfemenrar) 

DiscusSãõ; cm -turno único,:d.o Pmjcto 
de Lei do Senado n" 94, de J9XR -Com· 
plcinentar. de autoria do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, que dL'Ipõe sobre 
a relação de emprego protegida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa 
e dá outras providências, tendo 

PARECER. sob n" 398, de 1990, da 
Comissão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto, nos termos de substitutivo que 
oferece. 

Completada a instrução da matéria, pas· 
sa-se_à_discussão do projeto e do substitutivo 
em _ _t_l!I_nO único. 

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

a discu~sâo. 
Encerrada a discussão, proceder-se~á à vo

tação na próxima sessão ordinária, nos ter~ 
mos do art. 168 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro_Benevides) 
-Ite_m 3: 

. - -- -- - -

PROJETO OE LEI DO SENADO 
N~ 214, DE 1989 

COMPLEMENTAR 
(Tramítando em conjiúifo com o 
Projeto 9e_ Lei do Senado n" _94,_ 

de 1988 -Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 214, de 1989 -
Complementar, de iniciatiVa da Comis
são Diretora, que dispõe sobre a prote~ 
ção da relação de emprego contra a dis
pensa.arbitrária ou sem justa causa e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n" 398, de 1990, da 
Comissão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto, nos termos de substitutivo que 
oferece. 

Complei_adã ~)nstrução da matéria, pas~ 
sa-se à discussão do projCto e do substitutivo 
em turno único. 

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

a discussão. 
Encerrada a discussão, proceder-se-á à vo

tação na próxima sessão ordinária, nos ter· 
mos do art. 168 do Regim-ento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Estão encerradas as matérias constantes 
da Ordem do Dia. 

H<i oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 

SimOn. - · · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: uma das questões que 
considero da maior importância e que, a meu 
ver, temos que abordá~la com mais intensi
dade. de modo muito especial, aqui no Sena~ 
do Federal. é a que diz respeito à integração 
da América Latina. 

Vivemos numa ~poca em que a integração 
é praticamente o tema dominante em todos 
os cantos do mundo. Creio que nunca, como 
agora, essa tese de que os afins devem se 
aproximar e por razões as mais variadas, a 
começar pelas razões geográficas, atinge -
por que não dizer?- o seu ápice. 

Provavelmente. no ano que vem, tenhamos 
o fato mais marcante do final deste século, 
que é a criação do Mercado Comum Europeu 
para valer. Estamos às Vésperas do surgimen~ 
to, quase, de um Estado_-Nação, ou seja. a 
União dos Estados que formam o Mercado 
Comum Europeu. Ali estão - quem diria 
-França-. Inglaterra, Alemanha, Itália e to~ 
dos aqueles países identificados na integração 
do comércio, na integração dos propósitos: 
o cidadão se forma médico na Alemanha e 
vai exercer a profissão na Inglaterra; o cida
dão desenvolve a sua empresa ali em Portugal 
e vai operá-la lá na Alemanha, como se esti
vesse em· uma terra só. 

Isso faz com que essa seja a tónica núinefO
um do debate. O próprio americano,- cujo 
país é quase_ uma confederação de grandes 
Estados Membros, já avançou, fez seus en
tendirilentos com o Canadá e. busca seus en
tendimentos com o México. 

Essa tese fez com que os chamados "Tigres 
Asiáticos" procurassem se entender e buscar 
também fórmulas -através das quais ocorreu 
aquele verdadeiro rriilagre, a união de países 
que foram inimigos por séculos praticamente. 
Já não digo o Japão, e_ quando se fala em 
Japão, em Aleptanha em seu desenvolvimen
to de pós-guerra, a grande verdade é que 
os maiores derrotados da guerra - Alema
naha, Japão e Itália -são hoje grandes for
ças pregressistas. Então, quando se fala isso, 
vem o argumento de que a Alemanha e o 
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Japão têm tecnologia, histPrii, gente, raça. 
Mas e os outros países? E os chamados "Ti
gresAsiáticos"? E, aí, a Coréia, e ali, naquela 
Ilha de Formosa, que praticamnete não tinha 
nada, onde os fugitivos juntos com os Chiang 
Kai~Shek se instalaram? E Hong Kong que, 
praticamente, durante muito tempo, não era 
nada mais que um dormitório? O desenvol
vimento _daquela região e as dúvidas que eles 
têm na maneira de enfrentar o Ocidente fez _ 
com que Japão e eles estejam unidos em bus
ca de um denominador. 

Nós da América Latina, ao longo do tem
po, praticamente não nos conhecemos e não 
nos respeitamos. Nós, Brasil, por exerrtplo, 
praticamente passamos todo o nosso período 
de independéncia, desde o Império e rio pe
ríodo da República. olhando para os Estados 
Unidos e para o norte do Atlântico: Europa 
e Estados Unidos. África e América Latina 
eram praticamente vistos com uma certa indi
ferença em relação a esses países. 
·A grande verdade é- que. de uns tempos 

para cá, essa questão está a se aprofundar 
e a exigir uma análise profunda no contexto 
da América Latina que tem aí, praticamente, 
a imensa maioria de toda a dívida externa. 

O campeão da dívida externa é_ o Brasil, 
em segundo lugar está o México, em terceiro, 
a Argentina, Jogo a1i está a Colômbia, logo 
ali, a Ven_ezuela. A América Latina que. 
quando pensava em se reunir para discutir 
a sua dívida e fórmulas comuns. para enfren
tar os credores. estes diziam que não admi
tiam. que. em hipótese alguma, admitem que 
se forme o cartel dos devedores. No entanto, 
existe o cartel dos credores: banquinhos, al
guns insignificantes, que, se fossem cobrar 
is-oladamente os seus cr.éditos, não teriam 
condições nenhuma de fazê-lo, mas que colo
cam à frente o Fundo Monetário Internacio
nal, que colocam o Banco Mundial, que pas
sam a ser coordenadores e defensores desses 
interesses. Isso está mudando! 

A Reunião dos Oito, realizada primeiro 
no Uruguai e posteriormente aqui no Brasil, 
para estabelecer normas de ação comum, 
com relação a esses países, é um dos pontos 
importantes e definitivos com relação a essa 
matéria. 

A grande verdade é que_temos o Congresso 
Latino-Americano que merece o respeito e 
a admiração em razão_ de sua atuação impor
tante e significativa, e que marCou sua pre
sença ao longo dos anos, principalmente du
rante os anos difíceis em que, de um modo 
especial, o Cone Sul assistia ã_dolorosa reali
dade das ditaduras dos regimes militares. Na
quele período, principatrri.ente em que oBra
sil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, 
tínhamos os regimes militares onde não havia 
democracia, onde, em alguns casos, o- Parla
mento tinha uma vivência dolorosa e difícil, 
justiça seja feita, inclusive a representação 
brasileira ali no Congresso Latino-America
no desempenhou um papel importante e res
peitado. Acontece que também se_deve reco
nhecer, durante todo esse período do regime 
militar, o papel desempenhado pelo Itama-

rati.-Sou-teste_munha, uma das muitas teste
munhas, como seD.lidor neSta casa, inclusive 
no período anterior em que estive aqui, do 
respeito que todos temos pela ação que, in
clusive nos regimes militares, desempenhou 
o Itamarati, quando os seus chanceleres, e 
os nossos embaixadores, apesar de todas as 
dificuldades qUe vivemos, buscaram o inter
câmbio corri a Ásia, com a América Latina 
e com-·o Terceiro Mundo. Passam_os a ter 
uma representação que se preparou e que 
abriu caminho para reatarmos relações _c_om 
a Rússia, com a China e irmos aós Países 
mais sofridos da Ásia e da África buscar a 
integração real e concreta com to-do o mundo. 

O Sr. Gerson Camata -- Peririite V. Er. 
um aparte? 

O Slt. PEDRO- SIMON - Corii -o -maior 
prazer. 

OSR.GERSONCAMATA-IIustreSena· 
dor Pedro Simon, V. Er. aborda, nesta tarde, 
um dos -assuntOS mãiS importantes do futuro 
do Brasil e da América Latina. E faz isso 
com ã ·autorraaae ae-ministro que foi, de se
nador que é e de Governador do Rio Grande 
do Sul, estado fronteiriço, péiíodo durante 
o qual acompa-nhei V. E~ pela imprensa co
mo governador, do intenso e extenso ielacio
namento que V. Er. mai:lteve com goVerna
dores de províncias_ afgeritinas que fazem 
fronteira coni o Río Graiide do SUl e goVerna
dores de departamentos uruguaios que fazem 
também fronteira com o seu estado~ V. Ex•, 
neSSe cOiiVíVio ·com os nosscis itn:iãós· uru
guaios e argentinos - acompanhei pela im
prensa- deve ter aprendido e sentido muito 
mais que nós, do Estado do Espírito Santo, 
que é isolado e não faz fronteira com nenhum 
país, ou de que outros Senadores, que tam
bém não têm esse privilégio, deve ter sentido 
a necessidade_ e _a- vontade dessa integração, 
a iriii>ortância que ela tem para a economia 
do seu estado e para economia brasileira. Nós 
assistimos-também- e V. Ex' foi MinistrO 
do Governo Sarney - o esforço dos Presi
dentes José Sarney e Alfonsín, da Argentina, 
e, posterio"rmente, do ex-Presidente do Uru
guai, aO tentarem estabelecer aJguns meca
nismos, mas, infelizmente, todos eles, não 
conseguiram chegar a bom termo. Vê-se_ ago
ra o esforço do Presidente da República, Fer
naildo Collor de Mello, com o Presidente da 
Argentina, Carlos Menem. -- -- - -

O Presidente Sarney trabalhou tanto nessa 
direção, que há pouco tempo recebeu no Mé
xico um prêmiO de uma importância muito 
grande, que o faz um estadista da América 
Latina. Esse _tema não tem outro paladino 
no Congresso Nacional atrialrilente, a não ser 
o prõpiio Presidente José Samey. Mas V. 
EX', repito, com a vivência que tem, com 
a facilidade dos contatos que já estabeleceu 
naqueles dois países, tenho certeza que há 
de ser aqui no Senado, com o apoio dos seus 
companheiros, um lutador em prol dessa cau
sa, que é de importância vital para o desen
V()Ivimento do Brasil e também para o desen
vOlvimento doS outros países latino-america-

nos. Se o Brasil se integrar, nós vamos trans
formar a fronteira do, país que melhorar· a 
sua condição económica em uma fronteira 
igua1 à do México _com .. os Estados Unidos~ 
com aquela corrida de .mexicanos e latino-a
mericanos tentando entrar nos Estados Uni
dos e sendo repelidos de maneira policial, 
dura, violenta e até desumana. Há integração 
em um bloco dos países na Europa. V. Ex• 
se refere também aos Tigres Asiáticos~ e há 
integração desses países agora até com .a- CO
réia do N arte. Agora, vemos a criação de 
um bloco formado p_elos Estados Unidos, Ca· 
nadá e México. O isolamento para nós será 
fatal e tomará ·ainda m_ais grave a situaçãO 
da _economia de_.todos os países da América 
Latina. Çumpriffiento V. Ex• pela oportuni
dade da colocação do tema e espero que ou-, 
tras vezes tome essa .iniciativa, porque ~se -o 
Senado quer se preocupar corn a melhoria 
das condições da economia brasileira tem que 
se preocupa.t com esse merca.do, que terá ~e 
ser estabelecido pelo bem de todos. 

O SR. PEDRO SlMON - ~Agradeço o 
oportuno aparte e creio que V. Ex• tem razão 
quando diz que temos que nos aprofundàr 
nesse debate, que deve chegar ao Senado dC 
maneira mais inteiisa. - · - _, · · 

CreiO, Seõa:dor Gerson Camata, que houve 
um momentO _em que os Parlamentos fizf:i-am: 
um esfOrçO i:riUítO ·grande para que a demo~· 
cracia retomasse -à AmériCa Latina. M8s, a 
grande verdade..._ e V. EX' disse muito bem 
no Seu aparte multo' opOrtuno--- é que de· 
uns tempos para cá, no Brasil, com o Go
verno Samey e agora com o Presidente Fer
nando ,Collor de Mello, o Executivo está 
avançando com muito mais rapidez do _·que 
nós, o Legislativo. 

Verificamos que há um avanço como nuncá 
tinha havido. Se compararmos, ilustre Sena
dor Gerson Cama ta, todos os PreSidente- da 
República, desde o primeiro, Deodoro, até 
Samey, todos, juntos, não visitaiam a :Argen~ 
tina tantas ve_zes quanto o Presidente Sarney 
visitou. E, agora, o Presidente Fernando Co
llor de Mello está indo no mesmo caminho 
e seguindo a mesma linha. 

Esta integração Brasii~Argentina, Brasil
Uruguai, Brasil~Uruguai-Argentina, agoi~ 
entrando o Paraguai, onde não havia demci
çracia, e agora vindo o Chile, é muito impor
tante. Os Executivos estão marchando a pas
sos céleres na busca de uma integração de 
um mercado latino-americano, visando à in
tegni.ção de uma nova realidade em termos 
de América Latina. 

Creio, e acho oportuno e muito feliz o apar
te âe V. Ex\ que nós, Congresso, de um 
modo Inuito especial, nós, Senado, temos que 
caminhar no sentido dessa integração. Temos 
que buscar fórmulas através das quais se via
bilize esse avanço imenso. 

Defendo que nós podemos já meditar so
bre a integração dos países da América Lati· 
na. Não é nada, nobre Senador Gerson Ca
mata, hoje, o Congresso europeu já cstoften
do avanços impressionantes. O parlamentar 
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do Congresso europeu já é eleito pelo povo. 
Não é mais como aqui, no Parlamento Lati· 
no-Americano, em que os seus integrantes 
são escolhidos indiretamente. Lá, o parla
mentar é eleito pelo povo. Lá, já existe uma 
série de atribuições imensas do Parlamento 
Europeu com relação as· suas_ atiyidades. Em 
muitos aspectos, o Parlamento Europeu dita 
normas mais significãtiVã:S do-queo Parla
mento do Pafs. Cada dia que passa, na me
dida em que há essa integração de todos eles, 
são as normas de convivência da Alemanha 
com a Itália, da Itália com a França mais 
importantes do que aquelas tradicionais dos 
alemães com os alemães ou dos italianos com 
os "italianos.--

Quem não diz que já eStâEfa-liOra de pen
sarmos em eleger os representantes de um 
mercado latino-americano? QUem tião diz 
que não está na hora de ampliarmos o nosso 
relacionamerito?"Por que não? Será que não 
está na hora de comerçarmos a evoluir para 
um congresso latino-americano? Passaríamos 
a nos reunir como Congresso, a nível de deci
sões importantes, em sessões que eu diria 
ordinárias anuais, onde se passariam a ditar 
normas. No início, normas de adaptação. 
Querendo ou não querendo, os países-mem
bros poderão aceitá-las ou não, e com o cor
rer do tempo nós veremos, como acontece 
na Europa, ocorrer uma adaptação- pratica
mente obrigatória. 

Nós já temos um fato importante. Dentro 
em breve teremos em São Paulo, o memorial 
da Amériça Latina, ora em construção. O 
Governad_or Oreste.s_ Quércia fez a_ doação 
do terreno e o Governador Antônio Fleury 
irá construí-lo. O prédio é apropriado ao Par
lamento Latino-Americano. A meu ver, o 
próximo passo é pensarmos em ter nesse Par
lamento Latino-Americano, os grupos dos 
Estados-Membros eleitQs, com a possibilida
de de_termos reuniões permanentes_ com as 
normas que regem um parlamento. Temos 
que começar a pensar. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V, Ex~ 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex'. 
com satisfação. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Pedro 
Simón, estávamos aqúi sottovoce faze.iido 
uma pequena conta para saber qual é a popu
lação da América Latina, do Caribe e euro
péia. Posso assegurar a V. Ex~ que integra-
ríamos, de início, se conseguíssemoS cOnCre~· 
tizan~ssa idéia, que não é só minha, nem 
de V. Ex•, mas de todos nós que pensamos 
alto nessa Pátria grande, sonhada por Simon 
Bolívar·, há tantos anos. Se integráSsemos-toM 
dos nesse mercado comum, teríamos duzen
tos e setenta milhões, uma população respei
tável. Mais de cinqüenta e dois por cénto 
dos alimentos consumidos na América Latina 
sãO importados. Entre-a· Argentina e o BraSil 
há exportadores mandando alimentos para 
a Europa~ para os Estados Unid_os e, muitas 
vezes, para o Japão, supersubsidiados, com 
uma concorréncia desleal do mercado euro-

peu e do mercado japonês, porque os subsí
dios à agricultura, lá, sobem a trezentos bi
lhões de dólares por ano. Quãndo eles impor
tam alimentos dos nossos irmãos da América 
Latina os importam taxados. Há um interesse 
enonne,..t:~ão só nos produtos primários, não 
só nas matérias-primas, mãs- também em ten
tarmos Uma integração de tecnologia. V. Ex~ 
disse mUito bem sobre o avanço que o nosso 
ex•Governador e atual Presidente do PMDB, 
Orestes Quércia, deu no sentido da constru
ção do prédio para o funcionamento do Parla
mento Latino-Americano. Agora temos que 
avançar. Por que não sonha:r;-a parii.t- ae ageM 
ra, na eleição de parlamentares latino-ame
ricanos para o próximo exercício, se teremos 
já no a-rio qUe vem, segundo o compromisso 
reiterado pelo Governador Fleury, pronto o 
nosso Parlamento, e daqui a quatro anos já 
a eleição para os parlamentares latino-ame
ricanos"? Cada pafs poderá indicar os seus 12 
representantes, ou o quanto se convencionar, 
para que nós avançássemos céleres nesta dire
ção, Não tenho d.iivid.a que essa idéia é gene
rosa, essa idéia _é _a _que nos sobra nesse _mo
mento. Precisamos inclusive pensar numa in
tegração, como disse V. Ex• no início do seu 

· discurso, com a África, porque também so
mos um país africano, mas nesse momento 
o primeiro passo é no sentido de integrar 
os latinos-americanos e o Caribe. V. Ex~ fere 
tem_a da maior importáncia, para enfrentar
mos nãO Só a dívida, mas tafi1bém outras bar
re§as de mercado, que são comuns à América 
Latina, estaríamos, sem dúvida alguma, for
talecidos se nos unirmos. Parabenizo a V. 
Ex' pelã. oportunidade do temã e pelo brilhan
tismo com que o elabora, nesse momento, 
na tribuna. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço ao 
nobre Senador Ronan Tito, V. Ex~ que é vice
Presidente do setor brasileiro do Parlamento 
Latino-Americano, e a V. Ex• eu formulo 
esta idéia. Inclusive amanhã haverá uma reu
nião. Há a possibilidade de nos reunirmos 
para debatermos a análise de uma proposta 
brasileira de eleição e de reuniões mais ou 
menos periódicas, com uma Ordem do Dia 
definida, dando caráter permanente ao rela
Cionamento dos representantes junto ao Par
lamento Latino-Americano. 

Õ Sr. birúu Cã.rneiro -- Pirmite·v. E~ 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex• 
com todo o prazer. 

O Sr. Oirceu- Carneiro - Senador 
Pedro Simon, quero cumprimentá-lo pela 
abordagem do assunto·; inclusive no mesmo 
sentido que fez V, Ex' dias atrás, ao propor 
a convocação do_ Ministrt;) das Relações Exte
riores, que veio ao Senado para debater ques
tões da integração latino-americana. Além 
da oportunidade do discurso de V. E r, espe
cialmente neste momento, depois da guerra 
fria, oride-ã.s naçOes estão tendo uma outra 
forma de arrumação, de reordenação, onde 
os países mais desenvolvidos mantêm ainda 

o posicionamento de não diminuir o estoque 
da dívida do Terceiro Mundo -foi decisão 
há muito pouco tempo do Grupo dos Sete 
e onde também os países mais desenvolvidos 
_estão estreitando as portas de transferência 
de tecnologia - a abordagem de V. Ex~ tem 
a maior importância nesse contexto amplo 
em que formulou o seu pronunciamento. Eu 
gostaria de me deter, talvez, a um detalhe 
da abordagem relativo a nosSa integração do 
Cone Sul, onde já se avança nos tratados 
e onde já foi identificado que os Executivos 
têm avançado mais rápido do -que os Parla
mentos nesse mOmento. Detendo-me no as
sunto, neste momento, como membro da Co
missãO Parlamentar da Integração-do Mer
cado Latino-Americano, verifiqUei qtü! aSco
missões parlamentares não estão com as suas 
funÇões bem claras, não têm um regimento, 
não têm uma definição- do seu papel nessa 
integração. E, em que pese a nossa com
preensão do posicionamento do Executivo 
em acelar os seus proc_edimentos, manifes
tamos uma preocupação quanto à desinte
gração do conjunto desse trabalho. O Parla
mento precisa estar lado a lado. O que vai 
acontecer, particularmente com o Sul doBra
sil? Será um conflito de interesses, de produ
tos comuns ao Brasil, Argentina, Uruguai e, 
alguns, com o Paraguai. E que, dentro dessa 
integração- que está até sendo meio atrope
lada - teremos pi:i!juízos que poderiam ser 
evitados. Queria, inclusive, Senador Pedro 
Simon, propor a V. Ex' a convocaçã"o dessa 
ComissãO do P"atlam-entO bra~H~iro para defi
nir claramente o seu papel, completar a nomi
nata da sua composição e agir, porque caso 
essa açãO-não aconteça logo, é possível que 
depois tenhamos que atuar em cima de fatÇis 
consumados e, quem sa6e, correr atrás de 
algum prejuízo já. De modo que, ao cumpriM 
mentá-lo, queria propor a V, Ex' a convo
cação desse grupo, para estudar a sua integra
ção, a sua dinâmica;o seu papel na integração 
oportuna e desejável da América Latina. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o 
oportuno aparte do Senador DirceU Carnei
ro. Quero crer que a proposta feita por K
Ex~ é muito feliz: de que a Comissão de Inte
gração, de_modo especial a Brasil-Argentina, 
seja ~eita o mais breve pOssível, pOr'que ela 
tem àlguns prazos que estão em-vésperaS-de 
serem cumpridos. 

Nobre Senador, eu era Governador do Rio 
Grande do Sul, quando começaram a se esta
belecer os prazos·de integração do Brasil com 
a Argentina. Justiça seja feita: Nenhuma de
cisão era tomada pelo Presidente Sarney e 
pelo Governo Federal sem que se ouvisse 
o Governo do Rio Grande do Sul - e ao 
que sei, provavelmente, devia ocorrer o ~es
mo_ coilr Santa Catarina e COm o Paraná, 
aqueles estados cuja importação, que estava 
sendo liberada pelo Governo Federal in
fluenciaVa nos prOdutos locais. Era ·a ~aso, 
por exemplo, de aumentar a cota de impor
tação de vinhos finos da Argentina, era o 
caso referente às cotas de importação de tri
go, tudo que dizia de perto aos produtos pro-
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duzidos por nós era discutido e creio que 
aquilo era válido e importante. 

Agora, o Governo Federal tomou uma de
cisão muito significativa, que é a de-cisão de 
diminuir em quatro anos a integração, e a 
criação do mercado comum. O mercado co
mum era para ser instituCionalizado em 1998 
e o Goveiõ.o diminuiu o prazo" em quatro 
anos, será feito em 1994 ou 1995, quer dizer, 
daqui ·a quatro anos, teremos a integração 
em um mercado comum. Essa diminuiçãO de 
prazo1em que se entender porque aquito que 
V. Ex~ disse é absolutamente correto. Nós 
saudamos a integração. A integração é da 
maior importância, mas ela d_eve ser_ feita com 
jeito para que certas -questões sejam absor
vidas. Por exemplo: nós do RiO GraÍlde do 
Sul produzimos trigo, a Argentina e o Uru
guai também o produzem; nós prOduzimos 
milho, a Argentina ç o Urugua também; nós 
produzimos frutas e vinho e a Argentina -prO
duz a mesma coisa; nós produzimos lã e carne 
e a AI gentina e o Uruguai produzem a mesma 
coisa. E tem mais, existem alguns produtos 
cujas taxas de produtiVidade na Argentina 
são muitíssimo superiores às nossas, do Brasil 
e às nossas do Rio Grande do Sul. Tal é 
o caso do trigo, da carne, do leite. Se riãO 
criarmos métodos e formas, através das quais 
possamos abrir essa integração, e proteger
mos e darmos garantias ao produtor local, 
na verdade, a integração trará conseqüências 
negativas e delicadas de serem absorvidas. 

E muito importante que--essas áreas sejam 
atendidas, e que a negociação seja feita em 
profundidade. Por isso-;· V. Ex~ tem toda ra
zão, não pode, a corrida da _integração que 
todos nós queremos, ser feita de uma maneira 
que não atenda às questões pecu_Uares, princi
palmente _as questões de fronteiras, como é 
o caso do Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, durante mais de cento e 
tantos anos o Rio Grailde do Sul se deu muito 
bem com os seus irmãos argentinos e uru
guaios. Quem se dava mal com Buenos Aires 
era o Rio de Janeir_o. 

Nós nos dávamos bem, não tfnhamos ne
nhum problema. Então, fizeram uma estrada 
de ferro com bitola estreita no Rio Grande 
do Sul - porque na Argentina era bitola 
larga - para dificultar a invasão do Brasil 
pela Argentina. Coisas dessa natureza. 

Mas a grande verdade é que brasileiros, 
argentinos e uruguaios, na fronteira, sempre 
deram-se muito bem. 

Pois bem: que não aconteça _agora, quando 
sai a integração pela qual sempre sonhamos, 
que se faça a integração Brasília-Buenos Ai
res, deixando de olhar as questões da área 
de fronteira. É o que diz o Senador Dirceu 
Caróelro, e eu concordo plenamente com S. 
Ex~ Essas são questões que serão adaptadas, 
mas a grande verdade é que, dentro dessa 
tese, estamos marchando, buscando essa in· 
tegração. Essa integração~ que cómeçou em 
alto estilo pelo Presidente José Sariley, o Pre
sidente Alfonsín, na Argentina, e·-o Presi
dente Sanguinetti, no Uruguai. 

Eu digo com satisfaÇão: era humildemente 
Ministro da Agricultura, quando participei 

das primeiras reuniões com o Presidente Sar
neypara se deiscutir a questão da integração. 
O Presidente. Sarney se _empolgou com a 
questão da integração. Foi dito, desde o início 
-e nós defendíamos isso: a integração teria 
que co:ri::teçá.r com Argentina e Brasil, tería~ 
mos que aparar as arestas, teríamos que fazer 
com que o_s dois pafses terminassem os fuxicos 
que os- do Norte tentaram fazer ao longo do 
tempo, mas que não tinham razão de existir, 
e, _além da aproximação Brasil e Argentina, 
estarúimos abrindo as portas da integração 
aos demais países, a começar, como diz muito 
bem o Senador Dirceu Carneiro, pelo Cone 
SuL 

Lembro-me da primeira reunião no gabine
te, lembro-me d_e conversarmos primeira
mente com o Presidente Sarney, posterior
mente com à-ChariCelcr Situbal. cOm o Minis
tro Dornelles, com o Ministro do Planeja
mentO; João Sayad, ocasião em que buscáva
mos fórmulas através das quais iniciássemos 
um processo de diálogo com a América Lati
na, a começar pela Argentina. 

Lembro-me da- primeira reunião que se te
ve no Uruguai. c deliberadamente foi feita 
no Uruguai, porque aquele era um campo 
neutro entre o Presidente Alfonsín. o Presi
dente Sarney, o Presidente Sanguinetti~ os 
Chanceleres dos três países e eu, como Minis
tro da Agricultura, com muita honra, convi
dado a participar. 

Lembro-me das reuniões posteriores que 
se fizeram, e todos entendendo que o primei
ro convênio teria que ser feito entre Brasil 
e Argentina, o Uruguai. por ter uma econo
mia menor, mais difícil, viria posteriormente, 
e o Paraguai depois, quando tivesse demo
cracia-~·assim cofio o Chile. mas que deveria 
iniciar por Brasil e Argentina, que possuíam 
economias afins e condições de estabelece
rem um convênio. um tratado de produtos 
iguais. E passamos a fazer e levar essa tese 
adiante. 

Como Gov,emador do Rio Grande do Sul. 
tive a honra. de ser convidado pelo Presidente 
Sarney, pelo próprio Presidente Alfonsín e 
pelo Presidente Sanguinetti a mais de uma 
reunião que fizemos na Argentina, compareci 
também em Montevidéu, como Governador 
de Estado. onde se levantou e se aprofundou 
as questlles da integração. E, ft:lizmente. ela 
começou com os primeiros tratados entre o 
Srasil e a Argentina, com o segundo tratado 
entre_ o B.rasil e a Argentina, com o terceiro 
tratado entre Brasil e Argentina, ainda no 
te!!JPO do Presidente Sarney. 

Havia preocupação de que ganhando as 
eleiçõ_es _ _na~Argentina um representante da 
oposição aO Presidente Alfonsín, que foi Me
nen, de_um outro partido, de uma outra tese; 
o partido peronista, havia a interrogação de 
como o Presidente Menen receberia isso que 
foi ?POntada na campanha eleitoral como um 
dos grandeS: cabo!;_e_leitorais de Alfonsín, co
mo uma das grandes vitórias de Alfonsín. 

Tenho que destacar a dignidade, a compe
tência, a seriedade e o espírito público do 
Presidente Menen, que se dedicOu com mais 

g_arra, com mais dedicação, com mais vontade 
do que o Presidente Alfon:>ín: "Esta é uma 
tese da América Latina. interessa à Argen
tina, interessa à América, interessa a -todos 
nós, não importa" qiie s-eja· o-Sr. Alfonsín qtie 
a tenha começado no seu governo, nós a leva
remos adiante". E prosseguiu de mangas ar· 
re-gaçadas esta tese. 

O mesmo aconteceu no Uruguai. Também 
no Uruguai ganhou a oposição. Perdeu a elei
ção o candidato do partido do Presidente San
guinetti. e ganhou Lacalle. e o Presidente 
Lacalle foi tão apaixonado quanto Sangui
netti. com a mesma dedicação, com o mesmo 
carinho e com o mesmo afeto, o novo presi
dente uruguaio se dedicou de corpo e alma 
à causa da integração. 

E havia a interrogação com relação ao Pre
sidente Collor-:- afinal, ele fez uma campa
nha tão dura e tão ácida com relação ao Presi
dente Sarney - qual seria o procedimento 
do Presidente Collor como Presidt:nte daRe
pública? 

Justiça seja feita. Não só se dedicou o Presi
dente Collor, desde _o início, à causa da inte
gração, mas fez que:-tão de, como Preside_nte 
eleito, antes de assumir, visitar os países. Já 
antes de assumir, defendia a causa da integra
ção, para dar uma demonstração clara, pre
cisa da sua disposição. Ele assumiu no dia 
15 de março, e no dia 16 de março, às 10 
horas da manhã, o Presidente Collor e o Pre
sidente Menen no Palácio do Planalto, assina
vam os convênios. através dos quais os dois 
presidentes se predispunham a levar adiante 
o gasoduto Brasil-Argentina, e a ponte que 
permitirá unir o Porto de Anrofa_gasta ao 
Oceano Atlântico. Os dois presidentes fa
ziam questão de demonstrar- e os dois pro
nunciamentos feitos foram exatamente nesse 
sentido - que defenderiam, que lutariam, 
que haveriam de avançar com a causa da inte
gração Brasil-Argentina. 

E vemos, felizmente, restabelecida a de
mocracia no ParagUai. O Presidente do Para
guai, Genetãl Rodriguez, também se inte
grou à causa da iotegração. Tivemos a demo
cracia restabelecida no Chile. E o Presidente 
Patrfcio Aylwin também se integrou à causa 
da integração latino-americana. E ela avan· 
çou. 

Avançou de tal maneira que já foi assinadO 
em Assunção o tratado de criação do Merco
sul, o Chanceler brasileiro esteve aqui, como 
disse o prezado Senador Dirceu Carneiro, 
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, e disse que os chanceleres dQs qua
tro países, Brasil, Argentina, Uruguai e Para
guai-, fizeram questão de se reunir em Assun
ção. Lá estavam os três pafses que no passado 
tiveram a dolorosa realidade daquela guerra 
que todOs Conhecemos. Estavam ali. em As
sUnção em uma _mis-sâo bem diferente, RUe 
é exatamente a de os quàtro países iniciarem 
a integração do mercado do Cone- Sul da 
América Latina. Foi assinado com muita ale
gria e com muita festa, aquele tratado que 
é o início da integração do mercado da Amé· 
rica Latina para o Cone Sul, que é o início 
da integração de toda a América Latina. 
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O Chile não a-ssirioti. o que não significa 
que não assinará mais adiante. É que a econo~ 
mia do Chile está em estágio mais adiantado, 
e já foi feito, inclusive, um acordo especial, 
um tratado especial, que será votado aqui 
entre Brasil c Chile. Mas está previsto que 
o Chile se integrará nesse mercado, desde 
que esscspalses avancem algumas metas na· 
quilo que o Chile já conquistou, cm terrrios 
de internacionalização do seu mercado exre· 
rior. 

Então, repare, Sr. Prcside_nte .• hoje nós es· 
tamos num .estágio bem mais ayançado do 
que há alguns anos. Hoje, pela primeira vez, 
estamos caminhando rumo a uma integração, 
estamos buscando caminhos de identificação 
dos. nossos princípios e das nossas idéias. Ho
je, o mundo é um mundo diferente. Se a 
Europa levou tanto tempo, centenas de anos, 
muitas guerra!) e incompreensões para, de
pois de uma loucura de lutas e incompreen
sões, chegar à conclusão de que devem esque
cer todo o passado e identificar as suas econo
mias, darem-se as mãos· para fazer frente à 
força dos Estados Unidos e à força dos Tigres 
Asiáticos, se ela levou uma infinidade de tem
po, com tantas lutas e tantas mortes para 
chegar a essa_conclusão, creio que a Améríca 
Latina não precisará ter mais lutas nem in
compreensões para se chegar. à conclusão de 
que e{ a é necessária.- E os moderoQSi meios 
de comunicação, onde podemos ver, ao vivo, 
o que ocorre no mundo inteiro, poderão fazer 
e poderão permitir que ela avance, no sentido 
de_ buscar forças e identidades c_omuns. 

É clai:o, Sr. Presídcntc~ que há pessoas que 
dizem' "que é ridículo, qUe o Brasil, que a 
economia de São PauJo tem _que olhar para 
os ESfados Unidos, tem que olhar para a Eu
ropa. O que vamos querer tom essa América 
Latina- de índios, de miséria; de fome, de 
atraso', de do_enças e tudo o mais? Temos 
'que olhar para aqueles que estão melhores 
db quc·nós. Não temos·que perder tempo 
'olhando para aqueles que 'são infinitamente 
piores do que nós, sem condições nenhuma 
e de quem nós só temos a perder com essa 
identificação''. 

Triste realidade essa~ ·Sr. Presidente, de 
nós não entendermos que temos que ter um 
continente forte, um continente onde haja 
democracia, liberdade, onde se termine com 
a fome e a miséria, com as injustiças, com 
os des~alabros sociais, onde uma minoria ir
rompe e introduz o regime militar, um regiine 
forte, onde essa minoria é doi:la de todo o 
poder e a imensa maioTia está na fome e na 
miséria. Temos que entender que essa reali
dade tem que ser mudada, que é nossa do 
Brasil, que é da Colômbia. do México, da 
Argentina, temos que mudar essa realidade 
em conjunto para terriws· Urii cOntinente for
te, um continente forte sem hegenomia. O 
Brasil não busca o poder da força, não quer 
ser sUperior a nenhum irrinlo· da América La-
tina, que fique isso claro. _ 

Náo há que se_ olhar para o mapa do Brasil 
e imaginar que nós temos'e buscamos a hege
monia em relação a nossos· irmãos. Nós bus
camos_ a igualdade, a ·oportunidade, o respei-

to, a -amizade, o ·carinho, condições onde os 
outros países possam crescer e nós também 
possamos crescer, e junto possamos ser um 
grande continente tatino-amei:icano. 

Assim, com todos crescendo, teremos con
dições de responder aos homens do Primeiro 
Mundo, responder aos credores, responder 
àqueles que no passado consideravam p-ubli
camente a América Latina e o Brasil um quin
tal, e que hoje podem não dizer publicamente 
mas, na verdade, a fórmula ~o método com 
que eles ag~m é praticamente por aí. -

Ora, Sr_. Presidente, durante algum tempo 
e- até bem pouco tempo atrâs se dizia que 
!iC deveria olhar para a América Latina e para 
Q seu P,esenvolvirnento. )á·_agora todos estão 
<!,dizer que muito mais importante que a 
América Latina é o Leste Europeu. Tem-se 
que dar força para o Leste Europeu, para 
que o Leste vença as barreiras que o separam 
dos_ outros países do Oeste, e atinja o seu 
desenvolvimento. E nós? Quando chegará a 
no.ssa vez? Quando a América Latina terá 
a sua oportunidade? Se os.Srs. repararem, 
a. AméiiCa Latina produz petróleo suficiente 
para si. Produz. alimentos suficientes para si 
e_ para exportar. E. nó entilnto, temos uma 
dívida, como lá na 1,\rgentina~ que ningué.m 
sabe de onde llem e para onde foi. Ninguém 
sabe as causas.deterrninantes.da spa çon_tra
t-ª_ção; dívídas sobre as quais-há <ilgumas inter
_rc;>gaçõeS;-pofqUe á~df_vida de alguns países 
da América Latina é diferente da nossa. A 
nossa, pelo menos, pode-se disc.utHa, mas 
se sabe a que v.eio -e .por que_ yeio, e quaís 
as formas que .foram a.dotadas, Sugere q per
guittã qui Sempre.Se"fez:.mas,qu~Il;l d~ a que:m 
não sabe usar. e a.qu.em o.ão. sabe se pode 
pagar tem legitimidad~partl pedir, t.em.concH
ções de cobrar .depois? Essas discussões sobre 
as quais isoladamente não se sabl!' niiida, em 
conjunrO;-it6s tereriiõS -condí&ões de dabater 
. e· de discutir. · 

Por isso, St:. P.resid~nte,. creio que este 
Congresso, este SeJ)a,do, ~em, que reun~r con
dições para ter atuação com relação_ ·a. e-sta 
hora e a este momento. CreiO-_qUe it6s' deVe
mos, a Comissão de Relà.ções Exteriores -e 

, Defesa Nacional, este Senadó,:a_Cánúini dos 
Deputados, nós, como Instituição·, devere

. mos estar à ~~~U;r~ d~ hora que estamos vi
_ vendo. 
1 

Antes, vínhamos à tribUna e deba"tíamos, 
.protestávamos contra o que ocorria no Para
guai, no-Chile, no Uruguai, na Argentina 

, e. aqui no Brasil, debatíamos a necessidade 
;da democracia, a necessidade das eleições, 
~a, necessid.ade_ de um- parlamento livre. Não 
é_esse o debate por enquanto. Mas, na verda
-~e; o-aebªt~ é _t~o_ importante quanto este, 
porque n?o adianta ter parlamento,. não 
adianta ter democracia, mio adianta ter liber
,dp,de, se nós continuarmos com as injuStiças 
-sociais, como países retardados, retroagindo, 
·sem respeito de país para país, um assistindo, 
de braços cruzados, o outro sendo engolido, 
esmagado pelos interesses das grandes nações 
internacionais. 
__ é importante q-ue haja essa integração. E 
está havendo. Vamos fazer justiça: o Dr. Sar-

ney, o Dr. Collor. o Executivo, enfim, avan
çou bem mais do que nós. N-ô"s avançamos, 
desempenhamos, este _Congresso desempe
nhou. com dignidade, o seu papel na hora 
do regime da violência, na hora das injustiças. 
defendendo as causas, lutando e dando guari
da, inclusive. quando outros_ Congressos da 
América Latina estavam fechadOs. 

Mas, agora é um outro momento, é uma 
o_utra realidade, é uma outra situação._ onde 
tão- importante quanto aquela é avançar o 
próximo pâSSo. Não vamos esperar que se 
.recue, coro.o. aliás, é a história tradjçional 
da América- Latina; momentos de democracia 
entrecort_ados- de longos períodos de regimes 
militares _e de ditadura. 

Temos que entender que. se_ hoje temos 
,a democracia, vamos consolidá-La_. Aliás, 
uma das_ formas de _.consoljdar a democracia 
é exatamente essa integração da América La
tina, cujo mercado comum seria integrado 
por governantes. de democracias. Ou seja: 
_tend9 democracia. senta! Não tel).ho, não 
senta! 

. Acho que nós, Congresso, temos condições 
de influenciar no paSSo Seguinte: mercado co
mum; sim; condições económicas, sim; condi
.Ções sociais:. sim; as várias questões que pas
sam pelo Executivo, mas devem passar pelo 
nosso Congress~. 

O Sr. Garibaldf Alves Filho- V._ Ex~ me_ 
permite um aparte? 

'-OSR. PEDR(>'siMON _:_ ConÇecto:o'aPar
te: a .. v .. Ex• -com o- rilãior Pra.zer. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Pe
' d~;o,Simon, enqu,a.nto V. E~ falava da. tribuna 
. a reSpeito_ da.integração P,a América Latina, 
eu, levado pelo pronunciamento de V. Ex:~, 
consultava uma reportagem publicada na Fo· 
lba de S._ Paulq de hoje, que traz um. texto 
de um jo_mal ftaoçês que diz o_segll:i~te: 

~·A queda-do muro de Berlim de
. sencadeou um processo de recompo
. si~o d~ 16gi_ca_ geopoUtica mundilil, e 

a América Latina não está excluída 
deste-contextO. Pelo contrárió, diante 
dessa redefinição, a estratégia norte-a
mericana mudou: o subcontinente re
presenta, hoje, o espaço para a preser
vação da hegemonia dos Estados Uni
dos diante da disputa económica com 
o Japão,e a Comunidade Européia. 
Esse é o sentido da Iniciativa das Amé
pcas, lançada pelo Presidente dos 
EUA, George Bush, em junho de 
1990." 

Como V. Ex• vê, .Senador Pedro Simon, 
essa integração da América Latina já começa 
a preocupar a opinião_ pública da Europa e 
jornais como esse, que publica essa reporta
gem, e creio que; na verdade, na medida em 
que avançarmos nesse processo, vamos ter 
pela frente essas incompreensões~ 

Mas creio _que-não devemos nos preocupar 
com isso, daf p-or-que me co'ngratulo com 
a pronuticiamento de V. Ex• 
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O SR. PEDRO SIMON- Muito Obrigado, 
Senador Garibaldí Alves Filho. Creio ·que, 
na verdade, essa integração é recebida com 
aplauso por parte do mundo todo, porque 
o mundo está buscando, exatamente, a cons
tituição de grupos, e não ·é o grupo do Atlân
tico Norte, não é o Pacto de Varsóvia, não 
é em termos de saber quantos militares_ tem 
de lá, quantos canhões tem todo lado de cá, 
quantos aviões tem do lado de lá, quantos 
aviões tem do lado de cá. Graças a Deus 
os grupos que estão se formando são grupos 
voltados para a economia, voltados para o 
social, voltados para a integração, em busca 
do desenvolvimento- e não voltados para a 
integração, em busca de se preparar para a 
guerra e se preparar para· a: -defesa. 

Veja que estamos ViVérido uma outra reali
dade nesse fim de século. Ninguém quer subs
tituir o Tratado do Atlântico Norte, nem o 
Tratado de Varsóvia. Caíram os dois, graças 
a Deus. Ninguém está pensãndo o que fazer 
depois do muro .de Berlim. Caiu o muro de 
Berlim, graças a Deus. · 

O·que está se buscando é exatamente uma 
f6rffi-ula de cooperação. Esta é a: nóva 'reali
dade desse fim de século, bravo- Senador Ga
ribaldi. Por isso que; pela leitur~ que· V. Ex~ 
fez, lá na França, vê-se que eles recebem 
com respeito, que essa integração de regiões 
afins, geograficamente; eConomicamente e 
socialmente merece o aplauso, inclusive dos 
países desenvolvidOs. ' : , , , , , . , 

Cteio, couftodo o rçspei~o, que ne.ssa hora 
'qUe eStamos vivendo;nesse·momento 'que 
vivemos, essa é uma tesé sdbre a qual te'mos 
que nos debruçar. • ' · 

Creio que essa· é Uma: bandeira sobre a qual 
temos que nos dar as· mãos e·entendê-las. co
mo responsabilidade nossa. Que bom que-o 
Executivo está avançando. 

Diz bem o nobre Senadoi, q'uandá argu
menta que ·temos qúe Cuidar pai-a <que isso 
não CGirra tão,exagerado, que as coisas atro
pelem alguns. interesses, de tal sorte que, 
.adiante, teremos que revisar aquilo que pode
mos. prevenir; se podemoS prevenir, por que 
,revisa,r? Mas, de qualquer,maneira, vale a 
.intenção, e esta é altamente posifiva. 

A Universidade do RíO Grallde do Sul, 
a Universidade de São Pa'Ulo e outras univer
sidades já estão fazendo uma série de convê
nios, uma-série de Cliscussões, e certamente 
bus,cando e.ssa intç-graçãp. Há' tratados cientí
ficos, tratado~ té_cnicos,' tratados de coope
raçãçl, ayançando ~m condições reais e con

, cretas de atingir o seu desider~to_. . 
Por isso, acho certo o que disse o Senador 

Ronan, que é exatamente buscarmos uma 
fórmula de avançar, e talvez discutir no gi"upo 
de brasileiros e no grupo latino-americano, 
uma chance de ver um outr.o lance, uma outra 
fórmula através da qual o Congresso Latino
americano possa existir. Inclusive, tendo.já 
a sua sede em São Paulo; condições de eleger
se popularmente pelo voto; condiçóes de fun
cionar com uma ·pauta determinada, e em 
termos deste ano vamos avançar nesse ou 
naquele sentido. Porque a rigor daqui a mais 

três ou quatro anos, teremos que discutir as 
coriseqüéncias daquilo que o.Congresso Ne.
cional estará fazendo". Creio, Sr. Presidentç, 
com todo respeito, que isso reúne perspec
tivas_concretas. 

Quando Governador do Rio Grande do 
Sul, realizamos reuniões com ·os governado
res das províncias do Norte. Nós, o GoVer
nador de Santa Catariria o Governador do 
Paraná, fizemos uma série de reuniões, onde 
se _buscava discutir exatamente os interesSes 
das zonas de fronteira, o chamado norte da 
Argentina, Paraná', S·anta Càtarina, Rio 
Grande do Sul, onde os Governadores Pedro 
Ivo e, depois o seu sucessor, Álvaro Dias 
e nós procurávamos as ·causas de aparar as 
divergência-s- e ver as fórmulas, através das 
quais podíamos avançar, diminuindo as di
vergências existentes nessas províncias do 
norte da Argentina com os estados do sul 
do Brasil. 

Não poderia deixar de dizer que, lá no Rio 
Grande do Sul, qua,ndo me afastei do GO
verno e assumiu o Governador Guazelli, no 
pertodo em que esteVe lá •e, hoje, o Gover
nador CollaieS; justiça Seja-feita, eStào abso
lutaniente' integrados, com eSsa disposiÇã~, 
com essa vontade, com essa busca de o Rio 
Graride do SUl dar a sua colaboração para 
essa caus?l:__c!_a integração latino-americana. O 
mesmo-- eu sei- está acontecendo em San
ta Catarina e no Paraná. Não se pode deixar 
·de reconhecer a obra que o ex-Governador 
Orestes-QUéicia feZ, o Memorial da Amél-ica 
Latina, a obra talvez,. hoje, em termos de 
íntegraç'ão, maiS bonita realizada a nível de 
qualquer p·acs da América Latina; também 
a Obra, agora, do Governador Fleury. da 
construção do prédio destinado ao Congresso 
L'atind-améridmo, ali, exatamente,_ ao lado 
·desse Memorial. 

Para lançar isso, para que isso frutifique, 
para que isso chegue lá, é que eu creio que 
este Parlâniénto relíne a re'sponsabilidade de 
'deseirípenhar ·a· sUa nliSsão. EU !lão saberia 
dizet, e seria' até atrevlme'nto da minha parte, 
Sr. PreSide'nté, que eu ven.ha aqui ditar no!
mas de como deve ou não deve ser. O que 

-eu acho;isso_.siril, é qUé nós, de um modo 
especial nós; do senado, terilos que fazer 'al
gUtnas análises em termos da nossa maneira 
de ser e da nossa maneira de agir. Neste murí

·do, onde as coisâ.s mudãr"aril~ Onde existe o 
fax; onde o relacionamento avãnça em espâ

·ços extl:'aordinários, eu acho que ao lado de 
não querer que o· Presidente da República 
legisle s6 por medida provisória-, porque ilós 
respeitamos o nosso direito de legislar e que 
as coisas andem e que todos temos o direito 
de conhecer, há a necessidade de atualização, 
de modernização de cada setor do CongresSo 
Nacional. ' · 

Temos a obrigação de verificar o lado tradi
cional e o lado_ clássico do que fizemos ao 
lÔngO da nossa História. Neste Brasil de hoje, 
nesse final de século, nesse mundo contur
bado, que avança a sacu"didas violentas, deve
mos também verificar qual a forma de nos 
adaptarmos para que não aconteça de os exe
cutivos avançarem, e nós, do Legislativo, fi-

cannos estagnados. O Brasil, Argentina, 
Uruguai e Chile, mais adiante os outros paí
ses da América Latina, avançarem, e nós a 
·assistir apenas e a darmos cobertura deres
peito ou criticarrrios poi não ü::mi.Os ouvido. 
Eu acho que nós temos a obrigação de nos 
reunirmos e por isso eu acho que nós temos 
que estudar as fórmulas através das quais po
demos reunir, podemos discutir, podemos 
projetar, podemos sugerir. Nós temos que 
estudar essas fórmulas. E repito: rio passado, 
nota 10 às reuniões do Parlamento Latino-A
mericano, que-devem continuar-. Mas que 
agora·; ao lado-delas, n6s teniós qUe estru
turar as outras formas, através das quais o 
Congresso~ e de um mo-do especial, a nossa 
Casa, o Senado, que tem essa responsabi
lidade de representar a nossa Nação, pode 
influenciar nesse sentido. 

É com alegria que eu venho a essa tribuna 
boje, Sr. Pres~dente -geralmente vem-se 
aqui apenas para criticar, falar sobre fatos 
que estão errados, equivocados-, eu venho 

-para--dizer que p-ode ser que existam muitos 
- equívocos, e talvez, eu mesmo tenha que re-
tornar a esta tribuna para dizer algum deles. 
Mas a verdade é que na grande tese e no 
atacado, na profundidade, nós temos que di

-zer que o Presidente José Sarney, em termos 
de integração na América Latin3:, desempe
nhou um belíssimo papel, e foi inuito justo 
o mérito que recebeu do governo-e da nação 
mexicana, é o preito que se dá aos grandes 
líderes, aos nomes de integração-latino-ame
ricana -S. Ex' fez pOr merecer. E faço ques
tão de dizer, embora oposição ao atual Go~ 
vemo Federai, que merece mérito o Presi
dente Fernando Collor. Sua Excelência pode-. 
ria esfriar, ou pelo menos, deixar para mais 
adiante, deixar que-se esquecesse, que se_ dei
xasse de lado o Presidente José Sarney, dizer 
que tinham sido equívocos, que não era bem 
assim, para depois começar apenas como 
obra dele--: que aliás é tradição -nos esta
dos e no Góverno Federal do Brasil. Geral
mente esquece-se uma obra do governo que 
sai, para iniciar, como noss-a, as obras do 
governo que entra. E o Presidente Fernando 
Collor e a sua equipe, juStiça seja feita, se 
integrou e está cáminhando no mesmo passo, 
com aspectos positivos a discordar, podemos 
discutir -eu mesmO-façó isso -estou preo
cupado com as questões relativas a essa inte
gração com o setor primário no meu estado, 
_o Rio Gran<;le do Sul; acho que os estados~ 
membros devem ser. ouvidos, no atacado 
mas, no geral, eu 'figo: merece respeito, me
rece admiração o Presidente Fernando Co
llor, porque na verdade Sua Excelência conti
nuou e continua com méritos e c_om a nossa 
grande admiração. 

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

Durante o dlsCUi-so do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Mauro Bene~·ides, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é' õCúpada pelo 
-5r. Meira Filho, suplente de Secretário. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, 
peço a palavra p?,ra uma comunicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) 
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Para uma comunicação. Sem revisão do Ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, 
6 de maio, o Senado completa 165 anos de 
vida. Foi fundado e instituído no Primeiro 
Império, exatamente nesta data. 

Em se tratando de uma data da mais alta 
importância é bom que se registre, porque 
o Senado tem tido um curso muito grande, 
extraordinarío, eu diria, erO. toda a vida públi
ca brasileira,_ não só no Primeiro Império. 
Como no Segundo e~ depoís, ria República, 
quando os Senadores, não sendo mais vitalí
cios, passaram a ser eleitcis pelo povo brasi~ 
leiro. 

É de extrema importânc,ia que_ se faça esse 
registro, Sr. Presidente, no instante em que 
vozes, ãs vezes não bem em sintonia com 
a função do _Senado, gritam para que se trans
forme a nossa atividade -legislativa num siste
ma 1,1nicameral. A Câm~ra ci.O:s Deputados 
evidentem~n.te, tem .o se~ pa'p~l, que é desta
ca:do_em todas as democracias mundiais. Mas 
o Senádo tem plena coíwivência não só nos 
regimes presidencialistas mas também nos 
parlamentaristas. Temos O exemplo clássico, 
na próp-ria Inglaterra de oilde veio para nós 
a experiência inicial do parlamentarismo, 
porque Joaquim NabU.co abeberou-se no 
grande tratadista da constithiçãd inglesa, que 
fcii Bagethot. Aquela experiência, portanto, 
foi tiazida lá-da Inglaterra: Temos a própria 
União ·sovi~tica que teril o regime bicameraL 

Sr. Pr~sidente, não po4eria 'passar desper
cebida a comemoração dos 165 anos do Sena
do Federal. Quero reafirmar ·a convicção que 
ten1;lo c;it; que esta Casa tem cumprido o seu 
papel ~i~tórico ao longo de toda a sua existên
cia; nós conhecemos os-atas mais importantes 
9a ~i~a b~asileira. Por conseguinte, o dia de 
q_ojt;:, 6,de maio, é uma d~ta que nós devemos 
co~erqqrar com ufanismo e com orgulho. E 
quero dizer a V, Ex• que essas aleivosias que 
Se cometem, até originárias-em face_ de in
compreensões de que se deve extinguir o Se
nado no Brasil, não são uma verdade histó
rica. 

O Sr. Experfdião Amin - Senador Mau
rício Corrêa, V. Ex• m~ concéde uma breve 
partiCipação na sua coinU:rilcação, se ·o Presi-
dente permitir? · 

O SR. MAURÍCIO c(>RRi1:A - Pois não. 

O Sr. Esperidião Arilin ·..:.. ·Peço desculpas 
por interrompê-lo, mas gOstaria de solidari
zar-me com a sua colocação, pela lembrança 
que V. EX" traz ao PlenáriO. E a respeito 
disso, congratulo-me com a Mesa do Senado, 
especialmente com o nMso Presidente, Mau
ro Be'nevides, que encamihhou, a todos nós, 
senadores, acredito, juntamente com o comi
te, o programa a respeit"o do-regime de Go
verno e sistema eleitoral no Brasil, um texto 
que deve orientar um seminário=que será rea
lizado aqui, nos próximos dias 4, 5 e 6, "0 
Apoio do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento". Faço esta referência, 

-porque e_sse texto, Senador Maurício Corrêa, 
é muito bom e muito_ útil para promover às 
comparações que são oportunas e se fazem 
necessárias no momento em que se questiona 
o bicameralismo, a sua forma; a sua destina
ção. E associando-me à manifestação de V. 

-EX", que é um conhecedor de leis, dos aspec
tos instituciOnais dã democracia brasileira, 
gostaria de valer-me da oportunidade para, 
ao cum-primentá-lo pelo registro. que até se 
faz útil, que não se passe despercebida entre 
nós- esta data. Queria também conclamar os 
companheiros, e V, Ex• em particular, a esta 
inicl.ãtiva da Mesa do Senado, o debate em 
torno da questão da utilidade e da compa
ração que se deve fazer das formas do Parta
menta e do sistema eleitoral no mundo, como 
propõe esse texto distribuído pela Mesa do 
Senado. Creio que se é oportuno fazer esse 
registro, no momento em que V. Ex• faz essa 
consignação perante o Plenário, a qual eu 
aplaudo. Muito obrigado. 

. O SR:·MAIJRÍCIÕ CCJRRÊA- Agradeço 
a V. "EX~- - -

Sr. Presidente, não quero ultrapassar os 
límites traçados pelo Regimento, na parte re
lativa à comunicação, Fiz um trabalho que 
pretendia ler hoje nesta Casa, mas inscre
ví-me fora do tempo. Gostaria de encaminhar 
-ã Mesa para que esse discurso fosse conside
rado como lido. _Manifesto o meu orgulho 
de pertencer a esta Casa e de convivência 
que sempre temos tido aqui com extraordi
nárias figuras da vida pública braSileira. 

Registro o fato de não ter podido conviver 
mais com duas .delas, magnífica-s e in-supe
ráveis figuras desse Senado que forarri Afon
so Arino_s__de_ Mello Franco e Luiz Viana Fi
lho. Afonso Aiirios de Mello, que escreveu 
um grande livro, um tributo que ele prestava 

-a seu pai, Afrânio de Mello Franco, ~·um 
Estadista da República". E Luiz Viana Filho, 
que es-creVeu a biografia de grandes brasi
leiros. Não pude, infelizmente, ter uma inti
midade maior com eles, mas eram ·duas figu
ras, duas inteligências magníficas. 

O Senado tem produzido, ao longo de todo 
esse tempo, magnífica-s cabeças, eXtfaordi

-nárias pessOas. Por conseguinte, registro esta 
_data como _a mais importante para a vida de
mocrática ~do pOvo brasileiro. 
.· Apresento, portanto, o meu pronuncia
mento por esciito à Mesa; a fim de que conste 
nos Anais do Senado. 

DOCUMENTO A QUE SERE
FERE O SENADOR MAURICIO 
CORRÉA EM SEU DISCURSO. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS: hoje dia 
6 de maio, o Senado brasileiro completa 165 
anos de existência. Nesta Casa, que foi de 
Paranhos e de Nabuco; de Euzébio e de Za· 
charias; de Feijó e de Vasconcelos; de Silvei· 
ra Martins e de José Bonifácio; de Rui Barbo
sa, de Lopes Trovão e de Pinheiro Machado; 
·de Júlio de Castilho; de Alberto- Pasqualini 
e Joa:·o Mangabeira; de Raul Fernandes, de 
Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes; de Jus-

celino Kubit!>chek. de Milton Campos e de 
Tancredo Neves; e de homem; que fizeram 
a Independência, implantaram a Monarquia 
Constitucional. construíram a República; es· 
ta Câmara, Sr. Pre~idente, sempre foi e conti
nua sendo um dos personagens principais da 
nossa IJ_istória política: participante, respon
sável. altiva, digna e fiel representante do 
povo brasileiro. 

Não temos sido, apenas, a Câmara dosEs· 
rados. a Câmarada da Federação, a Segunda 
Câmara, o Colégio dos prudentes e dos ama· 
durecidos. Não somente a Câmara- reVisora. 
o plenário da reflexão. Somos uma aut'êntica 
Assembléia da Nação, que tem cumprido fiel
mente sua missão constitucional, honrándo 
o Parlamento brasileiro. realizado a sua His
tória, a perturbada História da democracia 
brasileira, que ê também a História do povo 
Brasileiro. No Senado, com o Senado, atra· 
vés dele, a Nação deu os mais seguros passos 
de s~u desenvolvimento sódó-"ecónôhliCo, 
político e institucional. NãO hoUve f_éfôr"!ri.a, 
mudança ou rev'ofução neste Pftís qUé não 
contasse com· as vOZes e as-açõ.és do~_sen;t· 
dores brasileiros. Desafio que alg-uém 'aponte 

-em toda a história desta Câmara, comó pária
men-ta e institüiçãO," tirO ato"SeqUer de- fuga, 
de omissão+ de perfídia ao povo brasileiro, 
nos momentos de decisão da vida nacional. 

Esta Casa jamais_emudeceu ou Se ap3rtou 
da vida nacional. Teve_, sim, as suas_ portas 
cerradas, n_os momeÍltos em que a democra· 
cia foi asfixiada pela tirania e pelo auto.rlta
rismo. Somente- os atas de forçá, ·os déscala
bi"os da lnfãrô.ia e dá Violênciá trarisforfnáram 
o Senado, iransitorianie"nfe, niuila_ca:sá vazia 
e SilenCiosa. Sonlbria e mOrna, porém jamais 
morta ou desistente de seus altos e insubisti
tuiveis desígnios democráticos. 

O nascimento do Legislativo do Brasil foi 
bicamerai. e não por acaso. O nosso federa· 
lis_mo_ institucionaliza-se_ com a Cârnara·dos 
Senadore~ de _1826, O Sen,ado brasileiro, a 
nossa Câmara dos Estados, é filha da reaii
dade de uma nação recem-libertada. de mu-i
tas geografias humanas e de pluralidade de 
culturas·. 

O Senado brasileiro não nasceu. como er
ram alguns, da mera transposição do Direito 
~úblico inglês ou norte-americano. Ele pode 
t~r sido inspirado nas instituições desses Paí~ 
ses, mas. definitivamente, o s-enado brasi· 
Jc:iro _foi u~~ conquista do estado que se le· 
vantava, resultado das lutas do povo brasi
leiro por sua independência, do esforço pa
triótico dos nossos primeiros juristas e publi
cistas, dos nossos primeiros sábio!> e douto
res, como_ José Bonifácio _e o Marquês de 
Queluz. 

Quando D. Pedro I. num ato arbitrário 
e inesperado. dissolveu a Assembléia Consti
tuinte para outorgar ã Nação uma Carta 
Constitucional, a Câmara dos Deputados e 
a Câmara dos Senadores, juntas, já haviam 
finalizado um projeto de constituição ·de 250 
artigos, e os constituintes votavam o art. n" 
23. O -federalismO, repito, acoiúeC:ia coln 
aquela assembléia iluminada e vibrante. 
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Da sua instalação em 1826 até 1924, o Sena
do funcionou no Palácio do Conde dos Arco5, 
onde se abrigou, depoi!'., a Fa.culdade Nacio
nal de Direito, no Rio· de Janeiro. O Seoado 
do Império foi uma ínstifmção ilão ~ãjlehas 
ilustríssima, pelos grandes homens que o 
compuseram, como tambt!m uma -ínStítU.ição 
basilar, fundamental para a nossa vida poli
tica de Nação livre, soberana, ansiosa pnr 
se afirmar como País no coricerto.das nações. 

''Um pouco de homens, um pouco de insti· 
tuição"- assim o jovem repórter do Diário 
do Rio de Janeiro, Joaquim Maria Machado 
de Assis, definiu o Sena_do do Império. uma 
reunião de representantes vitalícios, original
mente indicados pelos eleitores de fregueSia 
e de paróquia, e depois escolhidos pelo Impe~ 
radar. de listas tríplices oriundas das provín
cias-. Note-se, Sr. Presidente, que o Poder 
Moderador, tido como "a chave de toda a 
organização política", não podia dissolver o 
Senado, o que rept:"es~n,t~v_a, sem dúvida. 
uma _garantia democrátiCa. O Senado tinh,a, 
além das suas atribuiçôe,s naturais de Cáq1aça 
revisbta, outrãs p-rivativas como-corte de jus
tiça,_ e poder para convo~r a Assembléia
Geral, isto é. as duas Cârilara5, cm s_ituaçõcs 
específicas. ni:velando-se ao Imperador. A 
cordialidade, a moderação, a austeridade, o 
respeito às idéias e opiniões~- o ConV'íVio-de 
divergentes e contrários, levou Machado a 
escrever.- numa das mais del_icios-ãS jjág;inas 
da nossa crônica política, que O se·n:ado vita
lício era ''uma famüia com a consclência da 
duração perpétUa". No Ini.péi-iO, dos 235 Ci
dadãos qu-e ocuparam cadeiias-·no Sellado, 
apenas 91 eram titulares' do Império,· isto· é, 
possuíam títulos nobiliáfquicOs. A vitalicie
dade, a escolha imperial, a 'pte"sen-ça de deten
tores de títulos nobiliárqukos enrre Os se'us 
membros, nenhuma dessas marcas ou- fatos, 
Sr. Presidente, impediu que o Senado, com
binando magistralmente equihbrio com ousa
dia. conduzisse idéias p"iogréssiStas, partici
passe da evolução do pensamento· poJ(tico
parlamentar do País, forjasse às grandes re
formas im.titucionais: Foi _c_o:nr a 'plêiade de 
homens maio-res, de inteHgência superior;de 
acendrado devotamento à causa pública, aos 
valores da justiça e da liberdade, que o Sena· 
do do Império viabilizou as regências, reali
zou o-parlamentarismo, promoveu a abolição 
e engendrou a República, utopia positivista 
de Benjamin e: de Quintino. -
-- -Registro~- S--r. ·Presidente;- antes- -de ·tratar 
dos exemplos que estão nos homens. o'S fatos 
da política brasileira no Império-, fértil perío
do de idéias e desassombradas atitudes, ao 
longo do qual o Senado se firmou comO insti
tuição relevante. Lembro que foi no Senado 
que os remanescentes da Câmara dos Depu· 
tados dissolvida pela Regência, juntamente 
com os senadores "maioristas". se reuniram, 
e. por um voto de diferença, decretaram a 
maioridade de D, Pedro II e o proclamaram 
Imperador. nomeando como seu tutor oculto 
e austero José Bonífácio, "o gigante da nacio
nalidade, o primeiro estadista do Brasil", no 
dizer de Câritara Torres. _ _Otávio Tarquínio 
de Souza, numC:L .:ias mais preciosas páginas 

iliffi1::.tortografia ilacional relata, com ciência 
e minúcia, a resistência de Feijó e a nomeação 
de Bonifácio, este episódio imponante da 
nossa-Hi~tória, uma conquista do senado bra· 
sileiro Lembro os prolongados debates sobre 
a guer.-a do Paraguai. que contaram com a 
partidp-!ç:'io da figura austera do Duque de 
Caxias,_ eritão Senador do Imp6rio, questio
nado sobre sua participação no conflito. São 
muitos, Sç. Presidente, os episódios da Histó· 
ria, nos _quais o Senado foi personagem san
güfl"l:e_S:I_!_feb!_ic!~ante: o 7 de abril,.a Regência, 
a Revolução Farroupilha. a..; Revoluções de 
1942 e a de 1948. · 

A participação do Senado na abolição ·ua 
escravatura, somente este fato, que na reali
dade é_uma verdadeira epopéia 5.erial. repleta 
de façanhas c heróis, de doutores e_ huma
nistas. somente este fato, Sr. Presidente, dig
nifica ao extremo. justifica plenamente a exiS
tência desta Casa durante a Monarquia. Po· 

_ der_-se·i.!l rnesroo diz;_ec que a abolição. embo
. raJt!nba a resultante necessária de uma longa 
e cruenta futa travada pelos próprios escra
vos, com apoio de setores progressistas da 
sociedade. brasileira, foi conquistada neste 
plenário. que se converteu no grande estuário 
do.s .anseios abolicionistas. Nâõ tivemos, 
aqut, uma emancipação, que seria uma liber
dade sob .condições, tã.mpoucO uma guerra 
civil, como nos Estados Unidos, onde rriorr_e
-iam: SOO_ mil pessoas, pa"ra que Lincoln decfa~ 
rasse a liberdack dos escravos. A abolição 
não foi. por outro lado, uma dádiva das e_iites. 
Aqui, nesta Casa, rev.erberaram fulgurante 
conclamaçóesjurfdicas_e humanísticas, sócio
antropol6glcas e económicas. em favor da 
abolição da escravatura, reivin'dicando·a, isto 
·sim. como l!xigência do progresso e impera'
tivo de justíça social. A começar pela pro· 
posta de José Bonifácio. na Constituinte; de
pois, com João Severiano~ Maciel da Costà, 
o Senador ~a~q_uês de Queluz_. qu~ :3i_nda 
nos primórdios d_o Sehado pregava a ímigra·
ção e a libertação dos escravos a fim de viabi
lizar a nossa agrit:ultura; seguido pela ação 
enérgiCa de outro grande Sena"dor, Antônio 
Pau!i_t:~:o _ _!.._i!JlpO de Abreu, o Visconde de 
Abacté. Destacamos, também a obra de ou· 
enador Euzébio de Queirós Matoso Câmara, 
a quem Afonso Arinos- cha~a de "conser
va-da progressista''. tamanha a sua visão de 
legi.slador e eMadista, ao modificar a legisla
Ção corrü~rCiãl e promover a cessação do tráfj, 
go·- de' ·cscravcfs~ ·eom:artdando;- na· co-ndição 
de_S_enador. Oe"sta· Casa, · .. o governo que deu. 
realmente, vigor à cessação do tráfico". 

O -senador -José Maria da Silva Paranhos, 
<;>_Visconde do Rio Branco, foi outra figUra 
de primeira grandeza do Império, artífice de
terminado desse processo, posto que foi a 
aUtor· da Lei do Ventre livre, cuja história 
é parte da história do Senado. A essa lei anter 
cederam-se Projetas de outro Senador, Pi
menta Bueno, o Marquês de São Vicente, 
O Projeto de Lei dos SexagenáríoS era ãpie
sentado, em 1875, pelo jovem deputado Rui 
Barbosa e pelo popular Senador Dantas. CO
mo concluiu admiravelmente Afonso Arinos, 

em rriaglstral ensaio sobre ó aSsurito, -..a parte 
final da abolição já é uma revolta, revolta 
que começa no Senado e que acaba no Sena
do. O Proje1o de Lei da Abolição da Escrava
tura no Brasil é apresentado pelo Senador 
por São Paulo, Antônio do Prado, inicial
mente contrário à <lbOliÇãO. O projeto- foi 

' aprovado por um clamor generalizado do ple-
nário. das galerias, que também vinha das 
ruas, dos campos, das senzalas, como desfe
cho feliz de uma c,ampanha nacional liderada 
pór políticos, intelectuais, jornali~tas como 
José dO P-atrocíDiO, Nã.buco, Raul Pompéia. 
Rebouças, Júlio de Castilhos, Rui Barbosa, 
Almino AfonSo~ ·LOpes TrOvão. A abolição 
se inicia ni Asseiribleia-Geral Constituinte 
e se efetiva às vésperas da República, "dentro 
do Parlamento. ( .. .) através de instituições 
livres", comO assinala o nosso .saudoso e ilus
tre companh'eir6.-Sei1ador Afonso Arinos de 
Mello Franco. ' -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senado 
do Império fo( tã.in~é_m personage_n:a priqciPal 
em outros episódios da nossa História: a guer~ 
ra do Paraguai e' ~s intervençO_es no :Prã.ta; 
o· Ato AdicioOal e o Código Coméiciaf; a 
Questão Religiosa e a Questão Mi\i_tar; O 
Manifesto ReJ'nibliê:ano. O Senado do Impé
rio fez História, é história, não só com_o insti
tuição, comO decoi'rência de suas· citiibUiçôes 
-cortsrituCiõ'n~iS:'. ~s b-ome~s ciU(o. iÍlte8raram 
·são, singulai-ffiên"te, tainbém História. Qual 
deste seria.o .mái4r. o.m~i~ p~St~:e~ :q~~-~is 

-eminente? Impossível, quase subje~iyo e ç:on
fessional, seria ã. eScó!ha, se ã.iirihiis·semOS"rio
mes, caracteres, "virtudes, faÇanlüls-e exem
plos. O conspícuo Barão de Santo Amaro, 
nosso primeirb ~p-re'sidente; Paranhos e a seu 

-brilho c~mo orador e ·estadista notável; Que
luz e- sua sibilina eloqüência polítiCa; Euié
bio, grande jurista', oiador e esta-dista. do lm· 
pério; Bernardo Pereira de VaScCmce.io's-. pa

-ra alguns "o rilaiôr' de todos eles" e sUa sabe
doria política~ Faria Lobato, amante:! di lei 
e da liberdade;·o· Visconde de Paráriá, 3üste
ridade e__conciliaçã'O; o monumental José Bo· 
nífácio e sua cíê_Ij_Ciã Jurídica, política e nacio
nalista. mestre e._ -doutor; o velho Nabuco, 
conservador moderado, orador brilhante; Ni
colau Vcrgueiro. Q grande doutor do pensa· 
_menta libera,\, d~fensor da liberdade .índivi· 
dual e nacional e_Q hábil Visconde_ de Carave
las, ambos ''a coerência liberal moderada", 
o--ganàe oradQr,-~a{edsr- -s-a-rçástie-6:;'-Za
charias de dóes e Va:koncelos; e podería- · 
mos. Sr. Pre_~i~ent~ •• interrogar du{ance toda 
uma sessão, perguntar qual o maior deles. 
Citar ainda: Feijó, Cayru, Cotegipe, Evaristo 
da Veiga, Montezj..lma, Torres Homem, _Al
cântaia, Teófilo 0-tÓni, Cesário Alvim, Jo.sé 
Clemente Pereira •. Siqimbu, Caxias,.'I:apnay, 
Antônio Carlos e,mt,Litos ou_t_ros. Gran,de!\j>u~ 
blicistas, grandes brasileiros. Signjfic"-tiva
mente, das vinte e três pe-rsonalidades_ convo
cadas por D. Pedro H para presidir o Conse
lho-de Ministros, de 1847 até o fim d~;~. Monar
quia, todos eram senadores, e somente sena
dores, e apenas duas delas haviam sido, an
tes, _deputados, 
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Proclamada a República, no ano seguinte, 
a 15 de setembro, foram eleitos por sufrágio 
direto, 63 sena<tores, que a 4 de novembro. 
compuseram o primeiro Senado da Repúbli
ca, sob a presidência de Joaquim Felicio dos 
Santos. instalado no mesmo Palácio do Con
de dos Arcos. A 15 de novembro, instalava-se 
a Constífuinte, mas no Palácio da Quinta da 
Boa Vista. Com a República, desaparece a 
vitaliciedade dos senadores. Ratifica-se o 
princípio federativo_: três senadores por esta
do, eleitos pelo voto direto. 

Na primeira composição republicana do 
Senado já despontam nomes ilustres, de alta 
representatividade e cultura polftica, como 
Amaro Cavalcanti, Rui Barbosa, Quintino 
Bocayuva, Saldanha Marinho, Campos Sa
les, Prudente de Moraes, Pinheiro Machado 
e Cesário Alvim. Nos primeiros anos da Re
pública, a tribuna do Senado repercutiu a 
turbulência do País e ·a ínstabilidade do regi· 
me. O grande Pinheiro Machado personifica, 
exemplarmente, esta fase de afirmaçã_o do 
Senado, como supremo colégio político. Por 
outro lado, rutila, sem rivais, a oratória má_--
gica e a erudição universal e devastadora de 
Rui Barbosa, já consagrado como "o maior 
tribuno do Brasil", "decurião da liberdade 
e da lei", como o chamou Luiz; Viana Filho. 

Na infância da República, quando se estru
turavam as instituições; oS pilares do novo 
edifício -político, o Congresso, o Senado foi 
agente responsável, _criativo, personagem 
constante nos fatos e realizações relevantes 
da vida nacional: na questáo da vacina obriga
tória no Rio de Janeiro, que -imortalizou o 
grande cientista Oswaldo Cruz; na partici
pação do Brasil na I Guerra Mundial, que 
fez o Brasil se aliar definitivamente ao bloco 
ocidental; na participação do Brasil na Confe
rência Internacional de Haia; na solução_ dos 
conflitos de fronteira, incluindo a incorpo
ra-ção do Acre ao Brasil. 

A República procurava-se consolidar sobre 
os princípios do federalismo, buscando a esta
bilidade institucional. Nesse período, gran
des nomes da política nacíónal pertenciam 
ao Senado. Além daqueles que faziam a sua 
primeira composição; vale lembrar José Higi
no, Eduardo Wandenkolk, Aristides Lobo, 
e Bernardino de Campos·; FranciscO Glicério, 
Júlio de Castilhos, Nilo Peçanha; Alcindo 
·Guanabara, Epitácio Pessoa e J.J. Seabra; 
Irineu Machado e Paulo de Frontin; Barbosa 
Lima" e Arthur Bernardes. Homenageio, 
aqui, o nome do Sehador Jos_é Lopes da Silva 
Trováo, o guerrilheiro da campanha republi~ 
cana, o maior orador de massas que o Brasil 
conheceu. Natural de Angra dos Reis, polí
tico no Distrito Federal, médico, jornalista 
combativo, orador das ruas, ele foi, definiti
vamente, "a voz da República". Antes de 
cumprir brilhantemente o seu mandato no 
Senado, Lopes Trovão foi deputado e parti
cipou da Assembléia Nacional Constituinte, 
onde propôs, pela primeira vez na nossa His
tória, o direito do voto às mulheres. No Sena
do, foi tribuno de altos vóos, sendo o pioneiro 
dos projetes sobre a educação pública, uni
versal e gratuita, incluindo a merenda esco-

lar; acerca da saúde pública e o atendimento 
digno e eficaz à população. 

Os assuntos eé:onómkás, Si. Presidente, 
já no terceiro decênio republicano, tomavam 

- conta dos debates do Senado: o Convênio 
do Café, a queda d8. cotaÇão- da borracha 
e outros. Os célebres debates político-par
tidários dividem agora as ordens do dia das 
sessões com os temas sociaiS e econóniiCos. 

O_ B-rasil havia passado Pela campanha Ci
vilista de Ruy Barbosa; pela Revolta dos Ma
rinheiros, do eterno e martirizado João Cân
dido; e pela Primeira Gueira Mundial, que 
mudara o mundo. _Movimentos armados, 

- conspirações civis e militares prenunciavam 
as reformas que o País exigia. A vida republi
cana estava encarcerada na "política do café 
com leite", nos acordos das elites. O povo 
suava e reclamava mudanças, lutava por seus 
direitos civis e de trabalhador. 

Em 1925 o Senado transfere-se para o Palá
cio Monroe. A sociedade, crispada, ansiosa 
pOf" ril.Udanças falava em revolução. E veio 
a Resolução de 1930, obj~tiVando o fortaleci

. menta da democracia, a autenticidade da re-
-, preseritação popular. Os tenentes, segmentos 

importantes da classe média e os trabalha
dores queriam mudanças no sistema econó
mico e político, aceleração das conquistas so
ciais. A Constituição de 1934 institui aJustiça 
Eleitoral, retirando do Congresso o julga

. menta e o reconhecimento de seus membros. 
Reduzido à condição de mero colaborador 
da Câniara dos Deputados, o ~enado esteve 

-c tímido, arfante, sobrevivente, até 1937, 
quando um~ Carta Constituçioilal, outorga
da, transformou-o num esdrúxulo arremedo 

_institucional, o "Conselho Federal'', que; na 
:verdade, nunca chegOu a existir. 

Com a redemo_cratização, advinda da 
COnstituição- de 1946, o Senado recuperou 
suas principais prerrogativas e o seu lugar 

-no processo político brasileiro. Novas atribui-
ções privativ-as foram conferidas ao Senado, 

- .corria o refereii"dum à escolha de autoridades, 
- e a autorização para que os estados, o Distrito 
-Federal e os municípios contraíssem emprés-
- times extemos, além do poder de legislar, 

provisoriamente, para o Distrito Federal. 
· A partir de 1946 o Senado compriu, com 
augusta fidelidade, a sua missão de Câmara 
revisora e guardiã do equilibrio federativo. 
Discutiu e votou -proposições importantes co
mo as leis que criaram a Petrobrás e a Eletro
brás, e a que instituiu o Estatuto dos Func;:io
nários Públicos Civis da União, durante o 
governo democrático de Getúlio Vargas. Vo
tou, também, a lei que fixou a data da mu
'dança da Capital para o Planalto Central, 
durante o governo Kubitschek. Até 1960 __ o 
Senado, funcionando no Palácio Moroe, vi
veu o suicídio do Presidente da República 
·e ex-Senador Getúlio Vargas, as posses do 

- Presidente e do Vice-Presidente do Senado,
Café Filho e Nereu Ramos, na Presidência 
da República. 

No dia 21 de abril de 1960 o Congresso 
Nacional se instalava neste prédio. Desde a 

· sua criação em 1926, pela primeira vez, Sena-
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do e Câmara se reu_niam fora do Rio de Janei
ro. O isolamento Qc: B"t"asília e a inStalação 
das duas Casas num s6 edífício modificam 

_os trabalhos legislativos, aumentam a sua efi
ciência, na medida em que se intensificam 
a convivência e a praticipação parlamentar. 

Após a renúncia de Jânio Quadros, acen
tuaram~se as dificuldades económicas, e_ o go-' 
verno constitucional e democrático de João 
Goulart, com70 por cento de apoio popular, 
com o apoio da classe trabalhadora e de seus 
sindicatos, de segmentos da classe média, dos 
estudantes, da intelectualidade e do empre
sariado progressistas, desencadeia um grande 
debate na.cional, e uma aguerrida e intensa 
atividade legislativa para concretização das 
"reformas de base", visando à afirmação do 
Brasil como Nação Livre, política e_economi
camente desenvolvida, socialmente justa. 
"João Goulart organizava o Brasil para os 
brasileiros", costuma ensinar o Senador Dar
cy Ribeiro: reforma agrá_ria, limitação dare
messa de lucros de capital estrangeiro espo
liador. Essas reformas., Sr .. Preside_nte, está 
o País até hoje a reclamar, a fim de que supe
remos a fome, a doença, o analfabetismo, 
o atraso, a miséria, a dependéncia -econó
mica. Essas reformas eram o início de- uma 
nova Civilização Brasileira, solapada pelos 
setores reacionários e entreguistas, que insis
tem em fazer do povo brasileiro "um proleta
riado externo" dos outros países, pobre e fa
minto, na análise definitiva do Senador Darcy 
Ribeiro. 

A-revolução de_31 de março, de_ ~e!ltira, 
o golpe militar de 19 abril, de verdade, i,n.ter
rompeu a história libertária do povo brasi
leiro, e instituiU, ao arrepio. das nossas tradi
ções democráticas, o autoritarismo, a força, 
a tortura como- regras; e o desenvolvimento 
a qualquer custo, generoso para os grandes 
monopólios nacionais e internacionais, per
verso para a maioria da população, como ob
jetívo"suptemo: O Congresso, õ Senado, ora 
ameaçado e acuado, ora cercado e fechado, 
depois loteado na excrescência dos senadores 
biónicos, subsistiu sob o clima_ das .liberdades 
cassadas e dos direitos pisoteados. Re$istiu, 
com uma minoria democrática, aos ato_s de 
força, diminuído em suas atribuições e prer
rogativas, até a eleição de Tancredo Neves 
e a instalação da Constituinte em 1987. Sem' 
descuidar do exercício de seus misteres_insti
tucionais, ainda que reduzido pelo arbítrio 
vigente, o Senado voltou-se também para si 
mesmo, para os seus problemas internos: pro
curou ensaiar seus métodos_ e processos de 
elaboração legislativa, formas de julgamento 
político; ampliou e modernizou sua estrutur~ 
física e administrativa, aperfeiçoo suas técm
cas de trabalho e passou a dominar novas 
tc;Scnicas t;le informação; c,onstruiu o seu Cen
tro Gráfico e o CentrQ de Proces~~ento de 
Dados, orgulho desta Casa; informatizou e 
enriqueceu os seus acervcts arquivológicos e 
bibliográficOs, democratizando o acessQ.à in
formação. Aprimoraram-se os serviç_os ~~as
sessoramento e de_ apoio parlamentar. 

Em 1979 o CongressO Nacional, ampliando 
_um projeto do Executivo, votou a anistia polf-
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tica aos brasileiros punidos e exilados" por O bícameralismo surgiu na Inglaterra, no 
questões políticas, com base em leis de exce- século XIV, sob contingênci_a históricas e so-
ção. Em 1983, dois momentos de glória -do ciais~ para responder a uma estrutura de elas
Poder Legislativo: a aprovação da emenda .. se~_-,_Gris_taJ.j_iP~~!?~- Ç> .fortalec;i!Jlento da Çâ
Passos Pôrto, que restabelecia o _sistema fede- ;;p_~a _dÇ>S C9muJJ.S n~s, Íl}nçõ~ de direç~o e 
rativo contra ·a centralismo orçamentário-fi- . _CbritfÇI_Ie político_~ atívidade le~islatiVa não 
nanceiro do E_oder Executivo; e da emenda ~t.Jnseg~t.ir,<LII! extinguir a Câmara. dos Lerdes, 
Calmon, que tentava dar ao ensino público Como símbolo do Bic;am_aralismo atenuado, 
deste País, sucateado pela política privatista, neCessário, funçionandO, hoje, com sua com~ 
um mínimo de decência e dignidade_,_ Em posição-socialmente ampliada, como uma Cã~ 
1985, depois de 21 anos de arbítrio, o povo mara de reflexão, nem sempre impermeável 
brasileiro e o Congresso-Nacional consegui- ·às mudan<.(as. Vale lembrar que, a partir de 
ram restabelecer as eleições-diretas para Pre" 1924, corri" a Chegada dos trapalhistas ao po" 
sidente da República, para as prefeitui:'a's das der, tâÍnóém "eles,- membros do Labour Party, 
capitais, as famigeradas áreas de segurança passaram a f::izer pa-rte da: Câmara dos Lor" 
nacional e as estâncias hidro~mfnerais". O ... deS." ' ,- -~ .- OL -- ~ ~ '' -- • 

Congresso conquistou, ainda, a livre organi~ ·-NoS Estados UD.ídOS -da América, o Pi'o
zação dos partidos políticos, o direito de voto éess'o_de Criação Oe up1a Câfficira alta ou Sena~ 
para os analfab.etos e a representação política -do, fOi peCUliar", diverso da Inglaterra. Lá 
para o Distirto Federal, luta da _qual tive a o Seríado reuniu a Nação e fundou o· Estado, 
honra de participar como-cidadão desta cida- e foi anterior' à Cãnlata dos Representantes. 
de, advogado militante, pã.rticipaiü.e dos mo- Inicialmente tivemos o "COngresso Conti
vimentos populares e como PreSidente da Or- nental'', das treze colónias rebeladas. Em-se
dem dos Advogados do Brasil -Secção 'do g~id'a, __ indeEendentes, ~colónias instalaram 
Distrito Federal. á Cb.i'fVen:çâ-ci de Fiià.défia; qúe iscreveu uma 

Com 0 advento da Constitu_ição .d~;- 19_ss, l::óilstitulçãO e ínStifuiU a Federação. O bica-
o Senado, com face e _caráter própiiÕs~, ,[.es~ · meralismo fOra, eiüão, um requerimento do 
ponsabilidades únicas e insubs_tituíVes,.s:e .Ie- . sistema federalista pretendidO e também uma 
vanta, fiel às suas mais càras tradições _de · exigência -da estabilidade institucional. O bi-

' ~càme"tá.lismo êstadunidense se caracteriza, Câmara Federativa, à_ sua natureza de __ Çasa 
revisora e irmã perfeita da Câmara dos Depu- ' hoje, por Uma substancial paridade das câma
tados na construção pa obi:a legisl?tiva _e na · ras quanto às furições legislativas, procuran
funçâo de cort~ política, Casas xifÓpagas, .. al- do a gara·ntia da forma federal e praticando 

·uma sofisticada técnica de organização de po-
tares do mesmo teJ;Uplo qa democracia - o deres e fúnÇões. ' ! 
CoiJ.gresso Nacional ........ , onde ecoam as ora-
ções naCiOnais. , . · -t Na françá, tY bicáineralismo foi instituído 

' . ·• 'n'o ano III da: Revolui;ão paiá c-onter os arrou~ 
Sr. Presidente e Srs. senadoreS, na IliSt6ria · bos da Cómurta de Paris. A·experiência uiiF 

política brasileira, de quando ~m vei, surgem 1 ·ca:ml!ral foi amarga, feita 'pelas Constituições 
proposituras que_ pfetendem- a eXfihçãô -'do de 1791, 1793 e 1848. Depois· de muitos trepe
Senado e a instituição do Unicameralismo, ços.no passado, o. bicameralismo .francês fir
ora com fundamento em elocubrações teori- mou-se neste século na forma atenuada. 
cistas do Direito Político~ ora com fplCJ::ó êm Sr. Presidente e$rs. S..enªdçues, nos dias 
modelos de outros povos, distantes -da nOssa de. hoje o bicameralismo é. encontrado em 
realidade _e_ experiência históri~a. · · .. ) ·variados· sistemas político_!(e _de_ governo: nas 

Na Grécia antiga, ao lado da Eéiés!a. a teptíblicas, nas monarquias, no regime capi-
assembléia do povo, que tinha o ex~rcído talista e no- regime socialista., No presiden-
direto do governo, havia o Conselho dos. SOO, cialismo e também nos modelos parlamen-
que preparava as sugestões de proposições · taristas contemporâneos e_stá_igualmente pre~ 
que seriam posterionnente apreciadas .. Era sente; o que significa, na ptática, um formal 
uma espécie de comissão preparatória, com desmenti9-o à propal~da tese c;ta imprescindi-
atribuições próprias. Em Roma, na Monar- bilidadeda Câmar~ Unica p~ra o_ regime par-
quia, e desde os tempos de Rómulo, exi:;tia ·latnentarista. Passp, agorfi, Sr. Presiden:te, 
o Conselho dos Anciãos, o Senado, a Assem- ' a alinhar alguns ãrgument9s que 1_levantac;Ios 
bléia dos Chefes das Gentes, das famílias. ro- pot alguns juristas e Pela minha modesta oh
manas, que funcionava ao lado do Rei. Mas servação, em tese, justificam a adoção .do 
é na República romana que o. Senado toma Bicameralísmo, a existência do 'Senado, .na 
preeminência na condução da vida política, maioria esmagadora dos países contemporâ-
ampliam-se os seus poderes, até controlar a neos. Sobre a escç,lha pelo Brasil do Bicaqte-
atividade dos magistrados. ralis.mo, a, partir da criação do Estado iode-

O povo dividido em duas Câmaras foi umà p~ndente, já dís_cOI-reiD.os em diversOs ~o- -
criação que viabilizava a demOcracia direta, mentos desta oração, o que não impede de, 
pois era difícil deliberar em grandes ass·em~ -oportunamente, recorrermos a exemplos da 
bléias, e, ainda, era conveniente dar a· uma ·nossa_his.tó~ia.polftica e parlamentar para 
delas um certo grau de estabilidade, a fim afirmar .o acerto e a positividade para o País 

· ' em festeja,r, neste ano, os 165 anos do Sede que a direção do Estã.dó tiVéss·e Uiilã c:onu- nado. 
nuidade. Tanto na GréCi"á Cõmo-êm Roma, 
o objetivo era refrear as paixões surgidas no ·- t.~) Poder-se-ia argumentar, por exemplo, 
calor-da disputa nos grandes colegiados, de ' ·que a assembléia única pode descambar em 
modo a evitar decisões precipitadas. . despotismo ou ortipotêilCia; e a exíStência do 

~enado pode evitar excessos, mitigar OOnfli" 
tos, prevenir confrontos, inclusive superar 
possíveis impasseS~· que por vezes ocorrem 
entre os Poderes Executivo e Legislativo. Es-

- :se papel, que exige equíllbrío e eficféi1Cia -de 
- -quem o desempenha, não corresponde à ín-

dole do Unicameralismo. 
22) O Bigtmeralismo constrói, com ç:aráter 

e independência,- a opinião parlamentar, ao 
repartir a· força dos lobbies, dos grupos de 
pressão, que agindo somente sobre uma câ.
mara, pode influênciar no sentido das mudan
ças repentinas e pouco refletidas dos parla

-mentares. Os procedimentos eleitorais, a 
. composição e os processos legislativos, di ver
. sos para as duas câmãras, dão tempo à -discus
são e ao amadurecimento das idéias e opi

. niões. 
3?) No ·sistema· Parlamentaristá, quando 

Bicameral, se ocorre a dissolução da Câmara 
- dos Deputados, o Senado_ sobrevive no con" 

trole do Poder Executivo, ficando este, con· 
seqüentemente, impedido de agir de forma 
discricionária, i::omô Poder único, ainda que 
tr~sitoriamente. 

4~) O Seriado, pela sua compoSiÇãO -tefripo 
-de -mandatO de seus membros e sentido da 
sua representaç-ão federalista, pode realizar 
refófmas~ mã.is córtscientes e amadurecidas. 
-o unicámeralis:ffib é'sêmpre rtiais afoitO, pro
duzindo por isso nlesmo frutos meno_s dura
douros. O unicameralismo sUrge nos·m.omen~ 
tos imediatos às revoluções, como Çicbrreu 
n~ França, ou ,após golpes e mudanças brus
cas de regime,_para S:e refazer, logo·em. segui
da, no leito mais seguro do bicamétali~J:9-0-

59) A dualidade de câmaras propicia o 
aperfeiçoamentoodo processo legislativo sob 
todos_os aspectos. Os projetos são di~cutidos 
e votados 4uas vezes, permitindo um maior 
aprofundamento do exame de sua .oportu
nidade,_ ~e seus aspectos teleológicqs" ~- for
mais, bem c_omo de_ sua repercussão sobre 
o conjunto ·da sOdedade_. Nestâ~ cOndições, 
a produção legislatiVa será mai~·peTfeh~. tan
to do ponto de VíSta da forma cOm9 do con
téudo, mais consentânea com as reais expec
tativas do c.orpo social. Os desacordos ini
ciais, os ConflitoS. irredutíveis, acabam, geral
mente, como_ lembra Laferiére, atiavés da 
negociação, ria "ãdoção de uma solUção me-

_ diana". ' 
Sr. Presidente e Srs. Senador_es,·a Hi~tória 

ensina, que tOd(!. a vez que uma Con~tjtuição 
instaura o unicame_ra!ism_o çria órgão S;ucedâ
neo, artificial, postiço, para substituir as na
turais atribuições de uma segunda câmara. 
Isto.ocorreu, por exemplo, c_om a natimorta 
Constituição de 1937, ao criar o insólito 
"Conselho Federal", de escirúxula cOmPosi
ção. As funções .de câmara legisla.tiVa reviso
ra; de tribunal político; de dar referendum 
a atos de nomeação para certos cargos públi
cos de relevância;- de autorizar empréstimos 

- externos e ratificar tratados ou acordos inter
nacionais; entre o.utras, como a de preservar 
o equilíbrio federativo, todas essas funções, 
Sr. Presidente, comuns a todos os parlamen
tos, precisam de um órgão do Estado para 
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serem tratadas e resolvidas. Não devem ser 
tratadas por uma só câmara, que, desta for
ma, revisaria o seu próprio trabalho e se aven
turaria, com grande risco, a julgar, fiscalizar, 
decidir, com onipotência e infalibilidade. 

A França teve dolorosa experiência com 
a câmara única, restabelecendo o bicamera
lismo por três vezes. A Islândia e a Noruega 
realizam uma única eleição de representan
tes. Porém, depois, designam parte dos elei
tos - 1/3 do total no primeiro país e 114 
no segundo- para formar uma segunda câ
mara. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não exis
tem sistemas perfeitoS, indefectíveis, melho
res ou piores. O que existe são demandas, 
exigências históricas determinadas- sociais, 
políticas - de cada país, que condicionam 
a sua opção por uma determinada estrutura 
institucional. A verdade é que, no nosso caso, 
a opção foi correta. O Senado brasileiro é 
que, no nosso caso, a opção foi correta. O 
Senado bra$ileiro tem contribuído, ao lado 
da Câmara dos Deputados, para uma das 
mais prósperas e respeitáveis t!adições de vi
da democrática no mundo contemporâneo. 
O grande João Mangabeira, unicameralista 
convicto e militante, dec_Iarou ao deixar esta 
Casa: "0_ Senado, em que pese aos extre
mistas, não desmereceu do Brasil. Honro-me 
de ter a ele pertencido. Foi uma instituição 
grande no Império e maior na República". 
Não há argumentos razoáveis, históricos, 
científicos, ou de qualquer natureza, para 
suscitar a extinção desta Casa, para cami
nharmos rumo ao unicameralismo. Podem 
existir elocubrações cerebrinas, abstratas, ca
rentes de suporte, tentativas, até hoje sem 
êxito, de transplantar para·as condições do 
Brasil modelos de outros países, absoluta
mente alheios à nossa realidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senado 
da República, com o fim da ditadura militar 
e o restabelecimento da democracja em nosso 
País, reergueu-se como Câ.rnata Alta, recupe
rando as suas nobres missões legislativas, de 
tribunal político, de examinar atas de nomea
ção para cargos públicos do Executivo e ques
tões sobre o endividamento dos estados, mu
nicípios e Distrito Federal. Além de ter as 
suas funções legislativas ampliadas e ter recu
perado, com o Poder Legislativo, as suas 
prerrogativas, o Senado recebeu também 
competência plena, ao integrar o Congresso 
Nacional, de fiscalizar, efetiv.ãmente, ãtoS e 
contas do Executivo. No entanto, Sr. Presi
dente, para cumprir digna e plenamente, a 
sua missão institucional, no que concerne à 
unidade, à integridade, ã harmonia federa
tiva, à representação paritária dos estados
membros -o Senado, a exemplo de outros 
países, deve receber funções outras, espe
ciais, intrínsecas à sua natureza de Câmara 
dos Estados, de câmara revisora, com man
datos mais duradouros. Isto para, nos mo
mentos graves, de crise inStitUCional, preser
var o sistema federativo e enfrentar os exces
sos de centralização do Executivo. Talvez, 
brevemente, em 1993, quando da reforma 
constitucional, seja o momento para se elevar 

o Senado e_ dar maior autencidade às suas 
tarefas revisoras, bem como, ainda, no tocan
te ao Executivo, rastrear as ações de planeja~ 
menta do Governo; atuar com mais intensi
dade_nas açõ_es de política exterior; e estudar 
instrumentos que lhe dêem de_cisão em maté
ria de intervenção federal. Estas são algumas 
idéias já levantadas por juristas e que, agora, 
me ocorrem-, àS quais outras poderão ser 
agregadas para retlexão e discussão, visando 
a garantir ao Senado, o que ele nunca perdeu: 
o seu sentido de permanência e de continui
dade na vida constitucional do Brasil, o seu 
objetivo de servir à Nação e construir sempre, 
para a felicidade da gente brasileira. É pre
ciso não apenas preservar o Senado, mas ele
vá-lo, redefinindo, ampliando competências, 
para que ele não se atrofie em homologações 
ou repetências da Câmara dos Deputados, 
perseguindo sempre o bicameralismo perfei
to, genuíno, autêntico,_engrandecido pela ex
periência de __ outras nações. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, proclame
IDos Madison, grande constitucionalistas nor
te-americano: ''Nenhuma república sem Se
nado teve vida longa". Cultuemos e dignifi
quemos a história e as nobres e insubstítuíveís 
missões desta Casa, à qual temos orgulho de 
pertencer, pela vontade do povo brasileiro. 
Ela pertence a este povo que ocupa, com 
trabalho e senho, 26 estados e um Distrito 
Federal, os--quais -tanl.bém representamos. 
Não destruamos o "Senado. Vamos honrá-lo 
e engrandecê-lo, com fé, trabalho e amor à 
causa pública. Deus ílumine esta Casa e todos 
nós. Muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Meíra Filho) -A 
Mesa, nesta oportunidade, congratula-se 
com V. Ex• e o parabeniza pelo oportuno 
registro, que é, sem dúvida, um reconheci~ 
rrierifo pUblico da importância e da grandeza 
do Senado da República. Parabéns! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Meíra Filho) -
Concedo a palávra V. Ex• 

. O SR. MAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, trata~se de um pedido de 
informação. Estou lendo aqui uma nota, que 
não é agressiva, não é ofensiva, é apenas iró
nica, no meU entendimento~ Constá do rela
tório reservado do dia 29 de abril, sob o título 
"Bem Guardados". 

"Está em vigor, desde a terça-feira 
passada, o Ato da 1 ~ Secretaria da Mesa 
do Senado que assegura aos senadores 
o direito à segurança pessoal. O próximo 
passo é a abertura de concurso público 
para a contratação de "armários", em 
número suficientes, para dar a devida 
proteção aos 82 senadores da Repúbli
ca." 

Sr. Presidente, estou pedindo informações 
porque sei que a Mesa do Senado dá segu-

rança aos senadores que a requerem, por 
qualquer razão, no seu estado, ou até mesmo 
aqui, p()r qualquer ação pessoal, mas isso 
sempre foi um número reduzidíssimo de ca
sos. Não acredito que a Mesa esteja querendo 
fazer concurso público no Senado Federal pa
ra nomear oitenta e dois seguranças. Não 
creio nisso. A meu ver, há um equívoco do 
reçlator dessa nota. Por isso, naquela preocu
pação com a imagem da nossa Casa, trago 
o assunto ao conhecimento da Mesa para ter, 
inclusive, a explicação, porque se fala aqui 
que é um ato da Mesa. Porém, a meu ver, 
há um equívoco nessa informação. Portanto, 
gostaria, se possível, que V. Ex• prestasse 
a informação sobre esse ato. 

O SR. PRESIDENTE (Meíra Filho)- As 
informações solicitadas por V. Ex• serão, sem 
dúvida, atendidas, quando da presença do 
titular desta Mesa. 

Com palavra o Senador Raimundo Lira. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não está presente, 
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, reCebi, na tarde 
de hoje, uma carta do Sr. Luiz Fefippe- Mon
teirO Dias, filho da Sr Lyda Monteiro da 
Silva. 

Trata-se de uma carta que acredito ter im
portância histórica, especialmente em função 
dos fatos o_corri_dg_s_em 27 de agosto de 1980, 
quando uma carta-bomba foi enviada à Or
dem dos Advogados do Brasil, seção do Rio 
de Janeiro, tendo causado a morte de D. Ly
da Monteiro da Silva. É, também, uma carta 
importante porqUe relaciona fatos ao episó~ 
dio de 30 de abril de 1981, quando uma bom
ba explodiu no Riocentro, onde 20 mil jovens 
estavam ouvindo alguns dos maiores artistas 
da Música Popular Brasileira, entre os quais 
Gon:zaguinha, Beth Carvalho, Chico Buar
que de Holanda, Milton Nascimento e tantos 
outros. 

Passo a ler a carta do Sr. LuizFelippe Mon
teiro Dias, dada a sua importância. 

Informo que, segundo o Sr. Luiz Felippe 
Monteiro Dias, também enviou uma c::arta, 
semelhante, senão de iguar teor, ao Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Senador Nelson Carneiro. 

Esta, a íntegra da carta: 

Prezado Senhor, 
Sou cidadão bras_ileiro, advogado, 

professor de Direito em duas faculdades 
do Rio de Janeiro e filho de D. Lyda 
Monteiro da Silva, assassinada, no dia 
27 de agosto de 1980, por uma carta
bomba terrorista que explodiu em sua 
sala, na sede do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, onde, 
há mais de quarenta e quatro anos exer
cia o cargo de Diretora da Secretaria
Geral. 

Escrevo-lhe preliminarmente, para 
solidarizar-me com V. Ex• pela corajosa 
decisão de requerer a reabertura do IPM 
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realtivo ao Riocentro, onde poderia ter 
ocorrido uma das maiores catástrofes, 
motivada pela ação terrorista, que oBra
sil tivesse conhecimento. 

Naquele local, havia cerca de vinte mil 
pessoas, e eu era uma delas. Muitas des
sas, seriam certamente pisoteadas ou 
queimadas se o intento dos genocidas 
fosse bem-sucedido. 

Acreditei, ao sair_ do pavilhão e depa
rar-me com o "Puma" espatifado e após 
tomar conhecimento das notícias no dia 
seguinte, que o crime da OAB estaria 
esclarecido. 

Para todo o brasileiro, minimamente 
informado, estava desmontada a máqui
na de terror que explodiu bancas de jor
nais e os próprios jornais, como a Tribu
na da Imprensa; a residência do ex-De
putado Marcelo Cerqueira; a Câmara de 
Vereadores do Rio de Janeiro, e a que 
atingiu fatalmente minha mãe. 

Entretanto, não foi necessário muito 
tempo para que tal convicção fosse frus
trada pelo maior engodo com o qual a 
racionalidade pôde deparar-se: disse
ram, assinaram e tornaram legal- "Foi 
um atentado cometido por grupos radi
cais de "esquerda". 

Estarrecido, procurei o então Depu
tado Federal José Eudes e juntos, conse
guimos, com a inestimável anuência do 
Dr. Barbosa Lima Sobrinho, a possibí
lídade de me ser concedida uma entre
vista coletiva na sede da ABI no Rio 
de Janeiro. 

Um dia antes da data marcada, sofri 
ameaça anónima pelo telefone, aconse
lhando-me a renunciar às minhas inten
ções, sob pena de que algo pior viesse 
a acontecer. Impossível provar! 

Paralelamente a estes aconteci
mentos, a irmã de minha mãe, D. Palmy
ra Monteiro de Figueiredo, em compa
nhia de sua sobrinha Isis Monteiro Biten
court, sobrinha também de D. Lyda, fo
ram ao Cemitério São João Batista onde 
ela está sepultada, no dia 1 ~de novembro 
de 1980. Ao se aproximarem da sepul
tura, elas econtraram um homem que, 
ao ser perguntado, não respondeu quem 
era e saiu apressadamente. Ambas afir
mam tratar-se do sargento do DOI Gui
lherme Pereira do Rosário, •·vítima", 
meses mais tarde, do atentado do Rio
centro. Isto também, pode não provar 
nada! 

Senador Suplicy, será que realmente 
não podemos provar alguma coisa? 

O certo é que estamos diante de uma 
questão que deveria ser jurídica mas, por 
ingeréncias antidemocráticas, tornou-se 
política. 

O que há, efetivamente, é umã primá
ria inversão de valores. 

No mundo civilizado, a ordem jurídica 
estabelecida é fundada em princípios 
doutrinários tidos como inquestionáveis. 

Uma delas declara: "O ônus da prova 
cabe a quem acusa". 

A sociedade brasileira, tão bem repie
sentada por V. Ex• e outros parlamen
tares dignos, está fazendo a sua parte. 
A imprensa também jornais como O Glo~ 
bo, Jornal do Brasil, a Folha de S. Paulo 
entre outros e revistas como Veja, que 
formam a opinião pública desta Nação 
em uma voz unfssona, para não dizer 
unânime, atestam: foram o então capitão 
Wilson Machado e_ sargento Rosário os 
executores do atentado terrorista ao 
Riocentro. E quanto aos mandantes, 

_-existem fundadas suposições. 
Entretanto, se o Estado impede, no 

- exeia'Cío de ·sua função institUcional, pe
lo processo judicial normal, a criação das 
condições necessárias para que as evi
dências, hoje incontestáveis, transfor
mem•se em provas objetivas, não há o 
que fizer no campo Direito. 

O inadmissível é obrigar as vítimas 
aprovarem indícios ou evidências. Isto 
porque, o indício, no caso,_ é_ o elemento 
necessário e obrigatório para que se dê 
início a uma ação penal. Indício não é 
prova, é suspeita. Se nãO- fosse assiri:J., 
não haveria necessidade do process_o. Do 
inquérito passaríamos à sentença defi
nitiva. 

Neste sentido, paradoxalmente, foi re
tirado do Tenente-Coronel Wilson Ma
chado o direito inalienável de defender
se, uma vez que contra ele, não há qual-

, quer acusação ... 
O que o Judiciário Militar fez várias 

vezes, nestes dez anos, foi ignorar as evi
dências sobre o episódio do Riocentro. 
Foi impedir a Criação de- Uma relação 
fundamental, para vigência de um estado 

--de direito: o contraditório. A _possibi
lidade de constituir o embate necessário 
entre acusação e_ defesa e a conseqüente 
busca de realização do ideal de justiça. 

O papel que as autOiidades brasileirf!,s 
assumiram diante do episódio do Rio
centro, foi semelhante àquele exercido 
pelos-ptôpri:OS terroristas. bs terroristas 
executaram ,sem permitir que a vítima 
se defendesse, enquanto que o Judiciário 
Militar garantiu a impunidade dos execu~ 
tores por não dar a vítima o direito de 
acusar. 

Os meios são difererites,- todavia, os 
fins e" os efeitoS produzidos são os mes
mos. 

A cOmpetente reportagem de autoria 
de Expedito Filho e publicada na revista 
Veja de l'' de maio do corrente ano, cita 
vários nomes e chega até a fazer acusa
ções. Porém , até o momento, nenhum 
dos acusados dignou-se a desmentir ou 
contestar o que foi denunciado. Trata-Se 
de um silêncio carregado de culpa, que 
caraCteriza-se pela necessidade perma
nente de que todos. esqueçam uma parte 
da história de nosso Pa(s. 

Creio que esquecer a história importa 
em confundir erros com acertos e, no 

-caso :especffico, significa _impor condi
çõe_s_à_nossa democracia. E como se esse 
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sistema político, reconhecido como o 
mais eficaz no mundo contemporâneo, 
dependesse, para sua consolidação no 
Brasil, da impunidade de um grupo mi
noritário que só fez desonrar uma de nos
sas mais importantes instituições, o exér-
cito. · 

Aliás, fez mais do que isso, promoveu 
o descrédito dos brasileiros na sua con
vicção mais íntima, a de que vivemos 
em uma Democracia. -

Entenda, caro senador, que para este 
professor de Direito e advogado, fica 
niuito difícil acreditar no sistema consa
grado pela nossa Constituição. 

O que dizer, então, para os quatro
centos alunos, em sua grande maioria 
jovens de dezoito anos de idade, para 
quem leciono Ciência Política e Teoria 
Geral do Estado na Faculdade Cândido 
Mendes e na Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro? 

Como é possível transmitir uma teoria 
democrátic? que os próprios fatos des
mentem? Ou será que no Brasil a demo
cracia não é a mesma que está nos livros? 

Felizmente existem cidadãos como V. 
Ex• e como, por exemplo, o ex-Senador 
Roberto Saturnino Braga com quem or
gulho-me de ter trabalhado na prefeitura 
do Rio de Janeiro e que ensinou-me ser 
possível a convivência da ética_ com a 
política. Existem parlamentares como o 
atual Presidente da Comissão de Justiça 
do Senado, o Senador Nelson Carneiro, 
que inclusive privou de relacionamento 
pessoal com D. Lyda e que, não por isso, 
certamente contribuirá para levar a fren
te a nossa luta. 

V. Ex• sabe, melhor do qu"e eu, que 
não se trata de uma luta ideológica. Tra
tã-se sim_, de tentar resgatar a cidadania 
no Brasil, país onde são produzidas leis 
progressistas, cuja apliCaÇão é negada 
por aqueles que se consideram mais for
tes do que as próprias leis. 

Sendo assim, dada a incapacidade e 
inoperância da Justiça Militar, torna-se 
necessário que parlamentares como o se
nhor~ busquem sanar os danos causados. 

Espero, portanto, que a Comissão de 
Justiça_ do Senado a_dote esta cau_sa._Que 
sejam ouvidos todos os suspeitos, a co
meçar pelo Tenente-Coronel Wilson 
Machado, como também são importan
tes, os depoim~ntas do ex-Presidente da 
Repúlbica João Figueire.do Baptista; Sr. 
Otávio Medeiros, Secretário de Seg_l!· 
rança do Rio de Janeiro na época do 
atentado no Riocentro; e de outros que 
foram ouvidos na primeira CP) mista, 
da Câmara e do Senado. 

Parece claro que poucas pessoas neste 
País sejam a favõr do terrorismo, como 
também são poucos aqueles que têm des
façatez de __ de fender a impunidade. 

No entanto, embora comprove-se ab
solutam·ente legítima a oposição a esta 
farsa jurídica, poucos tiveram a ousadia 
de manifestar7se de forma objetiva. 
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Os silencios_os, _omissos ou mal inten~ 
clonados precisam saber que a justiça, 
um dos ideais do ser humano, está acima 
de qualquer in[eresse pessoal ou grupal, 
uma vez que expressa os valores de toda 
a coletividade. 

Agradeço, honrado, a sua especial 
atenção, na certeza de que, pelo senhor, 
por Expedito Filho e por tantos outros 
que acreditam no Brasil, serão renova
das todas as esperança·s-; 

Com apreço,- Luiz Felippe Monteiro 
Dias. 

Em vista desta carta e do que foi divulgado 
na revista Veja e no jornal O Globo e em 
toda a imprensa brasileira nos Ultimas dias, 
encaminho, na tarde de hoje, ao Presidente 
da Comissão de Constituição, J].lstiça e Cida
dania do Senado Federal, mui digno Senador 
Nelson Carneiro, o seguinte requerimento: 

Na conformidade do que facultam os arts. 
58, § .2'! inciso V, da Constituição e 9Q, inciso 
V, do Regimento Interno- que exatamente 
diz: 

"Art. 90 Às ComiSsões compete: 

V- Solicitar depoiinento de qual
quer autoridade ou cidadão, -e tendo 
em vista a gravidade das revelações con
tidas no artigo publicado na revista Veja, 
de 19 de maio de 1991, p'ágiilas 60 e se
guintes, em reportagem do jornal O Glo
bo, de 26 de abril de .1991, e em carta 
do Sr. Luiz Felipe Monteiro Dias, filho 
de D. Luda Monteiro da Silva, ainda 
caber a este Colegiada_ propor as medi
das legislativas que se façam neces~árias 
à preservação e ao aperfeiçoaxneTito das 
instituições garantid~i:>Estado De
mocrático de Djreito (arts. 19 e 48 da 
Constitui_ç.ãertfã RePúbliCa Federativa do 
Brasil c6mbinados com o inciso XI do 
art. 90 do RegimentO Interno do Senado 
Federal), requeiro s-eJain convidados a 
depor perante essa COmissão os seguin
tes senhores: 

Presidente João Baptistã de Oliveira 
Figueiredo; 

General Job Lorena de Sant'Anna; 
César Waluchek, Chefe de Segurança 

do Riocentro; 
Newton Ferreira Nepomuceno, Dire

tor do Riocentro; 
Tenente-Coronel Wilson Luiz Chaves 

Machado; e 
Coronel Luiz Antônio do Prado Ri

beiro. 
Otávio Medeiros, Secretário da Segu

rança do Rio de Jan~iro em 1981. 
Srs. Senadores, a justificativa deste re

querimento tem o seguinte teor: 
Há dez anos, durante um show que 

se realizava no Riocentro, ocorreu um 
grave acidente que resultou na morte de 
um militar e em ferimentos graves num 
outro. 

Reportagens da época indicavam que 
uma segunda bomba explodiu nas proxi~ 

midades da casa de força daquele local, 
onde milhares de pessoas assistiam a um 
show de Música Popular Brasileira. 

Um Inquérito Policial Militar (I.P.M.) 
foi instaurado, mas, entretanto, nada foi . 
constatado rel~.tivamente à apuração dos 
culpado_s. Este fato contrastou com vá
rias reportagens veiculadas na grande 
imprensa, C(ue apontavam as próprias ví
timas i::_omo· as responsáveis pela eXplo
são. 

Agora, dez anos passados, o ~ntão 
Presidente da República, General João 
Baptista de Oliveira Figueiredo, conce
de entrevista âO jorna:J O "Globo, onde 
revel_a ter sidQ o ate_nta~Qo obra de milita
res pertencerltes ao t.I.E. Aléiú disso, 
a revista Veja, numa extensa reporta~ 
gem, apresentou novos fatos que evtden
ciam os culpados pelo ocorrido. 

Torna-se- ilnpresCindível o esclareci-
- mento çl.o que aconteceu naquela noite 

de -30 de ab.rjl de 1981. O P_aís .t.em o 
direito O e -sabef-lf respeito' doS irtàildan~ 
tes e executores ae_ tãb abci.rrijiuivef àtitu~ 
çle._ o regime deni0ci'ãfiê0êx1ge·o·esda
recimento de todos os pontos ·obscuros 

-do nosso período autorítário' recente; pa
r"a que fatos comó es'séS· iliinCà m'aís se 
repitam. - - ' · ·- ' 

Na última semana, Srs. S~nadores, sr~ Se
nadoras, quando surgiu a reportagem da re
vista Veja, muitos jornalistas perguntaram a 
senadores e_ a deputados. federais _se seria o 
caso de solicit_ar a reabertura do .inquérito. 

Alguns parlamentares argumemaram que 
nãQ seria, agora, uma prioridade_estar que
rendo saber dessas coisas, porque os proble
m-~·da inflação, d,a política salarial, do· de~ 
seiiJ.prego e da recessão são questões mais 
importantes. 

Gostaria, com o maior r~speito a.cada um 
dos membros do .Coo_gr.esso Nacional ponde
r~_que, na verdade, este assunto é tão priori~ 
tário quanto o c;Ia recessão que hoj_e enfren
tamos, porque a recessão, o desemprego e 
a política salarial de arrocho têm muito a 
ver com o peLíodo autoritári.o, ,que le...:ou o 
Brasil a se endividar extraordinariamente, fa
zendo com que hoje estejamos a enfrentar 
problemas dramáticos para a nossa econo
mi~. Se não procurarmos desvendar, se não 
dermos ao povo bril.ileiro o direito de saber 
fatos importantíssimos da nossa história, o 
Congresso Nacional não estará cumprio.do o 
seu dever constitucional de defender a cida
dania, ao procurar saber a verdade do que 
ocorreu. 

Se porventura, como afirmou o Procura
dor-Geral da Justiça Militar, o entendimento 
da Justiça Militar é de que fosseJ;ll. quem fos
sem os autores_ do atc:;.ntado .no Ri9centro, 
hoje estaríam eles_anistiados, taJvez isso seja 
até um fator que venha facilitar o desvendar 
da_ verdade. 

A anistia, do ponto de vista jurídíco, sigili
fica, até num sentido etimológico - a von
ta,çle de es,_quecer o passado, perdoando os 
err_os cometidos. _Do ponto de vista da Histó
ria, do ponto de vista do povo brasileiro, as~ 

sim conio dos familiares da D. Lyda Monteiro 
da Silva, do ponto de vista de um cidadão 
brasileiro como Luiz Felippe Monteiro DiaS 
e dos 20 mil jovens que se encontravam no 
Riocentro naquele dia que poderiam ter sido 
objeto de uma tragédia, do ponto de vista, 
enfim, de todos aqueles que foram persegui
dos pelo_ regime militar, não há por que se 
esconder, não, por que se evitar de sabermos 
da história. 

Eis por que faço a proposição aos emi
nentes membros da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania do Senado Federal. 
Por que razão? Porque qualquer comissão 
pode, a qualquer momento, quando houver 
fato relevante, convidar autoridades, convi
dar cidadãos a prestarem depoimentos. Tra
ta~se de um fato histórico de grande impor~ 
tância. 

Se o_ex-Presidente João Batista Figueiredo 
avaliou que poderia fazer revelações impor~ 
tantes sobre esses episódios, conversando 
com os jornalistas, conversando com amigos 
na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, 
o lugar mais apropriado para revelar os fatos 
que conhece é o Congresso Nacional. Acre
dito, pois, que estará o Congresso Nacional, 
e particularmente o Senado Federal, se afir
mando quando demonstra querer saber da 
história. Podemos até dizer ao Tenente-Co
ronel Wilson Machado: "O Sr., pela Justiça 
MHitar, foi absolvido". Mas é direito do povo 
brasileiro saber da história. E quem disse que 
o Tenente-Coronel Wilson Machado, então 
Capitão, sabe da história foi nada mais nada 
menos do que aquele que, no período em 
que ocorreu o atent'adõ do Riocentro, era 
autoridade maior deste País. Foi o ex-Pre
sidente João Baptista Figueiredo que, em en
trevista ao jornãl O Globo, disse: "Quem sabe 
tudo, quem sabe a história e pode revelá-la 
é o ex-Capitão, hoje Tenente-Coronel Wil
son Mach_ado". 

Acredito mesmo que,. do ponto de vista 
do Exércitq b~asileiro, das Forças Armadas, 
como um todo, a reYelação, o desvendar, com 
clareza, com transparéncia, desses episódios, 
inclusive a_ relação entre o_ atentado à OAB 
no Rio de Janeiro, que vitimou a D. Lyda 
Monteiro da Silva, e o.episódio do Riocentro, 
é muito importante para que nunca mais ve~ 
nham registrar fatos dessa gravidade em suas 
fileiras. 

Sr. Presidente, antes de concluir, gostaria 
de informar que o Presidente da Comissão 
de: Assuntos Económicos, Senador Raimun
do Lira, c_qnforme c9nversa que mantivemos. 
avaliou ser apropriado convidar a todos os 
Srs. Senadores para amanhã, às 10 horas, 
assistirem a reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos, que está examinando a propos
ta çie_ac_ordo COIIJ. os credores internacionais 
do Brasil, que ouvirá o Presidente Nacional 
do Partido dos Trabalhadores, ex-Deputado 
Luiz Inácio Lula da Silva, bem como um dos 
economistás que melhor conhece o assunto 
da dívida externa brasileira, já_que foi asses
sor para assuntos da dívida externa do Brasil 
do ex-Ministro Dílson Funaro, o economista 
Paulo Nogueira Batista Junior. Trata-se de 



Maio de 1991 ~ DIÁRIO DO CONGRESSO N/\CJON/\1. (Seçao 11) 

questão da maior relevância para o Senado, 
relacionada àquilo que há pouco o Senador 
Pedro Simon fa!ava para todos nós: a impor
tância de os países da América Latina esta
rem melhor integrados do ponto de vista do 
comércio entre nós, das relações cbmerciais 
e económicas entre nós e, inclusive, visarem 
um ponto de vista comurn çpm respeito aos 
credores internacionais de nosso País. 

Ponderou muito_bem o Senador Pedro Si· 
moo na sua fala de que os diversos países 
da América Latina têm andado um pouco 
soltos,_ não têm coordenado totalmente os 
seus esforços, __ em comparação, à ação con· 
junta coordenada que, normalmente., têm fei· 
to os credores internacionais. Os bancos dos 
diversos_ países do Primeiro Mundo, através 
do Fundo Monetário Internacional. do Banco 
Mundial, do Banco Interamericano de De· 
senvolvimento e do próprio comitê assessor 
dos bancos credores que dialogam com a Mi· 
nístra Zélia Cardoso de Mello, com as nossas 
autoridades económicas, têm um poder de 
catalisação de seus interesses muito grande, 
e seria importante que nó_s. países da América 
Latina, nos integrássemos mais e mais,levan· 
do em conta não apenas interesses de empre· 
sários ou daqueles que são os adonista!; das 
grandes empresas multinacionais que atuam 
em nossos países, mas levando em conta, 
principalmente, o interesse do povo brasi· 
leiro, dos trabalhadores e de todos aqueles 
que hoje percebem os países da América La· 
tina empobrecendo, numa situação de coo· 
traste com o enriquecimento dos pa[ses do 
Primeiro Mundo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) 
Com_ a palavra o nobre Senador Áureo Mello. 

OSR. ÁUREO MELLO (PRN -AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Seni reViSãO do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. ·senadores, 
quero fazer a dolorosa comunicação do faleci_~ 
menta, sábado último, em um. hospital de 
São Paulo, do ex-Senador Raimundo Paren
te, que foi, sem dúvida nenhuma, um parla
mentar de primeira qualidade e um homem 
que. pela sua inteireza moral e bondade de 
coração, se revelou uma personalidade à altu· 
ra de ser um líder populacional, um líder do 
laborioso povo ·do Amazonas. 

O Senador Raimundo Parente exerceu trés 
mandatos de Deputado Federal e um man~ 
dato de Senador. Sempre pelo Partido Social 
Demo-crático, depois pela Aliança Renova
dora Nacional e Partido Democrático Social. 
S. Ex• exerceu cargos públicos da maior noto· 
riedade em nosso estado e foi, sem dúvida, 
sempre um exemplo de probidade, honradez 
e capacidade. 

Por tudo isso. foi honrado e condecorado 
em ·muitas ocasi.Jes pelas autoridades do DiM 
reiw e pelos representantes populacionaiS. 

Raimundo Parente deixa_uma lf,l.cuna impe~ 
recível no coração de todos os amazonenses. 
E, aqu.r, TaçO 'eSülCoifiUO.lCação, que 'irá 
ecoar, sem dúvida, no espírito de todos aque-

les que conheceram tão grande parlamentar 
e tão excelente pessoa. 

Eram estas ãS palavras que desejava profe
rir, Sr. Presidente, solicitando a transcrição 
de alguns dados. colhidos nos arquivos do 
Senado, referentes ao ilustre parlamentar. 

~ -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
OSR.AUREOMELLO EM SEU DIS
CURSO: 

Senador R:úmUndo.Gqm~s de Araújo 
Parente. 

Nome Parlamentar: Raimundo Pa
rente. 

Estado de Representação: AM. 
Período histórico: Segunda Repúbli~ 

ca. 
Mandatos Eletivos 

Mandatos eletivos e simil. como De
putado Federal pelo Amazonas: de 
1-2-67 a 31-1~79 e como Senador; 1M2·79 
a 31·1·87; total de anos: 16 
Partidos políticos: PSD, ·Arena e PDS. 
Cargos Públicos 

AuXiliar de Consultor JUrídico da CoM 
missa o-de Estradas de Rodagem do 
Amazonas em 1954. _ 

Chefe de Gabinete do Governador do 
Estado. 

Delegado de Ordem Política e Social 
do Departamento Estadual da Seguran
ça Pública. 

Dire-tor da DlvTSão de Orçamento e 
Organização· do Departamento de Ad· 
ministração e Serviço Público. 
- Chefe do Serviço de Administração do 

Departamento de Assistência e Previ
dência Social do Estado. 

Diretor da Divisão de AdministraçãO 
do Departamento de Estradas de Roda
gem do Amazonas. 

Chefe da Procuradoria de Adminis· 
tração do Departamento de Estradas de 
Rodageni do Amazonas. 

Chefe da Procuradoria Judicial do De
partamento de Estradas de Rodagem. 
Outros dados 

Diretor da: As.sociaçáo Amazonense 
de Imprensa. 

PrQfe_.s_sar do Colégio Comercial Soloo 
de Lucena e do Colégio Coinercial Rui 
Barbosa. 
- Presidente do Diretórío Regional da 
Arena(AM) (1970-72 e 1975~79). 

Na Câmara Federal, Vice~Presidente 
da Cothíssão da Amaz.Qni_a. 

Presidente da Comissãõ de Trabalho 
e Legislação Social. 

Foi eleito Senador pelo Colégio Elei
tOral do Estado. 

No senado:- membrO da-COmissão" de 
Assuntos Regionais; Comissão de Finan- · 

__ ças e_ Vice-Pres.idente da Comissão_ de 
Tr-un·sportes.- Comunicação e Obras PI,Í
blicas. foi Senador ao 48 anos de idade. 

Missões no exterior: observador parla
mentar~ junto à LII e CIX Assembléias 

--Internacionais do Trabalho, realizadas 
em Genebra. 1968 e 1972. 
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Membro da delegação brasileira, à 
reunião do Parlamento Latino-America
no, no México, em 1977. 

Representou o Senado na IX AS-sem
bléia Ordinária do Parlamento Latino
Americano, no México, 1979. 

Participou da CXXVIII Reunião do 
Conselho Interparlamentar, em Manila, 
de 20 à 25-4-fH. 

Participou, como observador parla
mentar, da XXXIX SesSão da Assem~ 
bléia Geral das Nações Unidas, em 1984. 
Condecorações 

Ordem do Mérito Aeronáutico, no 
grau de Comendador. 

Ordem do Méríto Judicíárío do Tra~ 
balho. 

Ordem do Mérito Ipiranga. 
Grande Oficial da Ordem do Congres

so Nacional {1983/84). 
Informe Pessoal 

Data do nascimento: 4-11-1930; local: 
Canutama ........ AM. 

Sexo: masculino; religião: católica; 
instrução:UnTveiS.itária. · ·· 

Curso Secundário. Ginásio Pedro II, 
Colégio Dom Basco, Faculdade de Di
reito- Manaus AM. 
Profissões exercidas 

Serviço Público, Advogado. 
MagistériO. 
Jornalismo. 

Atívidade Principal 
Funcioõárió "P-úblicõ: 

Informe familiar. 
Nonie do cônjuge: Maria Luiz Antony 

Parente. 
Nome da familia: Aristófarlo Aritoriy:-·-
Data do casamento: 25-12-1958 -Lo

cal: Manaus- AM. 
Filiação 

Nome da mãe: Alzira Parente de 
Araújo.· 

Nome do pai: Francisco das Chagas 
Gomes de Araújo. 

Informações complementares. 
Dados do pai: comerciante. 
O sogro do senador era jornalista. 

Obras publicadas 
Atuação parlamentar: discursos pro

nunciados pelo Deputado Raimundo Pa
rente. 
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Ilustração: Subsecret'aria de Arquivo, 
Dados Biográficos dos Senadores de 
1975 a 1979. P. 279. 
Indexação_- nomes 

Furtado, João de Mendonça. 
Parente, Maria Luiza Antony. 
Antony, AristótanQ. 
Araújo·; Alzira Parente de. 
Araújo, Francisco das Chagas Gomes 

de. 
Cavalcanti, Jair. _ 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A 
Mesa se associa ao sentimento de pesar mani
festado por V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A 
Presidência convoca sessão conjunta a reali
zar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, nO 
plenário da Câmara dos Deputàdos, desti
nada à apreciação de vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Na 
presente sessão terminou o prazo para ·apre
sentação de emendas às seguintes.matérias: 

-Projeto de Resolução nG 27, de 1991, 
de iniciativa da Comissão ,de Constituição, 
justiça e cidadania, que suspende, por incons
titucíonalidade, a execuçãO de- dispOsitivo do 
Decreto-Lei n? 1.438/75, na redação que lhe 
deu o Decreto-Lei n91.582177; 

- Projieto de Lei da Câinaia n~ 14, de1990- -
(n9 2.922/89, na:casa:de-origem),"que_ estabe
lece princípiõs para piillfÇãó- da violação dos 
direitos e deveres individuais e coletivos; 

-Projet_o_ de Lei da Câmara n" 79, de 
1990-(n9 2.618/89, na Cãsa de origem), que 
autoriza a União a doar ao Município de Pa
trocínio, estado de_ Minas Gerais, o terreno 
que especifica; --- -

-Projeto de Lei da Câmara n9 99, de 1990 
(n? 4.648/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera 
a composição e a organização interna dó Tri
bunal Regional do Trabalho da 5' Região, 
cria cargos e da outras providências-; e 

-Projeto de Lei da Câmara n91~, de 1991 
(N~4.575/90, na casa de ori8_e~) •.. de iniciativa 
do Presidente_ da República, que-dispõe sobre 
o enquadramento dos servidores da extinta 
fundação Projeto Rondon, redistribuídos pa
ra órgãos da Administração_ Federal Direta, 
autarquias e fundações púbfiCaS. 

Aos projetos não foram apresentadas 
emendas. _ 

As matéri'as serão inclu(daS _enl "Ordem do 
Dia, oportUiuimiei:tte. - · ____,..,.' 

0 SR. PRESIDENTE (MOira Filho)- Na· 
da mais havendo a tratar, vou·-en.cerrar apre
sente sessão, designando para a ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 15, DE 1991 

(Incluído em Ordem Cio Dia, 
nos termos do art. 172, 

II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nn 15, de -1991 (no 5.940/90, 
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre 
a perio-dicidade dos censos demográfiCos e 
dos censos econômicos e dá outras providên
cias (dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania). 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara n·; 84, de 1990 (n'·' 1.523/89, 
na Casa de origem), que concede pensão _es
pecial a Nelcy da Silva Campos e oU:tros-, ten
do 

PARECER sob n" 33, de 1991, da Comis· 
são 

.:..... de Assuntos Sociais, favorável ao proje
to, nos termos de_substitutivo que oferece:. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
· N>94, DE 1988 ·COMPLEMENTAR 
__ (Tramitando ~m,c.onjunto com 

o Projeto de Lei do Senado 
--- n~ 214, de 1989 - Complementar.) 
Votação, em-turno único, do Projeto de 

Lei do Senado no 94, de 1988 - Complemen
tar;de autoria do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, que_ dispõe sobre a relação de em
prego protegida contra a despedida_arbitrária 
ou sem justa causa e dá outras providências, 
tendo 

PARECER. sob n'' 398, de 1990, da Co· 
mis.s..áo 

.. -::de Assuntos Sociais, favorável.ao proje
to, nos termos de_ substitutivo que oferece. 

~.4~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'214, DENS'F COMl'I:EMENTAR 

(Tr!!mitando em conjunto coin 
o Projeto de Lei do Senado 

o? 94, de 1988- compteinentar.) 

VOtação, ~m· tu~o único, do P!ojeto de 
L.~i do Senado n9 214, de 1989 - Comple
mentar, de iníciativa da Comíssão Diretora, 
que_ dispõe sobre_ a proteção da relação de 
emprego contra a dispensa arbitrária ou sem 
justa causa e dá outr3.$ proVidéncias, tendo 

PARECER, sob .no 3_98, de 1990, da Co
mis~~o 

-::--de A~untos Sociais, favoráveLao proje
to, -nos termos de substítutivo que- oferece. 

-5-

yptação, em turno único, do Projeto _de 
Resolução n~ 16, de 1990, de autoria do Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, que altera o 
Rigimento Jõ:ierno âo senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n'' 393, de 1990, e 40, 
de1 1991, das Comissões 

~-~-deC-ODSiltlliÇão; Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto com as Emendas de n?' 
1 e :2,_que apresenta; 

.:..:..... Diretora, favorável ao projeto e âs 
emendas da Cori:Iissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. __ -

-6-
Votação, em turno único, do Requerimen

to n~ 142, de 1991, de autoria do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos ter
mos regimentais, a criação de uma comissão 
temporáriaintenia, composta por onze mem
bros, para, no prazo de cento e ·oitenta dias, 
elaborar projeto de código civil. 

,-7-

Votação, em turno único, do Requerimen
to n>? 146, de 1991, de autor1 ':l dos Líderes 
HUmberto Lucena (PMDB), Fernando Hen
rique Cardoso (PSDB), Marco Maciel (PFL), 
Maurício Corrêa (PDT), Ney Maranhão 
(PRN) e do Seriador Eduardo Suplicy, solici
tando, nos tennos regimentaiS, a Criação de 
uma comissão temporária composta por nove 
membros, com o objetivo de estudar e anali
sar, bem como acompanhar, as atividades_da 
Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - EC0-92, 
a se realizar na Cidade do Rio de Janeiro, 
no ano de 1992. 

-8-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 24, de 1990 (n• 1.102/88, 
na Casa de origem), que dá nova redação 
aó art. 492 da Consolidação das Leis do Tra
balho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n? 32, de 
1991, da Comissão-

de Assuntos Sociais. 
(Dependendo da votação do Requerimen

to fi"' 172, de 1991, de sobrestamento da maté
ria.) 

..:. 9-..:. 

- Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara o~ 16, de 1991 (n? 6/91, na 
Casa de origem),_ que concede isenção do Im~ 
posto sobre Produtos Industrializados - IPI, 
na aquisição de automóveis para utilização 
no transporte autónomo de passageiros e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 68, de 1991, da Co" 
miSSão 

-de Assuntos Econômicos, f<ivorável ao 
projeto e âs Emendas de n9• 1 a 3-CAE. 

-lO-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia, nos 
tennos do art~358 do 
Regimento Interno.) 

Estabelece _a data _de entrada em vigor de 
atos normativos, leis e medidas provisórias. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se-a sessão às 16 horas 
e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE· 
LO SR. EDUARDO SUPLICY NA 
SESSAO DE 29-4·9I E QUE, ENTRE· 
GUE À REVISA O DO ORADOR, SE· 
RIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. _Presi
dente, S~ e:.Srs. Senadores; preciso hoje tra
tar de três assuntos diferentes. O primeiro, 
relatiVariJ.ente a uma nota triste, o falecimen
to de Gonzaguinha. O s_egudo, relativã.mente 
a fatos lamentáveis da História brasileira, 
ocorridos há dez imos: a tragédia do Riocen
tro; à luz de dados novos divulgados nesta 
semana; e_o terceiro, relativamente à Folha 
de S. Paulo_. --

Srs. Senadores e sr-sSenadoras, hÇJje, por 
volta das sete e trinta da manhã_, no interior 
do Paraná, faleceu, vítima de acidente au~o
mpQilístico, Luiz Gongaza.do Nascimento Jú
nior, o GQnzaguinhÇJ., q~c_idq em 1945_e cria
do_ no bairro do Estácio, po Rlo de Janeiro. · 
Filho de Luiz Gonzaga, um dos maiores_músi
co.s btasileiros, um dos maiores composito
res, o Rei do Bai~o. Gonzaguinha iniciou 
sua carreira durante os turbulentos anos 60, 
coloc_ando-se, desde ent_ão, ao lado das _que 
lutavlm contra as arbitrariedades cometidas 
pelÓ "Goveino brasileiro. Pelas, ~Qtícias que 
nos chegam, estava em companhia de dois 
amigos, sendo que um deles também foi víti
ma fatal. 

Sempre sério e sisudo, Gonzag1:1inhã era, 
na verdade, um homem sensível, romântico, 
realista e contundente em suas obras e inter
pretações, como, por exemplo, com a música 
"Explode Coração". Gonzaguinha conquis
tou lugar de destaque na música popular bra
sileira. Irreverente, irrequieto e crítico, o 
compositor transformou_seus versos.~,m_ver
dadeiras crónicas sobre o ser humano, sobre 
o Brasil, sobre a vida. 

Queremos, ao prestar a nossa homenagem 
a G-onzaguinhã, trãnstnitiros agradecimentos 
de todo o povo brasileiro pela extraordinária 
qualidade, criatividade de seu _trabalho. Quis . 
o destino, por duas vezes, por problemas de 
saúde, livrá-lo da morte._jqfeliz~ente, na 
manhã de hoje, veio a falecer num acidente 
automobilístico... _ . o _. • -· • 

O grande compositor e músico esteve s.em
pre· aoJado das_ causas .d.o. povo brasileir:o. 
Soube se identificar com elas diante de _tantas 
injustiças. 

GoóiagUinha sabiã-tnütsmltir por- sua mU
sica esse estado de espírito. Haja vista suas 
declarações por ocasião do lançamento de 
seu disco "Grávido", ao jornal O Globo, em 
15 de agosto de 1984: "Sei que jamais vou 
agradar a todos, mas quero me agradar, me 
sentir muito bem, sabendo que nunca vou 
ser o que os outros querem. Só quero ver 
as pessoas assobiando as minhas músicas, ser 
agradado por todo o m1i!ldo, mas ao mesmo 
tempo sei que não posso comprar esse amor. 
Foi muito divertido fazer esse disco e quero 
fazer o mesmo no próximõ show. Por enquan
to, desejo apenas a mobilidade de um grá
vido". 

Gonzaguinha também foi um dos que 
apoiaram Luís Ignácio Lula da Silva na cam
panha para a Presidência da República, so
bretudo, esteve ao lado de campanhas como, 
da Anistia, das Diretas-Já, como de todas 

as campanhas pela democratização e pelo di
reito dos trabalhadores. 

Gonzaguinha foi um dos músicos que esta
vam presentes, em 30 de abril de 1981, no 
Rioéentro, quando vinte mil jovens, em reu
nião promovida pelo ·centro Brasil Demo
crátiCo - Ctlbrade, estavam ali para ouvir 
cantores como Beth Carvalho, Chico Suar
que, Milton Nascimento e_ tantos outtos. 

Naquele dia, irifelizmente, ocorreu uma 
grave ameaça ao pro-cesso· de democratiza
ção, pelo qui:ll todos lutávamos. Uma bomba 
explodiu num carro Puma, levando à morte 
unia das pessoas que o ocupavam, um sargenM 
to do Exército brasileiro,_ e ferindo grave
mente o então Capitão Machado. Esse episó
dio sacudiu a opinião pública. O Capitão Wil
son Luiz Chaves Machado procurou, de toda 
forma, silenciar sobre fatos graves ocorridos, 

Mas eis que a revista Veja desta semana 
traz_ u_ma ampla reportagem, assinada pelo 
jornalista- Expedito Filho, que procurou re
montar os episódios, colecionar as peças de 
um completo quebra-cabeças, trazendo à luz 
novos fatos que se conjugam com a entrevista 
dada ontem pelo ex-Presidente da República, 
Joãõ Figueiredo . .S. Ex~ disse, em matéria 
pubficada em O Globo de ontem, 28 de abríl, 
que a b_omba _d_o Rioce-ntro foi obra de mili-
tares.- _ _ _ _ ____ -

H:Qje, em O Globo, o ex-Presidente daRe
pública acrescenta que tainhém foi obra de 
civis. Mas o Presidente João Figueiredo -
maior aut_ori_dade no Brasil em 81 - com 
o conhec;i_meflto- que tinha e que tem traz-à 
Nação umã revelação d_e grande significado. 
E é pi:'edsà ·que o pOVo brasileiro saiba a 
história verdadeira deste País, até para que 
possam as Forças Armadas de nosso País ser 
efetivamente respeitadas, para que possamos 
discernir sobre_aquilo que é feito por um ou 
outro-.-gropo di! pessoas em meio às Forças 
Armadas - Exército, Marinha e Aeronáu
tica- para que esses fatos possam, efetiva
mente, vir à luz na sua inteireza. Não pode
mos nós, brasileiros, ter receio da verdade, 
da nossa história. 

Na revista Veja há uma passagem, na Ioriga 
reportag-em, ·em _que o jornalista Expedito 
Filho diz que o General Gentil Marcondes 
FífhO, ·entãOCóimiitdante do I EXército. onde 
servia o_-Caj>itão -Wilson Luiz Chaves Macha
~o, foi viSitar o Capitão, qUe estava ferido. 
.A- beira do leito,. no Centro de Terapia Inten
sivad_o Hospítai Migud COüto, Õ-rÍlédicORai
mundo Moreira de Oliveira, hoje SecretáriO' 
Municipal da Saúde do Rio de Janeiro~ que 
ali se encontrava, ouviu a seguinte frase do 
Genei'al G~ntif Maicondes Filho dirigida ~o 
Capitão: '"Levante a ·cabeça, você cumpriu 
o seu dever". 

Ora, fatos como este, al~m de outros que 
constam da reportagem, mostram que o in
quérito dirigido pelo Coronel Job Lorena de 
Sant'Anna, o denominado "IPM do Riocen
tro", chegou a uma conclusão não verdadei
ra, porque atribuiu o atentado, sem que tives
se fatos que efetivámente comprovassem is
so, a uma organização de extrema esquerda 
extinta há quase 10 anos d~ episódio, a VPR. 

Soube-se, na época, que quando o Coronel 
Lui_z Antônio do Prado R~b_ejro, primeiro 
Presidente do IPM do Riocentro, estava para 
desvendar a verdade, acab_ou_sendo afastado 
do inquérito. Diz ele, na reportagem, que 
não sabe se o Co~:onel Job Lorena de Sant' A
nna pode encarar seus netos, Seus filhos e 
seus colegas de farda da mesma forma como 
antes. Diz ·que não precisou mudar de resi
dência, mas que o Coronel Job anda se escon
dendo; que também _viv_e trocando de telefo~ 
ne, e ele não; que ele continua na Tijuca, 
onde sempre morou, que está bem com a 
opinião pública e _com a sua co.nscjêp.c.a, que 
tem certez;a que os seus colegas de farda o 
respeitam; que eles respeitam- um oficial que 
não mente e que, às vezes, passa dias imagi
nando que o inquérito poderia voltar às suaS 
mãos; que talvez devesse ter corttin1,1ado, mas 
não c-ontinuou. Diz ainda que não é herói. 

O General Figueiredo disse à o repórter, 
ou em conversa testemunhada _por Expedito 
Filho: "Dizem qUe: foi oSJ\lJ, mas'o Ridcentro 
foi coisa do CIE; fói coísâ áe téneiitinho, 
sargento, no máXimo capitão". -
.Ora, no jcimal o Globo, o· eXMPresidellte 

João Figueiredo -diz que- quem pOde révdar 
os fatos, quem- sabe da história completa ê 
o Capitão Wilson LU.iz Chaves Machado, mas 
S. Ex~ tambê-in S-àtie -de i.nuitãS CoiSãs e_-seria 
muito impoi-ta:rite ·qüe Iiós PtidéSsériiÔs saber 
a verdade compl~ta. 

Sr. Presidente, avalie, tendo em vista que 
a Constituição diz que "o Congresso Nacional 
pode convocar apenas ministios de Estado, 
não faz referência ao Presidente da Repú
blica. Porém, entendo que seria muito impor
tante que fosse feito um convite ao ex~Pre
sidente João Figueiredo, para que S. Ex• c_om
parecesse à Comissão de ConstitUição', Jus
tiça e Cidadania do Senado Federal, para in
formar a esta CaSa tudo o que conhece· a 
respeito desse caso. 

Como diz, s~- Ex.· com sua aPto'i/.d~~~; .que 
o Capitão Wilson Luís Chaves_M_~_!<h~çlo_, pre
sente no episódio" do Riocentto, é quém saóe
ria dizer o que ocorreu, e tendo em vista, 
até, que o Capitão_ Machado foi promovido. 
a Tenente-Coionel e ocupa; hoje, o cargo 
de co_ordenador Pe: provas do Colé-gio Militar 
de Brasília, penso que seria importãllte q-ue 
a Comissão de Constituiçã.o, Justiça e Cida
dania do Senado Federal o ouviSse: __ ' 

Mas, diaot~ .dos fatos revela90~- fam.O .tia 
entrevista do _ex-:P_residente JOão' Í"ig~.eiredo 
quanto na reviSta Veja, e levando em conta 
que o Código de Processo Penal diZ, no art. 
27, que "qualquer pessoa do pávo podei-á 
provocar a iniciativa do Ministério Público 
nos casos em que caiba ação pública, forne
cendo-lhe por es_críto" informaçõeS: -sobre o fa
to e autoria, indicando"tempo, lugar e os ele
mentos de convicção". 
. E, ainda, considerando, também,_ o que 
diz o Código de Processo Penal Mititár~ que 
esclarece. no art. 25, _como é possível a rea
bertura de inquérito. a instauração de novo 
inquérito, confórme_tra:nscrito abai_~o~ 
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"O arquívameilto de Iiiquérito--não 
obsta a instauração de outro, se novas 
provas aparecerem em relação ao fato, 
ao indiciado, ou à terceira pessoa, ressal
vados o caso julgado e os casos de extin-
ção de punibilidade." -

Pois bem, levando em conta esses fatos, 
estou encaminhando, nesta tarde, Sr. Presi
dente, ao Exmo. Sr. Dr. -Milton Menezes da 
Costa Filho, Procurador-Geral da Justiça Mi
litar, requerimento nos seguintes termos: 

Excelentíssimo Senhor Doutor Milton 
Menezes da Costa Filho 
MD Procurador-Geral da Justiça Militar 

Eduardo Matarazzo Suplicy, Sf:nador 
da República Federativa do Brasil pelo 
Estado de São Paulo, considerando os 
fatos novos trazidos a público, conforme 
reportagem publicada na revista Veja, 
edição n~ 1.180, ano 24, n~ 18, de 1~ de 
maio de 1991, fls. 60 a 73, assim como 
entrevista concedida pelo ex-Presidente 
João Baptista de Oliveira FigUeiredo, ao 
jornal O Globo, edições de 28-4-91 e 
29-4-91, relativos ao episódio ocorrido 
no dia30 de abril de 1981, no Riocentro, 
Rio de Janeiro, vem requerer a Vossa 
Excelência, naconforrriídade d_o previsto 
no art. 25 do Código de Processo Penal 
Militar, se digne requiSitã:r"a iõ.St3Uraçao
de novo inquérito, a fim de que sejam 
apuradas a materialidade e a autoria do 
delito de que se dá notícia. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Brasília, 29 de abril de 1991. -Eduar

do Matarazzo Suplicy, Senador-SP
PT. 

Sr. Presidente, quero ainda, neste pronun
ciamento, salientar que, nesta manhã de ho
je, realizei visita ao Díieiõr do jornal Folha 
de S. Paulo, Otávio Frias Filho, entregan
do-lhe ofício, expressando a minha solidarie
dade pessoal, o meu caloroso abraço e infor
mando-o de que são exemplos de lucidez e 
coragem, como os de sua "Carta aberta ao 
Presidente da República", Fernando Collor 
de Melto, que se fazem necessários para a 
construção de uma grande nação. 

Sr. Presidente, ainda gostaria -de sugerir 
que o Senado Federal se faça representar no 
funeral do_ cantor Gonzaguinha, Luiz Gon
zaga Nascimento Filho. -Talvez haja outros 
senadores que tenham a disposição de repre
sentar o Senado, mas me disponho a estar 
presente no funeral, como representante des
ta Casa. 

Sugiro â Mesa que tome oficial essa repre
sentação, apesar de não ter ainda a informa
ção completa do local do funeral. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU_ 
DISCURSO: 

I'_ARSA BOMBÁSTICA 
Corop.éis, gener~is e um juiz se 

asso<:iam numa das maiores 
Cai~ifi_cações do passado 

político do- País 

Por Expedito Filho_ 

Domingo_de sol, dia 17 de março, Praia 
de São COil.rado, Rio-de Ji!leíio:-D10t6grafo 
Orlando Brito, amigO pessoal de João Figuei~ 
redo, conver:::.a:co:mu ex-presidente num ban
co _na calçada. Cheguei, fui apresentado por 
B_rito a Figueiredo como -u:m ·amigo e entrei 
na ·coiwer:Sa. Fa:Ii:m-:.se Sóbre Sarney, Collor 
e o governo de" Figúeiredo. __ O -papo desem
bocou no Ríoceiitro .. Figueiredo fal<?u: _"Di~ 
zeril qUe foi o SNI, -inas o Riocentro fõi coisa 
do CIE. Foi OOisã.-âe -sargento, tenentinho, 
no máximo capitáá.-.~-0 ex-presidente prosse
guiu, argumentando por que não foi atrás 
dos militares do Centro de Informações do 
Exército que -terliin arin3do o atentado. "O 
caso _do Riocentro tinha de ser resolvido peta 
Justiça, pois os poderes são independente_s. 
Eu não podia presidir o IPM do Riocentro". 
Figueiredo acha que o Riocentro não foi coisa 
de jardineirOS, encanadores ou terroristas Pe 
esqUerda. Foi coisa -de militares. 

O IPM do Riocentro,_oonduzidopelo então 
coronel Job Lorena de Sant'Anna, concluiu 
que o capitão Wilson Machado e o sargento 
Guilherme Pereira do Rosário. ambos do 
DOI-Cõôi, fOram VítimãS de um- atentado a 
bomba no estacionamento_ do Riocentro pre
parado pela Vanguarda Popular Revolucio
náiia-, a VPR. Seria esse o único atentado 
da VPR, extinta quase dez anos antes, no 
qual um IPM não chegou a nominar os_ auto
res.~~·o IPM do Riocentro foi uma palhaça
da", diz o ex-ministro da Marinha de Figuei
redo, Maximiano da Fonseca. O que houve 
no-Riõcentro na noite de 30 de abril de 1981, 
uma quinta-feira? -

A cena do crime 

Buuumm! Passava um pouco das 9 horas 
da goi_te da véspera do 1? de maio- de dez 
anos· atrás e Elba Ramalho estava cantando 
para cerca de 20.000 pessoas no palco do Rio
centro, um centro de convenções em Jacare
paguá, no Rio. O show, comemorando o Dia 
do Trabalho, havia sido organizado pelo Cen
tro Brasil Democrático, entidade dirigida pe
lo Partido Comunista Brasileiro, então na ile
galldade_. Ã explosão não foi ouvida no audi
tóriO.-:- No estacionamento do Riocentro, o 
buuumm! havia estourado dentro de um Pu~ 
ma de cor metálico-escura, dirigido pelo capi
tão WilsoD. Machado, de 33 anos, que tinha 
ao lado o sargento Guilherme Rosário. O 
capitão, com _o importante_ cargo d_e chefia 
da seção de Operações do DOI-Codi do Rio, 
viu-se atirãdo sem sapato para fora do carro, 
segUr!iitdO __ vfsceras que lhe saíam da barriga. 
No Puma, o sargento estava morto, com o 
ventre e a genitália dilacerados. Um dedo 
do sargento, arrancado pela explosão, foi pa
rar _,!]Q_capô de um automóvel, estacionado 
-a fu:a1S d_e uma dezena de metroS dó Puma. 

"Ouvi um barUlho e vi uma fUmacinha nó 
lado oposto ao que estávamos", lembra An
drea Neves, neta de Tancredo Neves, que 
estava chegando ao Riocentro com o seu na
mOràâo na ocasião, Sérgio do V alie. Andrea 
não teve- Clltlõsidade de ver o que originara 
a·explosão, andou com o namora-do até o 
corredor que leva à entrada do pavilhão. Ali, 
encontraram o homem ferido, segurando ás 
entranhas. "Ele estava pedindo para um mo
torista de táxi levá~ lo ao hospital, mas o taxis
ta sé recuSOu", diz a neta de Tancredo. Ela 
tainbém-[embra que o Capitão MaChado-"em 
nenhum momento _mostrou estar desespera
do". O agente do DOI não estava desespe
rado, mas se COJ!lportava como um rato no 
naufrágio. Ele prefe.du abandoriar a cena do 
crime sem ter de sacar a sua credencial de 
capitão do Exército para obrigar o taxiSta 
a levá-lo ao hospitaL 

Como ninguém se habilitasse a aJudai' o 
capitão, Sé{gio do Valle tomou a iniciativa. 
Pegou as únicas ''autoridades que encontrou~ 
dois bombeiros, entraram todos em seu carro 
e, sob a orientação do ferido, seguiram para 
o hospital maís próximo, o Lourenço Jorge, 
na Barra. No hospital, o capitão pasSOu o 
bilhete para um dos bombeiros e pediu-lhe 
que ligasse para avisar que estava ferído. O 
bombeiro Jomair de Oliveira telefonou para 
o númet6-e-avisou alguém que se identificou 
como "agente Aloísio Reis". A Tel~rj infor
ma hoje que, naquela epoca, o número aado 
pelo capitão era ó de um telefone que fiCã.Vi 
nõS fundos da Rua Barão de Mesquita, onde 
funcíonava o DOI flumfnense.-

No palco do Riocén'trb, pouco antes das 
10_h_otªs,-Aiceu Valença cantavaCoraçãO Bo
bo quando notou que boa parte da platéia 
se-virou para trás. "Só vím a saber das -6om
bas no dia seguinte pelÇts jornais, ri1ãs aCho_ 
que o público ouviu -a -explosão da bomb~ 
m.lq_~el_a: -~o :r_~"~ CO!fta O catito r. Dois especra-
dores ouviram axplosões: o sargento Carlos ' 
Alberto Henrique de_ Mello e o soldado Hi
roito Peres Ferreira. -Ambos estavàm a servi~ 
ço ·do DOI, cumprindo a ordem de cobrir 
o show. Não tiveram a curiosidade de saber 
o·que-havla eXplodido. Foram infóirriádos
de que foram bombas pelo cantor Gonza
guiilha, que fez um discllrso quase no final 
do show dizendo que "pessoas contra a demo
cracia jogaram bombas lá fora para nos ame
drontar". O relatório dos dois, uma folha 
manuscrita anexada ao IPM, é duma estllltice 
fulminante. O. sargento e o soldado do DOI 
dedicam apenas duas linhas às bombas, expli
cam que estavam ali para anotar quais artistas 
se apresentavam ("a -cantora Simone cantou 
Pra Não Dizer que Não Falei das Flores e 
foi muito aplaudida") e não para investigar 
bombas no estacionamento. A segunda bom
ba foí atirada para o alto da casa de força 
do Riocentro e acabou explodindo no chão 
sem caUsar dãnos. 

O cirurgião Fauzi Assad Salim. na-chefia 
do serviço de emergência do Lourenço Jorge, 
cuidou dos primeiros socorros ao paciente. 
Deu se!fatiyos ao capitão e fez vários ligamenR 
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tos nos vasos para estancar a hemorragia. 
Como ele estava muito ferido, Salim provi~ 
denciou sua remoçãO para o hospital Miguel 
Couto, nO Leblon, melhor aparelhado para 
tratá~lo. Pouco depois de o capitão sair de 
ambulância, o médico foi pi"oé:Urado por dois 
homens à paisana que se apresentaram como 
colegas de trabalho de Macha'do. Um deles 
se apresentou como '.'c_apitão Henrique". 
Dias depois, ao contar essa história ao Jornal 
do Brasil, Salim começou a ter problemas. 
"Recebi telefonemas ail6niinoS, de um ho
mem e uma mulher, dizeildo para eu te! cui
dado com o que falava", lembra o médico. 
"Mostraram conhecer detalhes de minha roti
na. Fiquei assustado, mas depois eles para
ram e esqueci o assunto." 

No Miguel Couto, o .capitão Machado foi 
atendido pelo cirurgião Ronilldo Gazolla, ho
je secretário municipal da Saúde do Rio. O 
médico insistiu muito cOm o capitâo-para sa
ber como ele havia se ferido, pois queria ter 
uma idéia da natureza de suas lesões_ antes 
de operá-lo. "A muito custo ele terminou 
me falando que estava consertando um carro 
a álcool quando o_motox; explodiu", diz Gaza
lia. Há apenas uma explicação para a resposta 
de Machado: o capitão mentiu_ ao_médiço,_ 
mesmo correndo o risco de dificultar a cirur
gia a que seria submetido. Ele queria escon
der algo. A meia-noite, alertado sobre o caso 
da bomba no show pelo prefeito da cidade, 
Julio Coutinho, o médico Ra:_imlJ.n_dg_Moreira 
de Oliveira, secretário da Saúde do- murii
cfpio, foi ao Miguel Couto .ver o ferid_o., Oli
veira voltou ao hospital no dla seguinte e 
encontrou o general Gentil Marcondes Filho, 
o comandante do 1 Exército, onde servia o 
capitão Machado. O gerietal ficOU cinqüenta 
minutos à beirado leito do capitão, no Ceritfo" 
de Terapia Intensiva, e Oiiveira_testemunhou 
o encontro. Mesmo que se tenham passado 
dez anos, ainda assim Oliveira se nega a reve
lar o que o general Ge:1.til disse a seu S:ubordi
nado. ·~o-_que óuvi fvi tãó grave "que ·não 
contei nem para minha m:.tlher". diz hoje Oli
veira, O· médico não contou a ·conversa para 
a mulher, mas disse a·_ um outro médico, que 
trabalhava no Miguel Couto na ocasíão._ u_ma. 
das frases de Marcondes ao capitão. Eis a 
a cabeça que você cumpriu seu dever". 

Quem deu a ordem 

No 19 de maio em_ que o general Gentt1 
mandou o capitão encarar o mundo de cabeça 
erguida, com a certeza do dever cumprido, 
o Brasil foi atirado num pandemónio de notí
cias-chocantes e desencontradas, gerado a 
partir do Rio de Janeiro. O sargento Rosário 
foi enterrado com honras mHitare em Irajá, 
e o -comandante do I Exército fez questão 
de segurar a alça do caixão. No enterro, o 
coronel Job Lorena de Sant'Anna, encarre
gado das relações públicas do I Exército, leu 
uma nota em que o sargento morto e o·capitão 
grogue no Miguel Couto foram apresentados 
como vítimas de um atentado. O genefal Wal
dir Muniz, secretário da Segui'áhçã do Rio, 
foi ainda mais longe nesse mesmo dia. Deu 
uma entrevista coletiva relatando um diálogo 

entre o -capitão e _o sargento no momento 
em que o Puma e_ra manobrado no e~taciona
mento do Riocentro_, "Çapitão, \lá um petar
do aqui", disse o sargento Rosário a Machado 
na versão de Muniz. O sarg~nto pegou então 
o petardo e buuumm!, tudo foi pelos ares. 
O general Muniz chefiou a agência do Serviço 
Nacional de lnformaçõ~s em 1979 e 1980 e 
estava na Secretaria de Segurariça para SNI
zá-la- mas vá ser bem informado lá na CIA~ 
O sargento estava bai_xando à cova em Ira já, 
o·capitão- dizia que o motor do Puma havia 
estOurado_ (con_fOrme_ ç:qnsta no boletim de 
emergênciaJ~-~1, assin~do pelo doutor Ga
zolla), mas Muniz sabia de diálogos e petar
dos. A esse: turbilhão_ de notícias se !iOmav_a 
o Jornal Nacion81, da TV -GlObo, rriostran"do 
imagellS dO dia anterioÍ' de dois tubos sendO. 
retirados do Puma e dizendo que eram duas_ 
outras bo~bas, desativ~das. 

Na fogueira daquele 1" de maio, o chefe 
da 2l Seção do I Exército, um coronel de 
49 anos, viajou- para São Paulo. Viagem estra
nha, já que a 2' Seçáo é a encarregada da 
área de informações, e o coronel que a chefia
va tinha o DOI sob o seu comando direto_. 
O DOI no qual serviani o capitão e o sargen~ 
to. Mesmo com a situação quentíssima no 
Rio o co"róhel foi" a São" Paulo para encon
trar-se com o general Milton Tavares, coman
dante do II Exército, conhecido como Milti
nho. "Quem foi que colocou a bomba, o 
DOI?", perguntou o Miltinho ao coronel. "0 
senhor me ·conhece, general, e sabe que ed 
não faria uriia coisa dessas", respondeu o co~ 
ronel. Eles se conheciam: Miltinbo fOi chefe 
de Cinelli no CIE durante o governo Médici. 
A viagem e o diálogo apontam no sentido 
de uma cadeia paralela de comando no Exér
cito, na· qual um chefe de Inforffiações, rio 
RiO prestava contas áo gerieral Miltinho, um 
dos mentores espirituais do CIE (o outro era 
o general Luís Coelho Neto, comandante d<!-
4~ Divisão de Exército~ em Belo Horizonte): 

O co!Ori.el que saiu do calor carioca parÁ 
prestar contas à frle:Za linha-dura de Miltinhc 
chama-se Leo Frederic_o_ Cinelli. Carioca_, vi~ 
vendo atualmente numa casa em Brasi1ia e 
trabalhan_do numa função ~urocrática no Mi
nistério da Ação .Social, o coronel da reserva 
Cinelli é um personagem curioso. Afável, 
mas desconfiado, ele gosta de romancistas_ 
russos- DostOievski e Tolstoi-, cita Marx 
e Freud com a segurança de quem os leu 
mesmo e é amigo de Renato Archer, ex-mi
nistro peemedebista do governo Sarney, Ci
nelli é capaz de gestos ousados. QuandQ.o 
Jornal Nacional exibiu os dois cilindros e .diss.e 
que eram bombas, o general Gentil Marcon
des chamou Roberto Marinho, presidente 
das Orga-nizaÇões Globo, para uma conversa 
no I Eli:ército, Cinelli participou do encontro, 
_defendendo que a Globo havia cOmetido uma 
Oarrigada, que as imagens eram de dois tubo::. 
de oxigénio carregados por bombeiros, e não 
de bombas. Segundo um o.ficial quC servia 
no I Exércho na época, Roberto Marinho 
pergUntou a Cinelli: "Coronel, o senhor não 
quer colocar P:ID dúvida trinta_ anos de jorna
lismo?" O coronel respondeu de bate-pronto: 

"Doutor Roberto, não estou colocando em 
· dúvida trinta anos de jornaiismo, rrias trinta 

anos de safadeza''. O general Gentil expulsou 
Cinelli da sala e continuou sua conversa Com 
Roberto Marinho. No· dia Segi.Iirite, o JOrnal 
Nacional voltou atris e explicou que os dois 
tubos não eram bombas. 

Antes de chefiar o-serviço de informaçõe's 
no Rio, Cinelli foi adido militar do Brasil 
no Paraguai. Preocupado com os repetidos 
atentados contra bancas de revistas no Rio, . 
pouco antes do Riocentro ele rel,l_niu no audi
tório do I Exército vários agentes do DOI 
e do SNI. "Não quero prejudicar a vida de 
ninguém, mas quero deixar claro que se essas 
bombas em bancas continuarem, vamos agir 
e desarticular rodo mundo. Nós temos infor
mações de quem está fazendo isso". disse 
Cinelli à platéia de _arapongas. Detalhe curio· 
so: na platéia, integrada por suspeitos de 
bombardear bancas·, estavam o sargento e o 
capitão suspeitos de bombard_ear~m a si m~s
mos no RiOceríti'o. Cinelli lembra que depois 
de sua palestra as bombas cariocas deixaram 
de explodir. "EU não tinha provas de quem 
estava na operaçã_O:• _mas o pessoal ficõu_assus
tado quando disse qUe tinha informaÇões", 
lembra o coronel,_ _ , . , . _ 

Cinelli só fiCa nervoso, e chega a se rubo· 
rizar, quando o interlocutor dá a entender 
que acredita que,_apesar de tudo, foi ele mes-
~ responsáVel pela bomba no Riocentro. 

A dúvida ·acerca da participação do coronel 
no episódío teffi sua· razão de ser: ÍQLCirrelli 
o mandante, fôi 'ele quem deu a_ ordem para 
que uma equipe do DOI fosse tobrir o show. 

A CONSCIÊNCIA DE QUEM NÃO FOI 
HERÓI 

O testemunho de quem abandonou a 
fraude 

O_coronel Luiz-Antônio do Prado Ribeiro~ 
primeiro presidente do IPM do Riqcentro, 
é hôje um honi.em amargurado. O coronel 
preenche seus dias de reservista fazendo coo
per e praticando ioga. À noite, para afastar· 
a insónia, pinta quadros e rascunha versos. 
Ao assumir a presidência do inquérito. Prado 
viveu um momento crucial em sua existência. 
O coronel tinha uma certeza quase inabã.lável 
-a de que o capitãO Machado e o sargento 
Rosário sofreram um tOrpe atentado. Dias 
depois a cet'téí:ã virou pó-e ele se ·cõõvenceu 
de que es.tava diante de 1,1ma armação do DOI 
fluminense, da qual o capitão e o sargento 
eram os principais suspeitos. 

O coronel Prado foi colocado diante de 
duas opções: ir até o fim com suas suspeítas 
e virar herói nacional ou trair suas próprias -

· convicções e ganhar a patente de general, 
como era sugerido por seus superiores. Prado 
não fez uma coisa nem outra, e largou o in
quérito no·meio. Se não revelou a verdade, 
também não assinou uma mentira. Mas, entre 
os militares que estiveram de alguma forma 
encarregados de esc)areq!r o que houve no 
Riocentro, é o único que honrou a sua. farda. 



2066 Terça-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'lONAI. (Scção II) Maio de 1991 

Hoje. pode encarar nos olho~ seus netos e 
também seus netos e tambêm seus ex-colegas 
de farda. Não é herói, mas tem a consciência 
tranqüila. A seguir, seu testemunho emocio
nado e sincero sobre os quinze dias em que 
investigou o Riocentro: 

Em 1981. quando eu vivia o melhor mo
mento de minha carreira no Exército, fui no
meado presidente do IPM do Riocentro. 
Quando as bombas explodiram. eu estava no 
hospital acompanhando o parto da minha fi
lha. Voltei para casa e recebi um telefonema 
do general Gentil Marcondes Filho, coman
dante do I Exército, para que foSSe até o 
quartel. Lá, ele me fez o convite. Tomei um 
susto. EU não queria. Sugeri ao general Gen
til que escolhesse um general. Argumentei 
que um coronel teria dificuldades de inter· 
rogar um general. Ele disse que não. Disse 
que a missão era minha. Aceitei. Estava con
vencido de que era coisa da esquerda. t\'a 
minha concepção de militar não imaginava 
um atentado como aquele sendo executado 
por oficiais do Exército. Eu fui revolucio
nário em 1864, junto com Jarbas Passarinho 
no Pará, e, nos meus batalhões, nunca deixei 
ninguém bater· ou torturar. O nosso regimen
to interno considera a mentira uma falta gm
ve e eu nunca ia mentir ou aceitar uma solu· 
ção que violentasse a minha consciência. Nos 
primeiros dias do inquérito descobri que exis
tiam no Exército dois tipos de oficial: o que 
comanda tropas e o de informações. O pri
meiro não mente porque o regulamento con
sidera a mentira uma falta grave. Mas o se
gundo considera a mentira um instrumento 
de trabalho. Naquela época, as ações desse 
pessoal de informação eram desconhecidas 
até dos comandos. Comecei a chamar teste
munhas e solicitar provas. Eu queria apurar 
tudo. 

No decorrer do inquérito descobri que es
tava no olho do turbilhão. Quando recebi 
o laudo do PIC, Pdotão d~ Investigações Cri
minais, sobre a explosão das bombas comecei 
a afastar a hipótese de um atentado Çc e~
querda. Com a bomba-relógio, era impo;,
sível a hipótese de atentado. Além disso, o 
primeiro laudo cadavérico do sargento indi
cou que a bomba estava em seu colo. Depoi~ 
mudaram o laudo. ouvi informalmente oca
pitão Wilson Machado c não gostei. Achei 
muito esquhito que um oficial em missão de 
cobertura ao Riocentro parasse seu carro pa
ra urinar no estacionamento. Aquilo não é 
comportamento de oficial cm missão. 

Procurei o general Gentil e disse que estava 
convencido de que não fora um atentado e 
que deveríamos examinar as hipótes.es de- a 
operação ter sido executada pelo DOI ou de 
uma rebelião dt:"ntro do próprio DOI. Dis!ie 
a ele que, diante da hipôte:.e de o atentado 
ter sido mesmo provocado pelo próprio DOI, 
o melhor seria a minha sub!>tituição por um 
general, argumentando que ele teria mais au
tonomia. Afinal, eu estava subordinado ao· 
general Armando Patrício, chefe do Estado
Maior e, portanto, do DOI. Ele era meu che
fe e eu não podia chamar o meu superior 
para depor. O general Gentil determinou que 

continuasse co-m a orientação de atribuir o 
atentado a origem desconhecida. Ele me dis
se que recebia orientação do gabinete do mi
nistro do Exército. Walter Pires. 

Eu fui para casa e comecei <l <lvaliar. Re
sOlvi continuar riO-inquêrito e·rtí m:1ndei cha
mar a mulher do sargento Rosário. Por debai
xo do pano, o comando do I Exército come
çou a çriar uma série de difículdad~s para 
que ela fos~e ouvida. Um dia, ela não podia. 
No outro. ela não foi encontrada. Minha mu
lher começou a receber telefonemas anôni
mos. Foram dois telefonemas- um com voz 
masculina e outro com voz feminina. Nesses 
telefonemas garantiam que eu tinha uma 
amante. Para mim, eles nunca falaram nada 
diretamente. Fui me convencendo de que o 
comando do I Exército e:.tava contra mím. 
O generãl Gentíl nc-m escondia mais que se 
arrepcndew de ter me -

escolhido para o ca,.o. Aceitar aquela orienta
ção, de atribuir o atentado à origem desco
nhecida, era o caminho mais fácil. Dali, eu 
sairia general. 

Nunca fui um militar brihante. Fiz uma 
carreira modesta, mas sempre fui disciplina
do. Eu não podia admitir a hipótese-de auto
ria desconhecida porque tinha a vítim-a:, o sar
gento Rosário, e porque o capitão estava vi
vo_ Minha mulher estava muito assustada. 
O Ex_ércíto é uma estrutura e eu era apenas 
um coronel. A estrutura estava contra mim. 
Não havia o que fazer. 

O momento político também era delicado. 
EU amo o Exército e tinha temo!, eU tinha 
medo de ficar mal com meus colegas de farda. 
Pensei em largar o inquérito, alegando mo
tivo de foro íntimo. Era isso mesmo o que 
estava acontecendo. Eu queria largar o in
quérito. Mas, se dissesse isso, chamaria a 
atenção da imprensa. Disseram que eu ôevia 
tirar uma licença médica. Eu relutei, mas al
guns amigOS ifrgumellüifãin que era melhor 
para mim. Eu não estava doente, tinha uma 
saú_de_de ferro, mais tirei a-llcerlça. Na volta 
da licença, fiquei com medo de o I Exército 
me considerar louco. Issá podia acontecer, 
pois incomodei muita gente. Graças a Deus, 
fui considerado apto. Com o general Gentil 
não havia clima sequer para conversar. Ele 
sabia que eu não ia enxovalhar rriinha cons
ciência. Hoje, eu olho para os meus filhos, 
meus netos, com a consciência tranqüila. 
Com a consciência de que, s_e_ não fui até 
o final, pelo menos não butei meu jamegão 
naquele relatório. Eles queriam apenas al
guém que botasse o jamegão naquilo. Podia 
ser qualquer um. 

Eu não sei se o Job pode encarar seus ne
tOS, seus filho:>, seus colegas de farda da mes
ma forma. Eu não Precis-ei mudar de residên
Ciã. Ele precisou, anda se esCondendo. Ele 
também vive trocando de telefone. Eu, não. 
Eu continuo na Tijuca, onde sempre morei. 
EStou bem com a opinião pública e com mi
nha consciência. Também tenho certeza de 
que meus colegas de farda me respeitam. Eles 
respeitam um oficial que não merite. Às vezes 
passo dias imaginando que o inquérito pode-

ria voltar às minhas mãos. Talvez eu dêvesse 
ter continuado, mas n;;lo continuei. Agora, 
por favor não me façam de herói. Eu não 
~u herói. 

COMANDO DO I EXÉRCITO 
Rio de Janeiro, RJ, 15 Maio 81 

Of S/N' 
Cel. Luiz Antonio do Prado Ribeiro 
Sr. Comandante do I Exército 
Autos de IPM 

ANEXO' 
Um Processo do IPM 

Encaminho a V. Ex• Os autos do IPM que 
fui encártegadO pela Portaria 0'1 01-CPJ, de 
1~ Mai 81, solicitando seja designado um novo 
Oficial para encarregado d_o IPM, tendo em 
vTsfã razões de saúde que me impedem de 
prosseguir as diligências que se fazem neces
Sárias. - Luiz Antonio do Prado Ribeiro -
Coronel Encarregado do Exêrcio. 

O PEDIDO DE AFASTAMENTO' 
fabo motivo 

JOB ENGOLIU A BALEIA 

O personagem Job da B1blia era muito pa
ciente. O então coronel Job Lorena de 
Saiú\4nna não ieve--paciéncia para ganhar 
a patente de general, mas foí"inuito paciente 
para confeccionar e engolir a baleia de 800 
páginas do IPM do Riocentro. Para montar 
sua mistificação, Job sumiu com a segunda 
bomba, que explodiu na casa de força, convo
cou peritos para depor na condição de teste
munhas - o q-ue- é uma barbaridade- - e 
concluiu que o atentado era de autoria" da 
VPR, organização de extrema esquerda ex
tinta quase dez anos antes. Ao divulgar as 
conclusões do IPM, Job escondeu do país 
qual o motivo que levou o capitão Machado 
a sair- do Puma no estacionamento do Rio
centro -ele queria urinar. Promovido a ge~ 
neral Job é o único a defender que o IPM 
expressa a verdade dos fatos. "Está tudo ali", 
diz. Dez anos depois ele é um oficial de pija
ma que mora num apartamento em Grajaú. 
Não dá entrevistas e seu número não consta 
da lista telefónica. Outra característica do Job 
da Bíblia era a de ter o corpo coberto de 
chagas. 

A PEDAGOGIA DO PROFESSOR 
"Cordeirinho" 

O lobo do Ri.ocentro é boje 
uni doutrinador-

Wilson Luiz Chaves Machado, o capitão 
do Riocentro, tem hoje a patente de tenente
coronel. Foi promovido por antiguidade e há 
quase dois anos ocupa o cargo de coorde
_o,ado.t: de provas do Colégio Militar de Brasí
lia. Não é um posto privilegiado, ma'> também 
não equivale à situação do oficial coloc.ado 
no ostracismo das fronteiras. No Colégio Mi
litar, Machado tem o apelido de "Corde"i
rinho". "Ele é tão gentil que nos faz lembrar 
a história do loQo em pele de cordeiro .. , diz 
um desses professores. A missão de Machado 
é similar à de um censor. Todos os textos 
e prova de História são submetidos a seu crivo 
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antes de ser distribuídos para os 2.000 alunos. 
Recentemente, durante uma reunião com diM 
retores militares do colégio, ele optou por 
não adotar nenhum livro de História para 
os alunos da 6' série. O tenente-coronçl argu
mentou que todas as obras disponíveis para 
a 6• série tratam o movimento militar de 1964 
como golpe. Para o tenente-coronel Macha
do, a palavra certa é "revolução". Ganhou 
a parada: os alunos do Colégio Militar apren
dem numa apostila elaborada pela própria 
escola que uma revolução derrubou João 
Goulart. No mês passado, o coordenador 
Machado vetou uma questão colocada em 
uma prova. A pergunta dizia que Duque de 
Caxias havia invadido o Paraguai durante a 
guerra. "Nossos heróis não podem ser macu
lados com expressões dúbias, disse o tenente
coronel a um professor de História. "Caxias, 
na verdade, defendeu o Brasil de uma inva
são." 

Em Brasília, o tenente-coronel tem direito 
a apartamento funcional com três dormitó
rios, médico para a família e recebe cerca 
de 500.000 cruzeiros por inês:- Aos 43 anos, 
ele já não dirige automóveis esportivos. O 
seu antigo Puma, semidestruído no Riocen
tro, chegou a ser reformado e mantido em 
condições de uso até 1987, o último ano em 
que o Detran do Rio de Janeiro recebeu o 
IPV A. Dez anos depois, o tenente-coronel 
anda por Brasília num Chevette marrom me
tálico. Todos os dias ele leva uma filha ao 
Colégio Marista e às 8 horas está no Colégio 
Militar, de onde sai para almoçar ao meio-dia 
e só retorna às 14 horas. Pontualmente, às 
17 horas encerra seu expediente. 

Lei do Silêncio- O tenente-coronel parece 
estar sempre desconfiado de que há alguém 
seguindo-o. Ele nunca ultrapassa os 60 quiló
metros por hora, não tira os olhos do espelho 
retrovisor e sempre que dobra uma esquina 
vira-separa trás. Depois dãexplOSão, Macha
do passou por três cirurgias. Seu estapo era 
tão grave que por vários dias especUlou-se 
que não retomaria a rotina milita-r e seria 
obrígado a ir para a reserva. Recuperou-se, 
e mostra a boa forma física jogan-do vôlei, 
esporte que pratica há bastante tempo. No 
Rio de Janeiro dos tempos prê-Riocentro, 
ele jogava nas praias. Em Brasília, joga nas 
quadras do Clube Militar, nos finais de sema
na. Falar em RioceiürO, coritUdo, ·continUa 
sendo um tabu. "Agora não", disse ele aVe· 
ja, que o procurou_ em seis oportunidades 
em busca de_ uma entrevista. 

Sempre foi multo difícil falar com o então 
capitão Machado depois que a bomba explo
diu no colo do sargento Rosário. Quando 
quis ouvi~ lo no hospital, o coronel Leo Cine
Ui, da 2• Seção do I Exército, que deu a ordem 
para que o DOJ enviasse uma missão de co
bertura ao show do Riocentro, foi irripedido 
por uma barreira de médicos, militares e gen
te dos órgãos de segurança. O procurador 
Gilson Gonçalvez pensou que teria ·a chance 
de assisffi -ãõS depoimentoS de Machado. Na 
hora marcada. o coronel Job Lorena Sant' A
nna, presidente do IPM, não o convidou. 

Até agora só se tem notfcia de depoimentos 
de Machado sobre o Rioc:entro nos autos do 
inquéiifo---:- Ele deu três depoimentos que du
raram doze horaS. No IPM, tudo foi reduzido 
a uma dúzia de laudas datilografadas. Fica 
a impressão de que se conversou muito nos 
encontros entre Job e Machado, mas se escre
veu pouquíssimo. A leitura do inquérito re
gistra diversos momentos de camaradagem. 
O coronel Job não lhe perguntou, por exem
plo, qual era o nome verdadeiro do agente 
Aloísio Reis, do DOI. Foi p-ara um número 
de telefone atendido pelo agente Reis que 
o então capitão Machado pediu que ligassem 
assim que chegou ao hospital. Job também 
não quis saber por que o capitão resolvera 
usar seu próprio automóvel, equipado com 
chapa fria, para cumprir uma missãõ de s_ervi
ço. Wilson Machado sabe quem preparou o 
atentado do Riocentro. Mas não conta, Pre
fere ensinar que em 1964 houve uma revo
lução. 

ATO DO PRESIDENTE 
N'444, DE 1991 

O Presidente-·do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o? 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 39, da Resolução 
SF n? 130, de 1980, no arf. 49 do Ato da 
Comissão Diretora n9 1, de 1991, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 
007-833/91-1, 

Resolv_e rescindir, a partir de 24 de abril 
de 1991, o contrato de trabalho, sob o regime 
jUrídico da Consplidação das Leis do Traba
lho e dq _ _fundo de Garantia por Tempo de 
SerViçO,-de Moaci Alves Carneiro, do empre
go de AssessorTécnico do Gabinete do Sena
dor Raimundo Lira. 

Senado Federal, 3 de· maio de 1991. 
Senador Mauro Benevldes, Presidente. 

-~-~-A'!l:LDQ~l'RESIDENTE 
N' 445, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comiss_ã_p Diretora o? 2, de ~973, de acor
do com o disposto no art. 39, da Resolução 

.$F_n9 130, de 1980, no art. 4" do Ato da 
Comissão Diretora o? 1, de 1991, e tendo 
em vista o que consta do Proces-so n~ 
008.086/91-7, 

Resolve rescindir, a partir de 30 de_abril 
.de 1991, o contrato de trabalho, s_ob o regime 
jurídico da Consolidação das Leis do TrabaM 
lho e do Fundo de Garantia por Tempo -de 
Serviço, de João Saldanha Fontenelle Filho, 
do emprego de Assessor Técnico do Gabinet~ 
do Senador Hugo Napoleão. 

Senado Federal, 3 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 446, DE 1991 

O Presidente do Sen.-ª9o Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen-

tares, de conformidade com a _delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2o, da Lei 
n9 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão Dire
tora n? 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta no Processo no 008.117/91~8, 

Resolve nomear Nerione Nunes Cardoso, 
para exercer o cargo, em comissão, de Secre
tário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 

-lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Moisés Abrão, a partir de 30 de abril de 1991. 

Senado Federal, 3 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides~ Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 447. DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora u~ 2, de 1973, de acor
-do com o disposto no art. 243, § 2", da Lei 
n? 8.112, de 1990, DO Ato da -Comissão Dire;· 
tora no 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo nv 002.495/91-0, 

Resolve nomear Oádia Rossy Campos, paM 
ra exercer o cargo, em comissão, de Assessor 
Técnico, Código SF-DAS~102.3, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Senador Coutinho 
Jorge, a partir de I··' de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 6 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUBSE;CRETA>RIA DE COMISSÕE:s 
COMISSÃO DE: CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

3• REUNIÃO REALIZADA EM 
3 DE .ABRIL DE 1991 
(Reunião Ordinária) 

Às dez horas d~ d-ia três de -~bril de mH 
novecentos e noventa e um, na sala da comis
são, sob a presidência do Sr. Senador Mau
rício Corrêa, Presidente em exercício, reú
ne-se a Comissão de Constituição; Justiça e 
Cidadanía,_cóni a presença dos Srs. Senado
res: Élcio Alvares, Amazonino Mendes, Al
fredo Campos, Magno Bacelar, Chagas Ro
.drigues, Wilson Martins, Amir Lando, Val
mir Campelo, Oziel Cari'l.eirO-; Antonio Ma
riz, Josaphat Mari~ho, José Eduar_do~ Jutahy 
Magalhães, Lourival Baptista, Pedro Simon, 
Mansueto de Lavor, Ronaldo Aragão, José 
Fogaça; t'idSabóíã: de Carvalho, Carlos Pa
trOcínio e Eduardo Suplicy. Deixam de com
parecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Nelson Carneiro. FrancíSCo Rollem
berg, Odacir Soares, W<ilmir Campelo, Júnia 
Marise e José Paulo Bisol. Havendo número 
regimental, o Sr. Presidente -declara aberta 
a sessão e dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, que é dada como aprovada. A se
guir, passa-se à apreciação das matérias cons
tantes de pauta, na ordem determinada pelo 
Sr. Presidente. Item 1 - Mensagem n" 52, 
de 1991, d~ Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal 
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o nome do Dr. Vantuil Abdala Juíz Tcigado 
do Tribunal Regíonal do Trabalho da z~ Re
gião, com sede em São Paulo- capital, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Minis
tro Carlos Alberto Barata Silva. O Sr. Presi
dente convida o Dr. Vantuil Abdala para to
mar assento à Mesa e, a seguir, concede a 
palavra ao Sr. Senador Alfredo Campos qUe, 
na qualidade de relator, emite o parecer so
bre a matéria. Passando-se à fase de argüição, 
fazem uso da palavra os Senadores Josaphat 
Marinho, Cid Sabóia de Carvalho, Mansueto 
de Lavor, José Eduardo, Jutahy Magalhães, 
Amir Lando, Júnia Marise e Maurício Cor
rêa. Prosseguindo, o Sr. Presidente encami
nha o processo de votação secreta, procla
mando ao final a aprovação do nome do Dr. 
Vanduil Abdala, por dezesseis votos favorá
veis e um voto contrário. A seguir, o Sr. Presi
dente anuncia a apreciação do item 7 da pau
ta: Projeto de Lei da Câmara n~ 54, de 1990, 
de autoria do Deputado Renato Vianna, que 
altera a redação do artigo 932 da Lei nQ 5 .969, 
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil. O relator, Senador Wilson Mar
tins, oferece parecer pela constitiiCiõnalida
de, juridicidade e aprovação quanto ao méri
to. Colocada em discussão a matéria, fazem 
uso da palavra os Senadores Cid Sabóia de 
Carvalho, Elcio Álvares, Amir Lando, Antó
nio Maríz, Magno Bacelar, José Eduardo, 
Josaphat Marinho e Jutahy Magalhães. Em 
fase de votação, a comissáo rejeita o-parecer 
do relator por maioria de votos. A Presidên
cia designa o Senador Cid Sabóiade Carvalho 
para relatar o vencido. Nesta oportunidade, 
o Sr. Presidente encerra os trabalhos, tendo 
em vista a queda do quõrum. Fica adiada 
para a próxima reunião a apreciação dos de-_ 
mais itens ·da pauta. Nada mais havendo a 
tratar, eu, Vera Lucia Lacerda Nunes, lavrei 
a presente ata que, após lida e aprovada, 
será assiilada pelo Sr. Presidente e levada 
à publicação, juntamente com os apanha-
mentos taquigráficos. --

ANEXO A 3• REUNIÃO DA CO
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUS
TIÇA E CIDADANIA REALIZADA 
EM 3-4-91. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio Córrêa) 
- Havendo quroum legal, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania. · 

Como item primeiro, a Comissão vai apre
ciar a indicação do Dr. Vantuil Abdala. Juiz 
Togado do Tribunal Regionat do Traba1Q.o, 
da 2• Região, com sede em São Paulo,' Capi
tal, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, em vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Carlos Alberto 'Barata Sifva. 

Antes de passar a palavra ao Relator, con
vido o Dr. V antuil Abdala para tomar assento 
na Mesa Diretora. (Pausa.) 

Passo a palavra ao Relator, Senador Alfre
do Campos. 

O SR. RELATOR (Affredo Campos) - .. 
Sr. Presidente, -Srs. Senadores, não bastas-

sem as qualidades pessoas do· Dr. Vantuil 
Abdala, a quem conheço há mais de duas 
décadas, como contemporâneo na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, e detentor de ilibada reputação, é 
de domínio público tratar~s_e_de_ profissional 
portador de invejável bagagem técnica, como 
j_u_rista ~e-'----~Qrne_ad.a, como magistra_do zeloso 
da aplicação da lei, como profc::-ssor proficente 
e dedicado. _ , 

Como Juiz do Tribunal Superior do Traba
lbQ da 2• Região sempre mereceu, inclusive 
por seus Pares, reconhecimentO destacado na 
con_du_çã_o das tarefas a S, Ex• cometidas. 

O notódó saber jurídico do Dr. Vantuil 
Abdala, conforme se depreende, tanto_ de sua 
atuação profissiOnal quanto da qualidade de 
seus trabalhos, todos eles publicados em re
vistas de indiscutfvel valor forer;tse_ e acadê
mico, para o desenvolvimento da Ciência do 
Direito, atende, por outro lado, a essencia· 
!idade do exercício do __ cargo de Ministro do 
Tribunal Supeii.of-do Trabalho. 

A guisa de exemplificação, em um trabalho 
esclareced_or acerca do exercício anormal de 
um direito, publicado na Revista de Direito 
do Trabalho, n' 9, de outubro de 19n, intitu
lado "O Abuso do Direito e a Orctein Jurídi
co-Trabalhista", Vantuil Abdala deixa bas
tante clara a sua _posição frente l.!_b _respeito, 
à ordem e à ética jurídicas, príncipalmente 
quando afirma que o sujeito que tem o poder 
de realizar seu direito deve ser contido dentro 
de uma limitação" ética, Pois se ~ exerCe em 
sentido contrário à sua destinação económica 
e social, causando, assim, mal a outrem_. su
jeita-se ~ reparação. Isso porque, ainda em 
suas palavras, o direito não tolera discrinii
nação que impugna o ato da anti-socialidade, 
o uso ilegítimo de uma faculdade, o desvio, 
o uso anormal de um direito. -

Observa-se que o pensamento do indicado 
fundamenta-se num corp_o teórico, onde o 
princípio de jurista surge de Iorma cristalina, 
desobrigado de te1,1dência~ q!Je não sejam o 
irrevogáVel respeito à norma jurídíca, mas 
dentro das limitações éticas ao exercício do 
prôprio diieito. Afora isso, confOfrile o"autõr, 
-pratica-se injustifícada díscríminaçãO, em és
pecial quando esse abuso interfere na finali
dade social que presidiu a concepção da nor
ma. 

Esse exemplo sumáriá de como se processa 
a visão do indicado em face da matéria Pró
pria do trabalho para o qual está sendo convo
cado, tranqüiliza esta Comissão no que lhe 
compete examinar, -

--A nosso juízo, não há como discutir o valor 
pessoal e o mérito profissional do Dr. Vã.ntuil 
Abdala ~. por via de conseqüência, as razões 
que permearam a presente escolha. 

De modo que, ao exãminar a indicação 
do seu nome para assumir a vaga deixada 
_em decorrência da aposentadoria do Ministro 
Carlos Alberto Barata Silva, torna-se ao Se
nado Federal, a esta comiss~o e particular
mente ao relator da matéria tarefa eivada 
da mais absoluta _satisfação cumprir o pre
ceito contido no §-1~ do art. 111 da Carta 
Magna. 

Satisfeitas as exigêricüis ConstitUCiOnais 
preliminares, resta a argüição pública de que 
dispõe o inciso III do art. 52, antes dil- submis
são do seu nome ao Plenário do Senado Fe
deral. 

Assim, nosso parecer é pela aprovação da 
Mensagem n~ 52, de 1991, que indicou o Dr. 
Vantuil Abdala para o cargo de Ministro do 
Tribunal Superior do Tribunal. 

É o parecer, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício CorieiÍ) 
-Indago ao Dr. Vantuil se S. E,_, gostaria 
de fazer uma exposição e, logo em seguida, 
os senadores serão convocados a inquiri-lo. 

Faculto a palavra ao Dr. Vantuil Abdala. 

O SR. VANTUIL ABDALA- Sr. Presi
dente, nobres Srs. Senadores, n·a realidade, 
não pretendo fazer uma exposição, nem veria 
muito sentido nisso agora, pois muito preciO
so é o tempo de V. Ex•~ e não teria algo 
de novo e de frutífero para trazer a V._ EX's 
Mas, não gostaria de manifestar o meu estado 
de espírito nesta oportunidade, um misto de 
humildade e quase um deslumbramento por 
estar nesta Casa. 

Homem comum do povo, tenho admiração 
tão grande pelo Poder Legislativo, especial
mente pelo Senado. Desde menino caminho 
com aquela imagem de um senador que ao 
cumprimentar a cada um se tem aquela im
pressão de quase um semi-deus. E aquela 
admiração que temos pelo Parlamentar 
maior, que representa cada uma das unidades 
do nosso Paí_s, após ter passado esses anos 
todos, com todos as dificUldades que sabemos 
que tiveram os poderes em nossa Nação, prin
cipalmente o Legislativo, quando entrei no 
curso superior,logo após a mudança do regi
me político do País, por volta de 1964. Então, 
menino, fui assistindo passo a passo aquela 
luta, a dificuldade por que passavam Os pode
res pela atrofia irriposta. Agora renovado, 
reconstituído, sinto junto ao povo um ~mova 
esperan·ça, ull'ia nova c·onfiança nesta Casa. 
Quando troco idéias com o poVo, sinto no 
ar que há algo de novo nesta Casa, neste 
Congresso, neste SenadQ; há um depóSito de 
esperança muito grande. De tal maneira que 
estou aqui com satisfação. Não me sinto aqui 
como um sabatinado, mas como um homena
geado ter esta oportunidade de, eventual
mente~ podermos trocar idéias quanto a algu
ma matéria, pelo que me coloco à disposição 
de V._ Ex's 

O SR. PRESIDENtE (Mauricio Coirêa) 
-Na forma do Regimento Interno e da 
Constituição, faculto a qualquer senador que 
deseje endereçar ao sabatinado as perguntas 
convenientes. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício tõrréa) 
-Tem a palavra o nobre Senador Josapb_at 
Marinho. - --

0 SR. JOSAPHAT MARINHO ~Sr. 
Presidente, as indagações que pOssam ser fei
tas nesta Casa não- têm o caráter de sabatina, 
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é, antes, uma provocação para permuta de 
idéias- e, assim, se-dar cumprimento ao que 
estabelece a Constituição. - -

Farei algumas indagações ao Dr. Vantuil, 
Dr. Vantuil Abdala, como V. s~ situa a 

posição do trabalhador em face do empre-
gador tendo em vista a diferença de poder 
económico entre os dois? 

O SR. V ANTUIL ABDALA- Em pri· 
meiro lugar, nobre Senador, estava, anteOn
tem, regressando para minha residência com 
o Jurista Aloísio Sampaio e trocávamos-idéias 
quanto à sabatina, e ele disse-me assim: "Vo
cê val ter a honra de ser sabatinado peta Sena
dor Josaphat Marinho que há cerca de 30 
ou 40·an0s já era meu ineshe na-Faculdade 
de Direito." De tal maneira que -me sinto · 
honrado. 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- É o 
inimig:e tempo coirendo contra mim. 

O SR. VANTUIL ABDALA -A pergun· 
ta é deveras interessante.~-

Segundo os institucionalistas, a empresa 
seria uma instituição e, então, haveria um 
objetivo único em que tQdOs os componentes 
estavam integrados em tomo de uma mesma 
idéia, harmonizados, harmônicos. Natural
mente, essa era a doutrina imperante na Ale
manha, na Itália, principalmente na época 
do corporativismo. -

Mas,.arealidade, infelizmente, mostra~nos 
exatamente o contrário. Vemos que a classe. 
do capital e do trabalho marcham em direção 
oposta quanto aos seus interesses. Lamenta· -
velmente, não le_va ao ideal maior de to_dos · 
que é o desenvolvimento do País. __ 

Sempre indagamos a nós mesmos por que, 
após tantos anos já previStos :Oa Carta Magna 
de 1946, não conseguimos regulamentar a 
participação dos _lucros na. empresa? 

Esse. seria o. primeiro grande passo para 
a integração <fe interesses entre o trabalhador 
e O;;empregado. Há dificuldades de toda or
dem; mam-se objeções, seja do lado do em
pregad_o, seja d.o lado do empregador. É algo 
que não consigo entender como e por que _ 
essas objeções, que me parecem todas peque
nas, não podem ser ultrapassadas. As dificul
dades de fiscalização, as dificuldades quanto 
às pequenas empresas, mas lá e cá os caso_s_ 
isolados que temos, como é o caso da própria 
Varig, é tão bem sucedido que isso me pare_ce __ 
ser, pelo menos, o passo inicial em aç~o e 
objetiVos eri.tre a classe do capital e a classe 
do trabalho. 

E:i:Ji Sfritese, hojé, infelizinente, ·emprega
dos e empregadores estão em posições anta
gónicas quanto aos seus interesses e "isso gér"a 
apenas malefícios. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Como 
V. E r' entende a função do TST nos dissídios 
coletivos? 

O 5R. V ANTUIL ABDALA -O poder 
normativo da Justiça do Trabalho foi amplia
do através do art. 114 da nova Carta Magna .. 
Mas, -logo de início, os próprios Juízes fica
ram assustados com a possível falta de limites 

desse poder. Os próprios magistrados, os mi
nistrOs disseram: "Bem; agora nós podemos 
tudo_~, __ . _ 

E logo- vi_éf~i:!r Os--advogados mais afoitas, 
advogados de sindicatos a dizerem: "Agora 
a Justiça pode tudo!" 

Não, não é assim. Nituátlmente, temos 
uma diviSãõ de poderes. Nunca o Poder Judi
ciáriO poderia usurpar aquilo que cabe, que 
é atribuído ao Poder Legislativo, mesmo que 
tenhamos um dispGsitivo na Constituiçâo, 
que cabe ao Congresso N acioital zelar pela 
sua atribuição, diante do poder normativo 
de outros órgãos. · 

- Eõtãõ; o ·poder nor"mativo da Justiça dO 
Trabalho está limitado, além daquela limita~ 
ção cóntida no art._ 114, que são as conven" 
ções e aoo:tâo.s, e na própria lei, pelo artigo 
e_m_r_az_á_o_d__o qual existe o poder normativo 
que é criar uma lei para uma situação espe
cífica e cOncreta de uma determinada classe · 
de trabalhadores. 
Parece~me que, af reside um ponto mais 

idealizado .do poder normativo que é criar 
uma norma para uma situação específica e . 
particuralizid1"J., para um'! determinada cate_~ 
goria, porque, num País continental como , 
o noss9, é_I}Il:tU:ral que nÇJrmas que se aplicam 
em São paulo não podem ser aplicadas a tnt~ -. 
balhadores do Amazonas, de Sergipe ou do 
Rio Grande do Sul - trabalhadores de uma 

_zona rural c~áVieira não podem ser, absolu
tamente, igUã:is aos trabalhadores metalú,r-. 
gicos de São Bernardo do Campo. 

Aí, Parece-me ser um grande. mérito da 
Justiça do Trabalho, quanto ao poder norma-
tivo. Mas, há limites. Naturalmente, limites 
como digo, vem logo de início: convenções. 
anteriores·ao5- acordos, aquilo que a própria 
lei dispõe de maneira impositiva: 

Agora, quando a própria lei deixa a aber
tura, aí, sim,, aparece a faculdade da Justiça 
do Trabalho normatizada .. Como, por exem- · 
pio, quando_.diz que_ o aviso prévio é de 30-
dias. . __ .. . -

A Justiça do trabalho pode estabelecer 
que para-emPregados com mais de 50 anos, 
o aviso p~~~!o_ s~r~ maior. Por exemplo,o_ 
quando ,diz. que a hora ~tra ~de,_ no mfnjmo,. _ 
50%. 

Aí, sim, a Justiça do Trabalho pode, enten~ · 
dendo circunstâncias especiais, fixar do valor 

.ntaior. 
Então, vejo esse poder normativo com essa 

circunstáricia .. Vejo-o de uma importância .
1 

enonile, inãS sem Perder de vista os seus limi~. 
tes, para não usurpar o poder que é um atri
buto específico do legisl_ativo. 

O SR.JOSAPHAT MARINHO- Permi-_ 
te~me V. Ex• um aparte? 

O SR V ANTUIL ABDALA- Pois não._~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -É sabi; -
do que há uni aCiíffiulo de processos no TST. 
Eu indago a V. E~, com a experiência que
tenho de Juiz do Trabalho, se há alguma con
tribuição a dar, para a simplificação dos julga- -
mentes no" TST e; consequentemente, o an- · 
damento inais iápido dos feitos. 

O SR. VANTUIL_ABDALA_-É_sernpre 
o tema que nos atormenta, mas teoricamente, 
atormenta.ao homem do povo no estómago. 
É duro quando a gente na condição de Magis
trado, alguém se aproxima da gente e diz: 
"Mas Dr., estou com um processo lá, há cin
co, seis __ anos, e aquilo não acaba". Eu_ me 
sinto impotente diante disso. 

Realmente, é algo que me machuca, pro
fundamente. Creio também, todos nós_ aqui, 
numa análise com o mesmo sentimen-to, se
jam os Magistrados, sejam os Srs. Congres~ 
sistas, que_ algo há de ser feito e correm-se 
linhas a sugerir novas medidas. 

__ Estou convencido de que a criação de no
vos órgãos não vai levar a nenhum lugar. 
E vimos, através dOs- anos, que não adiantou 
a criação de novos órgãos. Parece-me que 
medidas, talvez, de maneira muito simples 
poderiam dar uma eficiência muito grande. 
V. Ex~ não imaginam o número de Ação Tra
balhista que _estão no banco de espera, ques-
tão de horas _e_Xtras, é_ incríVel! -

Quando eu estava na Primeirã Instância, 
às Nezes havia 20 processos na pauta - 12 
eram de hora extra, do Banco Itaú, Bradesco. 
Todos os dias a instrução era a mesma coisa: 
exerce cargo de confiança ou não exerce car
go de confiança: trabalhava etc. Por quê? 
Há um artigo na CLT que diz que o bancário 
que ocupa cargo de confiança e recebe uma 
gratificação equiViileilte a 1L3 de seu saládo 
não tem direito a jornada de trabalho de 6 
horas. Então, o que fazem os bancos?" Bem, 
para esse eu não. preciso pagar duas horas 
extras, se lhe der uma gratificação equiva
lente a 113 de seu salário." Então, ele começa 
a designar ou a criar os cargos de confiança. 
Às vezes numa_ agênçia havia mais chefes_ do 
que chefiados porque era conveniente. Em 
vez de pagar duas horas extras, pagava ape
nas a gratificação de 1(3. 

Ooorre que o empregado sabia que não 
tinha nenhum cargO- de confiança, e depois 
ele ia em Juízo tentar receber as horas extras 
que nunca havia recebido. Como o banco 
sabe que de ce_m apenas dez vão a Juízo, 
era muito ·maiS lucrativo para ele correr o 
risco quanto a esses outros. 

Então, esse _é um exemplo. É um dos arti
gos que eu acho que poderia simplesmente 
desaparecer da CLT, ·art. 224, § 2~> da CLT) 
porque o cargo de confiança, tal como todo 
os outros, tem a jornada de 6 horas. Se traba
lhar hora extra, ganha hora extra; se não tra-
balhar, não recebe. · 

Se o banco, por acaso, quiser dar uma grati
ficação, que dê, mas pela maior responsa
bilidade do cargo, não para cobrir um acrés
cimo na jornada. V. Ex~ não imaginam o 
númerO de açõeS_q Ue essa simples providên-
cia iria evitar. -

Houve uma época em que o empregado 
despedido sem justa causa precisava ter os 
seus direitos homologados, desde que tivesse 
trabalhado pelo menos três meses. Depois 
de alguns anos, isto subiu para um ano. Ora, 
não vi por que subÍt para um ano! Nós vemos, 
hoje, que sempre a alegação de um empre-



2JJ70 Terça-feira 7 DIÁRIO !)O CONCJRI'SSO NAC'lON.'\1. (S<·ç3o !I) Maio de 1.991 

O SR. CID SABÓIA CARVALHO- Sr. 
Presidente, peça a palavra. 

Muito obiigado 

O SR. PRESIDENTE (MAURÍCIO 
CORRtA)- Concedo a palavra ao nobre. 

Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

gador para um empregado se demitir é quan
do este tem menos de um ano; nunca o em· 
pregador vai a Juízo e diz que.~ emprega~o 
com mais de um ano se demitiU, por que? 
Por que a demissão com ?tais de um . an? 
tem que ser homologada. La, perante o smdt
cato, ou perante a D_~T, o õr~~o compet:nt~ 
pergunta: "0 Senhor. o demtttu? Ele vat ~~- 0 "SR, CID SABÔ!A DE CÁRVALHO 
zer: Não. Então, o emprega~or • sab_~go dis- _ Sr. Presidente, é da maior importância 
so, já não Símula a d6inissão. Entã?, não essa sabatina que estamos fazendo. Gostaria 
vejo porque nãó vol~armo~ àquele _srstema de fazer algUmas Indagações ao indicado para 
anterior, em que é obngatóna ~homologação lt go a Justt" ca do Trabalho 

d d essea ocar __ n _ " . 
do recibo de quitação de to 0 .el,llprega 0 GOstaria de saber, inicialmente, o pensa-
que tem o contrato rescíndid?_com pelo me- menta de s. Ei' sOOre uri:t Códigode_process_o 
nos três meses de casa, é, aliaS, o c_hamado b . · 

- parã-_O Direito Ti-a a!hista. período de experiência. Isto me parece que 
iria, também, já afastar um grande número O-SR. VANTUILABDALA -Nobre Se-
de causas. ____ ,_ _ , nadar Cid Sabóia de Carvalho, há uma preo-

Outro tormento é o chamad_o _c9_g_trato de·-. cupação muito grande sobre esse assunto. Por 
experiência. Dá margem-? _f~;mde:s_ que não um lado, estão ultrapassadas muitas normas 
se imagina. Há certas _árças, por exemplo, do Processo do Trabalho, mormente porque, 
da construção civil ou do trabalho tempo- como sabemos, não temos um código do pro
rário, que é_ algo horroroso. ,Nunca o traba- cesso do trabalho, mas alguns artigos na CLT 
Ihador chega a gozar féria~ .dJ.ll:ante 15, 20 que dispõem sobre o pt6CCdimento, apli~a~
anos, porque ele nunca chega a trabalhar um do-se, no mais _o Código de Processo Cm~. 
ano em uma empresa. Então, o que ocorre? Então há, assim,-uma vontade, desde há mm
A empresa celebra o contratoAe experi~ncia tos anos, por parte dos juízes, no sentido 
simplesmente porque lhe é mars convemente de que tivéssemos Uni -c6digo do processo 
mais barato, e depois de dois o.u tr_ês meses do trabalho. 
rescinde o contrato, cele.bra _outro contrato Agora, por dutro lado, há um temor m~ito 
de experiência com outrO étc-; Precisaria, tal- garante de que a codificação vá formalizar 
vez mai.or rigor quanto à normatização. Não um processo que tem como _?ase a simpli
é q~e eu não ache válido a experiênc~~. acht?. cidade e a celeridade. Vinios que, embora 
A empresa deve ter o direitopt; p.perimen~ar inici3iinente os Processualistas majs tradicio
o empregado, mas se limitar às t,i{Cl,.tnstânc!as nais tivessem feito críticas severas a algumas 
específicas e dotar esse contrato de certas nonn1tçdo processo do trabalho, que existiam 
formalidades que evitassem a fraude. na CLT. eles acabaram, através dos anos, 

Ora não há nenhum contrato de experiên- por, eles próprios. abeberando-se nas. fon_tes 
cia co~ relação a com c_ertas- atividades para do Processo do Trabalho para adorar msutu
as quais não se exige nenhuma especializ_a- tos que eram próprio-s do Processo do :rrab~
ção. COIIfO• P,Or exemplo,~~ ya_rr .... edo~. Nao lho, quais sejam, por _exemplo, o pnncíp1o 
se vai admitir um contrato de expenênc1a com da conciliação, hoje _obrigatória na grande 
alguém que_ vai simplesmeD:te varrer u~a s~- maioria dos processos no cível; a s-implicidade 
la. No -entanto, os contratoS de expenêncta quanto à citaçáõ;-o-poaer inquisitOfio do juiz. 
ocorrem geralmente com esse pessoal, o tra- Então, a CLT, que é uma norma de 1943, 
balhador de obra, o peão, sem-nerlliuma qua- resiste bravamente ao Jempo, e em alguns 
lificaçd.Õ, cujo serViço é simplesmente levar casos-- ainda serve de modelo. De maneira 
o tijolo daqui para ali. • · ' que se deve ter muito cuidado. 

Então, este também é um dos artigos. As- Temo que o código de processo do trabalho 
sim eu poderia citar vou não quero me alon- seja íéito por um processualista. Talvez, se 
gar, mas entusiasmando uns tantos outros. . ele fosse feito por advogados não por proces-

Só para encerrar, nós poderíamos, na ~r~- suaHstas, fosse muito mais f~liz. Temos uma 
meira Instância, ao invés de termos a partrct- expressão para algo que tememos muito: a 
pação do vogal como um juiz, julgando igual- "processite", que é um mal que acontece que 
mente como um juiz, inclusive matéria jurídi- tem .uma tendência de supervalorizar a sua 
ca, ele poderia atuar numa fase inicial, sim- espetialidade. Então, ele quer quase q~e 
plesmente da conciliação, não c01_3;o ?m com- - criar_ uma dificuldade para que a sua maténa 
ponente da junta, mas numa reun'Iao mformal seja a mais admirada, aprofundada. Isso ter
entre um representante do empregado, um na a questão extremamente perigosa, quando 
representante do empregadorpara discutir a vemos, no mundo atual, principalmente na 
solução. Aí, se não houvesse acor~o! a qu~s- Europa, que a grande preocupação dos pro
tão seria levada a Juízo, porque o JUIZ, hoJe, cessu~listas, hoje, é pela efetivação do pro
perde muito tempo colocando o processo em cesso_,_ e .não mais simplesmente como uma 
pauta, colocando o pessoal audiência e tal, matéria teórica. 
para simplesmente faz~r acordos que, na Então, vejo com preocupação essa questão 
maioria das vezes, já foram f~i~qs antes. Eles de um r;:_ódigo do proces-so do Trabalho. 
querem apenas ter o aval da~~stiça, o ~rim-
boda própria Justiça. .. _, . , . 

Então se isso fosse feito numa etapa mre1al 
talvez p~desse nos ajudar muito. 

OSR. CID SAsÓIA DE CARVALHO 
·.:...__ A Pergunta foi feita _a V. Ex• exatamente 
nesse. sentido, porque o Brasil, hoje, experi-

menta nas universidades -inclusive V. Ex• 
é professor universitário, como ve~o aqui no 
seu currículo - uma supervalonzaçao do 
Processo Penal e do Processo Civil, j~ consi-. 
derados como disciplinas autônomas, de há_ 
muito, e hoje avaliadas sob um critério de 
experimento científico, como fôs~em.uma das 
ciências jurídicas; e, nos tribunais, encontra_;. 
mos um comportamento mais ou menos as
sim: a regra processual sempre se superpõe 
ao mérito. suplantar as razões, os méritos, 
enfim, os simulares. Em compo_rtamento 
mais ou menos assim, a regra processual se_m_
pre se superpõe ao mérito. Particularmente, 
receio que na Justiça do Trabalho, onde o 
aspecto social deve s.er predominante, ve~a 
o tecnicismo processual a suplan~ar as raz;o.es, 
os méritos, enfim, a prestação de justiç~ às 
partes que se socorrem do Poder Judiciário. 
Louvo V. Ex• pela resposta que me deu. 

Mas, v. Ex1 falou sobre essa questão do 
juiz leigo, aquele que_não é de carreira: O 
Judiciário tem seus erros -V. E~ _d_eve co~ 
nhecer muitos deles, seja na pa:rte comercial, 
na parte cível, na parte penal ou na parte 
trabalhis-ta. Pergunto, se sua experiência indi
ca errds judiciários advindos d_a C'?JD.P?sição 
nos tribunais, na insistência dos tribunais enr 
suas- composições, de juízes que não são ne
cessariamente doutos em Direito. 

O SR. VANTUIL ABDALA- Erros_ ju
diciários, propriamente, não posso afirm~r '. 
nobre Senador_ Tenho uma preocupaçad 
muito g:i-ande. TenhO qu~:~:se que ~tltra:nhado . 
em mim o Poder Judiciário, a I ustiça, a ma
gistratura. Tenho uma grande preOtup-aÇ_ãb; · · 
porque, às vezes, vejo-me com um pouco de 
parti pris em relação à representação de clas
se, aos juízes leigos. Fico com medo de estar 
examinando o assunto pelo ângulo de alguém 
que teve a dificuldade ~-~· s.e_ s~~eter a u~ 
concurso, fazer um ocurso JUrfdxco etc,,_ e. _de
poiS,-Um julgador lC-i_go~ j_ulgando tal qual ~~-. 
guém que domina o JUndico. Mas,~~enh.o _v~s~ 
to, em muitos momentos, que é válida a c~~-.·.-· 
tribuição do juiz leigo em relação à Ju~t}~~ 
do Trabalho. Mas não há dúvida, e:l~ podepa 
ser a:PEiifeiçoada: -· -- - _· _ _ 

Se ·a -cõótribU.iÇão, "priineira, é n'<) sentido 
da experiência, porque não se estabelecer
mos em proporção a re_presentação de class:. 
Então se hipoteticamente, temos em Sao 
Paulo '70% de trabalhadores metalúrgicos, 
70% dos representantes_ cJa:ssistas deveri,am 
ser dos metalúrgicos. E .. aquelas aç!)e~_ q_uy 
dissessem respeíto aos ffietalúrgicos ~everia'?_ 
correr nas juntas ond~ _:o~ _cl~is~~s_ ~os~~~ _ . 
metalúrgicos. Aí, siin, efe~ poderram .. tra~er. _, 
ao Juiz a experiência, (ática exp_enên~Ia. 
Mas nomea-se um classista que e alfru.ate 
ou ~úsico para julgar uma ação relativ~~e~-
te a um metalúrgico. Então, a sua expené~cra 
de vida a sua experiência fática, rt;Ia~rva
mente à matéria- em litígio· nãao vai ajudar 
em nada. Então, eles poderiam dar uma 
maior contribui_ção da. maneira comp 4is~~: 
fazer pfé-judicial, onde haveria uma tentativa 
de concíliaçâo, antes d~ _que houvesse_ a_ab~r-,~. 
-tur~·do procedimento judicial. E é_muitó inte-
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ressante a participação dos tribunais, nos dis
sídios, que são coletivos. Aí, é muito interes
sante porque a matéria jurídica é muito me
nor. Mas no que se trata à matéria jurídica, 
a importância já decai. Já não há, essa impor
tância. Então, embora seja válido há formas 
e há possibilidade de que seja aperfeiçoada. 

Agora, no que concerne a erros, enfim, 
de julgamento, não posso dizer, mesmo por· 
que os julgamentos são sempre feitos em ór
gãos que são cotegiados, em que há partici
pação de togados que votam juntos. Então, 
se houvesse erro não seriam simplesmente 
em função do classista, mas, também, em 
conjunto com togados. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corréa) 
- Mais alguma pergunta, Senador Cid Sa
bóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Só uma pergunta rápida. 

O que pensa V. Ex• da estabilidade? Na 
verdade, o trabalhador é um desprotegido 
do Direito brasileiro, porque as despedidas 
imotivadas, as despedidas injustas, não têm 
o entendimento legal. 

O que pensa V. Ex' dá institutO da estabi
lidade do Direito Trabalhista brasileiro, se 
é que ele existe, princípitlmente, depois do 
advento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, que tirou até a pouca ilusão que 
existia dos mais de dez anos que levavam 
a indenização em dobro? Qual o pensamento 
de V. Ex~ sobre a estabilidade, despedida 
imotivada, despedida injusta etc., nessa te~ 
mática? 

O SR. VANTUIL ABDÀLA - V. Ex·•s ~ 
sabem os argumentos que foram usados atra
vés de anos para se acabar com a estabilidade. 
Nunca me convenceram esses ·argumentos. 
QuaiS eram esses argumentos? Que o empre
gado_, ao atingir 10 anos, se acomodava. Ora, 
mas sempre foi permitida a despedida por 
justa causa do empregado estável. Se ele não 
trabalhass.e, ele poderia ser despedido. Não 
adiantava haver estabilidade porque h a via 
fraude. Quando o empregado estava atingiil-
do os nove anos, o empregador ·o despedia'. 
Mas isso não ntliifica o institUto em si. Fraude 
à lei sempre haverá, tanto é que, pois, pa<;sou 
a haver até a indenização em dobro pela des
pedida obstativa à estabilidade. 

Na realidade, nunca vi argumentos fortes 
que não aqueles exclusivos de interesses eco
nómicos. Naturalmente é sabido que havia 
interesse da classe empresarial, principal
mente de multinacionais, para que não hou
vesse a garantia de emprego no País. O Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, não há 
como negar, foi criado com esse evidente in
tuito e, de fato, veio acabar - embora não 
juridicamente -com a estãbilidade, porque 
o trabalhador era demitido, senão optasse 
pelo Fundo de Garantia. Essa era uma condi
ção sine qua non, tanto que temos, hoje, ape
nas 5% de empregados estáveis, alguns em 
zona rural e uma ou outra exceção na zona 
urbana. de trabalhador antigo. 

Então, antes mesmo da nova Carta Magna, 
a estabilidade já havia praticamente acabado. 
O que veio dizer a Carta Mil.gna? Toda a 
doutrina_eruendeu que ela não deu abertura 
para se instituir a estabilidade; deu abertura 
apenas para se instituir uma indenização, 
quando disse ser garantida a indenização. Se 
há indenização é porque é possível a rescisão. 
Então, não estaria garantida a estabilidade. 

A doutrina mais autorizada é nesse senti
do, de que hoje nem o legislador, diante da 
Constituição, pode instituir a estabilidade._ 
Então, quar seria o caminho? Taxar-se de 
maneira tão alta a despedida realmente imoti
vada, abusiva, aquela que se desvia da finali
dade do Direito - como de maneira brilhan
te ressaltou o nobre relator -~ de modo a 
tirar-se o estímulo, fazendo com que as em
presas só despeçam os empregados nos casos 
de real motivo de natureza económica ou téc
nica. Aí, sim, haveria uma indenização me
nor.- Esse me parece ser o caminho. Há uma 
dificuldade tão grande de se_instituir a estabi
lidade no País que me parece que o caminho 
mais razoável, neste momento, é instituir-se 
uma indenizaçào de um valor tal -evidente
mente variando de acordo com o tempo de 
serviço ..,.... .que desestimulasse as despedidas 
simplesmente arbitrárias, e ela teria valor me
nor quando fosse fundada em motivo técnico 
ou em motivo económico. 

ü SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. 
Presidente, Sr. Vantuil Abdala, a Constitui
ção, no Capítulo dos Direitos Sociais, destaca 
o direito -de greve. Pergunto, como V. Ex'-
encara essa questão da greve de solidarie
dade, da greve política, e-corn_o conciliar o_ 
direito de greve com a obrig3.ção de atendi
mento a necessidades inadiáveis da coletivi
dade. __ C_Qlll_Q_conciliar_o direito de greve com 
esse atendimento, qualquer coisa como hou
ve agora no último dissídio _do pessoal da 
Petrobrás, quando o TST teve posição desta
cada sobre isso. Eu queria ouvir de V. EX" 
algo sobre esse tema. 

OSR. VANTO!LABDALA-NobreSe
nador, nós julgamos, durante muito tempo, 
as questões de greve sob o jugo da Lei n~' 
4.330 do regime de exceção. Então, quase 
que_ ficáVitnlos amarrados, com grande difi
culdade para julgarmos aquelas greves. Veio 
o Executivo e tentou uma lei de greve, que 
demonstrou ser-de grande infelicidade. Veio 
o Legislativo - e aí a prova do vigor, da 
qualidade do Poder Legislativo no País -
e fez uma lei que me pareceu das mais felizes. 
Tenho uma admiração muito grande por essa 
lei, algo muito simples, mas que atende a 
todos os aspectos, a todas as críticas que se 
possa fazer ao direito de greve. Não vejo 
incompatibilidade. Parece~me que, realmen
te, nas ativldades essenciais o direito de greve 
não é absoluto; ele vai até o momento em 
que o direito maior da coletividade está sendo 
atingido. Então, parece-me, realmente que 
as duas normas são da maior validade, tanto 

a que se refere a produtos perecíveis- ou a 
equipamentos que podem ser danificados dU
rante o período da greve, em que os empre
gados são obrigados a separar um aparte para 
que não haja esse evento. Quanto a que se 
refere, por outro lado, aos serviços inadiáveis 
da população, os empregados são obrigados 
a separar uma parte para que haja esse aten
dimento. 

Embora nós todos sejamos favoráveis a es~ 
se sagrado direito de greve, nenhum de nós 
estamos de acordo que os hospitais paralisem 
suas atividades, que não haja energia elétrica 
etc. Então, nesses casos das necessidades bá
sicas da população, estou completamente de 
acordo que haja urna equipe que conheça 
esses trabalhos mínimos. Parece-me que isso 
não prejudica o direito de greve. E o caso 
da Petrobrás, como ficaria? Se houvesse essa 
greve por mais 15, 20 ou 30 dias, embora 
houvesse 30% dOs trabalhadores -mantendo 
o serviço básico, O prejuízo da Petrobrás ia 
crescer cada vez mais porque a pressão, exa
tamente o objetivo da greve, iria ter a seqüên
cia ilormal. 

Então, não há uma incompatibilidade en
tre o direito de greve e o atendimento básico 
necessário à população. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - E 
a greve poi(tica, Sr. Ministro? 

O SR._ V ANTUIL ABDALA -Sou con
tra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - E 
a solidariedade? 

ÓSR. VANTUILABDALA-Também. 
Parece-me que está na Carta Magna que o 
Sindicato deve agir de acordo com os obje
tivos da sua categoria. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício CO!rêa) 

Concedo a palavra ao nobte Senador )osé 
Eduardo. 

O SR. JOSJ!. EDUARDO - O número 
excessivo de demissões nas empresas foi o 
advento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço que, no meu entendimento, foi 
um avanço, foi um progresso. As oscilações 
da ordem económica que o País sofre, criam 
situações adversas, ora para os empregados, 
ora para as empresas. 

No momento, quando a economia-está em 
desenvolvimento, é muito comum as empre
sas serem pressiorfadas pelos trabalhadores 
para serem demitidos, a fim de receber o 
Fundo de Garantia. Então, sofremos um pro
cesso cíclico que cria, realmente, um proble
ma grande na área Judiciária. Como V. Ex~ 
vê essa questão? V. Ex• teria alguma sugestão 
para restabelecer o equilíbrio nessas rela
ç_ões? Muitas vezes o empregado é penali
zado, outras vezes o empresário é penalizado 
por movimentos cíclicos da economia. 

O SR. VANTUIL ABDALA- Na reali
dade, nobre Senador, a solução talvez esti~ 
vesse mais no económico do que no jurídico. 
Naturalmente, quando a economia anda 
bem, essas questões todas decaem muito de 
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sua import:fincia. O Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço teve aspectos muito positi
vos. Obs_ervei que ele veio com o intuito espe
cífico de acabar com a estabilidade de ma
neira sub-reptícia, e o conseguiu. 

Esta é uma realidade: o trabalhador, mui-
tas vezes, seja premiado por necessidades, 
seja às vezes, até por ignorância ou má-fé, 
ele sai da empresa simplesmente para receber 
o Fundo de Garantia, que ele sabe que é 
dele. Como a empresa não tem nenhum pre
juízo- aquilo que está deposita-do no banco 
nunca vai voltar para o bolso dela, é do em
pregado mesmo - então, libera, ainda que 
a iniciativa da rescisão do contrato fosse do 
empregado. 

Isso sempre cria dificuldade porque essa 
rotatividade da mão-de-obra-é um malefícío. 
Uma das hipóteses, por exemplo, embora ho
je haja vedação de se levantar o Fundo de 
Garantia- qlúindo o empregado Se demite. s~
ria se ·criar um sistema que iinpeâiSSe o em
pregado levantar o Fundo de Garantia quan
do a rescisão fosse símpleSmerite-de -suei ini· 
ciativa. Seja, por exemplo, através de homo
logação de rescisão do contrato d~ _trabaJho 
na DRT, seja através de uma ano_tação na 
própria carteira de trabalho, o empregado 
nunca gosta que tenha. Concordo com V. 
Ex•, há um malefício muito grande. 

O SR. JOSÉ EDUARDO -·O grande 
número de demissões sem justa- causa é por · 
iniciativa do empregado que p-ressiona o em
pregador para ser demitido. Se_ a empresa 
não demite há o risco de sabotagem, o corpo 
mole com intenção deliberada de ser deffii
tido para receber o Fundo de Garantia. En
tão, realmente, há um conflito de interesses 
que _têm prejudicado as boas relações entre 
o trabalhador e o empregado. 

O SR. VANTUIL ABilALA- É uma 
grande verdade. Antes da existência do Fun
do de Garantia não havia esSa hipótese de 
o próprío einpregado criar con~ições para ser 
demitído, porque ele sabia qUe se fosse man
dado embora, nada iria receber. Talvez, uma 
das hipóteses, agora, de melhoramento seria 
essa: que o empregado que cometesse falta 
grave, devidamente comprovado em juízo, 
perdesse o Fundo de Gãrantia. Então, ele 
já saberia:: "não vou comc:"çarã trabalhar mal 
porque corro -o risco de ser demitido por justa 
causa e perder o Fundo de Garantia que hoje 
eu tenho, mesmo que ele não me libere". 

O SR. PRESIDENTE (MauríCio Corréa) 
-Mais alguma pergunta Senador José 
Eduardo? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Não; Sr. Pre
sidente, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corn.!a) 
- Com a palavra o nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGA"LHAE"S- Sr. 
Presidente, eu queria apenas parabenizar o 
Dr. Vantuil Abdata porque S. Ex• foi extre
mamente sincero- nas suas respostas. Posso 
até discordar do seu pensamento. Mas sendo 

mineiro de naScimento, S. Ex~ bt:!m utilizou 
a sua ffiineiriss-e polítiCa, desculp-em-me o,s 
Senadores de Minas Gerais. De modo que 
foi muito objetivo. Questões polémicas, in
clusive, foram colocadas aqui pelo Senador 
Mansueto de Lavor. Então, parabenizo o Dr. 
Vantuil Abdala pela honestidade_nas suas 
rcspostãs: -- ~ -· · ·- -·- -·--

Q 'SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
- CcincedCfa palavra ao Senador Amir Lan
do. 

O SR. AMIR LANDO-:- St. -Presidente, 
gostaria de oUvir do Dr. Vantuil Abdala a 
sua visão a r:espeito de um tema que considero 
mtiifo importante hoje.-Estàmos revolvendo 
a idéia, a restauração do estado liberal, o 
que me deixa um tanto _quanto preo_cupado, 
porque o liberalismo formal, com·o sabemos, 

- tem sido fruto de tantos males, sobret!ldO 
quando se prega essa quase ausência do Esta
do, o Estado desaparecendo. No bojo dessas 
discussões, nós temos a idéia da absolut"a -li~ 
vre-negociação, quando se supõe exatament~ 
uma certa igualdade das partes. No direitO 
do Trabalho há a idéia da intervenção do 
Estado, a intervenção da lei, sobretudo, para 
estabelecer o seu equihbrio. O~ seja, entre 
o fraco e o forte a liberdade- oprime, a lei 
liberta. Exatamente dentro dessa idéia é ln ui
to importante ()llvirmos, pelo menos a mim_, 
a sua opinião por(jue isso nos dará uma con· 
tribuição nessa fase que estamos atravessan
do de nova elaboração legislativa. 

O SR. VANTUIL ABDALA- Há hofe 
na Europa, está muito em moda o chamado 
fenômeno da flexibilização do Direitb, princi
palmente o fenómeno da flexibiliZação do Di· 
rcito do Trabalho. O que signifiCa isso? É 
exatim.ente diminui! a-rigidez das nOrmas ·do 
DireitO do Trabalho para se permitir que os 
atares da cena, os trabalhadores e emprega~ 
dores, tenham mais liberdade na: fixação das 
suas normas. Tivemos dois c_a.s_QS em nossa 
Carta Magna, que me pareceram rrtuito feli" 
zes, -de exemplo de flexibilização do Direito 
do Trabalho até o ponto de tocau naquilo 
que havia de mais sagrado, que era a irreduti
bilidade; do _salário, hoje permitido através 
de l}ma convenção. A jornada de trabalho 
de 6. horas. pode ser alongada através de uma 
çonvençáo. Es.se.s são_ todos os. fenómenos 
que denotam a flexibilização do Direito do 
Trabalho, que me parece, em princípio, algo 
absolutamente válido. O mundo evolui e sa
bemos que, infelizmente, o económico_ está 
à frentt;_de -todãs as questões.. 

Se há, de fato, um interesse para o País 
sob o aspecto económico, no sentido de que 
aquilo em determinado momento é mais ra
zoável, tendo os autores bastante autonomia 
de decisão para tanto -e creio que-os nossos 

-sindicatos a têm- pareCem---me válidas. essas 
normas que fãcultam às classes a, em dado_ 
momento, abrirem mão de seus direitos e 
aceitarem até mesmo a red_ução de salário 
ou o alongame.nto da jornada, para superação 
de uma crise temporária. 

Vejo essas normas ccim bons olhos. Creio, 
realmente, que há uma quase superação da· 
quela natureza rígida das normas do Direito 
do Trabalhq quanto_ aos princípios de iderro
gabilidade, irrenunciabilidade, Veja bem, 
nunca pelo trabalhador individualmente,pois 
ele não tem a liberdade da autonomia da von
ta~e, mas, sim, sempre através de se_u órgãos 
de classe, que esse, creio, pode ter a autono
mia da vontade para, em ~ame do interesse 
maior, que é manutenção do emprego, abrir 
mão de certos direitos. 

O- SR. PRESIDENTE (Maurício Corrê<i) 
-Com a palavra a Senadora Junia Maiise-. 
Pa"réce que V. EX·-é a última inscrita. 

A SRA. JUNIA MARISE_- Dr. Vantuil 
Abdala, penso que, neste momento, V. Ex~, 
mais- uma vez, confirma que está habilitado, 
através de sua trajetória, de sua careira pro
fisS"ioüãl, iniciada na Universidade Federal 
de Minas Gerais, passando por-cargos no Es
tado de São Paulo, como juiz do Tribunal, 
a ser -meinbfo do Tribunal Superior do_ Tra· 
balho. 

Neste momento, permiti rascunhar algu
mas_ ind_agações para lhe- fazer, mas já foram 
respondidas por V. Ex~ nas perguntas que 
lhe foram dirigidas pelos eminentes Senado- _ 
res-Jasaphat Marinho, Cid Sabóia de Carva
lho, Mansueto de Lavor, José Eduardo, Amir 
Lando e mesmo no relatório, que pontifica 
as suas qualic!<ides para o cargo que lhe é 
destinado neste momento, do nobre e conter
râneo Senador Alfredo Campos. 
~~~e Il!~rr;t~n.to, gos~aria q_ue o Dr. VanwH 

Abd~l~ ?~iJC~~Sf1 ~~~ _?,OP,V~ca~ão .numa rile~
sagerp fu'!-al, agora em que o País atravessa 
grandes dificuldades., 'neste' momento de ebu
lição em que OS nossos tfabilihadores -Se vêem
diante de dificuldades com o processo e_c_onô· 
mi~<?. sinali:Za.ndo a iecbssão e o arrocho sala
rial,, no.s nívei.S de di(iÇuld'ade da própria So
breViVéitcia dessa imeriSa classe trabalhadora 
do n~sso País, díarite das que.stões _que estão, _ 
hoje, à porta dos tribunais regionais-do traba
lho e ·agora recentemente numa inici<niva, 
talvez inédita na História deste País, do Tri
bunal SuperioT do Trabalho, particularmente 
na greve _dos petroleiros.e, também, no pró
prio Estado de_ São Paulo, na greve dos moto~ 
ristas de ônibus. Enfim, estamos diante da 
modernização, dos avanços e das conquistas 
da classe trabalhadora e çla própria sociedade 
brasileira. Qual seria a mensagem final de 
V. Ex•, que seria registrada nos Anais desta 
Comissão de Constituiçiio, Justiça e Cidada
nia _do_ Senado Federal, para o avanço, cada 
vez maior, da modernidade e do trabalho do 
tribunal superior do trabalho e dos Tribunais 
Re-gionais do Trabalho em nosso País? 

Temos, hoje, prementes em nossos_ olhos 
-e foi dito por V. Ex•, respondendo à indaM 
gação inteligente do Senador Josaphat Mari~ 
nho- processos que se acumulam no Tribu
nal Superior- do Trabalho de 4, 5, 6 e até 
10 anos, sem nephuma decisão final, concor-

. rendo, .assim, c;ada vez mais, para as difiCUl
dades inerente~_ aos trabalhadores, que bus
cani, atravéS da Justiça, a conquista _dos seus 
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direitos - c quem sabe? -o ressarcimento 
daquilo que lhes foi tir"ado em suas atividades 
de trabalho. 

Portanto, nesta mensagem final, transmito 
a V. E~ o meu cumpriniento e o meu regozijo 
pela presença com que· se __ coloca diante desta 
comissão. Certamente, V. Ex• dará Sua con
tribuição inteligente e competente no Tribu
nal Superior do Trabalho não apenas por ser 
um minefro de Muzambinho, como também 
por ter-se formado em uma das universidades 
mais importantes deste País, que é a Univer
sidade Federal de Minas Gerais, -em cUjos 
bancos estiveram valores_ jurídicos de nOSS_o 
PaíS. Desejaria, nesta-lrienSagem fiital, ouvir 
a opinião de V. Ex• 

OSR. VANTUILABúALA___::-Youdizer 
duas palavras apenas para encerrar, agrade
cendo as referências Cfiriiihosas da riobi:e Se~ 
nadara Junia Marise. Estou convicto de que, 
tal como um juiz de _futebol é tão melhor 
quanto menos aparece, a Justiça do Trabalho 
seria tão melhor quanto menos aparecesse. 
O ideal, primeiro, seria O des.envo1viin"eni0 
da negociação entre as partes, estimulando 
sempre a conciliação, õ acOrdo, a coriver
sação, regulamentando o laudo arbicial, que 
já está em Vias de ser regulainentadO; -segun
do, aquilo que eu já disse aqui: a regulamen
tação da participação nos lucros da empresa, 
ainda que da maneira mais incipiente que 
seja, como um primefro grande pasSo pã.fa 
a integração entre o ~abalhador e o ,empre:-
gador para o bein !=fa t:iaçâO. ·· 

0 'SR. PRESIDENTE. (Mauricio 'êorrêa) 
- Sou tentado a lhe fO!aiuüii uma pei:gúnta 
e gostaria da sua concisão na resposta. os
tribunais· regioilaiS, profedó.do- suas deciSões, 
sobretudo em matéria de dissfdios coletiVos, 
passaram a suportar a interveniêhCii de Uina 
liminar concedida pela Justiça do Trabalho 
na sua·alta Corte. Na-sua visão, éssé procedi
mento féii Córi:'etõ~ "àtetita· -c'ónfra o _OrdeDa-. 
mentp jurídico, é co"ns~t~cii;)~â_I, ,é I~g(t~~~? 

O SR. V ANTUIL ABDALA- A primei
ra vez em que vi, nobre Presidente, um limi
nar dar esta notícia de que o Tribunal Supe
rior, quando a lei veio a não mais permitir 
o efeito suspensivo, criou "á figura de uma 
liminar numa cautelar para sustar o efeito 
suspensivo, fiquei realmente abismado. Nós, 
homens do povo-e principalmente Os juriStas, 
sabemos que sem"pre se ·pode criar alguma 
figura, quando se quer dar algo. 

Na realidade, há Seriipre, em um jú'Jgâinen: 
to, urb. fundo que é político, de política jUdi- · 
ciária. Houve, naquele momento, uma preo
cupaç-ão muito graride com a conseqüência 
de uma decisão que, quando tudo estava con· 
gelado, dava um aumento de 160%. Aíhouye 
aquela grita, em que se disse: .. o· Plano vai 
por água abaixo!" Criou-se; en-tãO, com~umá 
dose, ·no mfnimo", de boa_ vontade, para se 
dar o efeito suspensiVo; aqUele apelo. ·Mas· 
essa não me pareCeu ter sido a vontade do 
magistrado, que é quem rePresenta a Nação, 
porque, se quisesse~ ele teria mantido o insti
tuto jurídico do efeito suspeitsivo. Se ele o 

abol~u da legislaçáo é potqu·e queria que o 
acórdão entrasse em vigor de imediato. Mas 
são esses momentos em que o Magistrado 
entra em luta com aquilo que está escrito 
na lei e com uma realidade emergente in
fluenciada pelo económico. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio Corrêa) 
-Muito bem. Acreditei, Dr. Vantuil Abdaw 
la, que, quando V. Ex• fez referência à aUsên
cia da Justiça, evidente que é uma ausência 
que_todos nós entendemos; mas não que sig
nificava a _presença do Ministro Marcelo Pi
mente!, meu amigo, Marcelo Pimentel. 

Multo obrigado. V. Ex~ pode aguardar do 
lado de lá. • 

Vamos- proceder à chamada para votação 
secreta. 

O SR. PRESfDENTE (Maurício_Corrên) 
-Vou proclamar o resultado. 

Votaram SIM 16 Srs. Senadores e NÃO 
!. 

Convido o nobre Dr. Vantuil Abdala, para 
que receba oficialmente o resultado do escru
tínio. 

V. Ex" está dispensado. Felicidades! 

OSR. MINISTRO VANTUIL ABDALA 
-Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Vamos à Ordem do Dia. 

Vamos dar preferência aos projetas cujos 
relatores estão presente.-;. 

O Senador Aureo Mello não se encontra 
presente. Passaremos a outro, a não ser que 
algum senador des_eje que se processe a subs
tituição. 

-Item 6.Trata-se do Projeto de Lei da Câ
mara dos Deputados n" 33. 

passo a palavra ao Relator,_Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente peço para retirar da pauta o Item 
6. 

O SR. PRESIDENTE (MauríCiO CorTêa) 
-O Senador Jutahy Magalhães pede para 
r~tirar da pauta o Item 6. (Pausa.) 

Não havendo manifestação em contrário, 
vamos examinar o Item 7. que trata do Proje
to de Lei da Câmara dos Deputados n" 54, 
Relator, Senador Wilson Martins, a quem 
passo a palavra. 

O SR. WILSON MA TJl\lS - (Continua
ção da leitura do parecer) 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Sr. Presidente, peço a palavra para dis
cutir. 

O SR. -PRESIDENTE (Maur(cio Corrêa} 
-V. Ex~ tem a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Sr. Presidente, estamo;; vendo aqüi qüe 
esse j>rójCto de lei visa esclarecer dúvidas que 
poderiam existir sobre o interdito proibitt'irio. 
Ao invés de dizer o possuidor direto ou indi
reto; diz apenas o possuidor. Ora, sabemos 
que a posse é exatamente-um reflexo da pro-

priedade. é um direito consei.JÜCnte de um 
maior. que é a propriedade. 

O possuidor indircto ê aquele que !em u 
posse concedida pelo proprietário, como no 
caso dos aluguéis. no caso de qualquer con· 
trato. Vamos dizer. em que se ceda o bem 
para a exploração temporária, há a posse in
direta. 

A expressão ··possuidor direto" ou "pos
suidor indireto" é cxatamente pnra deixnr 
bem claro que aquele que tem n posse conce
dida. não pelo direito de propriedade, mm; 
pelo próprio proprietário, que tem o direito 
de propriedade; ele também poderá se utili
zar do interdito proibitório. 

A retirada dessa e~pecificaçfto pode tornar 
o interdito proibitório como um instrumento 
exclusivo do proprietário c tirar do locatórin, 
por exemplo. a utilização dessa ação. 

Também é comum o interdito proibitório 
ser utilizado em algumas ocasiôes como de:fe
sa da coletividade. Por exemplo, quando o 
bem é público, _alguém vai construir numa 
praça pública, invade uma praça pública. o 
instrumento de que se tem válido m. prejudi
cados tem sido o interdito proihitório. 

OUtro exemplo, estamos numa cidade cm 
construção, numa ctdade praiana c. de repen
te, aparece_ alguém que invade um terreno 
que é de utilização pública. Então, pressu· 
põe-se que todos têm a posse. porque é um 
bem público, de utilização pública. O instru
mento utilizado_ tem sido o interdito proibi
tório nessa hipótese. 

Por isso, se tirarmos essa express_ão, pelo 
vazio, vamos restringir o interdito proibitório 
à utilização do proprietário, sem respeitar· 
mos aquele que tem a posse concedida pelo 
próprio proprietário. 

Sr. Presidente. há ainda os cm;os de posse, 
e quem, estiver "usucapindo". que não tem 
o direito de propriedade, mas tem ury-ta posse 
na espera da consumação da prescrição a'qui
sitiva. Alguém que tem a posse por alguma 
razão que não seja exatamcnte O dire-íto"- de 
proptiedade. Por isso, quando se diz "posse 
dlreta" significa que a ação deve atender ao 
proprietário, e ·•posse indireta" significa que 
a ação deve atender a todos c quaisquer casos 
de posse. 

O mais""dymocçát_ico é exati:lmente como 
está no Código de Processo GYil ... apesar de 
ter sido concePid9 Ç:m um momento fascista 
da Nação, e por um cidadão que não tinha 
muitas inspiraç<)es democrálicas. que foi o 
ex-Ministro Alfredo Buzaid. Pür isso, cu vou 
encaminhar contra a aprovação desse proje
to. Estou discutindo exatamentc contra a 
aprovação do projeto. 

-O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Com a palavra o Sr. É leio Álvares, para 
discutir. - - -

O SR. ÉlêlO ÁLVARES - Sr: Presi
ôente, é eviàente que o pareCer do nobre 
Senador Wilson Martin:'., tecnicame-nte esta
ria perfeito, porque está de forma abrangen
te. Mas o cuidado demonstrado pelo nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, na posse 
direta e indireta, é interessante, porque evita 
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qualquer discu!.são pnrnle!a. A interprcwçüo 
do julgador, quem-sabe ~c: em razão da Iih<.'W· 
!idade. pode tlar uma visão que questione 
ou atê procrastine o processo ·cm: cima exnta
mentc Jc'l\sa indefinição. Eu acompanharia 
a favor d~l Senador Wibon Martin~. não obs
tante ter uma subsiRência total em termos 
técnicos. Realmf..'ntt..'. o termo possuidor mio 
h:.i o que questionar; direto ou indireto ele 
é o possuidor. Ma:-~ para darear o texto legal 
e evitar qualquer dúvida par;1 que mmmhã 
possa pmcrastin<lr o processo da interpreta
ção do próprio julgador, cu me filio, ent:.io. 
a interprctaç::io do nobre Senador Citl Sabôia 
de Carvalho. acompanhando-o na posição di
vergente. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corn~a) 
-Como presidente 15 dcsagrad•ívcl dar essa 
opinião, mas posso exercer esse direito, pdo 
menos na pane de dbcussão, Parece-me que 
o Senador Cid Sabdia de Carvalho está exngc· 
rando nessa preocupaç:io com relação aclare
za da definição do pn!>lsuidor direto ou indire· 
to, Todos nós sahcmos que _essa é uma batu· 
lha que foi tr~lVada, como se diz na gíria, 
no escuro entre H ares Kelson. De Guy, Acho 
que h.:loutros, os quais não me lembro, Savig
ny c De Guy. Es::.<.~ é a grandt! discu::.sào que 
prevaleceu no Diretn brasileiro trazida a tese 
por Clovb Bevilacqua <.lo pensamento <..lc 
Hans Kdsen, segundo o qual o possuidor in· 
direto tem uma delegação. digamos. fictu de 
que o proprietário lhe permite o uso daquela 
sua prerrogativa. para salvar a posse. Parece. 
portanto. que a preocupação do Senador Wil
son Martim, é correta. Niio h<i necessidade 
da manutenção da expressão direta ou indire
ra. Esse é o pensamento dessa luta _que exis
tiu, quer dizer, é uma superfluidade a cxistt!n· 
cia des:->a definição adjctivada com relação 
ao conceito de propriedad~.:. 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO 
Com licença para um aparte? Quando V. Ex• 
falou eu pensei que iria chegar à teoria ego ló
gica do Direito. Falando cm Hans Kelsen, 
falando de Savigny e Q_~ Gl_ly_, temos que 
chegar a uma escola argentina que foi muito 
defendida por Carlos Wosk, que é a teoria 
egológica do Direito. Há um egQ _em tudo 
que se re~olve no DireitO. Eritão, nessa ques· 
tão aqui é exatamente isso .. Como ficaria 
aquele que está usucapindo há IR anos e está 
esperando completar o prazo de 20 para o 
usucapir e está de posse'! Ele é o possuidor. 
Então ele e!-.tá com essa posse e de repente 
alguém val turbá-la e ele se defenderá sob 
que título? Estão dizendo que ele tinha po~se, 
mas essa posse dele é toda subjetiva, não 
tem nada materializada. só é materializada 
a posse quando o início da posse é um re· 
gistro. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Só para acompanhar o seu raciocínio, por· 
que é uma tese interessante, no caso do usu· 
capião, se alguém postula contra aquele que 
está na posse é porque, na verdade, o que 
está na posse poderá ter o direito. Não se 
aplica. 

O SR, ÉLCIO ÁLVARES- Eu poderia, 
co-mo advogado, argumentar que o que está 
usucapindo. por não ter direito formado, tem 
uma posse que é. na verdade. uma violência. 
Por is~o. não pode haver uma ação. Ele não 
teria direito a ação. porque o direito só pre· 
serva os atos de h::galidadc. exceto após os 
prazos prescritivos. Aí é que é o grande pro
blema, porque a situação de quem está usuca· 
pindo é absolutamente ilícita. até se tornar 
lícito pela f::~lta de ação do proprietário. En
tão, ele tem que ter a posse. Mas, vamos 
supor, vem um sujeito que é usucapir, por 
cima do meu direi_to de estar usucapindo. Que 
recurso iu tenho? Só teria o interdito proibi
tório, inclusive por causa das Jiminares. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES- Apenas um 
aparte. O nobre Senador Antonio M::~riz I em· 
brou um ponto importante. Eu encaro mio 
com os olhos de jurista, mas com a vivência 
do advogado permanente do fórum. No mo~ 
mento em que estamos.r:etirando a expressão 
iridireto ou direto. vai suscitar um ponto de 
debate. Se __ elcs retiraram é porque não com· 
pcte ao indíreto, o direito de ter ... 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO 
-Pronto, exatamente. Se eu estou tirando 
a referencia a expressão indireta é porque 
nâo quero ã·posse indireta. 

O SR. :ÉLCIO ÁLVARES-Exatamente. 
Então eu vejo, sem qualquer debate de tese. 
Isso é um debate. conforme falou o nobre 
Presidente, que se- estenderia aqui por um 
dia inteiro. Eu apenas estou preocupado com 
a interpretação do texto, porque é um dispo
sitivo dos mais usados. Quem- é advogado 
sabe disso. porque o Direit:O Processório está 
profundamente arrimado nesse. dispositivo. 
Ao ser retirado, conforme muito bem lem
brou aqui o Senador Antonio Mariz, ele iria 
dar ensejo a uma interpretação: "Bem, se 
tirar o indireto só pode o direto". 

Então. cu prefiro. com todo o respeito, 
nobre Senador Wilson Martins e, também, 
à pre-sidência me filiar ao ponto de vista do 
nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho. 

O SR. AMIR LANDO -Nobre Presi· 
dente. lembro-me de uma passagem de Vilar 
quando ele ~e referia que o capítulo da posse 
é dos mais obscuro~. na qual tem naufragado 
jurista de escol. Nós temos que entender a 
questão da posse como um fenômeno jurídico 
muito importante: o fato ao qual, no Direito 
lhe dá conseqUência jurfdica. Em outras pala
vras. Pontes de Miranda afirma, "posse é fato 
puro" ao qual o Direito lhe outorga conse· 
qüências. E a grande discussão entre Savigny 
e ele, e a Teoria" Subjetiva de Savigny, a idéia 
de corpus e o animus e a teoria de Founíer. 
quando enteride que o c_orpus, quer dizer, 
essa manifestação de fato, já está embutida 

- à vontade, não é necessário a idéia clara do 
animus em separado. Na realidade, é o mes
mo fenomêno, só que se vê do ponto de vista 
objetivo. O nosso Có_digo. em realidade, ado
teu a teoria objetiva, mas existe alguns ingre· 
diente aí da Teoria Subjetiva que tem contur· 

bado. exatamente, tem uma pn:tem.ão. Indu· 
sive, a definição da posse é uma longa indaga· 
ção jurídicu muiw importantt'. A posse tem 
uma precedência jurfdica e uma precedência 
hi::.tórica. A po~:;c é esse poder de fato. al
guém que _ou com a sua pre~nça ou com 
seu poder manifc~ta exatamentc sobre uma 
coisa. de forma a afa!.tar os demais da po~"e. 
ou seja, desse poder de ft~tO que se exerce 
sobre algo. Eu que estudei o Código de Pm
ce~so Civil c tenho trabalhado constanteme-n
te. ~empre me rebelei. O Código tenta eMa
belccer uma Teoria da Po~sc que C mais con· 
dizente do que um conceito juridico, com 
o que se pm;~<-~ entender delt~. E~sa idéia de 
que ela seja uma projeç:\o dq propriedade 
não é verdade. 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO 
-É, Em certos fatos_ é. 

O SR. AMIR LANDO- Mas da é funda· 
mental, ma!. não quer dizer que a posse deva 
ser uma seiva da propriedade. Pelo .;.;nntrário. 
a posse existe sem propriedade. 

Quantos aos interditos, evidentemente 
que existe aqui o proibitório; existe a !Tianu~ 
tenção, a rcintegraÇflo de po~!.ücs, que são 
a~ três hipóteses. Agora, nesta hipótese. cu 
prefiro. pela minha conccpçán jurídica, de 
que o possuidor - c a doutrina já tem defi
nido quem é o possuidor - se o direto ou 
indireto. E. evidentemente. aí _n.:io vamos já 
entrar em conceito. Por isso tem o prohlema 
com a justa posl'e, o ju!'tto possuidor. Por 
isso é. que eu digo: o Código Civil, no _Art. 
524, quando define posse. ele adota um con
ceito: ao invés de definir um fato define o 
possuidor, Quer dizer, já aí é que começa 
o nosso Código a ter- vamo~ dizer, assim 
-uma origem assim htbrida, porque eu não 
conheço toda a história ma::., no entender de 
Clovis, a teoria seria objetiva. Mas, no prO· 
prio. ele integra no Capítulo da Posse. 

O SR. Clb SABÓJA DE ~CARVALHO 
-O novo sentimento brasileiro sobre posse 
e SObre ·csporiSabilidade if absolutamente ht
brido. 

O SR. AMIR LANDO -.Mas eu acho 
que isso tem que ser eliminado nesse próximo 
Código Civil. De modo sem entrar nis::.o. bá 
uma longa discussão- cito, aqui. Pontes de 
Miranda, com todo o respeito é um capítulo, 
realmente, ainda obscuro. 

Então. eu não tinha lido esta matéria mas. 
na minha concepção sempre tentei construir 
na Teoria da Posse. na posição Judicial da~ 
minhas secções - porque trahalhei muito 
nessa área- é exatamentc de pensar na pos
se em si. E, preferia dizer aqui que- quer 
dizer - a ideia ou o possuidor que tenha 
s!~<>. mOiesta~o na posse. _Não é preciso que 
se diga direto ou indireto, porque aí é que 
se encontram os abusos. nós vamos ter, cm 
certas circunstâncias, __ uma hipót-ese em qtie 
pode culminar a verdadeira inteção dos -
na sua origem hi::.tórica, no Direito Rornano. 
exatamente, era o possuidor e não se pensava 
na propriedade. Era o possuidor. E, exata
mente poderá ocorrer: eu sou o possuidor 
de fato,_ eu estou na posse da coisa, Eu estou 
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com meu poder manifesto sobre um deterrni· 
nad(l ohjl•tn. Evit.kntemcntc :>cria um móvel, 
um carro ou uma casa. Ma:.. existe. pode 
ser o locatário. pode ser o proprietário que 
invista contra mim. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
- A posse pode :-e r ilícita. Ê um caminho 
perigoso. 

0 -SR. AMI R LANDO- A posse é i-sMl 
que se d:í aos intt·rJitos. Evilh:nt~o·nwntc. n 
contestado detém. com outros prnct.::dimcn
tos. para a dcfc:-;a dos seu:. direitos. O qm:: 
n~lo se pode C: C).:atamcnte is!'.o; quando se 
quer ddcmk·r a Tcori;t da Posse, a p<)~Sc 
n{l scntid(l históríco, 1111 scntid(l da teoria pura 
da posse. cvidentl.!mcnt~.-· que mio é o proprk·
tário que i.'Ícr a t.:>;l.'rccr esse tlircito ... 

Depois de ano/Uia, v1.:ja bem. evident~
ment~ que esta pn-;-,ç t;.•[a ~t) pmk ~l.!r exercida, 
esse direito úcpois t.k ano/úia. Ent:1n. aqui. 
nest..:: ca~o. 0 ~vkk·nt.: que el~ pode lançar 
m:1n dos interditil~ parit essa defesa. -E. af. 
vem uma quest~io, quando assim o proprie
t:írio poúc. cm qualquer adcndo, entrar como 
interdito l.!llntra o lcgítimó possuidor. Porque
a po:..se nasce de qualquer ato. um ato Ilícito, 
mio importa. Mas, depois de uno/dia es~.a pos
se se kgitima. O tempo retira dela todas us 
impurczns etc .. a violência, tudo isso depois 
de ano/dia ci.!S~- Esses vicios são limpadns. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES - Perfeito. 
Apenas eu quero fazer uma colocitçãn. Há 
pnuco dizi:1 ú Senadora Júnia Marise que te
nhn ficado muitn <ltcnto :1os seus pronuncia
mento~ c quero declarar, agora, publicamen
te. V. Ex" tem me surpreendido. pela idade 
-sei que é advogado militante em Rondônia 
- pcln conlwdmcntn jurídico, que é n:spci-
tado. Toda vez que V. Ex·· falu a respeito 
de um tema jurídico. tenho o cuidado de cx<J
minar que V. Ex-'. realmente. _é_um estudiosO 
d~t ma.t0ri<.l. toda da rebcionaúa com o Direi· 
to. E, ne...;,te momento, l.!vi(kntr:me:nte, em 
que vem b. colaç:io es.o;e dl.!b:1te, estou me si
tuando- eu mo V. Ex·' também o C- como 
um advogado. E, nesse dirl.!ito possessório, 
que é um direito quase que incorrsulte, é um 
direito que a genta na preliminar c o interdito 
proibit<írin é um rito muito e::..pecial. porque 
exatarnentc u pns~e. Então eu acho, com tod(l. 
respeito, falei há pouco o parecer do nobre 
Senador Wilson Martins é perfeito. é corretís
simo, tecnicamente, adotaúas tt>das a::, csco· 
las. Porém com os olhos nunca houvesse fal<-1· 
do, os olhos do advogadt~- que está ac{lstu
mado a ver aç5o possessória mudar da priníCi
ra para a segunda e ser reformado no Supre
mo Tribunal, é muito difícil o processo pos
sessório. Todos sabemos disso. 

O esclarecimento do possuidor direto ou 
indircto e, volto a repetir aqui a observação 
do nobre Senador Antônio Mariz; eu, como 
advogado, confrontando os dois textos, diria 
no momento em que tirou a expressão "di re
ta" Ou """indireta'', evidentemente que o legis
lador quis consagrar a posse ... Aí daria mar
gem a uma discussão imensa. 

S~ fosse, exatamcntc. un1<1 expressão que 
ofendesse O- disp<1Sitivo legal d:.J posse. ela 
não ofl.!ndc. Se ela ttl'rescenta. ela eludda, 
clareia. coloca luzes em cima desse dispo~i
üvo. Data venia ucho. realmente. c presto 
u maior homenagem ao Senador Wilson Mar
tins. acho que a questão d<J posse. e como 
bem falou o nobn: Senador Amir Lando. de· 
veríamos dbcutir o dia inteiro, porque esse 
é um c!t1~ pontos mais controvt;!rtidos, ma~ 
prefiro ficar. porque acho que o dispositivo 
legal que clareia. que ilumina como esse dis
posiüvo não irá permitir mais uma chicanã 
ou uma colocaçúo. amanhã, que possa pros
perar uma a-~ão, interpretando se é pnssuidor 
díreto ou indireto. e entendendo que o pos
suidor indireto mio teria direito de maneira 
nenhuma ao interdito proihitório. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-E tem um detalhe, também, porque o Có
digo Civil quando ele diz "posse díreta ou 
indireta"_é porque está limitando quem tem 
a ação. Porque a posse n<io é apenas n direta 
e indireta, não! A posse que é di reta e indircta 
é a posse lícita nos limite;::. do Direito. Quando 
ele_ diz: ··seja o possuidor direto ou ind\rcto" 
ele diz: .. 0 interdito proibit6río só poderá 
ser exercido por quem tem a legitimidade". 

O SR. ÉLCIO ÁLV AR.tS- Exatãm-ente. 
A legitimidade é fundamental. 

O-sR. CID SABÓ!A DE CARVALHO 
- Se tiro isso que parece ampliar, isso na 
verdade é um elemento redutor. Ele limita 
o interdito proibitório ii absoluta legalidade 
da ação. Para evitar que alguém pratique a 
violência e, depois. alt!m de praticar a violêri
ci~ -~nda se socorra do interdito proibitório. 

A posse-não é apenas a direta e a indireta. 
A posse dirCta é ·aquela que é um reflexo 
perfeitamente condicionado ao- direito de 
propríe~~de. _A posse indireta é aquela que 
antecede o direito de propriedade. como é 
o coso do usu.capião, que ela irá gerar o direi
to de prõp-riedade. A posse de quem a tenha 
sem nenhum título, nunca posso dizer que 
ela é direta. Isso é um longo debate do Direi
to. Posso ~izer, uma pala_vra a mais uma pala
vra a menos não irá importar. Importa o fato. 
Vamos tirar a classificação da posse. 

Imàgiriem Aue- o usucapi<io é a posse que 
~irá levar à propriedade, ao inverso da oportu

nidade em que a propriedade é que leva à 
posse. Se adquiro um bem e pago por ele, 
passo a ter o direito de posse imediatamente. 
Posso ter uma posse que vá levar-me à pro
priedade. Nos casos da prescrição aquisitiva. 
Mas isso é uma expectativa de direito. Ê uma 
situação mais ou menos vista, porque ela será 
interronlpida no momento cm que o proprie
tário se manifestar. Ele pode interromper a 
minha posse pelos recursos do próprio Pro
cesso CiviL 

Mas é importante salientar que se tirarmos 
a explicaç<'lo "posse-direta ou indireta",libe
ramos toda e qualquer posse para ser prole· 
gida pelo interdito proibitório, como -quer o 
autor do projeto. Mas na hermenêutica do 
Djr_eíto esSe--projeto está limitando a posse 

dirt'ta. Porque se interpreto o Código Cl)tnO 

ele era, ele dizia: pos~c direra ou indireta. 
Amanh<i ele tira. passa-se a ter o juízo natural 
de que se retirou foi para limitar, mio para 
ampliar. Nunca se suprime o "para ampliar". 
Sempre se sumprime para limitar. Então. a 
posse passa a ser o strictu sensu. Diz a hcrmc-· 
nêutic<J que sempre que a lei não é capaz 
de ser e-lucidada por si própria. os termo:-. 
nela utilizados só podem ser lidos no strictu 
sensu. O Jatu sensu é uma Iibo;;-ralidade da 
doutrinu e da jurisprudência, mas no campo 
da lei nunca se pode imaginar que o legisla
dor. ao dizer posse Uisse qualquer posse. 

Na verdade. o intento do Deputado Rena
to Vianna, autor do projeto, é ampliar a utili
zação do interdito proíhit6rio. mas a conse
qüência"natural será a redução. porque exbk 
uma ciCncia que se chama hermenêutica. 

Eu vou votar contra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Senador Amir L ando tem a palavra. 

O SR. Al"'TÓNIO MARIZ- I: leio Álva
res fez referência a uma despretensiosa opi
nião dada na troca de opiniões sobre o pare
cer. Realmente. o ponto essencial do parecer 
do Senador Wilson Martins, me parece, é 
dert>rminar.se a supressão. que poderia ser 
restritiva, pm.se direta ou indireta, pois se 
se eliminam os qualificativo:. da posse, poder
se-i a dar uma amplitude ainda maior ao en
~ndimento da lei. A gawntia do interdito 
proibitório é de quem tivesse a posse, no sen
tido mais amplo do ponto Je vista doutri
nário. jurisprudencial, histórico, sociolôgico, 
como V. Ex" abordou aqui. Esse é o ponto 
do qual não podemos nos afastar: se a supres
são do qualificativo implica ou não nã restri
ção ou na ampliação do dispositi-vo. Do ponto 
dt~ vista prático, da aplicaçáo da lei, pare
ce-me que isso suscitará controvérsias à utili
zação do interdito proibitório. Como dizia 
o Senador Élcio Álvares, a alteração da lei. 
para excluir a expressão "posse indireta", po
derá levar o intérprete a entender que a posse 
indireta foi excluída da utilização do inter
dito. 

A discussão teórica sobre a posse, embora 
relevante nesta Comissão de Constituição, 
Justiça c Cidadania, me parece, no caso,latc
ral ao ponto que realmente ~t: discute. Nas 
questões possessórias. diz o código que não 
se assegura a posse contra o direito de pro
priedade documentado. já nos bens imóveis, 
e certamente nos móveis também. Quanto 
aos bens móveis, a posse é_ título de proprie
dade, sufícíénte para determinar o·domlnio. 
Há realmente aspectos diversos, às vezes an
tinórriicos, na interpretação das conseqüên
cias jurídicas da posse. 

Atenho-me ao ponto essencial do parecer 
do Senador Wilson Martins: retirar a posse 
indireta pode implicar, sem dúvida, na inter~_ 
pretação restritiva do dispositivo. Por isso, 
~nclíno-me à manutenção do texto tal como 
se encontra hoje no Código de Processo CiviL 
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O SR. AMIR LANDO- Ouvi V. Ex", 
e vou concluir o meu ponto de vista, Sr. Presi· 
dente. Entendo que é_ essencial o problema 
da concepção <..lo direito de posse. Isso é fun
damental, porque e~tamos protegendo exala
mente a posse. Como disse Pontes de Miran
da, eu me louvo muito. me chamou muito 
a atenção ... desculpem-me. porque também 
estou fazendo uma apreciação superficial so
bre um tema que exige profundidade. A mi
nha atividade profissional me levou a enfren
tar essa questão e eu vi a construção jurispru
dencial sobretudo sobre esse tema, que é mui
to importante, que foi efetívamente_ se _escol
mando das possessórias e.<;sa questão de ex
pulsão da propriedade. _ _b comum qualquer 
advogado vir. na defesa da posse. brandindo 
o direito de propriedade, e isso não tem nada 
a ver. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Ma<> isso é o código. 

O SR. AMIR LANDO ~ Exatamcntc essa 
construção do código foí aos poucos sendo 
uma construção jurisprudencial. 

Eu conheço a disposlção. Exatarnente os 
interditos visam proteger a: posse. E a pos!-.e 
aqui não é no sentido .como um corolário 
da propriedade. É a posse como um fato ao 
qual a lei atribui conseqüências jurídicas, que 
são exatamente o poder de lançar mão dos 
interditos e o usucapião. São só esses dois 
procedimentos que nós temos. Quer dizer. 
a defesa judicial da posse imediata, pronta, 
que se faz conforme expedida nas medid<Js 
possess6rias e o direito, 'evidentemente, ao 
usucapião, à aquisição da pro-p-riedade. En
tão, eu. para resumir, coin todo respeito, evi
dentemente são pontos de vista, prefiro fiem 
com a disposição do prOJeto, portanto, favo
rável ao parecer. respeftãndo_ as opiniões em 
contrário. o que é comum. 

Era isto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE· (Mâtiríclo COrrêa) 
-O Senador Josaphat Marinho ainda quer 
usar da palavra. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. 
Presidente, não me parece que haja razão 
para especificar apenas no art. 932 a dift!rença 
entre possuidor dircto ou indireto. De ma
neira que até para manter o critério estabe· 
tecido no sistema. eu admito a modificação. 
Devo apenas assinalar c,lu_e:_n-ãÔ sou simpático 
- e vai aqui apenas como observação - a 
essas rnodiftcações isOradas dos códigos. 
Acho que bem melhor seria se se fizesse sem
pre modificação mais ampla, até para que 
não venham a ser introduzidas nos código5 
disposições contraditórias ao seu sistema. 
Mas, no caso, manifestD~me a favor do voto 
do relator, porque verifiquei aqui, efetiva
mente, e no art. 920. no ;art. 926. como no 
art. 934. o código fala sempre em possuidor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio Corrêa) 
- E ademais, Senador Josaphat Marinho, 
como está dito até nó parecer do Senador 
Wilson Martins, nenhuma ação, pelo menos 
do conhecimento dele, existe de indeferimen-

to de inicial por falta de pressuposto para 
a ação possessória nessa hipótese. 

Acho que podemos votar. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Nós vamos só fazer um adenda ao pronun
ciamento do Senador Jo$<iphat Marinho. 

Agora, suponha o interdito proibitório cu· 
fo I-éu se defenda. dizendo que é o proprie· 
tário. Qual é que vai ser maior? O direito 
de propriedade ou aquela posse questionada 
no interdito. que é a ação condutora des~a 
posse? 

A contestação abre para guem contesta to
das as perspectivas de quem aciona. inclusive 
pelo princípio da reconvenção. 

O SR. AMIR LANDO - Permite-m\!. 
Existe urna série de julgados que entendem 
julgados, ta_nto de tribunais superiores como 
de primeira inl'otância. que diz expressamente: 
não se _aceita o argumento da propriedade 

·como defesa da pos!-õe_ Ou sej~. não é a pro· 
priedade. a não ser quando se discute a me
lhor posse. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO- O Cd
_. digo não permite_ dúvidas. quando diz no art. 

932: aplica-se ao interdito proibitório dispos
~o na sanção anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
- Está expresso isso no parecer. SenadOr? 

O_SR. JOS.APHAT MARINHO - Está 
expresso. 

· ·O -SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
--:-Com a palavra o Senador Ruy Bacelar. 

ú_SR.. RUY BACELAR-Sr. Presidente. 
com o maior respeito o nobre Se-nador Rela· 
tor-:::::Eu tambêm me filio à_opinião daqueles 
que votarii.Cõntra. ten"do em vista a supressão 
da expressão "posse indireta", pela preocu
pação que tenho com as coisas de bem comum 
e coletividade, diante da incúria. do desleixo 
de muitos administradores, piíncipalmente 
na área municípal. Ao retirar- a posse indire
ta, no me_u.cntendimento, se cerceia o direito 
de um cidadão de participar. m-esmo utilizar 
o instrumento. ·o meu voto contra. 

O SR.....ERESIDENTE (Maurício Corrêa) 
- Com a palavra o Senador Jutahy Maga
_lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES .:._ Sr. 
o Presidente, eu estou na situação de l_eigo nes· 
sa questão. Eu ouvi os doutos na matéria 
e..aprendi bastante. Agora, a minha e;xpe
riência de vida faz com que eu tenha uma 
dúvida. Eu ouvi o Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, o Senador É leio Álvares e o Sena
dor Antônio Mariz levantarem uma questão 
-que me deixou dúvidas: a interpretação na 
Justiça da limítação. Conheço urit fato real 
e..concreto de uma interpretação da Consti
tuição de 1946, um as~unto que eu tinha inte
resse de acompanhar, sobre questão de ilega
bilidade. Fui solicitar aos dois Líderes da 
Maioria e da Minoria, autores da emenda 
que foi aprovada na Constituinte de 1946, 
e eles deram pareceres escritos..sobre a inten-

ção do legislador. E alt:m disso. outros emi
nente~ jurista!-> também deram pareceres por 

_escrito-. dentro daquela intenção do legisiLl
dor, e o Tribunal decidia diferente-. 

A intenção. para mim. ficou clara. é am
pliar. Agora, qual a interpretação'? Será res
tritiva. como foi levantada aqui a ~~vida? 
Se _existe essa possibilidade de interprct<.u;ão 
restritiva. eu. pes!-.oalmente. votaria cóntra 
o projeto. Mas. se aqui os doutos da matéria 
acharem que não há possibilidade dessa 'inter
pretação restritiva, aí fico com o Relator. por
que, se é para ampliar. acho qu_e também 
está c.orreto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
----v. Ex• me pennite uma observação? 

Eu queria só dizer a V. Ex·· que. hoje. nos 
tribunais. mio se cogita mais da intenção do 
legislador. Cogita-se da comparação de tex
tos e do que realmente está escnto .. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Estou 
falando que uma coisa é ter a intenção de 
fazer e OIJtra coisa é a interpretação .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
~A intenção, hoje. nos tribunais não é nem 
·observada. Imagine V. Ex:· que se fossem ob· 
se·rvar a-htissa intenção na ConstituiÇão. Seria 
_urriü coisa Lnapurável. Então. hoje. os tribu
·n.ais não mais cogitam de apurar a intenção 
do legislador~ eles trabalham ~obre _o texto. 

O_SR. ,ÉL,CIO ÁLVARES-_ Púmfte-me 
V. Ex" um apartei · · 

O Senador Jutahy Magalhães tem uma ex
periência muito grande, e é por isso (rue ele 
falou .de ~aneira judiciosa .. Eu divirjo do 
ponto de vista do Senador Cid Sub(ii"a de Car
valho. Os advogados quando debatem, quan
do d!scutem, buscam_ a origem Ço texto legal, 
exatamente nas comissões e no próprio deba
te, aqui, congressual. Já participei de várias 
questões para interpretar um texto legal. e 

· ~(surge eSse caso que foi feVaOtado brilhante
mente, tem que se s"aber a intenção. se-isso 
dá margem, me parece. que é o ponto de vista 
do Senador Jutahy Magalhães, daria rn.argem 
no sentido da exclusão~ a uma_ interpretação 
·q~ue-a:õ fnvés de ser de uma forma abrangente. 
como entendi também no parecer do Senador 
Wilson Martins. nós teríamos uma fórmula 
restritiva, ensejadora de real;! rir uma questão 
eii_íviria novamente toda_p_ discu~são a respei· 
to da posse_. _ _ ____ . _: ~ " . "" , , .. 

Então. apenas esclaieceqdo ao nobre Se· 
nado r Jutahy Magalhãe~.,m~:~itas veze~._q_uan
do se discute ·o texto leg~l. o advogado vai 
buscar a origem do debate do texto kgál para 
levar ao julgador -a- formação do texto que 
é a lei. Este debate aqui não é expungido. 
não é colocado lateralmente_, no momento 
em que $C discute as grandes questões. Pelo 
contrário, já vi ffiuTtãs· vezes a sustentação 
d~:: pontos de vista em defesa de questões 
se: arrimar exatamente nesses debates que são 
os formadores do texto legal. Então. apenas 
falando ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 
que é um mestre pela experiência, pela vivên
cia dentro-desta Casa, que a redução. no nos· 
sp modo de sentir, com a "devida vénia, daria 
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ensejo a interpretações que não atenderiam 
exatamente ao alcance do interdito proibi· 
tório na velocidade que todo mundo deseja. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Era 
essa a interpelação que eu queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Mais alguma coisa, Senador? Com a pala
vra o Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Também sou 
leigo na área jurídiCa. mas aprendi bastante 
com essa discussão e tenho tido muito cantata 
e muita experiência na vida prática pelo Bra
sil afora. Hoje, vivemos um momento de mui
ta _conturbação nessa área; muita discu~são 
de_direíto de posse. propriedade. etc. E se 
permanecer como está, não altera, não vai 
criar nenhum desentendimento, nenhuma 
restrição, penso que suprimir páde Criar essa 
dúvida. então também voto pela manutençüo 
de como está, ou seja. contra o Relator. por
que estaremos contribuindo para agitar mais 
uma área onde já há muita agitação. peh1s 
circunstâncüts de vida que o País atravessa 
no momento. 

Quer dizer. permaneçer cortJo escij não fere 
o direito de ninguém•e suprimir pode ::;uscitur 
mais ·desentendimento~_. mais conflito~. Pen
so que estaríamos contribuindo para-aumen
tar conflitos na área da propriedade e da pos
se. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-'Vamos colher o resui'tado. (Procede-~e à 
votação.) - · · 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Quando estamo_s· na Presidência ficamos 
inibiÇios. não podemos discutir nada. A lín
gua esquentou. Fui vencido, mas não conven
cido. Agora já passou, está votado. Houve 
quorum. E o resultado foi o empate. 

Senador Cid Sabóia Qe Carvalho, vou pedir 
a V. EX" muita çfesçulpa,, mas vou justificar 
meu voto e vou desempatar. Empatou., Quer 
conferir? (Pausa) . .S,eis a sei$. 

O SRC JUT AHY MAGALHÃES -Seis 
a seis coritando com o da Presidência: 

O SR. PRESIDENno- (Máurfdo Corlea) 
- Só voto para desempatar. Se computou 
meu voto está errado. 

o SR_ JUTAHY MAGALHÃES- oVO· 
to de V. Ex' é para efeito de dar quorum. 

0 SR.- PRESIDENTE (MallrldO Coirêa) 
-Designo o Senador Cid Sabóia Parà relatar 
o vencido. São 12:25, pOdemcis relatar ínais 
uns dois ou querem encerrar? 

O SR. ÉLCIO ÃL V ARES - Sr. ?-resi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENT-E (Mãurício Corrêa) 
-ConcedO a palavra ao nobre Senador. 

O SR. ÉLCIO ÁLV:ARES- Eu sugeria 
o seguinte: eu tenho notado, e issn é tnilito 
honroso para es.o;;a·cotnissão. a dedicação dos 
integrantes. Vamos tentar, quando a matéria 
estiver acumulada como nós estamos vendo. 
fazer alguma reunião extraordinária para 
adiantarmos a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Nada mais havendo a ttatar, declaro encer
rada a re_união. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-si! a reunião às 12 horas e 
25 minutos.) 

4' REUNIÃO REALIZADA 
EM 10-DEÃBRIL DE 1991 

(Reunião Ordinária) 

As -dez horas dO dia dez de abril de mil 
novecentos e noventa .e um, na sala da comis-
sãó, sob a prcsid~nciq do Sr. Senador Mau
riciO Cor'rt!:i, p_resiUente em exercício .. _ teú
ne-se a Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania, com a presença dos Srs. Sena
dores Chagas Rodrigues, Elcio Álvares, Vai
mie Campelo, Magno Bncclar, Jutahy Maga
lhães, Antonio Mariz, Maurício Corn~a. Jo
saphat Marinho. Amir Lando, Eduardo Su
plicy, Gariba!di Alves. Rono.ldo Aragão, Pe
.dro Simon. José Fogaça, José Eduardo, Fran
cisco Rollemberg, Aluízio Bezerra, Humber
to __ Luceo .... N::;~bor Júnior, Wilson Martins, 
Cid SabóiU:ac,-carvalhó.-Alfredo Campos, 

. Carlos. Pqjro_cínio_, Lo.tirivã.l Baptista, Man-
sueto de Lavor e Almir Gabriel. Deixam de 
comparecer. por motivo justificado, os 'Srs. 
Senadores Nelson Carneiro, Odacir Soares, 
Júnia Marise, Amazonino Mendes, Oziel 
Carne_ir_o.e.José Paulo t;3isQI..Havendo núme
rO regimental: o Sr. Presidente declara aberta 
a ses;;ã.~ edispen~ a l~itura da ata da reunião 

· anteriof; que é dada como aprovada. A se
guir, pm.sn:-se à·apreciaç-J.o das matérias cons-

. ta_ntes ,djl pauta .. na ord~m determinada pelo 
·~.C· Prcs~dç-nt~.1\.tenden9o sollcit51ç_ão do Ple
nário, o ~r. ,PresiO~rte cJe:te_r!ll,ina a apreciação 
extrapãutadO PLC n" 13, de 1991, de autoria 
do Deputádo _Nelson Jobim e outros, que dis
põe sobre a edição e o processo legislativo 
.das_ medidas provisórias p_icvistas nci art._ 62 

.":da êonstilu}ç.ãO _Fc~e·ral ç d~ o_utras prÔvi-
dênciãs. At.: a prcsc!lte da~a. foram apre~en

' tadas perante a comü;são as seguintes Emeil
çlqs_de_n·" L_,.9, 10 e li, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães; n'" 2, 3, 4. 5. 6,_e 7, de 
autoria do Senador Antonio Mariz; n" 12, 
pelO 'Seti.adbi MauiíCio Cóirb.'; n" 8. pelo Se

-tlà'dor José Fogaça.- Após "ãólliicíar a aprecia
ção da matéria, o Sr. Presidente concedC a 
palavra .ao relator. Senador Pedro Simon. pa
. .ra expor o, relatório sobre a mesma, o qual 
S. Exce.léncia conclui pelo seguinte: pela 
aprovação do ProjeJo e rCjeição das emendas 
n"' 2,. 3. 4 .•. 5, .7~ e .11; pelo acolhimento d<~ 

_ Emeoda n" H); ~ ainda oferecendo duas 
emendas de relator. Ab_ertQ __ o debate sobre 
a matéria, l!Sarn_ da, palavra os seguintes Srs. 
Senadores: Elcio Alvares, Humberto Luce· 
na, Amir Lando, José Eduardo, Antonio Ma
ríz, Chugas, Rodrigues c Cid Sabóia de Caiva
lho, que na op-ortunidade apresenta perante 
a Mc~a a Emenda de n" 13. Ainda em fase 
de dbcus::.ilo. os. Sen-adores Cid Sabóia de 
Car.valho~.Eicio Alvares e Chagas Rodrigues 
u~am da palavra e solicitam vistas da matéria, 
obtendo o dderimentn da Presidênc_ia para 

vista conjunta pelo prazo regimental de cinco 
dias. Nesta oportunidade. o Presidene encer
ra os trabalhos, tendo em vista o adiantando 
da hora. Ficam adiados para a próxima reu
nião os demais itens da pauta. Nada mais 
havendo a tratar, eu. Vera Lucia Lacerda 
Nunes, lavrei a presente ata qu_e, após lida 
e aprovadas será assinada pelo Sr. Presidente 
e levada à publicação. jUntamente com os 
apanhamentos taqtiigráficos. -

ANEXO Â 4' REUNIÃO OA CO
MISSA-0 DE CI5NST!TU!ÇÃO, JUS
TIÇA E CIDADANIA REALIZADA 
EM /0-4-91 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Havendo quorum legal, declaro aberta a 
reunião. 

Atendendo a urgência. vou submeter à 
apreciação da comissão o Projeto n'' 13, origi
nário da Câmara. 

Não havendo manifestação em contrãrio. 
sendo a matéria urgente. passaria a palavra 
ao relator. 

O SR. -ÉLCIO ÁLVARES - Sr_. Pre~i
dente. peço a palavra pela .'?rdem. 

O SR. PRESIDENTE (Mãuriciõ- Corrêa) 
-Concedo a palavra ao nobre senador Êkio 
Álvares. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES- Sr. Presi
dente, verifiCfuei (jiú: temos:uma pa-uta pre
viamente constituída. Mas não cOnsta a inclu
são do parecer. -A matéria é <ilúiinelue rele
vante. mas ela não consta na reh.ição. E.:;tou 
acompa_nhando muito de perto essa inatéri:.1. 
inclusive nci âmbito do meu partidO. Agora, 
está havendo- essa comunicação de V. Ex·. 
que é respeitável sobre todos os aspectos, 
mas, gostaria"de Con"sígriàr ·que ela fát! o nos-
so Regimento. - - · 

Fica aqui o mt::U registro. 

O SR. PR,ESII;lENTE (Maurício Corrêu) 
-V, Ex·• S~ record<l que falei "mto havendo 
manifestação_em contrário do Plenário". 

O SR. ÉLC!O ÁLVARES -'.Sr. Prc;i
dente, inclusive; o Partido da Frente Liberal 
pretende examinar a matéria com muita am
plitude, dentro de. um clima_ de diálogo e _en· 
rendimento. Então. faço esta conSignação em 
razão do art. 130 do nosso Regimento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. 
Presidente. peç? ·a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. 
Presidente, tanto há um entendimento geral 
no sentido de que não se deva agilizar demais 
a apreciação dessa m8.téria que nos pareceu. 
neste primeiro_momento. não se deveria re
querer urgênCia para a sua tramitação. Entre
tanto, não se pode negar que há um verda
deiro clainor nacional em torno da dedsão 
sobre ela, TOda a sociedade civil brasileira 
está de olhos-VOI[ados Para o C.Ôngressõ Na
cional. Daí por que. a exemplo do que já 
ocorreu em reuniõ_es anteriores desta comis-
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são. V. EX'\ como Presidente. está apcna~ 
priorizando a matéria pela sua importância. 
Isso tem sido uma praxe, não sónesta.Comi~
são de Constituição. Justiça e Cidadania, co
mo em outras comissões da Casa. Tanto assim 
que. agora mesmo. na Con'l.iSsiio de Assuntos 
Económicos. estamos reunindo o~ Senhores 
integrantes daquele órgão, para votar maté
ria que chegou a esta Casa há pouco!> dias, 
justamente, porque diz respeito à rolagem 
da dívida do Governo da Bahia. Estou apenas 
dizendo isso como sati~fação ao nobre Sena
dor Élcio Álvares, para que S. EX" perceba 
que não é a primeira vez que se faz tomar 
esse tipo de atitude na Comissão de Consti
tuição, Justiça~ Cid::~dania e que o seu parti· 
do, como os demais, terão o tempo necessário 
para apreciar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corroa) 
- Srs. Senadores. gostaria de deixar claro 
que. caso seja aprovada a inclusão dessa ma· 
téria na pauta. haverá reunião na Comissão 
de Assuntos Económicos. De sorte que é 
oportuno marcarmos uma reunião extraor· 
dínária para amanhã. ou. não haverá condi· 
ÇÕ!!s? Temos em pauta muitas matérias. 

O SR. ÉLCJO ÁLVARES- Sr. Presi· 
dente. peço a palavra. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. ÉLC!O ÁLVARES -Sr. Presi· 
dente, concordo plenamente com o nobre Se· 
nadar Humberto Lucena. de que a matéria 
tem relevância nacional. Tenho o maior apre
ço- pelo Relator. Senador Pedro Simon e já 
verifiquei. numa leitura rápida. que o seu 
trabalho merece um estudo mais profundo. 
pois acabei de recebé-lo agora. Evidentemen
te. a matérià é relevante. Faço este registro, 
porque tenho uma responsabilidade perante 
o partido, juntamente com dois outros com· 
panheiros. inclusive um integrante da nossa 
Comissão. Senador Josaphat Marinho. Gos
taríamo-s de ter um conhecimento bem mais 
amplo sobre a matéria. 

Conforme entendimento nosso com a Lide· 
rança do Partido. com o Senador Marco Ma
ciel. há realmente um sentimento. que ê uni
versal. de mantermos. dentro dessa linha de 
raciocínio. um posicion~mento a nível de Le
gislatiVo com -a maior dignidade possível. 

Acredito, sinceramente: conhecendo o va
lor e o merecimento do em"inentc relator, que 
o seu trabalho vai percutir, e merecerá de 
todos nós uma leitura apurada._ 

Faço este registro em nome da Liderança 
do PFL porque juntos temos o empenho, in
clusive do Senador Humberto Lucena que 
está milito envolvido no contexto da aprova
ção desse projeto, para elucidarmos cada vez 
mais o debate. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-A Presidência determina o registro da pon· 
deração de V. Ex". e concedo a palavra ao 
Relator, Senador Pedro Sirrion. 

O SR. RELATOR (Pedro Simon) - Sr. 
Presidente, creio que sobre essa matéria to-

dos sabetnos o seu significado c a !'ua impor· 
tância. 

Essa matéria, a margem das posições que 
as.<;umimos, a nível de partido, tem que ser 
_analísa_da a nível de comportamento pe~soul. 
-creio que não há um senador que não reco
nheça o significado da decisão que vamos to; 
mar. no Congresso Nacional. !>Obre ela. E 
muito difícil que os senadores não tc;-nham 
a intenção de buscar a melhor :.olução, que 
é a busca de uma _fórmula, através da qual 
o relacionamento do Executivo com este po
der chegue a uma média razoável e rcspei· 
tável. 

Antes do Movimento de I 964 já não era 
muito factível o exercício do Congresso Na
cional. Sabemo~ todos que quando houve o 
Movimento de 1964. havia um movimento 
muito gran-de h a Nação pci<Js chamadas refor
mas de base. A verdade é que como não 
existia naquela época nad<J que determinasse 
o apressarftentõ-das matérias e como os parti
dos mais conservadores não queriam votar 
a\> proposta\> mais reformistas: ma:::. também 
não queriam votar Cóiltri, -os- projetos dor· 
miam nas gavetas. Isso nós sabemos. Rdor
ma agrária. reforma do capital estrangeiro. 
tudo o que era polémico ante!i de 1 Y64 não 
era votado. e ficavam nill> gavetas. Por isso. 
de certa forma. até se entende que depois 
de 1964 h{}uvesse uma tentativa de fazer com 
que o Congresso votasse. 

Depois de 1964. de um lado. tivemos o 
esvaziamento total do Congresso Nacional. 
porque- lhe tiraram o poder de iniciativa e, 
de outro. tivemos os célebres dccreto::.-lt!is; 
praticamente 0 Governo governava por de
creto-lei. E o Congres~ Nacional. Arena c 
MDB, governando. inclusive, numa época 
em que os aros institucionais estavam cm pk· 
na vigéncia, não se tinha como imaginar que 
uma medida do Governo não prevalecesse 
e õs decretos-leis, realmente. imperaram nes
te CongreSso Nacional. . 

O i:claciOO-amcnto Congresso e E.xecutíyo 
foi a grande interrogaçãó com relação à Cons
tituinte. Creío que na Constituinte quando 
se debateU. a questão da modernidade do rela· 
cionamento dos poderes- não se pode mais 
deixar de reconhecer a necessidade de o Exe
cutivo, em det.erminadas causas urgentes ou 
importantCssimas. poder agir -. sepultar o 
decreto-lei e, ao mesmo tempo, ter um succ· 
dâneo. fez com o que o constituinte apresen
tasse a fórmula da medida provisória. 

Tenho para mim, não _fui constituinte. as· 
sisti de longe o debate, que se analisando 
o texto da proposta que a comissão enviou 
ao plenário para ser votad<J na rednção final. 
a Comissão de Sistematização ligava a figura 
da medida provisória com a figura da udoç-J.o 
do parlamentarismo. porque aí a questão está 

-absolutamente ligada. No momento em que 
se tem o parlamentarismo e, ao lado, tem-:-.e 

- a medida provisória, é claro que o gabinete 
que lança a medida provisória sabe que a 
responsabilidade política é dele. ele vai res
p_onder se a medida provisória cair no plená
rio do CongreSso Nacional. 

De::.ap<Jrccido o parlamentarismo, não 
aprovado. pelo menos até o plebiscito, ficou 
essa interrogação: é a medida provisória a 
saída para o nosso relacionamento Executivo 
Congresso Nacional? Ela ~_stá aí, e. estando 
ai, e até a revisão do texto constitucional, 
que vai ser logo adiante, em 1993, temos que 
buscar o diálogo do entendimento entre o 
Congresso e o Executivo. 

Creio que a decisão do Congresso. nessa 
altura, é saber qual será o rel<Jcionamento 
do Executivo com o Legislativo. -

Entendo e respeito o Presidente da Repú
-blica ~ç eu pudesseJegislar através de medida 
provisória, não iria querer legislar por proje· 
to de lei. Fazer o projeto de lei. enviá-lo 
ao Congresso Nacional, ter que.dialogar com 
o Congresso- com a Câmara e com o Sen<l
do -. debatc.r_a possibilidade do veto ... Meu 
Deus! Realmente, é melhor. As 18 horas, 
mando executar. às 19 horas. se for neces
sário, mando trancar o Diário Oficial e no 
dia seguinte leio no Diário Oficial que está 
em vigor aquilo que eu pensei às 18 horas. 

É claro que_ entre governar assim e fazer 
o projeto de lei, enviar ao Congresso Nacio
nal. assistir a crítica, o debate e a alteração 
do projeto de lei -e o Executivo já veio 
desde os governos da Revolução governanQo 
com decreto-lei, isto é. governando. olhando 
o Congresso à margem~ é claro que o Presi
dente da República prefere governar com a 
medida provisória. Agora. não há dúvida de 
que se o Executivo parar. refletir. tiver gran· 
dcza de olhar a nivel de futuro, ele mesmo 
vai entender isso: que_ a medida provisória 
ao cabo e ao final é _contrário aos próprios 
interesses do Executivo. O próprio Presiden· 
te da República. depois de estudos feitos so
bre uma matéria de conteúdo com o projeto 
de lei e com um<J medida provisória. nós já 
vimos a série de medidas provisórias das quais 
o Governo reve de retroceder. teve que re
cuar, E os s:::quivocos cometidos, como aque
le. por exemplo, de enviar uma medida provi
sória inclusive, o ex-Governador Itamar 
-F'r<Jnco não merecia, pois todos conhecemos 
a sua maneira de ser a sua integridade e sua 
seriedade - para comprar um carro para 
o vice-presidenre da República. É que basta 
uma medida provisória e compra-se um carro 
amanhã para o vice~Prestdente da República. 
Se não for assim. vamos ter que pensar. va· 
mos ter que refletir. vamos ter que encontrar 
uma fórmula. O Presidente da República até 
que encontrou uma f0rmula: está lá Sua Ex~ 
celência Com uma mercedes-benz, um cadi
lac, sei lá o qué. serVindo no gabinete da 
Presidência. mas t!JdO sem passar pelo Con
gresso. 

Por isso. Sr. Presidente, eu poderia ler e 
é natural que leia. mas como já foi distri
buído. eu entrego e faço a análise daquilo 
que não está no meu relatório. Quer dizer. 
faço os adendos àquilo que entreguei dentro 
do relatório. Por isso. estou avançando neste 
final. 

Primeiro, a interrogaçdo de que se pode
mos Ou não baixar a regulamentação. A lei 
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complemcnrar desse artigo da Constituiç~o 
me parece irracional. Não concordo e nJo 
aceito. POr reiais Fi'iltiarife que sejam os argu
mentos. não aceito a_tc:sc di! que n:lo pode
mos regulamentar o artigo que cria as medi
da~ pro\'Ísórias. Não só podemos. mas vou 
além. porque devemos regulamentar. É o di
reito de quem pode o mais. poJe o mcno~. 
Se fizemos a análise do que e mediU::~ co-mple
mentar e se eJa está uli seca e e~..fanquc dentro 
do texto da Constituição. no arL 62. temos 
a obrigação Je explicitã-la. e é o que estamll:i 
fazendo aqui. 

·Em segundo lugar. sobre (,.'!>~a matéria la
mentavelmente a queMâo não tt.!Vc a repcr
cus:;ão que deveria ter. E:s~a medida. a regu
lamentação das medida~ provisórias ao· que 
sei, começou aqui no Senado. c o Senado 
aprovou. se não me engano quase que por 
unanimidudc. Trata-!-.e de_ umn medida seme
lhante a essn do Senador Mürcio Lacerda. 
O Senador Irapuan, também, aprcs(;ntou me
didas iâêrítk-as a es:.as. 

Na Câmara- dos Deputados, não consigo 
ente ride r, aO invi!s de dhcutirem essa mntéria 
em cima" do projeto que já havia sido apro
vadO no Senado._pegaram uma outra·m,atéría 
idéntica a. essa e mandaram para cá. E uma 
de iniciativa de um deputadn. É bom que 
se saliente que estamos Uiscutindo matéria 
s_obre a qual e~ta C'asã já votou, esta Casa 
já decidiu e já enviou para a Câmara do!-. 
Deputados, que é. cxatamcnte, uma mt:dida 
.de autoria do Senador Márcio Lacerda. 

Então. parece que podemos considerar. in
clusiYe,. irrelevante a questfio relacionada ã 
iniciativa que'o Congresso tem de baixar uma 
lei• complementar regulamentando a questüo 
referente às medidas prnvisód;;is·. --

Por outro lado, aprc~cntamos aqui emen
das sui g:eneris. Ao invés de uprofundannos 
e mudarmos todo o projeto que veio da Câ
mara dos Deputados. pretendemos fícar den
tro-de algumas questõe!. que ateituinOS cOmo 
importa ores. no que·se refere ao seu aprimora
mento: questões essas-abaixo rç:lucionadas.. 

A Constituição estabelece que os caso3 de 
aprcsentuçüo· de medida pnwi:-ória dewrão 
estarprecedídos da relt>vância e da urgência. 
Estamos 'aceitanUo um<:~ emenda ao texto que 
veio da Cãmara tentando esclarecer o que 
é emergência e o que- -é- urgência. 

É claro. no Brasil as leis normalmente são 
feitas para não serem usadas. Urgência c rele
vância é urgência c é relevância. A verdade 
é que, lamént<ivelmentc; nem sempre é as
sim. o_Govcrno.a~ usa ao seu bel-prazer. 

Estamos salientando, inclusive endurcc_en
do,.as .questões do que achamos ··urgéncia" 
e do que achamo~ ''relevância". embora sa
bendo - e V. Ex•' haverão de reconhecer 
que é correta essa_argumcntação- que seja 
qual for a regulamentação que apresentarmo~ 
para a relevância e para a urgência sempre 
o Presidente. da República vai usar a medida 
provisória ao s~u bd-prazer. 

Tentamos apresenwr dentrO do nosso texto 
dizendo: 

"'Relevante- matl!ria de excepcional 
importância que esteja a demandar a 

im'ediat;i discipiína na normativa derro
gã.dofa do ordenamento vigente em ra
zão de acontecimento _ou !'!ituação con
juntural imprevisível c de extrema gravi· 
dade; urgente - o estado de iminente 
pàlgO -que exige a imediata ação norm.i· 
tiva governamental c de cuja ausência 
possa resultar grave c irreparável pre· 
juí~o-aO inter~~sl.! público." · 

É importante explicitarmos o que o Con
gresso Nacional entende por relevante e por 
urg_ênciU. pois, pelo menos. a presença desse 
artigo na lei compJ_ementar não significa que 
o. Presidente da República não vá usar ns 
m~Zdidas provisórias ao seu bd-pn:rze-r~ mas 
Sua Excelência tení um parâmetro daquilo 
q~e o_ Congresso acha que é urgente e daqui.lo 
que o Cong·resso acha que é relevante. 

Outra erilenda que apresentamos é com 
relação â matéria tribut<lria. 

Ora, Sr. Presidente, cu dirin hoje quedes
de que o João Sem-Terra, desde que nasce· 
ram os primeiros entendimentos entre o ReJ, 
o Poder Legislativo e a legislaçfio lá na Ingla
terra. de-;ae que se começou 'a cortar o poder 
ilimitado do Rei, é preceito que tributo, para 
ser cobrado. precisa ser criado no ano ante· 
rior .• precisa ser criado e deliberado no ano 
anterior. Is~o sabemos por quê? Para qlle 
o cidadão. as pessoas que vão pagá-lo se pre· 
parem c saibam que no ano seguinte terã-o 
_que pagar esse tributo e para que não tenham, 
no_meio do ano, de repente, o acréscimo Qe 
um tributo a mais. · . 

Permitir que se ut'ilize medida provisória 
para Jegi~lar sobre tributação, ora. Sr. Presi
dente,_ parece-me que temos a obrigação d~ 
zelar o mínimo necessário pela figura do cida
dão. Creio que é uma re..<;pom;abilidade noss? 
zelar pelos cidadãos. ., 

Creio que estamos colaborando com o Go
verno no sentido de que ele entenda que aqui
lo que os tecnocratas lá pelas tantas resolvem 
baixar ,_criar determinado imposto, aumentar 
determinada alíquota é absurdo. As coisas 
que nascem nos bastidores. 'nos escritórios. 
nos gabinetes do~ srs. ttEcnicos- são respei
táveis. mas têm que ter o cunho social, 'o 
cunho da rcsponsabilklade, o cunho jurldiCo 
que deveçno~ apresentar. niuito embora al
guns economistas, inclu~ive no P.arlamento', 
na C;1_m_ara do_ji___Oeputados. se insurjam di
zendo que é absurdo não se permitir ao Presf· 
dente da RCpúólica legislar em me_dida provi: 
sória criando, aumentando ou alterando as 
alíquotas c os itens com rclnção a tributação. 
- AcieditamO~ que-, fiel <i boa doutrina e -à 

tradição, devemos dizer que, em termos de 
medida provisória, não nos P!lrece que mexC'f 
cm tributo seja matéria da responsabilidade 
de medida provisória. 

A outra questão, embora eu analise algum 
seu conteúdo, defendo 4ue temos que tomar 
essa decisão. Pode ser jurídica, mas é política·. 
Afinal, qual é o teto, o limite que deve ter 
o Presidente da República no poder de inicia" 
tiva sobre medidas provisórias? É ilimitado, 
como saiu da Câmara dos Deputados e che
gou- aqui o projeto que temos. O Pre~idente 

da República pode baixar. conforme o fez, 
as nove medidas provisórias sobre salârio. 
Pode baixar mais nove medida~. Pode pa:;sar 
toda sua gestão governando com megida pro
visória. _E _isSP_ o que queremos? E. Aliás, 
eStamos discutindo uma emenda, em que V. 
Ex• diz que o Presidente da República baix3· 
ria apenas uma vez medida provisória. Pas
sando-se trinta diaS, não haVendo decisão, 
Sua Excelência não poderia apresentar mais 
nenhuma outr'a medida provisória Sobre 
·aquela inatéria-. Esgotado esse período, no 
dia imediatamente posterior, o Presidente da 
República pOderia renovar a medida provi
sória por mais trinta dias? 
' Uma outra proposta é que. não sendo apre
ciada a medica PrOvisória. es·gotado o prazo. 
o Presidente da RepúblíCã poderia feeditá·la 
por mais trinta dias, e novamente. não sendo 
apreciada, Sua Excelência poderia reeditá-la 
pela terceira vez por mais trinta dias? 

_ , Há uma .outra .proposta. A respeito dela 
precisa!T).OS disçutir. Há quase que 'uma histe
rta por parte de alguns de que. se. o Congresso 
Nacional trancar a capacidade do Presidente 
da Repúblíca_de b.aixar medidas provisórias. 
estaremos cometeniio um absurdo. estare
mos sendo responsáveis. porque este· País vai 
parar. O Poder Exe.cutivo não poderá avan
çar. e será, Q caqs,na administração pública 
de!-.te Pals. 

Sincerame~t'e. não sei. mas creio que. 
quanto à proposta de V. Ex". nü minha o pi· 
nião, ~e a an~li;.flrrn.os com friez.a. veremos 
outro argumen_to-;--- perdão irlvo,cá-lo -:-,que 
é o da constitu~ionalidadc. Diz a Con:i.tituição 
federal que· a ,medida provisória nãO pode 
ser reeditada. E_apenas uma vez. Se disser
mos que pode renová-la por mais de_ uma 
vez. ou seja. duas yezes. isso será inconstitu
cional. Até se o Presidente da Repúbli.ca qui
ser levar a matéria para o Supreffio·íriPUnal 
Federal, haverá um debllte interessante. a ~cr 
analisado. Sei:que·algo é absolut<,tmente cor-
reto. '1 , , 

Se quisermos analisar esse an .. 6.2. e: seu 
parágrafo no Supremo Tribunal Federal, po
de acontecer que o Supremo Tribunal Fede
ral diga que o Presidente da República pode 
apresentar uma me_dida provisória, ·e não 
mais que uma. 

"Art. 62: Em caso de rele~ância e 
urgência'

1 
O :rré,sidente da R.eptiblicq. po

derá adotar m~ditlas provisória~ com, for
ça de lei~ devrrrydo submetê-las. d_c ime
diato. ao Çongresso Nacioqal. que. e~
tando em recesso. s.erá conv9cado .. ex
traordinarbnlente. para se reunir no 
prazo de cin~ dias. 

Parágr~f0 único. As mcdiUas provi
sórias p~r9~~'f~ã() ~~icácia desqe:a-~qíç_(to, 
se não forem convertidas cm lei nq prazo 
de trinta dias a pnrtir de sua puhlicaç:io. 
devendo o tongresso Nacional di.scípli
nar as relações jurídicas delas decorren
tes ... 

Onde está esCrito que o Presidente da Re
pública poderá editar pela segunda e p_el_a 
terceira vez uma inedida ~rovisór(a com pra-
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zo de trinta dias! Se formos ao Supremo Tri
bunal Federal, creio que a decisão será a 
emenda do ilustre Presidente da Comissão, 
do Uder do PDT. ~uma vez, não mais que 
uma vez. 

Reconheço o teor da propost3 que apresen
tamos de que é um fato polftico. Estamos 
assumindo a responsabilidade_ de discutirmos 
em cima dele. Uma vez só. há um sentimento 
de que cm trinta dias a polêmica poderó se 
generalizar e criar, realmente, um -iinpasse 
que, dentro de mais trinta diaS, t(!remos con
dições de equacionar o problema. 

Agora. Jiinitar· ã duas vezes é inconsti!u· 
cional, conforme estão_ ciuerend9 as ilustics 
Lideranças do Govemq, c9m !qdo o resp~ito. 
Creio que inconstitucional ç apresentar a S~
gunda. a tere<:::ira 04- a _qup.rta vez. t uma 
só. é o que diz, na minha o'pinião~. ·a art. 
62 e seu parágrafo único. Não fala cm reedi· 
ção, não diz nada cm termos de reedição. 

Vejo aqui muitos 'se'riadoreS -sou um dos 
poucos que está chegandb a~dra -.e pergun~ 
teia S. Ex•'. qual foi o es'plrifõ tOm que vota
ram esse art._ 62 e seu parágrafo único. Com 
que ânimo votaram. Peta· menos, as pe!>soas 
com quem discuti - vate a pena ver o mate
rial de debate. as súmulas das ~cssões de de
bate-. todas me disseram qué nunca a aná
lise tinha sido feita mai,s· de uma vez e que 
o fato de o Congresso não apreciasse em trin
ta dias, a medida provisória era considerada 
rejeitada, era uma resRosta da Constituinte 
àquele::> vinte anos de· decretos-lei, que, se 
estes não eram apreciados, em trinta díUs, 
eram considerados aprovados! Não vi ne· 
nhum senador ou deputado que me tivesSe 
dito que, ao votar a m!!-rlida provisóáa-·no 
plenáriO, eles tivessem o ~spírito de d~zer: 
"Não,· são trinta dias, mas, se não for ap-re
ciada nesse prazo, pedfreffiós. mais trinta dias 
~ assim por diante". IssO é importante, sr. 
Presidente, porque não esiainos aqui discu
tindo o·espírito do legiSladOr: e sabemos que, 
ao se perquirir a análise· de uma lei, temos 
que· entrar no ânimo dó lcgi.slador. Qual era 
o pensamento, o que eles pbnsavam na ho'ra 
de legislar. No nosso ca'so •. tenho que perqui
rir, mas V. EX"5 não, porque a maioria dos 
congressistas estava aqui'e'vOt'ou, votou coino 
constituinte. Dois terçós..deSte Senado estava 
lá e vot?u este artígo!'/Ã pefgunta que faço 
a V. Ex>, Sr. Presidenté-;-ao meu Uder, Sena
dor Humberto Lucena. é: como votar esse 
artigo? Votaram-no 'irpa~·i~a,ndo que o Presi
dente da República poderia baixar tantas me
didas provisórias quaÓ.tas' fossem necessárias, 
ou votaram-no como se fosse uma medida 
provisória só, como estou interpretando nes
te momento? 

O argumento de que ~:Pres[dente da Repú
blica deve baixar tantas

1
medidas provisórias 

quantas forem necessárias, na minha opinião, 
se o Supremo Tribunal Federal for decidir 
sobre isso, vence a tese _de_ V. Ex•, Sr. Presi
dente. O Presidente da_Rcpública deve bai
xar uma só e pronto, porque é isso o que 
está na redação da Lei. Poderão dizer: "O 
Senador diz isso com tanta clareza, mas, na 

hora de propor, em vez de aceitar a emenda 
do ilustre Líder do PDT, President~ desta 
reunião, aceita a emenda do ilu.stre _Senador 
Jutahy Magalhães, do PSDB, .. que defende 
.uma e mais uma. Seria.ridícu.lo se_ eu ficasse 
aqui e me detivesse apenas 1].0 cons~nso jurí
dico sem entrar na análise do consenso poll· 
tico, da realidade institucional que estamos 
vivendo. Essa realidãde institucional, por 
maior apreço que eu tenha ao nobre Senador 
Presidente desta ComissãQ,_leva-me ao en· 

'tendimento. ao diálogo, incipSive:, com as H· 
deranças, ·com o líder. do meu partido,_co~n 
os Hderes deis Vái"ios partidos, 'porque não 
estou trazendo_ um pensamento pes~oal. É 
bom que se diga que não é o pensamento 

..do Senador Pedrb Simon; _é ·o_ pensamento 
do PMDB. do PSDB. do PDT. do PSB. do 
PT c do PTB. -~stes artigos foram discutido!> 

. pelas lideranças, que chegaram a este texto. 
cujo intérpTete sou eu. para busCar o entendl
·mento. Por que esses líderes chagaram à con· 
c\usão de_ uqta mais uma? Porque política e 

·in_stitucion·atmente isso busca o_en;t_!!ndimento 
·e o diálogo~ a POnte entre o Executivo e o 
Legislativo. Então, é o Congresso que está 
dizendo. Na verdade; quando votamos as me
didas de emergência, pensamos que. eram 
.trinta dias ·e· pronto. Reconhecemos,. nesta 
realidade que está ar, que n'ão dá para ser 
assim. Temos que abrir um texto na Consti
tuição e reconhecer que poderá ser trinta dias 
mais trinta dias. . · 

Sr. Pre'sidehte; créib qUe esse é um prOjeto 
significatiVo Patà és ta Câsa. q'ue ~eve, em pri
meiro lugar. a· iniclaí:iva.·Deveríamos estai 

-discutindo a:qui coino Casa r~visor~; eStC Pro
jeto deveria ter Viil.do'da Câinar~ dgs.J?eputa· 
dos, um projeto 'do· Sebada aprovado pelo 
Senado. A Clmara·dos Deputados tinha que 
ter respeito e gentileza. Esta é uma outra 

, discussão_ qu-e precisamos ter: projeto de se
nador, aprovado pelo Senado, não volta da 
Câmara, porque esta matéria foi votada pelo 
Senado Federal. · ' · ' · 

A meu ver neste momento o Brasil inteiro 
,volta-se para o Senado, para ver como vorare
,mos esta matéria. É claro. que o Senado deve 
votar com bom senso, coro equi\1brjo. Digo 
com orgulho que quando dizem_que o Senado 
é uma espécie de Casa. revisora, muitas vezes 
.ele tem que cc;>rta.r o ímpeto d? Cãmara e 
votar com mais serenidade., çqrv. mais profun· 
didade. Aceito a crítica e .nãq fujo desta res
ponsabilidade. · · 

Há casoS. inciusiVe;_"cie sénadores e.dept~Ú
dos pediilôo ã ixtinção do"Seitado, Sob O ar

-gumento de que somos um gfupo de pessoas 
que só exíste para cortar o espfrito de gran-

~deza, de aVa'nço, de progres_so dã Câmara 
dos DepUtados, porque somos ,um pod~r: r:e· 
trógrado que exíste apenas para fazer recuar. 

Não sei. Já pertenci a esta Casa. Tenho 
muita honra de estar voltando. Não defendo 
c::sse tipo de pensamento. 

Quânto a es.te projeto e naqueles nos quais 
tenhamos condições de fixar a nossa posição, 
principalmente em se tratando de Poder Exe
cutivo e Congresso Nacional, penso ser muito 

difícil existir um outro projeto as~ -apreciado 
por esta Casa no quallimitaremo .• o respeito 
e o relacionamento de poder e no qual este 
Senado Federal tenha condições de fixar a 
sua posição. 

Por casualidade os Srs. Deputados, por al
gum equívoco; no momento da votação ter
minaram não votando como se imaginava. 

Agora é o mamemo de o Senado Federal 
dar o seu voto. 

Digo com sinceridade, não estou dizendo 
isso porque sou da oposição; estou dizendo 
essa's palavra como senador da República 
c'om a responsabili~ade pelo meu País'. 

'se o meu partido estivesse no Governo, 
eu não mudaria uma palavra, ne:nhm:na yírgu
la daquilo que estou afirmando, porque à 
margem de ser'mos governo, de sermos oposi
ção, à margem das nossas questões pessoais 
há o nosso Pa(s, há o nosso Brasil, há o nosso 
Congresso Nacional. IJá este diálogq que te
mos a obrigação de querer que exista .. 
. Engan~m~se alguns ao imaginarem que se 

estaria a cortai um ênten'dimento de poder 
a poder com o Executivo,· que e"iribai-ace o 
Presidente da República e·que isso venha a 
·somar para a Oposição. Isso· não é' verdatle. 
Podemos fazer opoSiçã-o, mas queremos fazer 

.algo concreto .. O embaraço, a dificuldade, 
criar empecilho para que do Presidente da 
República exerça o seu poder, é algo ruim 
para o País e conseqüentemente ruim para 
todos nós. EstamO's aqui buscando o relacio
namento indepe,ndente, mas respeitoso. 
Cr'eio que não soma pata ninguém, nem para 
o. Presidente da· República:, um Congress.o 
Nacionat cabisbaixo e irresponsáVel. Não -so
ma para ·ninguém, nem para a· Oposição um 
.Congresso Nacional que esteja aí a não" ente-n· 
der que estamos a viver um momento impor
tante _do diálogo, do respeito, do entendi
mehto.-

'Estão aí os' líderes' de- todos os part-idos, 
Governo ·e· OpósiçM, sentarida numa mesa, 
bUScando _éricolitrar' um diálogo de ·crntendi
mento juflfo da's gtandes ·questões: e o Presi
deilte'da'República: Penso que é por aí'que 
v'aL PI. hora 'que estamos vivendo é de enten~ 
dimértto e de respeito. 

Então. assim não estou defendendo essas 
teses. Poderão imaginar que o Senador Pedro 
Simon ·está falando assim querendo criar obs
táculOS ao PreSidente. Juro que não,! Não te
nham dúvida de que daqui a quatro àneis, 
quando terminâr d _mandato do atu'al Presi~ 
dente, o próprio Governo· reconhecerá que 
.foi bom ter um diálogo Jespei~SQ e ,maduro 
com o Congresso Nacional, que foi bom que 
as medidas provisórias não abundassem, por
que isso não signífica nem qualidade. nem 

· valor, nem a melhoria das condições do Go
'!erno. Pelo contrário, a medida provisória 
será editada uma vez; .e o áSSunto terá que 
ser relevante e .urgente, e que tep1os que dia
Jogar, temos_ que medir. Elas não podem ser 
erradas nem grotescas. Os seus auxiliares en
tenderão que é por este caminho que passa, 
não é arrogância daqueles que_ se intitulam 
donos, chefes ou soberanos, mas o respeito 
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do est~dista que. dialogando com todt~ aso
ciedade, cm especial com os outros poderes, 
se firma no poder. 

Sr. Presidente, não li, deveria tê-lo feito, 
mas creio que, tendo distribuído uma cópia 
para todos, apenas quis acrescentar a mais 
no meu_ parecer essas. argumentações. para 
que Deus nos dê ânimo e força para encon
trarmos aqui o entendimento. que ·não seja 
um contra o outro. partido contra partido, 
mas que entendamos e compreendamos que 
a melhor forma é aquela que resulta do res
peito recíproco que esta comissão _deve tra
zer. saindo desta comissã;-o levaremos ao Ple
nário do Senado e sairemos de lá para dialo-
garmos com a outra Casa. -

Muito Olirigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio Corrêa) 
-Com a palavra·o Senador Amir Lando. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO 
-Sr. Presidente, pela ordem. estou pedindo 
vista. ' 

·o SR. PRESIDÊNTE'(Ma.tir{Clo éorrêa) 
-Perfeitamente. - - ' 

Q_SR. AMIR LANDO- Si'. Presidente, 
ouvi com atenção a .brilhante exposição do 
nobre Senador Pedro _Simon. Todavia não 
podia renunciar a um de_ver com a minha 
consciência de fazer algumas observações que 
julgo· fundamentais para a apreciação desta 
matéria. 

No· mérito, praticamimte não discordo_ de 
nada, talvez seja mais rigor_Ciso. porque, s·e 
atentarmos _se~ament~ para a·que_ dispõe o 
art 62 e• seu parágrafo único - e. a leitura 
das medidas provisórias deve Começar _pelo 
parágrafo único do art. 62, ·que até hoje não 
foi lido pela sociedade bra~ileira '""""":pelo espí
rito do parágrafo único-, talvez a reedição já 
esteja vedada no texto. Preciso dizer que não 
tenho a ousadia nem a autoridade para fazê
lo deJorma peremptória, mas. quando se lê 
que, se a .medida provisória, ao cabo de 30 
dias, ,não for convertida em _lei, ela perde 
a eficácia, caduca, reduz-se_·a um vazio, a 
um vácuo juridico atrás de si. EÍit~ãO;ci Piesi
dente, po .. esta pena que o constituinte e;sti
pula, a caducidade, estaria, automaticatneo
te, proibido de reeditar, porque não há como 
ele resgatar a vigência dos 30 dias anteriores; 
não há como restabelecer o vigor da 1eí cadu
ca, da medida provisória com fárça de· lei, 
para s~r_mais exato. · - · ; -

O SR, RELATOR (Pedro Simon)- V. 
Ex• me permite? 

OS~. AM!R LANDO- COm niiillõ p-ra
zer. 

O SR. RELATOR (Pedro Simon) - Es
tou vendo aqui algo que é interessante ser 
saHentado. conforme está dizendo o caro Se
nador, que é o seguinte: 

"As medidas provisórias perderão efi
cáda. desde a edição, se não forem con
vertidas em lei no prazo _de trinta dias, 
a partir de sua publicação, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar as rela
çóes_jurídicas delas decorrentes~" 

Jâ di!>!'>e O que acontecerá. Não disse para 
e5peiar p-orque entfará uma segunda vez. 
Não. Terminou. E o Congresso "tem- que 6di
tar medidas complementares daí decorrentes. 
Então. se há alguma dúvida. é só ler. Está 
caduco e já_ disse o que deve s_er feito. Quer 
dizer. já traz o efeito da não aplicação. 

O SR. AMI R LANDO -Sr. Presidente, 
quero pedir escusas porque serei um pouco 
demorado. Debruçei-me profundamente so
bre es-sa matéria. Evidentemente. não sou 
dorlo d<!" questão. mas quero-deixar registra~ 
do. hoje_, aqui nesta comissão;aígumas obser
vações. Mas ouço com muito ptaier o aparte 
d~ nqbr~ Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Quanto à 
questüo de que após a eniissão de uma me
dida provisória, dificilmente o Congresso p6· 
derá rejeitá·la. As implicações, as mudanças 
na vida nacional acarretadas por qualqu_er 
medida provisória que seja editada são de 
tal monta que seria uma irresponsabilidade 

-ílossa rejeitá-la. O meu_enrendimento é que 
poderemos modificar, aperfeiçoar. introduzir 
algumas mudanças. m:as dificilmente teCía
mos condições de_ apagar da vida nacional 
uma semana, 15 ou 30 dias. fazendo rever
te_re_m_ -ªº--~ado anterior as mudanças que 
qualquer medida provisória traz imediata
mente. . .Então. na prática, não há como não 
aprovar uma medida provisória - anular e 
voltar o cruzado novo novamente-. porque 
.é,ó.byi_o,que sempre serão tomadas em ques
.tões __ de rele'vijncia. Era _este o meu aparte. 
Desde que admitimos que a inedida provi
sória pode ser editada, não poderemos anu
lá.-la .r~ais, podemos modificá-la, alterá-la, 
mas não teinOs como anulá-la. 

O SR. AMIR LANDO- A solução pro
posta por V. Ex• seria a extinçào do art, 62? 

Só se poderia corrigir isso se fosse afastado 
o art. 62 da Constituição. 

O SR. JOSÉ EDUARDO -O Senador 
está falando na prática. 

'ü SR. A~~ÚR LA.NDO -'.Eu concordo 
com V. Ex•, mas para assim s-e p'roceder, só, 
evidentemente, revogando o art. 62. Con
co·rcto com V. _Ex~ Mas aí teremos que ser 
r.a.dicais piiiã-revogar o art. 62. 

Ouço o aparfe-do nobre Senador Ant.óniO 
Mariz, com muito prazer. 

O SR.ANTONIO.MARit.:- Senador 
Amir Lando, o argume_nto utilizado pelo Se
nador José Eduardo nos leva à conclusão da 
irripóssíf:iilídaae-ou--dã.- inconveniênciã abso
luta da redução da medida provisóira, ou se 
é de fato o que acaba de afinri_ar S. Ex~, isto 
é a irre_Váslbilidade çias relações jurídicas es
tabelecidas na vigência da rnedída provisória. 
Então, imaginã.-se o mal, o tumulto, o caos.. 
Isso lev_aria a ordem jurídica a sua reedição 
e ·mima segunda rejeição, fosse pela omissão, 
pel_o silêncio, _fosse pela sua _rejeição expressa 
do Congresso. O fundamento da nova edição, 
parece-me que está justamente nisso, é que 
a medida provisória, pelo fato ·de perder a 
eficácia, ela atenta contra a ordem jurídica, 

na medida em que as próprias relações juridi
-cas i!l stricfo sen_su desaparecem depois que 
desaparece o direito. na medida em que a 
relação jurídica é um vínculo entre o titular 
do direito e o objeto do direito com base 
na lei. Se não há a lei íriamos teríamos jurídi
cos mas não propriamente relações jurÍdicas. 
Então. como iríamos admitir a reedição da 
medida provisória? Mais do que isso. admitir 
a reedição infinita da medida provisória? O 
princípio fundamental do estado do direito 
democrático é, sem a menor dúvida. o princí
pio da legalidade. A medida provisória rejei
tada instala a não-legalidade. instala o reino 
do fato. o estado de fato. relações que não 
são disciplinadas por lei. Portanto. esse argu
mento. e outros que V. EX" vem de expender. 

_conduzem à C()ndu~ão de absoluta inviªbi· 
!idade constitucional da re_edição da medida 
provisória. 

O SR. AM!R LANDO - Veja V. Ex• 
que eu não quis, e:-ridentemente •. ser peremp· 
tório,_ porque es~a. matéria é de prof4nda in· 
dagação e só os tribunais, em última instân
cia, deverão defini-lo. Levanto uma questão, 
que é fundamentai: deve o Cong-resso. como 
foi acentuado pelo Seriado r Pedro Simon. dis
ciplinar as relações' jurídicas, delas decorren
tes ou seja, s.ão nulas se não houver essa disci
plina. se o Congresso não estabelecer um con
dão que dê validade e essas relações, exata· 
mente por falta de sucedâneo, passam a não 
existência. Ê Lima matéria que não fOi deVida
mente estudada,- a leitura que se fez do art. 
62. Foi uma leitu.ra cultural, do Decreto-lei, 
são matérias_difer.entes. Na realidade, V. Ex• 
disse muito beni e eu também declarei. sobre
tudo para efeitos re.tóricos. em outras circUs
râncias, que_ o_arbtrio encontrou na medida 
provisória, um-inStrurilerito -para sObreviVer. 
Mas é um de~vjrtl!am.ento do que estabelece 
o art. 62, c~jo mc;>4elo e inspiração _é_ o de 
uma. democracia de nível mais elevado_ do 
que a demociaCi~ italiana, ou de putras de
mocracias, como a espanhola. etc. Entã.o, a 
origem matricíal dela é democrática, não é 
autoritária, como eram os decretos.-leis, os 
ateis iiistituCionais. etc. Veja quC isso se inver
teu, e_o_Congress~·foi omisso durante todo 
esSe período. lsso é fundamental. São duzen
tas e noventa e ciri,co medidas engolidas pelo 
Çongresso, gratuitamente, sem ·nu-nca_ ter 
apreciado de foima clara e rigorosa! o que 
são, exatamente, os pressupostoSCOJ)Stitucio
nais de admissibilidade, ou seja, relevância 
e urgência. E as inConstitucionalidades passa
ram aqui a mancheias. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO -
Permite-me V, Ex~ um aparte? 

O SR. AMIR LANO- Gostaria de conce
d_er o aparte a V. EX~. mas tenho essa idéia 
na cabeça e quero concluí-la. 

O SR. CID SABÓIA DECARVALH.() 
-Então, V. Ex• conclui seu pensamento e, 
em seguida, concede-me o aparte. 

O SR. AMIR LANDO- Concluirei e da
rei o aparte com muito prazer. 
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Pa;.saram aqui ccntn e quarenta e duas me
dida;., segundo um estudo rigoroso do PSDB. 
Peço vênia até para citar, onde os pressu
pO!.to:; c as inconstitucion::~lida.des foram visí
veis. Eu mesmo, duruott;o es5e pequeno pcrfo
do. lutei aqui, com denodo, fui para a tribuna 
do Congresso Nacional J.dcndendo que não 
se podia criar imposto:,;. e o Dr. CiJ Sabôia 
de Carvalho, quero dar um testemunho. disse 
da incon;.titucionalklaJe. Exaramentc pnr e_<,

~s argumento:., se criavn tributo. com(J o 
lmpo!.tO Territorial Rural, e fomos para a 
tribuna ddcnder c, para minha surpresa. o 
próprio partidl> na C:imara. o meu partido, 
votava a favor da medida provisória, enten
dendo que, através dela, ~e podia criar tri
buto. 

Ora. :-.enhorcs, como bem acentuou o rcla
tóri0, essa é matéria tão antiga que vai além 
da Magnn Carta, vai a 1096, nobre Relator, 
onde as primeiras tentativas, exatamente do 
principio tia legalidade começa a ser insti
tuído em nível constitucional. Isso foi uma 
evolução permanente, que cht:ga aos- nossos 
dias passando por todas as democracias. Há 
um princípio. não hâ imposto !'.em lei, isso 
é uma questão fundamenta\. 

Mas, ouço o nobre Senador, porque já in
veredo por outro campo c não queria fazê-lo. 

Senador Cid Sabóia, com muitO prazer. 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO 
-Apenas quero fazer uma observação sobre 
a norma constitucional. É cvlde_nte_ que se 
as medidas provisórias apenas tratassem de 
matérias relevantes e urgentes, quando ocor
resse a desaprovação e ela& deixassem de ter 
eficácia desde a data da emissão. isso não 
teria importância nenhuma, porque a medida 
provisória não é instrUI.llCIJtO para renovação 
da legislação~c sim instrt.pl);entq para medidas 
administrativas urgentes e rçclvanres que 
precisam do veículo d3 legbtação. Isso é abso-
lutaroenN çl.iferentc-. _ -. 

EntãQ,_o que acontece? A medida provi
sória foi editada, ela é lei; depois, ela não 
foi aprovada,deixou_ de ser lei. A partir de 
quando? Ao pé da letra seria a partir da data 
de sua emissão. Mas estamos no Brasil e sob 
a égide do Direito ocidental, onde-os _atos 
anuláveis e nulos muitas ·veZes têm os seus 
efeitos re~guardados. Até a lei-inconstitucio
nal, assim declarada pelo Supremo, produz 
efeitos até a declaração dO Supremo Tribunal 
Federal. A partir dali, ela deixa de ter efi
cácia_._ _ 

Então. essa afirmativa na Constituição de
que ela_ perde a eficácia ·a-partir da data de 
sua emissão, isso é em termos relativos de 
exame com a aplicação da -téc-nica jurldica. 
Não há nulidade. A nulidade é resultante de 
ato inválido; a nulidade_é o ato anulável devi
damente anulado. Nula é a conseqüência do 
ato praticado com infringência, com inobser
vância absoluta da lei. Aí é que é nulo, mas 
tudo depende de uma declaração formal: isso 
é nulo. A partir de quando? Efeíto ex ttiDC 
e ex nunc, dependendo da natureza do ato, 
se nulo, se anulável, _se de boa-fé, Se de ill~·fé 
etc. 

Aqui, no caso da medida provisória, não 
poderíamos fugir aos parãme_tros do Direito 
brasileiro. Medida provisória é para deter
minar coisa urgentíssima, não é para legislar. 
sub:._tit_ujr 9 legislador; ela não pode ir além 
de cusos re_lativos à lei ordinária e casos dos 
quais a administração ne_cessite da solução 
imediata. Ela não pode firma_r doutrina, fir
mãiTe"g(liidade,_através-da medida provisória. 
A-medidi_riro~tsória precisa adotar tal provi
dêf!cia urgentíssima. porque não-exiSte legis
façãÇl. ainda precisa o re_spaldo da lei. Ado
tada; tem trinta dias paát .se examinar isso. 

Quero concordar com as apreensões de V_ 
Ex• Apenas, como sou uma pes!'.oa atenta 
a isso, como nós todos o somos, zelo muito 
pela colocação de cada termo, pela colocação 
ex:ata de cada sentido, de cada instituto jurídi
co-; aeada resultado jurídieç>, de cada conse
CfUEficia jUrídica da letra constitucional. En-

--ruo. o fato dã Jileticáda ã partir da data da 
emissâo~Oão-·deve aterrorizar, porque isso é 
nmnivo. Digamos que uma inedida provisó
ffa foi baixada para demolir um prédio, o 
Ministério aa-Fazenda, no Rio de Janeiro, 
foririlj)lodido, já está demolido. A medida 
jirOViSõfia-fülde5aprovada,.ou_d_eixou de ser 
exãtfiirfã"da. ComQ perderá a eficàC:iã'! O efei
to jurídico já e..<;tá consagrado para .sempre 
por um fato material. Então, esses fatos têm 
que ser examinados dentro da realidade. Mas 
quero louvar V. Ex~ pelo tipo de análise que 
está fazendo e g_uc levará a comissão a uma 
maiõr·mafliôda~de- sOQre esse assunto, depois 
do-Oiífh:iritíssimo relatófio e parecer do Sena
dor Pedro Simon. 

-o'Sk~AM1R LANDÓ -=-o Sr. Presidente 
me alerta no ~entido de que tenj.lo apenas 
dez minutos e não poderia dar mais nenhum 
aparte·;--s-eii.ão não conseguirei dizer aquilo 
que acho fundamental. 

Eu teria alguns pontos de discordância, 
mas não quero estabetece.r aqui uma discus
são: sobre o nulo, o_ a.nulável. No dizer de 
ponto, nulo é exatameote o que está fora 
da órbita jurídica, não obstante bater às por
tas do Direito etc. Mas, evidentemente, se 
há uma medida provisória a autorizar, e isso 

-são-a-s conseqüênciãs, a demolição de um pré
dio, e depois desse fato a medida provisória 
..cair, o_ Presidente poderá responder criminal 
e administrativamente; pOderá, também, ser 
levado ao impeachment. 

Evidentemente_que isso são questões fun
damentais. Na realidade, prefiro ficar com 
a_ ffiinha definição. Eu poderia buscar teste
munhos, inclusive em uma palestra andei fa
lando com vários ministros a esse respeito, 
que tainbém manifestam essa preocupação. 
E o Poder Legislativo está devendo à Nação 
uma ·decisão sobre essas matérias,_ porque a 
Constituição manda, ordena que devem ser 
disciplinadas as relações. 

_Várias medidas caíram, várias foram rejei
tadas e lião fOram disciplinadas as matérias, 

- a- iiâCl" ser a de n" 295, que- na última hora 
veio com uffi artigo contia o qual me rebelei, 
que foi exatamente levado de roldão, que 
dizfa- que-fita-vamválidos todos os atas prati-

cados com base nas medidas tais c quais: mais 
dt:: nove medida~. 

Quer dizer. isso foi aceito. o:-.sim. por ot~l
cado. de roldilo, sem análise. sem que o Con
gresso Nacional analisasse as conseqüêncins 
desse simples artig_o. 

Ma:-.. Vejam V. Ex"'. a Constituiç-ão esrabe
-leCe todos os limites contru o Püder Execu
tiVo, pói'que essa é matéria com sede estrita
mente coilstitucion:il. A partilha de poderes 
é tão antiga·quahm a· Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. quanto a teoria 
de_Montesquieu. quando foi claro que essa 
é rriatéri'ã. ITpJ.camente constitucional, a parti
lha de compet~ncia dos poderes e os direitos 
do homem e do cidadão. 

Essas garantias devem ser matéria estrita
mente constitucional e como tal, até, a nossa 
Const}tuição do Império, no art. l7B. afirma
va: "E constitucional somente a mntéria que 
diz respeito à cómpefência dos poderes e os 
direitos e garantias do cid_adão". 

E assim é a doutrina, é um entendimentO 
que não é oecessário repetir. A Constituição 
já estabelece.: 

"Art. 67. A matéria constante de 
projeto rejeitado. matéria não aprova
da. não pode ser apresentada na mesma 
sessão. a não ser naquele procedimento. 
mediante propo!>ta da maioria absoluta 
das Casas do Congresso Nacional. .. 

Já temos aqui como afastar a matéria, e 
o Supremo também já firmou esse entendi
mento. Matéria penal não pode. pelo mesmo 
princípio da reserva legal, lei stricto senso, 
oü seja. em sentido formal. clabon:tda _s~gun· 
do o processo legislativo estabelecido na 
Constituição, em sentido material. c;omo um 
comando geral e abstrato. 

As matérias de competência exclusiva do 
Congresso Nacional, do Senado Federal e da 
Câmara. dos Deputados. não podem ser obje
to de medidas provisórias. O art. 68 estabe
lece que não pode ser objeto de deleg_ação, 
c_onseqüentemente de medidas provisórias, 
aqui. entre outras coisas, as leis complemen
tares. 

Ora, está tudo es.crit_o na Constitl!iç_ão. O 
·que· está faltando? Decisão política do_ Con
gresso. Nacional, aplicar a Constituição! Aí 
é uma-·grand(q;reocupação que tcri.ho. Inclu
sive esta lei náo acrescenta, e nem pode acres
centar, em sentido material mais do qüe a 
Constituição. Aliás, já está se dando um su
porte com essa disposição de autorizar mais 
de uma vez. É um perigo, porque os tribunais 
depois podem interpretar que os atas pratica
dos nos primeiros 30 dias são válidos, quando 
a Constituição dá uma condenação de abso
luta decadência e, conseqüentemente, se es
ses atas não forem disciplinados pelo Coo~ 
gresso, eles não têm validade, embora haja 
as conseqüências no mundo real, do qual não 
se volta atrás, segundo alegava o Senador 
Cid Sab-óia de Carvalho. 

··Se não' se ctunpre a Constituição, eu per· 
gunto: Será necessário que uma lei declare 
que se deya cumprir a Constituiç_ão'? Essa 
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é a minha revolta e a minha prcocupaçüo. 
Por isso. quero mais do que o compromisso 
de se editar uma lei, o de cumpri-la, porque 
este País é useiro e vezeiro. quando nfio se 
quer cumprir uma lei. dita-!'ie outra, inven
ta-se outra para não cumprir nem a primeira 
nem a segunda. 

Estou preocupado. pois temos o mesmo 
poder discricionário. E tJcho v.ílido definir. 
nos termos do projeto, o que seja urgéncia 
e relevância, só que esse mesmo poder discri
cionário que o Presidente da República tem 
no primeiro momento para editar uma me
dida provisória, o Congresso t~m num segun
do, e nunca usou, c aí a proposta que fiz 
no sentido de alterar o Regimento, para que 
nos primeiros cinco dias se apreciassem ape
nas as questões formais, ou seja, os pressu
postos constitucionais de admissibilidade e 

as inconstltuéionalidades flagrantes. porque 
sen~io se apresenta logo emendas ao projeto 
e h~í. uma· cuinpliddade de todo o Congresso 
e todos pa:-.sam a defender o projeto e as 
suas emendas e não ficam a defender um pro
blema fundamental. que é a admissibilidade 
ou não, pois passaram despercebidas. O que 
a sociedade brasileira quer é, apenas, que 
se cumpra a Constituição. 

Esse reclamo eu recolhi do povo, nas ruas. 
nos confins da Amazônia. Mas a Constituição 
diz que não pode. e por que não se cumpre? 
Porque o Congresso foi complacente. Não 
sei se a partft desse momento ele deixará 
de ser. 

Sfio essas, portanto, as minhas observa
ções, que poderiam ser mais demoradas do 
ponto de vista jurídico, mas não o são dado 
o apressado da hora. Sr. Presidente, dou-me 

por satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) 
-Vamos continuar a· discussão ila próxima 
reunião da comissão. porque já houve pedido 
de vista dos Senadores Elcio Álvares. Cid 
Sabóia de Carvalho e Chagas Rodrigues. Se 
mais algum senador. também desejar. eu de
firo o pedido. 

Nos termos regimentais. os autos não sai
rão da comissão, mas poderão ser consul· 
tados por quem quiser. 

Como há convocação do Senado agora pa
ra discutir matérias que tramitam em urgên· 
da, declaro encerrada est<l reunião, convo· 
cando para a próxima quarta·feira. Se houwr 
necessidade, convocaremos uma reunião ex
traordinária. 

Está encerrada a reunião. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 53~ SESSÃO, EM 7 DE 
MAIO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPED lENTE 

1.2.1- Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei do Senado n" 119, 
de 1991, de autoria do Senador Francisco 
R o llemberg, que proíbe a demissão de 
servidor público em gozo de licença-pa
ternidade, licença-prêmio ou de_ férias. 

-Projeto de Lei do Sen~do n" 120, 
de 1991, de a_utoria do Senaçlqr_ Márcio 
Lacerda, que altera o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro (Decreto-Lei.nd_2.848, de 
7 de dezembro de 1940, atualizado pela 
Lei nu 7 .209, de 11 de julho 9-e 1984 e 
pela Lei n•1 7.251, de 19 de novembro Q.e 
1984). 

-Projeto de Lei .d.o .. Senado nd 121, 
de 1991, de autori<n:lo Sen~dor Marco 
Madel, que determina a corltagem como 
tempo de serviço no exterior, para todos 
os fins, os períodos em que o diplomata 
cónjuge de serviço no exterior, para todos 
os fins, para acompanhar cónjuge no exte
rior, nos termos da Lei n" 5.887, de 31 
de maio de 1973. 

-Projeto de Lei do Senado n" 122, 
de 1991 -Complementar, de autoria do 
Senador Epitácio Cafeteira, que dispõe 
sobre as condiç_óes para autonomia do 
Banco Central do Brasil e dá outras provi
dências. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 
-Designação da Comissão para emitir 

parecer sobre a Proposta de Emenda à 
.Constituição n~ 9/91, que estabelece _a_ __ 
coincidência de eleições para presidente 
e vice-presidente da Repúbltca, senador 
e deputado Federal, a partir do ano 2000, 

SUMÁRIO 

e para governador e vice-governador, de
putado estadual e distrital, prefeito .• víCe
prefeito e vereador. a partir de 1998. 

1.2.3- Requerimentos 
-N'·' 173/91, de autoria do Senador 

Maurício Corrêa, solicitando a retirada 
da Proposta de Emenda à Constituição 
n" 8, de 1991. 

---' N" 174/91, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n~ 82/91, que estabelece 
normas para a realização das eleições mu
nicipãfs de 3 de outubro de 1992 e dá 
outras providências. 
---;::...N~ 175/91, de urgência para o Ofício 
S/8, de 1991, relativo a pleito do Estado 
do Rio Grande do Sul, relativo à rolagem 
de sua dívida. 

1.2.4 - Dls_cursos do Expediente 

SENADOR EPITÁCIO CAFETEI
RA- Vazamento da matéri_a _do Projeto 

- de Lei do Senado n~ 122/91 - Comple
mentar, de autoria de S. Ex•, que dispõe 
sobre as condições para autonomia do 
Banco Central do Brasil e dá outras provi
dências, para a Câmara dos Deputados. 

SENADOR COUTINHO JORGE -
Desobstr_l!ç_ão da pauta do Congresso Na
-cional, através de sessões extr~ordinárias, 
para apreciação da Lei de Dirctrizes Or
çatl1entárias e do Projeto de Resolução 
n~· 8, de 1990-CN, que dispõe sobre a Co
missão Mista Permanente a que se refere 
o parágrafo prim"eiro do artigo 166 da 
Constituição Federal. (Comissão Mista de 
Orçamento). _ 

O SR. PRESIDENTE - Esclareci
mentos ao Senador C_outinho Jorge. 

SENADOR CESAR DIAS -Dia do 
Oftalmologista. Programa do Serviço Na
cional de Saúde Ocular e Prevenção da 
Cegueira. 

SENAD!}R MAURÍCIO CORRÊA 
-Anunciando O encarrii:rihamemo à me
sa de requerimento de informações ao 
Banco do Brasil sobre refinancíainento da 
dívida de usineiros do set_or de _álcool e 
açúcar. Form_a_de convivência harmonio
sa entre as duas Casas na apreciação de 
proposições de m_odo a não subtrair do 
Senado Federal o P.ireito de exame em 
tempo hábil. 

O SR. PRESIDENTE -Resposta ao 
segundo assunto tra,tado pelo Sr. Mau
rício Corrêa. 

1.2.5- OfiCio ao_ -Sr. Preside_nte do Su
premo Tribunal Federal 
N~ 155/P, de 17 de abril do corrente 

ano, comunicando o deferimento, em par· 
te, do Mandato de Injunção n" 283-5. 

1.2.6- Fala da Presidência 
- Providências necessárias no sentido 

de que seja oficiado o presidente da Câ
n_lar:a dos Deputaqos e para que- sejam 
convocados os Líderes dos Partidos a fim 
de diligenciarem a urgência necessária pa
ra deliberação do Congresso Nacional, re
ferente à matéria lida anteriormente. 

1'.2. 7-- Comunicação da Presidência 
Recebimento de Aviso n~ 211191, de 2 

do corrente mês, do Presidente do Tribu
nal de ContaS da União, encaminhando 
cópia do relatório e voto decidido por 
aquela Corte de Contas ao apreciar o pro
ceso relativo às informações sobre a dívi
da da Polônia para com o Brasil. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara no 15, de 
1991 (n~ 5. 940/90, na Câmara dos Deputa
dos), que dispõe sobre a periodicidade 
dos censos demográficos e dos censos eco
nómicos e dá o_utras providências 



2086 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçao ll) Maio de 1991 

EXPEDIENTE 
CBNTilO GRÁFICO DO SENADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Direlor.O....J do Seoado Fedenl 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Direcor E:ecativo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adlll.iailtra.tiY 
UJIZ CARLOS DB IIASfOS 
Diretor ladllltrial 

DIÁRJO DO CONORI!SSO lb\CIONAL 
Iapre110 IOb rapoasobitidllde da Mera do Seoado Fedenl 

ASSINA 'lURAS 

Semestral ---·---·--~·--· ·----·----· Cx$ 3.519,65 

FIDRIAN AUGlJS'IO OOUI'INHO MADRUGA 
Dire&or Adjuto 

Aprovado após parecer favorável da co
missão competente. À sanção. 

Projeto d~ Lei da Câmara n" 84. de 
1990 (nu 1.523/89, na CaSa de origem), 
que concede pensão especial a Nelcy da 
Silva Campos e"Outros, Aprovado~ subst!· 
tutivo, ficando prejudicado o projeto. A 
Comissão Diretorã. para redigir o Vencido 
para o turno suplementar. 

Projeto de Lei do Senado no 94, de 1988 
- Complementar, de autoria do Sendor 
Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre 
a relação de empreg_o prot,egida contra 
despedida arbitrária ou sein justa causa 
e dá outras providências. (Tramitando em 
conjunto éom o ProjetO. de ,Lei do Senad<? 
n" :rt4, d_e 19.89 ~C.Oipplem~nú.r). Vota
ção adiada par.a o dia 6 de junho próximo, 
nos termos do Requ~rimento n" 176!91. 
após usarem.da palavra os Srs._Cid Sabóia 
de Carvalho. Jutahy_ Magalhães, Fernan
do Henrique Cardos_o e Maurício Corrêa. 

Projeto de_ Lei do Senado n" 214. de 
. 1989 -,Complementar, de iniciativa da 
· Comissã;o Dfretora,, qu~ ,d.ispõe sobre a 

proteção_da relação_ de. emprego contra 
a dispensa arbitrária_ ou_ sem justa causa 
e dá_ou,_tras p~;:ovidências. (T,ramitando em 
conjunto co,rn Q Proje:to-de Lei do Senado 
n" 94, õ_e 1988_-_Complementar). Vota
ção adiada para o dia 6 de junho próximo, 
nos termos do Re_querimento n" 176/91. 

Projeto de Resolução n" 16 de 1990, 
de autoria dQ Senad_or Cid Sab6ia de Car
valho, que altera o R,egimento Interno 
do Senado Fi!d~raL A;Prova~o com emen
das após usar da palavra o,S.r. Jutahy Ma
galhães. À Çomissão .qireFõra para reda-
ção final. . _ 
. R~querirne~t_o n" 142, ~~ 1991, de auto

ria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
solicitando, nos termos regimentais a cria
ção de uma comissão~ temporária interna, 
composta por onze membros, para, no 
prazo de cento e oite~ta dias, elabor~r 

Tiragem 2.200 exemplara. 

projeto de códigd civil. Aprovado após 
usarem da palavra os Srs.' Josaphat Mari
nho, Cid S3bôia de. Cai'valho·, M~urício 
Corréa ê Fernari.d_o_ :H:eri!ique Cardoso. 

Requerimento no1~6. de 1991, de aUto
ria dos LtdereS Humberto Lucena 
(PMDB)._ :r:ernan_do Henrique Cardoso 
(PSDB); Marco Maciel (PFL), Maurício 
Corrêa (PDT), Ney Maranhão (PRN) e 
do Senador Eduardo SU.plicy, solicitando, 
nos termos regimentais, a criação de uma 
comissão temporária composta por nove 
membros, com o objetivo de estudar e 
analisar, bem c_omo acompanhar as ativi
dades da Conférêricia' das Nações Unidas 

_ para o Meio' Ambieilte ·e Desenvolvimen
to - EC0-92; à 'se 'realizar na Cidade 
do Rio de Janeiro, no ano de 1992. Apro
vado. 

Projeto de Lei na Câmara n" 24; de 
1990 (n" 1.102/88, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao ~rt. 492 da conso
lidação das Leis do Trabalho.- Discussão 
sobrestad~ nos_ termos do. Re;querimento 
n" 172/91.lido em sessão q.nterior. 

Projeto de Lei da Câmara n" 16, de 
1991 (no 6/91, na Casa de origem), que 
concede isençãcrdo- Imposto sob're Produ
tos IndustrialiZados - IPI na aquisição 
de au.tomóv.eis para utilização no trans
porte autõnomo de passageiros e dá ou
tras providências. Discussão adiada por 
9 dias~ n~s te~mo~ ~o .Resu~tim~nto nv 
177/91.. 

Proposia de E'!le~da à, Coristituiçãç n" 
3/91. que estabele_ce a dat~ de .entrada 
em vigor de a tos normativos, leis· e mí7di~ 
das provisórias. Aprovado· o prossegui
mento da tramitação. 

,1.3.1- Matérias apreciadas aPós a Or
dem do Dia 

-Requerimentos n?' 174 e 175, de 
1991,1id0S nO Expediente da presente ses
são. Aprovados. 

i.3.2- _Disc.:.rsÓs após a Ordem do·_~ia 
SENAD.OR CID SABÓIA DE CAR:· 

v;AJ;.J:IO--:- Irregularid,ades na, Previdên
cia So,cial. Crfticas à legalizaç_ão do jogc.
Importância das comissões parlament~res· 
de,inquérito na apuraçâo·de denúncias. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
FalecimentO dO Sr. José-Thomé. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
-Campanha contra o tabagismo· reali
zada pela Liga Feminina de Combate ao 
Câncer do Rio Grande do Sul. Malefícios' 
do tabagismo. 

1.3.3- Comunicações da Presidência 
'-Témino do prazo para apresentação 

de'emendas aos Projétós' de Lei do Seria
do n""' 22- e -23/91, ser'ldo que ao· _Projetó 
n'' 23 to'ranl oferecidaS duas einendas. 

- Térinino do prazo para interposição 
de reCurso--no- sentido de inclUsão em 'Or
dem do Dta do Projeto de Lei do Sen:ado" 
n~ 12191 ãpreciado- conclusi'9ame-nte pela ". 
Comissão de Assuntos Sociais. À'Câ'mara 
dos Deputados. , _ 

1.3.4- Designação da Ordem do Dia 
da próxima se_s~~o 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PROFERIDO EM 
SESSÃO ANTERIOR . . . 

Do Sr. Eduardo Suplicy, pronunciado 
na sessão de 17-4-91. 

'3..:. ATOS DO PRESIDENTE 
N"' 448 e 449. de 1991 ~ 

4'- ATA DE COMISSÃO 

S- MESA DIRETORA 

6 - LÍDERES E VICE-LÍDBRES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
S<)ES PERMANENTES 
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·Ata da 53~ Sessão, ein 7 de maio de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa ordinária, da 49• Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro 

AS 14HORAS EJO MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camatgo ;,_ Alexandre Costa -
-Amazonino Mendes- Beni V eras- Couti
nho ,J 9rge - Dario, ~ereira """":' DirceU Car
cci;Q :-:-- ;EJciq Ál\;ares -:- Esperidião Amin 
- Epitácio Cafeteira -Francisco Rollem
berg - Garibaldi Alves - Gerson Camata 
-Guilherme Palmeira~ Henrique Almeida 

· -Hugo Napoleão ~João Rocha - Jonas 
Pinheiro -"Josaphàt'Marlnho -José Eduar
dq -José Fogaça: ..;....;Júlio Càmpos- Lavai~ 
sier Maia ---:- Levy Dias- Lourival Bapfista 
-Magno Bacelar- Mansueto de Lavor
Marco- Maciel - Mário C6vas - MarluC:e 
Pinto - Maurici-o Corrêa -'- Mauro Bene
vides -Moisés Abrão - Nabor Júnior"
Nelson Wedekin- Odacir Soares...._ Onofre. 
Quinan ~ Oziel Carneiro - Pedro Sinion 
- Raimundo Lira --~onan Tito ,:.;.._ Ruy 
Bacelar-~ Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Campelo - Wilson Martins. 

o sR. PRESIDENTE' (Mauro i3e~evides) 
- A iista de ·presença acusa' o coffi-parêci
mento de 4S_srs: Senã.dQre_$. HavendO núme-· 
ro regimentai; d-eclaro aberta a sesSão. 

Sob 'a prot'eÇão de· Dê_u_s; íniciamos nossos 
trabalhos. · 

Sobre a mesa. projetas de lei que serão 
lidos ~e_lo. Sr. 1~ Secz:etárí_o. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 119. DE 1991 

Proíbe a demissão de servidor público 
em gozo de licens-a-Paternidade. licença
prêmio ou de férias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo J:. vedada a demissã·o do servidor 

público em gozo de licença-paternidade,_li· 
. cença-prêmio'ou'de'férias. _ · '_. · 

Art. -2° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicaçãO. - · ' · 

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

Justificação 

Objetiva a presente medida conferir "esta
bilidade provisória" ao servidor público em 
gozo de licença-paternidade, licença-prêmio 
ou de férias. 

Esta iniciativa, analogicamente ã "estabi
lidade" da gestante (cf. art. 7~. inciso XVIII, 
da Constituição Federal), visa, também, a 
proteger a maternidade e ao equilíbrio e 
harmonia da família. 

Buscamos consagrar, assim, o princípio re
levantíssimo de qu-e a garantia do repouso 
e da tranqüilídade só será plena sem a ameaça 
de demissão nos períodos mencionados. 

A pateniidade e as férias não podem ense
jar qualquer prejuízo ao servidor, muitos me~ 
nos o -da perda do erilprego: 

Ademais, o constituinte deveria ter pre
visto as hipóteses ora por nós contempladas, 
como integrantes da proteção geral ao traba· 
lhador, sabido que as questões relativas às 
famaias e ao descanso do homem envolvem 
relevante interesse público: Trata-se de pro
teçãõ-econõmiCa. psiCológica e física, na oca
sião-em qu.-e -ele mã1s- necessita' de amparo 
físiCO~ inOfal e peCu'nlário. ' · · 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. 
Senador Francisco ROJiemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLíCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

' .. ~it ~~7~ ·-~· ~ã~~~iif~i·t:~~. ctp~· ~t;~-;;~ü;~d~-;~~ 
urbanos e :ru~i~ •. além d~ optrÇls que visem 
ã }~e~hori,a d,e .sua condiçãq ~o_çia}:, 

··~xviif~ uce~ç~·à·~~~b~t~~·-;;;;;~~~~i~i~ 
do empre8:o e do salário, coin a duração de 
cento e vinte dias; 

(À Corh.iSs'dó de Constltuiçd'o, Justiça 
e Cidada,nia - _ decfsi!o thminCuiva.) 

PROiETÓ DE LEI DO SENADO 
N• 120, DE 1991 

Altera o art. 299 do Código Penal Bra
sileiro (Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de de

. zembro de 1940, atualizado pela Lei n• 
7.209, de 11 de julho de 1984 e pela Lei 

~:~-2~1!. ~~ .~~ ~~ l!~ve~~~ de 1984). 
o·.eongr_esso_Nacional <k:_~te.ta; 

.Art. .lY O. art .. 299. do Decreto-Lei nP 
2.&48,. de 7 de dezembro de 1940, passa a 
ter ã Seguinte redação: 

"Art. 299. Omitir, em documento 
público ou particular declaração que de
Je devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserirdeclaração falsa ou diversa da que 
devia estar escrita,_CQm o fíiil de preju
dicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre fato juridicamente rele~ 
vante. 

Pena- Reclusão, de um a cinco anos, 
e multa, se o documento é público, e 
reclusão, de um a três anos, se o docu
mento é particular. 

§ 1~ Se o agente é servidor público, 
e coinete o crime--prevalecendo-se do 
cargo, ou emprego;ou se a falsificação 
ou alteração é de assehtamento d_e: regjS
tro civil, excetuada a hiPótese 'do pará· 
grafo-seguinte, aumenia-se--a ·p·ehá 'de 
sexta parte. 

§ 29 Se a falsificação ou alteração de 
assentamento de registro ciVil referir-se 
a filho havido de relação extraconjugal 
e for mOtivada por relevante valor social 
ou nroral, aplica-se a pena pelo seu míni
mo y !lUe será cumprida em regime de 
prestação de serviço à comunidade." 

Art. 2~ . Esta lei entra em vigor na data 
de _sua publi_cação. · 
- Art. 3~ ReVogam-se as disposições em 

contrário. 

Justificação 

O ·art: 299 _do Código Penal, diferentemen
te dos dispositivos que o precedem, sobre 
o mesmo tema, refere-se à falsificação par
cial. Naqueles, para que se configure o crime, 
esta pode ~er parcial ou to_tal. Neste, portan
to, há que se observar, também, a proporciO
nalidade do dano, além. do objetivo e dos 
motivos do agente. 

Na -..;:er~ad_e,. não se erige ã ~tegoria de 
crime fato inteiramente sem importància, de

;ve-ndo se observar, antes, o nível da conduta 
anti-social. Da mesma form-a, nâo se pode 
deixar de atentll:r para ~ gradação da pena, 
observados os danos reais, ou pontenciai~. 
Sem o que rião há -crime. _ - _ 

Ora, a á.fual redação dada ao art. 299 do 
Código Pe:riai procede ·apenas à exasperação 
da pena, dian'te do objetivo (quando o agen~e 
é servidor p'úblico Ôu qua:rido de assentameri.
to de regiStrO civil), sem cuidar, em contra· 
partida, de minimizá-la quando diante de fa
tos que o justifiquem, isto é, obsevado tam
bém o motivo do agente. 

Com 'este·projetõ de lei, pretende-se corri-
- gir essa inip'rõpriedade' Observada naquele 

dispositivO· do Código Penal e, para tanto, 
recorre-se aci rlovo texto constituciOnal, cujo 
§ 6~ do art. 227 tornou defeso o tratamento 
diferenciado entre filhos, ainda que havidos 
de relação eXtraconjugal. 

E o crime de que trata o art. 299 do Código 
é, muitas vezes, praticado sob tais circuns
tâncias. 

Ora, não é difíCil intuir-se a motivação so~ 
-cial-do pai que, antes da Constituição de 1988, 
procedeu ao_ registro de nascimento de filho 
havido de relação extraconjugal, declarando, 
para protegê-lo, condição inexata. E; a idéia 
de proteger socialmente o próprio filho não 
pode e não deve ser nivelada ãs formas mais 
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grave~ de falsidade ideológica-, po-rquanto há 
que :>e considerar a inexpressividade do dano, 
neste caso, em-contraposição ao motivo rele
vante, considerado até mesmo na: hipóteSe 
de crimes mais graves. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. -
Senador Márcio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 

DECRETO-LEI N• t.848. 
DE 7 DE DEZEMBRO DE1940 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 180 da Consti
tuição; decreta a seguinte lei: 

Falsidade ideológica 
Art._ 299. Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia cons
tar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

, ou alterar a v_erdade sobre fato juridicamente 
relevante; 

Pena- Reclusão, de um a ciilco anos, e 
. multa, de um a dez cruzeiros, se o documento 

é' público; e reclusão de um a três anos, e 
multa, de cinqüenta centavos a cinco cruzei
ros, se o documento é particular. 

Parágrafo único. - Se O agente é (ullcio
nário público, e comete o crime prevalecen

. do-se __ o cargo, ou se·a falsificaçã~:rolralteração 
.é. de assentamento de registro civil, aumen
ta-se a pena de sexta· parte. 
..... ' ~-~· ............ ~--. : ...... ~-~~----·~ ......... ; -r.•. 

LEI N'' 7.209, 
DE 11 DE JULHO DE 1984 

Altera dispositivo do Decreto-Lei n~ 
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códf

, ~Penal.' e ,dá ~mtras. p_r~v.idências. 

LEI N• 7.251, 
. DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984 

Dá Dova redaç-ão ao are 249 -dO Decre
. to-Lei n~'2.848, de7 de dezembro de 1940 
- Código PenDI. -

(À Comissão de Constituiçdo; Justiça e 
Cidada~ira·---:._-dei:isM- terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' g1, DE 1991 

Determna a contagem Córiló tempo de 
serviço no exterior, parA todos os fins, 
'os períodos em que o diplomata cônjuge 
de serviço no e:derior, para todos os fins, 
para acompanhar cônjuge no exterior, 
nos termos da Lein' 5.887, de31 de maio 
de 1973. 

O Co.àgressci Nacional decreta: 
Art. 19 serão contados como tempo de 

serviço no exterior, para todos· os fins, os 
períodos em que o diplomata céinjuge de di
plomata tenha estado em licen~ para acom
panhar cônjuge no- exterior,-rios termos do 
inciso VIII do art. 4~ da Lei n9 5.887, de 31 
de maio de 1973. 

Art. 2? Esta ler entra e_in _ yígm: na -data 
de sua Publicação. 
" _oArL 3n Re_ogam-se as dispo_sjções em 
contráriÕ. - - -

Justificação 

Até a entrada em vigor do Decreto n\' 
22.234, de 23 de janeiro de 1985, o cônjuge 
diplomata de diplomata era, de fato, forçado 
a entrar eril licença especial para acompanhar 
céinjuge no exterior, nos termos da Lei n~ 
-5J~S7~ de 31 de maio de 1973, com o que 
sua contagm de tempo de exterior perma
necia nula. 

Ocorre que nos termos do Decreto n6 

93.326, de 1'·' de outubro de 1986, no qual 
".se contém a lei de promoções da carreira di

plomática, foram estabelecidos requisitos mí
nimos de tempo de serviço no exterior, nas 
promoções a Primeiro Secretário, Conselhei· 
ro, Ministro de Segunda Classe e Ministro 
de Primeira Classe. Com isso, os diplomatas 
céinjuges de diplomatas que haviam sido for
çados a entrar em licença para acompanhar 
cónjuge no exterior ficaram injusta e enor
memente prejudicados em suas possibilida
des de promoção, o que-ora se pretende corri· 
gir. É verdade que estabeleceu-se uma dis
pensa de tal requisito para a promoção ao 
cargo imediatamente superior, porém os efei
toS ne-gativos se. fazem. se_ntfr~ plenamente, 
nas promoções subseqüentes. 

Outrossim, cumpre consignar que os diplo
mataS em questão não deixaram de exercer, 
no exterior, funções vinculadas à missão di
plomática. A contagem dos aludidos períodos 
para efeito de te~po de serviço, conforme 
sempre ocorreu, não só reconheceu tal situa
ção, como crioU-avaliação discrepante ao des
conhecê-lo para efeitos de promoção. 

Objetivando sanear tal situ:ição conflitante 
com os principias de eqüidade e isonomia, 
é que elaboramos o_ presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. -
-Senador Marco Maclel. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- Deicsão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 122, DE 1991 .. 
Complementar 

Dispõe sobre as condições para autono
mia do Banco Central do Brasil e dá ou· 
tras providências. 

O Co:iigrêSsó Nacional decreta: 
Art. 19 Fica extinto o Conselho Mone

tário Nacional, cujas atribuições passam a ser 
exercidas pela Comissão Mista Permanente 
para Assuntos Financeiios e -Monetários, a 
ser criada no âmbitro do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. Resolução do Congresso 
Nacional, nos termos do Regimento Co
mujm, disporá sobre a criação da Comissão 
Mista previs.ta neste artigo e definirá sUas atri
buições e composição. 

Art. 29 Compete à ComissãO Mista: 
I -apreciar, acompanhar e fiscalizar a po

lítica monetária, creditfcia e cambial, apre
sentada ao Congresso Nacinal, pelo Poder 

_Ex-ecutivo_. noS termos de proposta fírmada 
pela Diretoria do Banco Central do Brasil; 
II- autorizar. previamente, a emissão de 

moeda de curso forçado; _ 
III- outorgar ao Banco Central do Brasil 

o monopólio das operações de câmbio ·para 
evitar graves desequilíbrios no balançp de pa
gamentos ou administrar crises cambiais. 

Art. 3" O Banco Central do Brasil é uma 
autarquia federal. com sede e foro na capital 
da República e património própiío. 

§ 1'-' Os resultados positivos apurados em 
seus balanços anuais serão recolhidos, ao Te
souro Nacional, até o último dia útil do 'més 
subseqüente ao da aPuração. ' -

§ 2~ Os reciifSOs transferidos ao 'Tesouro 
Nacional, na forma do parágrafo anterior, 
serão destinados exclusivamente à amortiza
ção da dívida mobiliárja pública federal, pre
ferencialmente daquela mantida ein- caheira 
do Banco Central do -Brasil. - - ---

§ 3o Sobre as disponibilidades dit União, 
depositadas no Banco Central do BraSil, em 
conformidade com o§ 3? do art. 164 da Cóns· 
tituição Federal, não incidirá qualquenn.Oda· 
!idade de correção monetária· e/ou re'nlune-
ração. · · ' · · ' 

Art. 49 Na primeiia qUinZe'nãâCiinêS de 
março, .o presidente do_ Banco C'entrã~ do 
Brasil comparecerá à Comissão Mista para 
Assuntos FinanceirOs e MonetãriOs, a fim-de 
apresentar, pessoalmente, ·a proposta refe-
rida no inciso I do art. zo desta lei. · 

§ 19 A proposta citada no caput será en
viada à Comissão Mista com antecedência 
mínima de dez dias em_ relaÇão ;! data ·de 
sua apresentação. 

§ 2~ Na primeira quinzeQa de junQo_e na 
segunda quinzena de novembro de cada ano 
e, extraordinariamente, q1,1ando coilvoCãd_o 
ou por inici'átiva própria,- à--preSidente Ço 
Banco Centtal do Brasil comparecerá â- Co
missão Mista pai-a relatar a execução da polí
tica monetária, creditícia e _cambial. 

Art. 59 O Banco Central do Brasil enca
-minhará à Comissão Mista.,' até- triÍita' dias 
após o encerramento de cada trimestre, rela
tório resumido da execução das políticas mo
netária, creditícía e cambial. 

Art. 6? A destituiÇão do presidente e dos 
diretores do Banco Central do Brasil somente 
se processará após autorização da maioria ab
soluta dos membros do Senado Fideral. 

Parágrafo único. A proposta de de-stitui
ção, ao ser submetida ao Senado Federal, 
deverá vir acompanhada _de cirCunstanciada 
expo-sição de motivos JUstifiCadores da me
dida. 

Art. 7o Esta Lei entra em vigoi riã data 
de sua publicação. -

Art. 89 Ficam revogadas as _dispo_~}çõ~s 
em contrário:- -

Justificação 

Em período recente vêm-se multiplicando 
as sugestões no sentido de se criar, no País, 
um banco central independente. A argumen
tação básica é a de que a atuação do Banco 
Central, por pressões do Poder Execut1vó, 



Maio de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'JONAI. (Scçao II) Quarta-feira 8 2089 

fica totalmente subordinada âs flutuações da 
política fiscal. 

Desse modo, o banco-acabou se transfor
mando em fonte permanente de financiamen
to indireto do Tesouro Nacional, ciiando for
te desestímulo à austeridade fiscal. 

A estrutura do presente projeto está basea
da no reconhecimento de que as autoridades 
monetárias precisam estar livres de pressões, 
tanto do setor público, quanto do seta r priva
do: Somente assim torna-se possível peise
gulr, sem desvios ou atropelos, políticas de 
longo prazo _capazes de assegurai- a estabi
lidade da moeda. 

Em muitas das propostas apresentadas não 
tem haviQo. todavia, clareza em se definir 
a independência das autoridades mone-tárias. 
Em alguns casos chega-se a propor uma inde
pendência quase absoluta, a ponto de o Batt
co Central ser _transformado em um quarto 
poder, cor.trapondo-se aos poderes clássicos 
na democracia - Legislativo, Executivo e 
Judiciário. Levada a extremos, tal proposta 
transformaria o Banco Central em um verda
deiro Poder Executivo paralelo_, com poderes 
quase ilimitados sobre toda a vida económica 
da Nação. E, afinal, é preciso lembrar que 
o presidente do Banco Central carece da legi
timidade concedida pelo sufrágio popular. 

Entendemos, pois, que a independência 
supracitada deverá ser sempre relativa, sujei
ta a mecanismos de controle democrático. 

Atualmente, a instância imediata de _cOn
trole do Banco Central é o Con_selho _Mone
tário NacionaL Ocorre que_ esse Conselho 
tem representatividade muito limitada, tor
nando-se, quase sempre, porta-voz dos inte· 
resses de segmentos poderosos e bem-orga
nizados da sociedade. Entendemos, que o fo
ro, por excelência, para acompanhamento e 
fiscalização do Banco Central é o congresso 
Nacional, que representa os interesses da so
ciedade como um todo; daí a sugestão de 
se criar uma Comissao Mista para Assuntos 
Financeiros e Monetários. 

A atuação dessa comissão deve ser basica
mente de acompanhamento e fisCalização. 
Não deve_ ser transformada em um comitê 
executivo, envolvendo-se cm t-arefas de curá
ter estritamente técnico e_ ·r:otineiro. Mesmo 
no âmbito do Banco .Central, o que importa 
para sua eficiência não é a .definição. deta
lhada, em lei, dos instrumentos de política, 
que_ nunca c.onseguiriam prever todas as situa
ções, mas sim as .condições intrínsecas para 
uma administração autónoma. . 

O Banco .Cent;ral de\!'e_ dispor de uma ampla 
margem de liberdade na sua atuação cotidia
na. O acompanhamento e a fiscalização pe
riódica do Banco Central pela Comissão Mis· 
ta identificariam, tempesfiVamente, Os erros 
e desvios na atuação do banco, piopondo as 
aecessárias correçóes!: Sala das Sessões, 7 de 
maio de 1991, -Senador Epitácio Cafeteira. 

(À_ Comis"sãõ de Assuntos Econ6mi: 
cos.) 

O SR. PRESJDNETE (Mauro Benevides) 
.-Os ptojetos lidos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Na sesão de 24 de abril. foi lida a Proposta 
de Em~nda à Constituição n" 9. de 1991. que 
estabelece a coincidência de eleições para 
presidente e_ vice-presidente da República, 
senador e deputado federal, a partir do ano 
2000, e para governador e vtce-governador, 
deputado estadual e distrital. prefeito, vice
prefeito e vereador, a partir de 1998, tendo 
como 1\' signatário o Senador Ruy Bacelar. 

-A J;>res~dência._em obediência ao disposto 
no art. 356 d.o Regimento Interno e de acordo 
com as indicações das lideranças. designa a 
seguinte _comissão para emitir pãrecer sobre 
a matéria: 

PMDB 
Amir-Lando 
Aiitônio Mariz 
coutinho Jorge 
Nelson Carneiro 
Ronan Tifo 

PFL 

Carlos Patrocínio 
FranCisco Rollemberg. 
Henrique-Almeida 

-José RiCha 
Wllsãn Martins 

PSDB 

' PTB 

José Eduardo 
I:o_urembcrg N~n~s ~õ,c~a 

PRN 

- Rachid Saldanha Derzi 

PDT 

· -Magno Bacelar 

PDS 
'Esperidião Amin, 

PDÇ 
EpitáciO: Cafeteira 

O SR. PRESII)ENTE (Maur9 _Benevides) 
- Essa, portanto, a comissão constituída e 
que vai emitir pllre"cer-sobrea iiiãléfia. (Pau
sa.) 

·A Presidência Comuncia aoS Srs. Senadores 
que será reàfiÚtda, hoje; às 18 horas e 30 
minutos, sessão do CongressO Na-cional. 

A Orde~ do Dia já estabelesida prevê 
apreciação de 24 vetos do Exc:elentíssimo Se
nhor Pí:esidente da República, que necessi
tam ser ex:iminãdos. Todos já estâo em fase 
de votação e há uma expectativa de que, no 
menor espaço de tempo pos-sível. tenhamos 
condições de apiedar essas proposições. 

Já ressaltei uma vez, e o faço reiterativa
mente nesta sessão;que todos os vetos terâo, 
por imposição constitucional, que ser votados 
pelos Srs. Senadores e Deputados reunidos 
no Congresso Nacional. 

Portanto, é de fundamental importância 
que se garanta a presença do quorum indis
pensável ao exame dessas proposições. 

Ressalto que, na sema.na que antecedeu 
a última, o Congresso Nacional deu um_a.de
monstração exuberante do seu esforço e do 
espírito público dos seus integrantes, ·apre
ciando cerca de trinta ye_tos presidenciais em 
decisões _que, pelo volume das apreciações 
ocorridas,- representou um fato íOusitado na 
movime:ntação parlamentar do Congresso 
Brasileit-ci: - - · - · · o • 

E seria, realmente, ideal que, a partir de 
hoje, iniCie"nios o exame desses vetos para 
que, da mesma maneira, tenhamos c9ndições 
de esgotar -a pauta, a firri de que dela possam 
fazer parte, logo em seguida, importantes 
pioposições que necessitam -s-e·r decididas até 
o dia 30 de junho. 

Diria mais aos Srs. Senadores: é bem possí
vel que na sessão_ de hoje já se faça a :iprecia
ção do parecer_emitido pelo Deputado Gené
sio Bernardino, lu Vice-Presidente da Câma
ra dos Deputados, sobre o projeto de resolu· 
ção que estrutura a ComiSSã"o Mista de Orça
menta. A essa proposição. foram apresenta· 
das 75 eme-ndas sobre .as .quais se debruça 
o relator, a fim de apresentar, segundo infor
mou S. Ex•. um substitutivo .àquela prOpo
sição inicial ainda da lavra da Mesa passada, 
presidida exemplarmente pelo Senad(!r Nel
son Carneiro. Os Srs. Senadores devem estar 
atentos à apreciação dessa matéria, que _é de 
inquestionável relevância para os trabalhos 
do Parla:nento, já que a Comissão- Mista do 
Orçamento __ tem encargos importantes e que 
terão de.s~r cumpridos imediatamente. Um 
deles, a apreciação d~ Lei de Diretri?:eS Orça
mentárias, tem um prazo _constitucional que 
se exaure no dia_3Q de junho. 

Portanto, constituída a Comissão Mista de 
Orçamento, imediatamente diligenciaremos 
a apreciação da chamada LDO, bem assim 
d~ créditc:)s suplementares enviados pelo Se
nhor Presidente da Repúblic,a. Há, portanto, 
necessídade imperiosa de os Srs. Senadores 
permanecerem· em- Brasília nos próximos 
dias, a_fi.in,de que- não· -tenhamos ausência 
de quorum,. o que i_!lvalidaria todo _esse esfor
Ço, iffdispên-s4Vel rilesnio: ~mpreSdndível pa
ra o examê: da Lei de D.iretrizes _Qr_çamen-
tárias. · · 

Mencione-se:, por oportuno. que no ano 
passado, em que pese o esforço da Mesa que 
nos antece~~u, ~ão foi possível a apreciação 
da LDO no· prazo previSto, que eia- 30 de 
junho, suscitando, inclusive~' aquela pendên
cia de natureza judicial que _ocasionou uma 

_série de_ cqn~tral)gimentos a,o. trâmite legisla
tivo e à prórpja imagem do Congresso Nacio-
naL _ . 

Daípor·que a Presidência, neste momento, 
sente-~se no" dever de fazer, mais alongada
mente, essa advertência a todos os Srs. Sena· 
dores. A Presidência, absolutamente cônscia 
das suas resPonsabilidades, partilhadas agora 

_ coqt todo~ _os_ Srs. _ Senado):"es, a fim de que, 
nesse primeiro momento, votemos os vetos 
do Senhor Presidente da ReEública e, imedia
tamente, a e~truturação da Comissão Mista 
de_Qrçamento. Logo a seiuir, iiiiCiei:nOs~, Oen
tro daquele rito processual já conhecido, a 
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apreciação da Lei de Diretlizes Orçamentá
rias... 

Portanto, este aviso que transmito, neste 
momento, da cadeira presidencial, objetiva 
motivar senadores e, evidentemente, depu
tados também, para essa grande arrancada 
de trabalhQ que se iniciará a partir de hoje, 
e que objetiva garantir ao Congresso Nacio
nal o exime de todas essas proposições agora 
referenciadas. 

É o apelo instante, o apelo patético que 
dirijo a todos os colegas do Senado Federal, 
no sentido de que permaneçam todos em Bra
sília, a fim de que se possa, realmente, discu
tir a pauta de matéria, não apenas do Senado 
mas, sobretudo, a pauta do Congresso Nacio
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~-secretário. -

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 173, DE 1991 

Requeiro, com fundamento no art. 256, 
alínea a, do Regimento Interno_ do Senado 
Federal, na condição de primeiro signatário, 
a retirada da Proposta de Emenda Constitu
cional n~" 8, de 1991. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A matéria lida será incluída oportunamen
te em Ordem do Dia. -

Sobre a mesa, requerimentos. de ·urgência 
que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 174, DE 1991 

Requeremos, nos termos do art. 336, alí
nea c, do Regimento Interno, urgência para 
o Projeto de Lei do Senado n~ 82, de 1991, 
de autoria do Senador Mário Covas, que esta
belece normas para a realização das eleições 
municipais de 3 de outubro de 1992 e dá ou;. 
tras providências. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. -
Chagas Rodrigues - Marco Maciel - Mau
rício Corrêa - Eduardo Suplicy - Affonso 
Camargo - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N' 175, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, c, do Regimento Interno, para o Ofício 
S/8, de 1991, relativo a pleito d6 Estado do 
Rio Grande do Sul, relativO à 'rolagem de 
sua dívida. · 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. -
Pedro Simon - Alfonso Camarg'o - Marco 
Maciel- Maurício Corrêa -- Fernand~ HenM 
rique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Os requerimentOs lidos serão apreciados 
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 
340, II, do Regimento Interno. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Be!levides) 
~Concedo a palavra ao nobre senador. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC -
MA. Pela ordem.) -Sr. PreSidente. tão logo 
tomei posse no Senado. cuidei de estudar um 
proje~to que pudesse libertar-o Banco Central, 
para evitar que ele fosse uma máquina de 
pressão. inclusive sobre o Le-gislativo. 

Para tanto, inspirei-me no País sempre por 
nós olhado quando tratamos de democracia. 
Nos Estados Unidos, o Banco Central é su
bordinado ao Congresso Nacional. 

Forneci OS dados à assessoria e pedi que 
me preparasse o projeto, pois queria dar enw 
trada no Senado, o que ocorreu no dia de 
hoje. 

Com tristeza soube que esse projeto vazou 
para a Câmara dos Deputados. Eu, que há 
mais de um mês, anunciei, ipclusive na im
prensa, que iria dar entrada ness_e projeto, 
de repente, tomo conhecimento de que está 
sendo preparado um outro, com base nesses 
dados que est_ão. aqui, neste que apresentei 
ao Senado. 

Soli~tei a_ palavra pela ordem, no sentido 
de alertar para que tenhamos o cuidado com 
o que for preparado pela nossa assessoria
que deve funcionar como se funcionários do 
nosso gabinete fossem -para que não haja 
vazamento de nenhuma forma, a fim de que 
evitemos essa duplicidade de projetas sobre 
o mesmo assunto~Se na_Câm;ua querem tra
tar do assunto, podem emendar esse projeto. 

Na realidade, vejo que, embora o Con· 
gresso devesse ser uma única Casa, com a 
mesma Ç"ntrada, com o mesmo salão nobre, 
com repres~ntantes dos mesmos partidos, re
pte-sentando o mesmo povo, os mesmos esta
dos; ainda assim, não somos irmãos siameses. 
O que sentimos aqui não o sentem na Câmara 
dos Deputados; quem sabe vicewversa? O cer
to é que o projeto sobr~ a Qtilização dos cru
zados novos, que foi aprovado em fevereiro, 
aqui, ainda não foi eo\ocado na Ordem do 
Dia na Câmara dos Deputados, apesar de 
estarmos em maio. E lá, diferentemente da
qui, onde houve um consenso de todos os 
partidos para dar urgência àquele projeto,. 
lá, na Câmara dos Deputados, houve um 
acordo do PMDB com o PFL para não incluir 
a matéria na Ordem do Dia. 

Isso tudo não ajuda a figura do Parlamew 
to; não ajuda o CórigresSo NaciOnal, não en· 
grandece Os nOsSos partidos, diminui a nossa 
vida parlamentar. 

Este é o sentido das minhas palavras; peço 
que V. Ext faça saber ã assessoria que assun
tos dessa natureza não podem vazar para a 
outra Casa do Congresso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Coutinho--Jorge- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
--'-V. EX'" falará sobr~ a questão de ordem? 

O Sr. Coutinho Jorge - Exatamente sobre 
o que V. EX" falou a respeito do OrçamentçL 

O SR. PRESIDENTE (Mi:turo Benevides) 
-Antes de conceder a palavra ao nobre Se
n_a_d_Q_r_Coutinho Jorge. permito-me re~pon
der ao Senador Epitácio Cafeteira, dizendo 
que, realmente. lastimo que a sua oportuna 
iniciativa tenha chegado com celeridade inu
sitada ao conhecimento da outra Casa do 
Congresso. Mas acredito que o Senado terá 
condições de garantir o rito regimental privi
legiado da urgência para a apreciação-de sua 
proposição.- Remetida esta à outra Casa do 
Congresso Nacional, evidentemente, se pro
jeto idêntico ali tiver sido apresentado, have
rá o apensamento à proposta inicial; e eviden
temente haverá de prevalecer, porque já 
aprovada numa das Casas do Parlamento, no 
caso o Senado, a proposição de V. Ex' Garan
tir-se-á, assim, a sua iniciativa na decisão des
sa importante proposição-. 

Não há dúvida de que a sua advertência 
eu a remeto, presente também à Mesa o Sr. 
1\' Secretário, para conhecimento ·aa nossa 
assessoría, a fim de que se resguarde_a iniciã
tiva de senadores e para que possa ter a sua 
tranqúila tramitação nesta Casa: até a· leitura 
formal no Expediente pelo_Sr. 1" Secretário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador CoU
tinho Jorge, que deseja se manifestar a res
peito da Comissão de Orçamento. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB 
PA. Pela ordem. Seril re;viSão do orador.) 
-Sr. Presídente, pedi a palavra exatamente 
em função do que disse V. Ex' há pouco. 
a respeito de um assunto palpitante q1;1e é 
o Orçamento-Programa da União; sobretudo 
na nossa Comissão de OrçamentÇl, _ _previStã 
na Cõnstituição: 

Sr. Presidente, eu queria um esclarecimen
to, que é muito relevante para esta Casa. 
Há pouco, V. Ex~ referiU que tem-OS, trami
tando no Congresso Nac,onal, o Projeto de 
Resolução n~ 8, que definirá exatamente as 
regras básicas do funcíonamento da Comis
são Mista de Orçamento. Temos, ainda, uma 
série de vetos a serem discutidos, aprovados 
ou rejeitados no Congresso Nacional. V._ EX' 
muito cioso que é do cumprimento regimen
tal, pelo que percebi, informou que somente 
após a discussão de todos os vetos presiden
cíais é que poderíamos colocar em discussão 
e votação _essa resolução a respeito da comis
são mista. 

A nossa proposta, Sr. Presidente, não é 
arranhar a Constituição, nem- desrespeitar o 
Regimento, mas consideramos da mais alta 
importáncia a aprovação urgente desssa reso
lução que trata da Comissão Mista de Orça
mento do Congresso NacionaL Assim, para
lelamente ã pauta normal dos vetos, podería· 
mos colocar em discussão e votação esse ·as
sunto fundamental. Temo que a quantidade 
imensa de vetos vá impedir, a curto prazo, 
a discussão e a aprovação dessa matéria rele
vante. 

Além disso, como V. Ex' falou, temos, pa
ra a discussão da LDO, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, prazos sérios e fatais; se não 
os cumprirmos, iremos avançar pelo período 
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do recesso; e sem a a LDO-aprõvada, o Go· 
vemo não tem condições técnicas nem legais 
de trazer a proposta orçamentária. AConsti· 
tuição é muito clara ness_e sentido. Assim, 
apelo a V. Ex~ que discuta com as liderança 
do Congresso Nacional, no sentido de que, 
sem arranhar a ConstituiçãO e sem viole-ntar 
o regimento, essa Resolução sej'a apreciada. 
Como-v. Ex' c_olocou, é uma resolução im
portante, que as Mesas das duas Casas elabo
raram. Apesar de ter mais de setenta emen
das, é importantíssimo_que apressemos a sua 
discussão._ 

O apelo que fazemos é exatamente-este. 
Gostaríamos de saber se é possível agilizar 
esse-processo; inclusive reservando-se, como 
já se fez na administração anterior ·cto Con
gresso Nacional, uma sessão extraordinária 
especialmente para discutir esse assunto, que 
como-V. Ex~ sabe, é muito relevante. Temo, 
repito, que a votação dos vetos -se -arra;:;te 
por mais tempo, mesmo com o esforço 'dos 
Srs. Semidores e Deputados, e_com isso retar
demos uma dedsão fundamental. 

É, portanto, um apelo e sobretudo um 
questionamnto que faço a V. EX" quanto à 
discussão e votação imediatas dessa matéria 
tão relevante. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Nobre Senador_ Coutin,ho Jorge, não há 
dúvida de que a_ Mesa· ri_ãO pôde ·deixar de 
ser sensível ao apelo que V. Ex" 'agOra trailS-
mitci à Mesa e ao próprio Presidente, ein rel~l
ção _à matéria de inquestíonável ieleVã'nGia 
para o funcionamento do _Cong_iesSO Naçio; 
na!. · · 

A modalidade a que alude. V~ Ex.~ de s~ 
promover sessão extraordináila -do' Congres
so Nacional para apreciação específica O.a Lei 
de Difetrizes Orçameritárias·e;-_maiS-dd que 
isso, ·da projeto de re5_9luçâo que -estrutura· 
a Comissão Místá ·oe Or~ànléh'to, ·essa'-· sua 
sugestão comporta uma intlagação mài~-ápro:'
fundada. Sabe_ V. __ EX" que -tÔdás".as· s~Sstsd 
do Congresso Nacional são sesS_ões ex'trá.ór.di: 
nárias. O Congresso NaciOnal nãO tein;çcittio' 
a Câmara e o_ Senado, o seu regime de traba-· 
lho ordinário. Então, quando_ V. ·E>r _se -de
fronta com uma convocação de sessão a tan
tas horas do Congresso Nacional -seja às 
18h30min, às !Oh ou às 14h30níin --~ão ses
sões marcadamente extraordinárias: __ Entã·o; 
todas as sessões do Congresso N aciónal ·São" 
extraordinárias. 

Exatamente dentro desse contextQ, remos 
promovido a reuniões do Congresso, fazeQdo 
incluir os vetos _do EX.celentfSsimo Senhor 
Presidente da República, vinte e quatro dos 
quais já incluídos para apreciaçã6 na sessão 
de hoje. _ 

Entretanto, não me recuso a examinar essa 
alternativa que V. Ex~ agora aflora com seu 
espírito público, trazendo a mim, Presidente' 
da Casa, uma sugestão, sobre a qual, digo 
a V .. E~. oportuno tempere, a Mesa haverá 
de fazer a devida apreciação~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevides:) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Teo
~ônio Vilela Filho, (Pausa.) · 

S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador"Pedro 

Simon. (Pau_~.) , _. _ • , 
S. Ex• -náCtSe eriC9n,tra preSe-nte. 
ü)ilcedO a palavra ao nobre Senador César. 

Dias._ · 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pro
nuncia o siguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
esta data em que se cele_bra o Dia do Oftalmo
logista, gostaria de reverenciá-la como sendo 
o Dia do Programa Nacional de Saúde Ocular 
e Preyenção da Cegueira. . . 

Tenho a honra de _vir a eSte .Plenário para 
tecer alguns comentários soJ;lre a Sua nobre 
mfsSãõ de: tratar do sentido que nos permite, 
através da-li.à:, ingressar no fantástico mundo 
visíV"el das cores e até das ilusões. Refiro-me 
ão sentido da Visão: qtie;\:om o' auxilio de 
outros sentidos, pode rios c·onduzir a expe· 
riências Scinsóriàis-··apenas conhecidas por 
aqueles que ainda têm O priVil~gio de consei
vã-la. E aq'ui caberia bem uma reflexão sobre 
a re·sposta dada, segundo a tradição, à indaga
ção feita pelo grande mestre a um dos que 
procúravam cutcr pata séus males: - "Que 
queres que te faça'?" ao que lhe foi respon
dido:"- que eu veja". 

Querer ver, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, parece ser o que- o homem aspira em 
primeiro lugar, incluindo-se nesse ver tam
bém seu sentidoJigui"ado, poiS ver sem objeti
vidade pode .conduzir ao .e_rro, e este à men-
tira. , - · · 
· A visão é üm meio itiiporrail.te de integra

ção .entre o iridivíduo e o meio ambiente, 
já que os ·conhecimentos, em 'grande parte, 
sáo adqoiridos por seu intüiriédio. Estudos 
feitos. pela Organização Mundi81 da Saúde 
---- OMS -"indicam que cerca de 75% dos 
casos de cegueira poderi·am ter sido evitados, 
aplicando-se os conhecimentos e_ técnicas 
anm~ente disponív~i~. 

·.<!A. detecção precoce,de problemas visuais 
é ·importante porque aumenta as probalida
des de téatamenro. Nas patologias oculares 
o tratamento oportuno reduz possíveis seqüe
las 9,essa ordem. 
~~A perda da visão prejudica o natural desen
v.olvimento das aptidões intelectuais e profis
sionais constituindo-se num elevado ónus so
cial. Já que a integração e a participação co
in"uóitá,rla'daS Pe.SSoaS ~ãO 3.fetãdas, represen
tandO, também, uiná. Iiniitaçáo" da produti
Vícfade' e' da' tapaddade de trábcúho. 

Além disso, os custos da i-eabilitação são 
m~ores·que os _da prevenção. 

No estudo de uma amostra da população 
usuária do ntetr<r de -São Paulo. com idade 
igual ou superior a 35 anos, foi constatado 
que 13% nunca tinham sido examinados por 
oftalmologista e 34% há três anos" ou mais 
não-tinham-corilparecido para exame. 

A freqüência estimã.da de glaucoma neste 
estudo fui de.3~1%. e a_um_entava nas faixas 
etá:das m'ais avançad3s, Sendo esta predomi
nância malor que os dados publicados na lite
ratura, ·que· relata prevalência variando de 
1 a-2%. 

Além das patologias referidas contarrios 
com doenças outras, tais como: tuberculo~e, 
hanseníase_, DST • oncocerCose, toxOplasmoSe, 
traCOina (prevalénciá de 3.39%), hipertensão 
arterial e outros problemaS lião-infecciosos. 
qü:e são ·oonsiderados como fa~Qres Oe risc<;> 
ocular podendo levar à cegueira ou visão sub
normal. 

As ametropias, que geralmente_ não co:o...di
cionam à cegueira, constituem a primeira 
causa de consulta oftalmológica por serem 
os ·vícios de -refra-çãó prevalentes em cerca 
de 10% na população com menos de qú.ãrenta 
aÍlos e miiiS de 80% ná pópuiação com mais 
de quarenta anos. -

O trauffiàt'iSmo oCular Ocupa o quarto lugar 
na ordem de freqüência das causas de c_eguei
ra em alguns países da América Latina-. ' 

A ambliopia, cuja prevalência varia de 
4,07% a 8,84% dependendo dos critérios 
adotados, tamb~m é importante causa de ce
gueira uniocular. 

O Program~ Naçiéinal_ d~ Saúd~_ Ocqlar e 
Prevenção da cegueira p"roPóe" i-n'i:iúduzir 
sllbprogranlas_-de ação_nos·serviços de saiíde 
existentes, a riívC( de~ at"~riçãó primárià:,." se: 
cundária e térciáii3., respeitàndo-se as cohdi: 
ções do nível lOcal, defiiúD.dó um Co:Ojúí1t6 
de serviços de atendimento oc-ulat, oig~ni· 
zados segUndo níVeis de cOmplexidade cres
cente que reúnam as caraéte'rfsticas de seieni 
coordenados e integrados. 

Fizemos ~ma pesquisa recent~nient~. oi;tçie 
conclJJ.ímos que o Piõgçaffia N-ãdonat de ?aú
de Ocul_ar__es_tá_ i_mplantado apenas em São 
Pauto e_Pernambuoo, na grande Recife. Ou
tros estados c_omo. por exemplo, Alagoas, 
Sergipe, 'ªªhia e P~auJ __ têm algumas ações 
implantadas, mas muito·discretãs. -

Os estados d_o Sul, S!lõe.s.te:.e_ NQrte. ~jnda 
não implãnfara:m. O P(ogralna Nacioâál de 
Saúde Ocular, justamente onde temo,s, em 
média, quase que 1,5% d:;L população sendo 
levada à ceweira. Por isso-~ f~2;emos I,I.!Jl apelo 
para que os sectetários dt;':' S:;Lú.d,e, att:aV~s dO!> 
setores que fazem a saúde .pública no_ País, 
ímplantem1com mais ~egura]lç<:J., C:Olfl. tn~ls 
tranqüilidade e com mais v.eemência o Pro
grama Nacional de Saúde Ocular. 

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

O SR. PRESlDENTE (Mauro BenevÚies) 
-Concedo _a palavra ao nobre Senador Rai-
mundo Lira. (P'aJ;~sa) , 

S. Ex• neste exato mome.nto não se acha 
ertl plenário, nem o orador seguinte,._ o nobre 
Senador Edl!-arpq ::;uplicy. - o 

Concedo a palavra, portanto, ao nobJ"e Se· 
nadar Esperidi;lo Amin. (Pausa.) 

S, Ex• está_mp.mentaneamente ausente. 
O orador Se-gUfnte é Õ riobre &._eilador Mau: 

rício Couêa, a quem ofereço ã. pa(ayra. _ ·. 

OSR. MAURÍCIO CORREÂ(PDT'-'- DF. 
Pfónunciã o seguióte dis-ctirSo. Sem reVisão 
do ·orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res. recentementes, abordei aqui a questão 
relativa aos subsídios t;:. empréstimos que os 
jornais afiançam que o· Presidente da Repú-
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blica fará aos usineiros do setor de álcool 
e açúcar. 

Estou encaminhando à Mesa um requeri
mento ao Sr. Presidente do Banco do Brasil, 
no sentido de que S. EX" forneça ao Senado 
as infOrmações que julgo imprescindíveis, 
mesmo porque os jornais, às vezes colocam 
notícias que não correSpOndem à verdade. 
Em virtude da gravidade da informação e 
tendo em vista o papel que desempenha o· 
Senado, com fulcro do art. 49, inciso X, da 
Constituição Federal, que é o de exercer a 
fiscalização e controle das atividades gover
namentais, estou:encaminhando à Mesa este 
requerimento que sintetizo com algumas per
guntas. 

Existem notícias reCentes- de que um novo 
plano de socorro aos usineiros prevê mais 
de 325 bilhões de cruzeiros em empréstimo 
destinado à rolagem das suas dívidas em con
dições privilegiadas, o que contraria intereSse 
não apenas do Banco do Brasil, mas o próprio 
interesse público, ' -

Eu tinha pensado em convocar o Presiden
te do Banco do Brasil à Comissão rle Assun
tos EconómiCos, inãs athei mais-prudente fa
zer este requerimento porque assim as infor
mações prestadas constarão historicamente 
nos Anais do Senado, 

Por isso, com fulcro no § zo do art. 50 da 
Constituição Federal requeiro as seguintes in
formações_ a serem s_olidtadas_ ao_ Sr. Presi
dente do Banco do Brasil, Di:Álberto Poli
caro: 

1~) A quanto montam, até 30 de abril d_e 
1991, as dívidas _dos usineiros de produção 
de açúcar e de _álcool para com o Banco do 
Brasil? Discriminar os ·nomes dos devedores 
e respectivos valores. 

29) O Banco do Brasil elaborou um plano 
ou efetuou estudo que cogite da nevação da 
dívida dos usineiros via de simples dilatação 
de prazos de vencimento, ou mediante novos 
empréstimos a ~erem concedidos a título de 
financiamento do custeio, renovação de la
vouras de cana e manutenção de máquinas 
e equipamentos? Em caso positivo, quais as 
condições aventadas? 

3?) Examinando a capacidade de liquidez 
da dívida, inclusive à vista dos dados cons
tantes dos cadastros dos usineiros devedores . 
e respectivos ·docuinentos que os instruem, 
bem como das cauções, hipotecas, fianças ou 
outras garantias, o Banco do Brasil não consi
dera economicamente temerária a concessão 
de novos financia.rilentõs aOs inadimplentes? 
Por quê? 

Este é o teor do requerimento que eu enca
minho à Mesa. 
·Um outro assunto, Sr. Presidentê: hoje 

constam da Ordem do Dia algumas matérias, 
a meu ver, da mais alta importância e um 
projeto está aqui no item 9~. relativamente 
a projeto originário da Câmara dos Deputa
dos, "que concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI, na aquisi~ 
ção de automóveis para utilização no trans~ 
porte autônomo de passageir9s e dá outras 
.Erovidências". 

Ê uma velha asPiração dos motoristas autô
nomos ele táxis, inclusive o Governo reitera
damente tem. feito esta concessão, mas esse 
projeto inclui também a questão dos defi
cientes físicos. ESta matéria foi tratada na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia,- em um projeto similar, só que não trata 
das isenções para os motoristas de táxis. 

Em virtude da impossibilidade de se exami
nar a questão com mais profundidade, eu me 
reservei para apresentar as emendas no ple
nário do Congresso, porque no meu modo 
de entender há algumas deficíéncias, digamos 
assim, redacionais e até de mérito. 

Sr. Presidente, pretendiam que essas 
ertieildas fossem examinadas; porque para
plégico- não sei se há algum senador médi
co, seguramente deve haver -segundo estou 
informado_, é aquele que possui deficiência 
abaixo do tronco, quer dizer, no tionco infe
rior. Heri'iiplégico é aquele que tem defeito 
_em_um dos lados. Tetraplégico é aquele que 
Iem defeitos não só nos membros superiores 
como nos inferiores. se eu Oão estiver errado, 
é essa a informação que procurei averiguar 
em setores técniCos competentes. O projeto 
tem essas impropriedade_s; porque fala exata
menteem paraplégico, quando defidente físi~ 
co abrange um universo maior. Quer dizer, 
todos aqueles que fossem portadores de defi
ciências físicas teriam condições, de acordo 
com a.iaCuldade- da lei, de comprar exata
mente esses veículos. De sOrte que, em virtU
de, me parece, de o Regimento impedir, 
quando se trata _de regiine de urgência, a 
apresentação de emendas, qt.ier-me parecer 
que teremos dificuldades de fazer essa corre
ção aqui. Indagaria a V. Ex•. nos termos em 
que está" colocada a ma_téria na Or!=fem do 
Dia, -se seria possível o exame dessas emen
das, porque eu faria questão de apresentá-las, 
tendo em vista as impropriedades que salien-
tei no momento: - - -

Sr. Presidente, gostaria de frisar que, no 
momento em que a matéria era discutida na 
Comissão de Assuntos Económicos, coloquei 
exatamente esse ponto de vista. O defeito 
que temos aqui, e que nos preítrdíca muito. 
é que quando as matérias estão em regime 
de urgência e, às vezes, temos que apreciá-las 
em cima da hora, esse recurso impede que 
realizemos o papel de fiscalizar, enfim, de 
apresentar as sugestões, de aprimorar os pro
jetas que chegam ao nosso-co"nhedmento. 

Sabe V. Ex•, perfeitamente, Sr. Presiden
te, a ansiedade com que temos vivido, sobre
tudo, quando no final e no meio do ano, 
vem aquela pletora de projetas de lei da Câ
mara dos Deputados. E, aqui, somos como 
que comp-elidos a chancelar os projetas que 
vêm da Câmara dos Deputados, sem nenhu~ 
ma oportunidade de corrigi-los. Daqui a uns 
dias chegará ao plenário dQ Senado Federal 
um projeto que trata da isenção do !PI para 
aumentar a produtividade brasileira. 

Lá, na Comissão de Assuntos Económicos, 
também, não tivemos oportunidade de apre
sentar as emendas que pretendíamos, para 
aprüno~_~r. o texto. Por exemplo, no Rio de 

Jâ.neiro, tanto os empresários como o próprio 
Governo, em face da redação que está exata
mente_feita, sofrerão um prejuízo muito gran
de. · 

De sorte que gostaria que essas questões 
pudessem ser examinadas, para não usar do 
expediente de obstrução - o que não é a 
meu feitio. 

De modo que- já imãginandO qual Será 
a resposta de V. Ex• -gostaria de ponderar 
que temos tido, exatamente, essa deficiência 
aquL 

A Câmara dos Deputados, ao votar o~ pro
jetas, utiliza de excesso de pr~zo para extin_
guir, enfim, para debater as questões, e quan
do chega, aqui, o prazo já está no final. E 
somos obrigados a votar. 

V. Ex~ tem sido um Presidente correto, 
tem se portado como um parlamentar preocu
pado com as prerrogativas das duas Casas 
e haverá de convir que nós temos que colocar 
o Senado Federal na posição em que ele hbto
ricamente sempre esteve colocado. Ainda on
tem, V. Ex• não estava aqui quando fiz uma 
abordagem rápida dos 165 anos de existência 
do Senado Federal. Naquela oportunidade, 
apresentei à Mesa um pronunciamento histo
riando toda a trajetória do Senado ao longo 
de todo_ o seu percurso, desde quando em 
1826, logo após a Constituição de 1824, o 
Imperador organizou o Senado vitalício, es
colhido através de indicações das províncias, 
e o Imperador. _então, escolhia o nome que 
deveria figllrif, tal qual ocorre no Poder Judi
ciário hoje; só depois na República é que 
veio a sistemática da eleição diret,;t dos sena
dores. Figuras exponenciais passaram pores
ta Casa. 

V. Ex";eU sei, nobreSe:rlador MãurO B-ene
vides, es_t_â preocupado com essa questão, in
clusive estivemos em seu gabinete e V. E~ 
foi extremamente sensível a essa qile-stão. 
Não se trata d_t:_querer puxar para o Senado 
Federal prerrogativas que ele nãO tem; pelo 
contrário, queremos cumprir a nossa misSão, 
com consciência, examíilarido os projetas de
tidamente, apresentando as reparações que 
JulgamO.s"dever apresentar. E V. Ex•, lá, no 
seu gabinete, nos recebeu tão bem - inclu
sive V. Ex~ havia marcado uma reunião que, 
por motivos superveníentes, não foi possível 
se real~zar mas, tenho certeza de que V. EX'" 
irá receber as lideranças para que encontre
mos um denominador comum entre o Senado 
e a Câmara dos Deputados. O confrontO não 
é o meu prop6site e tenho certeza de que 
não é o propósito de nenhum senador, menos 
ainda o propósito de V. Ex· 

Temos de encontrar uma forma harmonio
sa de convivência das duas Casas; do contrá
rio, o Senado sempre estará na esteira -da 
Câmara dos Deputados, a começar pela prer
rogativa constitucional que dá competência 
ao Presidente da República, dá competência 
ao Poder 1 udiciário para encahlínhar as me·n~ 
sagens diretamente à Câmara dos Deputa
dos. 

Portanto, parece-me que esse encontro que 
vamos ter com V. EX" - e V. Ex~. segura-
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mente terá com a Câmara dos Deputàdos. 
com o Presidente Ibsen Pinheiro - vai nos 
propordonar, depois, um acerto com as lide
ranças da Câmara dos Deputados para que 
o Senado não continue sendo uma Casa que 
apenas homologue as decisões origin-árias da 
Câmara dos Deputados. Esta é a questão que 
coloco a V. EXl' para que possamos exercitar 
a nossa incumbência, o nosso múnus parla
mentar aqui com altivez, apresentando as su
gestões que julgarmos dever apresentar, en
fim, para darmos pleno cabo às prerrogativa~ 
parlamentares que temos. 

Não se trata de censura a V. Ex'; tenho, 
inclusive, estado satisfeito com a atuação de 
V. Ex~ É até uma oportunidade para regístiar 
isso: ·a última sessão do COngresso foi uma 
sessão produtiva; V. EX" dirigiU um apelo ao 
Plenário e tivemos uma produçãci_rriaravilho· 
sa. Creio que com essa postura que o Presi· 
dente está assumindo, e atentos todos nós 
a que devamos enxugar a pauta do Congresso 
NaciOnal, aqueles vetos, aqueles projetes po
derão ser votados. A imagem do Congresso 
que V.. Ex• tanto tem de_fendido, isso tudo 
será colocado nos devidos termos. V, Ex~ tem 
demonstrado essa preocupação, haja vista o 
discurso que fez aqui, há pouco tempo, o 
Senador Jutahy Magalhães, e depois corrobo· 
rado pelo Senador Espertdião Amín no que 
tange a notas diíamatõrias;-·injilrfoS3s, _que 
são colocadas na imprensa. contra generica
mente os parlamentares, mereceu de V, E~ 
esse expediente a remessa para a Comissão 
de Constituição, Justiça __ e Cidadania. 

EXamiõ.ei profUndamen:ce ·essa questão e 
não posso me conformar, Sr. Presidente, V. 
Ex• tem que ter realmente um órgão de asses· 
soria, e nada melhor do que uma subcomissão 
na ConiisSão de Constitl,l,_ÍÇãO, Justiça e Cida
dania para assessorar o Presidente, porque 
há irresponsabilidades veiculadas na impren· 
sa que atingem não aquele ou aqueles que 
o jornal às vezes visa, mas atinge a genera
lidade dos parlamentares, como notinhas -sar
cásticas, notas difamatórias terrivelmente_ 
comprometedoras d~ nossa dignidade. 

Ora, se nós, na Comissão de Constituição, 
Justiç_a e Cidadania recebermos as reclama
ções dos senadores, de que o jornal tal veicu· 
!ou tal informação, que se constitui em uma 
calúnia, às vezes é calúnia meSmo; __ -quando 
não é injúria, quàndo não é difairiação, os 
senadores terão condições de, utiH.z;ap.do ~sta 
comissão, agnizar ou interpelar, de um modo 
geral, os autores de_ssas notícias caluniosas, 
injuriosas, que têm fulcro na Lei no 5.250, 
que é a lei de imprensa, e· é um estatuto plena
mente fácil de ser utilizado, porque se trata 
apenas de uma interpelação, quando muito, 
quando não pelo menos que nós dirijariioS 
aos responsáv~is pelos jornais, para que 
apontem qual é o senador que encaminhou 
verba ilicitamente, qual é o senador que prati
cou a irregularidade que o jornal veicula. 

Tenho a impressão de que com isso V. EX' 
resguardará cada vez mais a dignidade, o pu
dor do exercício parlamentar. 

Quero cumprimentar V. Ex• pela última 
sessão do Congr~sso, e estC?U firme. seguro 

de que nessa questão relatiya ao açodamento 
das votações que somos obrigados a realizar 
aqui, essas Votações terão, sem dúvida ne
nhuma, um limite, terão a preocupação de 
V. Ex~ Esto-u, portanto, tranqüilo de que o 
entendimento que V. Ex' terá com o Presi
dente lbsen Pinheiro e, posteriormente, com 
as lideranças, será altamente produtivo, para 
que nós e o Sen'ado possamos cumprir na 
plenitude os nossos deveres e obrigações par
lameritares. 

Muito obrigado_. (Muito b.em!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
OSR. MAURICIO CORRJ!.A EM SEU 
DISCURSO: 

Folha de S. Paulo 

PLANO DE SOCORRO PREV~ 
MAIS CR$325 BI 

EM EMPR~STIMOS 

Josias de Souza 

Diretor Executivo da Sucursal de Brasília 

o_ plano de_ socorro aos usineiros prevê a 
concessão de-Cr$325 bilhOes (US$1,25 bilhão 
pelo câmbio livre) em novos empréstimos pa· 
ra usinas endividadas. O dinh.eh:o novo Sairá 
prinCipalmente do Banco do Brasi"J, depois 
da rolagem da dívida dos usineiros. calculada 
em Cr$Si8,17 bilhõeS (US$1,99 bilhão), em 
valores atualizados até ma"rço-. _ 
~:Somando-se a dívida a ser rolada e os novos 

empréstimos, o débito-dos _usineiros salta pa
ra US$3,24 bilhões, importância superior aos 
US$2 bilhões que o Governo brasileiro acer
tou pagar em juros atrasados aos seus .Gredo
res internacionais em 1991. 

Os novos empréstimos aos usineiros, em 
condições de pagamento ainda não definidas, 
seriam dados a título dê financiamento do 
custeio, renovação de lavouras de cana e ma
nutenção de máquinas e equipamentos. 

O socorrO aos u-sineiros, se fOr aprovado, 
passará por cima de observações do Banco 
do Brasil. Documento reservado do BB, obti
do pela Folha no Ministério da Economia, 
afirma que as usinas "têm elevado nível de 
endividamento", foram beneficiadas com 
"sucessivas composições de dívidas" e _ainda 
assim "deixam de honrar os compromissos 
e voltam a pleitear novas acomodações". 

A renegociação das dívidas das usinas de 
açúcar e álcOol está sendo móntada na Secre
taria de Desenvolvimento Regional da Presi
dência da República (SDR). O trabalho ain· 
da está na fase de estudos. -

A decisão final dependerá de aprovação 
do Presidente Fernando Collor de Mello e 
·da Ministra da Economia, Zélia Cardoso de 
Mello. 

os· usineiros devem ao Banco do Brasil, 
ao Tesouro Nacional e à Receita Fe_deral. 
O Governo .eStima que deve aos usineiros 
cerca de Cr$50 bilhões em subsídios atrasa
dos. A ídéia é promover uma composição 
de dívidas, 

Após a composição, os usineiros terão suas 
dívidas com o BB financiadas em até dez 

anos, com juros anuais de 12%. O débito 
com o Tesouro será rolado em prazos que 
poderão variar de dez a 15 anos~ também 
com juros de _12%. A dívida com a Receita 
será parcelada em até cem meses, com juros 
de 1% ao mês e perdão de parte das multas. 

A abertura de novos financülmentos para 
os usineiros é considerada ponto essencial no 
plano de socorro_ às usinas preparado na 
SDR. Argumenta-se que os recursos são fun· 
<lamentais para que os usineiros toquem seus 
negócios após o refinanciamento de suas dívi
das. 

O grupo de trabalho que analisa o proble· 
ma dos usin_eiros p_ossui nove membros, in
cluindo o Presidente da comissão, Pedro Ro· 
bério de Melo Nogueira, um alagoano que, 
antes de se empregar na SDR, em junho de 
1990, era consultor de usinas. 

COMPARECERAM MAIS OS SRS, 
SENADORES: 

Almir Gabriel - AureO Mello - César 
Dias - Cid Sabóia de Carvalho - .Da_:çcy 
Ribeiro - Eduardo Suplicy - Fernando 
Henrique Cardoso -João FranÇa - José 
Paulo Bísol - José Richa - José Sarney 
- Jutahy Magalhães - Lucídio Portella -
Ney Maranhão- Ronan Tito, 

O SR. P~~S_IDENTE (Mauro Beneyides) 
- Nobre Senador Maurício Corrêa, mlo há 
dúvida, a manifestação de V. EX" .conforta · 
a Presidência da Casa, que se tem empenhado 
para corresponder à expectativa e, muito 
mais do que isto, à confiança de todos os 
Srs. Sen::ldores na condução dos destinos des
ta Casa e, por natural extensão, do Cong'resso 
NacionàL 

Diria a V. Ex• que o encontro aprazado 
com as lideranças partidárias só não se efeti
vou no d_iâ de hcije exatameÍlt~ porque ·o -Pre
sidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Ibsen PinheirO, esteve ausente de Brasília du
rante todo O diâ. de ontem; p3:iticiparido de 
importantes ·eventos políticos do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, no Rio 
de Janeiro e etiJ. Seio_ Paulo, e"aú ãs-10 horas,, 
quando o procurei para trarlsmitir, coln abso~ 

.luta precisão, as nossas preocupações, das 
lideranças partidárias, nessa convivência que 
terá que ser a mais harmoriiosa poSsível com 
a_Câmara dos Deputados, não me foi possível 
·conversat-Co"rri S. Ex•, o que pretendo fazer, 
se possível ainda hoje, embora tantoS, E~ 
como eu estejamos a braços com_ uma tarefa 
que, como V. Ex~ sabe, é de vital ímportância 
para a imagem do Parlamento brasileiro, ou 
sej_ª• a instalação das duas comissões do Fó· 
rum de Debates NaCional, uma sobre Rela
ções Capital e Trabalho, na Câmara dos De
putados, e a outiã ãqui, no Senado, sobre 
Custeio e Benefício da Previdência. 

Portanto, a minha permanência ontem, fu
gindo ao compromisso partidário, porque so· 
brelevou o encargO de dirigir o CongressO 
Nacional sobre aquelas tarefas eminentemen
te político-partidárias, foi exatamel?-te para 
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articular a indicação das lideranças partidáR 
rias, aqueles membros que vão compor as 
duas comissões. , 

Agora, antes mesmo de partilhar das 
apreensões das lideranças_ partidárias, eu já 
havia levado ao Pres.idente Ibsen Pinheiro 
que se mostrou extremamente receptiVo ao; 
apelos do Senado, a apreensão no sentido 
de que a apreciação de proposições submeM 
tidas às duas Casas, tudo isso pudesse ocorrer 
de molde a não se subtrair do Senado o direito 
constitucional de apr:eci_a~,_ em tempo razoá
vel, as matériaS sUbmetidas ao nosso exame. 
. _Con~~sso a V._ Ex~ D6ste mómeiito, até por 
ampe!atlvo de lealdade, que da parte do Pre
sidente da Cãma!a houve, realmente, uma 
ressonância extremamente favoi:fveJ, a qual 
espero se positive com a inclusão na Ordem 
do Dia _de proposições emanadaS do Senado, 
e o envro a esta Casa de proposições em tem· 
po hábil, que permita exatamente o exame 
de projetas que terão que ser discutidos e 
votados na âmbito do Senado Fedeial. 

Agradeço a V:Ex• pela mariüeSútção nessa 
apreciaÇão'prélimihar do que tem sido o nos
so esforço nesta Casa, e prometo· a V. EX' 
e ,aos dem;1is senadores .que_ _esse empenho 
evidenciado nos primeiros momentos será re
dobrado nessas etapas, sobretudo agora_ 
quando até o dia 30 âe Jullho teremos que 
apreciar numerosas proposições, inClusiVe .3. 
Lei de Diretrizes Orçamentárias; que tem 
prazo constitucional delimitado; que não de
seiaplOS ultJ:.apass~! J':<!rque )~s? jmplica~a 
a cpmpuls6na convocação do, Congresso em 
pe'rf9~0 ~xtra~!d,iqáriiJ,- até.-~. ~qt~ç~O dessi 
propo~ição·. Acr~dito que nas próximas ho
ras, num contato com o Presidente da Câniã· 
ra, chegaremos a esse entendírriento que fof
talece o Poder Legislativo e o condúz a exem·· 
plarmente cumprir os seus objetívos iristitu· 
clonais. 

Muito grato, nobre senador.· 

o SR. PRESIDENTE- (MàUfo-':Be"nevides) 
- Sobre a mesa, ofício que será. lido pelo 
Sr. 1" Secretário. _-, · - ' '.'c· 

É lido o seguinte: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Of. n" 155/P 
Em 17 de abril de 1991 

Senhor Presidente, 
-comunico a Vossa Excelência que o Supre: 

mo Tribunal Federal, em sessãb realizada no 
dia 20 de março -do corrente ano, julgando 
o Mandado de ln junção n~ 283-5, impetradO 
por Alfredo Ribeiro Dat.idt, em·face da ine
xistência de lei reguJ~mentadora fi<;> § 3~, art. 
89, do ADCTs da Carta de 1988, defei'iu em 
parte o mandamus, pelo voto médiO, nos ter
mos do voto do Excelentíssüitõ Senhor MiniS
tro~ Relator, Sepúlveda Pertence, abaixo 
transcritos: · 

"a) ~ssino o prazo de 45_ dias, mais 
15 dias para a sanção preSidencial, a fim 
de que se ultime o processo legislativo 
da lei reclamada pelo art. 8?, § 3?, 
ADCT; ' · .. 

b) ultrapassado o prazo acima, _sem 
--o-que e-steja promulgada a lei, reconheço 

ao impetrante a faculdade de obter, con· 
tra a União, pela via processual adequa

-da, sentença líquida de condenação à re
paração constitucional devida, pelas-per
das e danos que se -arbitrem; 

c) declaro que, prolatada a condena
ção, a superveniência de lei n_ã.~ preju-

- ·cticará a coisa julgada, que, entretanto, 
não impedirá o iJnpetrante de obter os 
benefícios . da lei posterior, nos pontos 
e_nfque·Ihe for inais favoráveL" -

Apro-Veito a oportunidade para apresentar 
a Vossa Excelência protestos de elevado 
apreço . ..:...... Ministro Aldir Passarinho, Presi
dente. 

O SR. _PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
....:._ Sts. Se;:Uadores, atraYés do Ofício n'' 155/P, 
de 17 de abríl do corrente ano, o Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal comu
nica que aquela -cor):e deferiu., em parte, o 
mandato de injunção n""-283-5, conforme os 
termos do voto_ do Relator, determinando se 
ultime, no prazo de 45 dias~ o processo legis
lativo a que se refere o § 3? do art. 89 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. 

Esta Presidência determinou as providên
cias neCesSáríá.s no sentído. de_ que, sobre o 
assunto, _s_eja oficiado o Sr. Presidente da Câ
mara dos D_eput~dos ~para que se_jam convo
Cádos os líderes dos partidos ?_fim de diligen
ciarem a-urg'ência necessária para deliberação 
do Congressp.r:f~çiOrt(\l,so_~rç ,a matéria. 

Era a cotnuni"cação que a Mesa clesej_ava 
fazer diante do Expediente re.n1etído a esta 
Casa pelo Sr. Presidente do Supremo Tribu
nal Federal. 

O SR. PRESIDENTÊ.'"(Ma"urO Beflevides) 
~A Presidência recebeu o aviso n~ 211/91, 
de 2 do corrente_01ê~, do President~_do Tribu
nal de_ Contas ,da União, encaminhando, a 
título de OOI.aboração, c6pià_do relatório e 
voto do decidido por aquela corte de contas 
ao apreciar o processo relativo às informa
ções sobre a dívida da Polônia para com o 
Brasil. _ . . . __ 

A matéiíi-será di;:spachada, para conhéci~ 
menta, às Comissões de Assu-ntos Económi
cos, de Constituição, J ustíç;I e Cidadania e 
de Relações Exteriores _e Defesa Nacional. 

O SR."_PRESIO"RN"fE (M8~i0 BeneVides) 
- Esgot~t?õ- o fem!io desHD.adO a"o- Ex_l?edieit-te. - - - - - ; . -c __ , , 

Passa-se à 

ORDEM DO OlA 

Item I: 
PROJETO DE LEi D;ÇCÃM.ÃRA 

N" 15, DE 1991 , 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I!, d, do Regimento Interno.) 

Discussão~ em turno úrih:o, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 15, de 1991 (n~ 

5.940/90, na Câmara dos Deputados), 
- que disoõe sobre a periodicidade dos 

censos demográficos e dos censos_e_conô
micos e dá outras providências (depim
dendo de parecer da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania). 

Solicito ao nobre Senador Odacir Soares 
o parecer da Comissão de Constituição Jus~ 
tiça _e Cidãdania. ' 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para proferir p~recer.) -Sr. Presidente, Srs. 
senãdores: 

Nos termos do§ r~ do art. 164 da Consti
tuição Federal, o Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacio
nal, mediante a Mensagem n" 809/90, o Proje
to de Lei em epígrafe, acompanhado de expo
sição de motivos da Excelentíssima Senhora 
Ministra .da .Ec.onomia, Fazenda e Planeja-
mento. _ _ · _ 

Constitui- objetiv() da proposiÇão determi" 
nar~que·a periodicidade dos censos demográ· 
ficoÇ(j)opulação e democílios) e dos censos 
econômicos (agropecuário, industrial, co
mercial e de serviços) seja fixada por ato do 
Poder Executivo, em prazo não superior a 
de~ anos no caso dos pnmeiros e não superior 
a cmco anos para os censos económicos. 
· O Projeto estabelece também q,ue os referi

dos censos terão como referêncta o ano de 
1991 e serão realizados pela Fundação Insti
tutoBrasileiro de Geografia _e Estatística -
IBGE. . . . . 

Em seu art, 3°, a referida proposição revo
ga a Lei n~ 4789, de 14 de outubro de 1965, 
que dispõe sobre o Serviço Nacional de Re
censeamento e dá outras providências. Diz 
a lei, em seu art. 2~·. que ao Serviço Nacional 
de_ Recenseamento compete, entre outras 
funções i~ualmente importantes: _ _ _ 

-realizar os· recenseamentos gerais do 
B.rasil nos anos de milésimo zero, compreen
drd~s o~ censos de!_llO$fáficos (população e 
habttaçao) e economtcos (a~ncola, indus
trial, comercial e dos serviços); 

-realizar os censos económicos nos anos 
de milésimo cinco, para aferir, em prazo con
veniente, as variações das estruturas econó
micas do País, nos intérvalos entre os recen
seamentos gerais. _ _' 

Na Exposição de Motivos gue acompanha 
a mensagem, justifica-se o adtamento da rea
lização do recenseamento geral previsto para 
1990 em !azão de avaliação das áreas técnica 
e operacional do IBGE e da Comissão Con
sultiva do Censo Demográfico e ern virtude 
ta~bém da ímportância 'l.ue o Governo atri
bui ao levantamento censttário e à utilização 
responsável dos recursos públicos. 
~aminado na Câmara dos Deputados, o 

proJeto, aprovado por unanimidade e sem 
emendas na Comissão de Constituição e Jus
ti)a e dy Redação e na Comissão de Viação 
e Transportes,_ Desenvolvimento Urbano e 
.Ln1erior, _obteve aP.rovação em Plenário em 
sessão de 4 de abnl deste ano. 

2. O VotO da Relatora 

Iri:ipõe-se a aprovação do Projeto, quanto 
ao, ~rit~, tençl9 em vista. os argumentos 
apresentados. A essas razões se somam infor
mações divulgadas recentemente na impren
sa pelo Presidente do IBGE, adiantando que 
o_ Censo de 1991 terá elevado nível de abran
gência e de detalhamento. Pela primeira ve2. 
serão considerados como moradia lugares 
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precários como barracos ·construídos embai· 
xo de viadutos _ou mesmo na rua, segundo 
informa o IBGE. _ . _ . 

O atraso na realização do censo não afet3rá 
o tempo de divul&ação de seus resultados, 
conforme o propóstto também anunciado pe· 
lo Presidente do IBGE. Prevê-se 1 já para de· 
zembro, a divulgação dos primeuos resulta· 
dos, com informações sobie o total da popu· 
lação (J?Or município e por sexo) que hoje 
está esttmada em 153 milhões de habitantes. 
Maior pesquisa do IBGE, desde 1872 (quan
do se realizou o primeiro censo demográfico 
no País), o censo vai medir também a taxa 
de crescimento demográfico da última década 
e certamente _confirmará, com precisão, os 
níveis da queda já detectada. 

O Projeto em exame não fere qualquer 
dispositivo- da Constituição Federal e atende 
às normas da competência legislativa da 
UniãO (art. 22, XVIII), da legitimidade da 
iniCíã:UVa-(ait. -61, § 1", II, e) de das atribui· 
ções do Congresso Nacional (art. 48, XI). 
Ademais, a boa adequação à técnica legisla· 
tiva e às corroas regimentais recomenda a 
sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O Parecer con'cluí favoravelmente à ma
téria. 

Passa-se à discussão do projeto em turno 
único. 

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

a discussão. 
Em votação. 
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• IS, DE 1991 

(N~ 5.940/90, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sen_hor 
Presidente da República 

Dispõe sobre a periodicidade dos cen
sos demográficos e dos censos econlJmi
cos, e dá outras providências. 

O Co.ngresso Nacional decreta: 
Art. lo A periodicidade dos Censos De

mográficos e dos Censos Económicos, reali
zados pela Fundação InstitUto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE, será flXada 
por ato do Poder Executh:õ, não podendo 
exercer a dez anos a dos Censos Demográ
ficos e a cirico anos a dos Censos Económicos. 

Art. 29 A Fundação Instituto -Brasileiro 
de Geografia e Estatística- IBGE realizru;:á, 
tendo como referência, O ano de 1991, os 
sc:guintes censos: ' 

a) Censo Demográfico (população e donú
CJ.1ios); 

b) Censo Económico _(agropecuárió, in
dustrial, comercial e de serviços). 

Art. 3G Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4° Revoga-se a Lei n9 4.789, de 14 
de outubro de 1965, e demais -disposições em 
contrário. 

Ó--SR.-PRESI_DENTE (Mauro Benevides) 
-ltem2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 84, DE 1990 

Votação, em tufõo único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 84, de 1990 (n9 

_ _1.523/89, nª Casa de origem), que conce
de pensão especial a Nelcy da Silva Cam
pos e outros, tendo 

PARECER sobn• 33, de 1991, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto, nos termos de substitutivo que 
oferece. 

A discussão da matéria fOi encerrada 
na sessão ordinária anterior." 

- Passa-se à votação do substitutivo que 
tem preferência regimental. 

Em votação. 
Os. Srs. Senadores qu-e o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudi

cado o projeto. 
A matéria vai à ComisSão Diretora a 

fim de ser redigido o vencido para o tur
no suplementar. 

É o seguinte o substitUtivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 84, DE 1990 

Concede pensão especial a Nelcy da Sil
va Campos e outra:s. _ 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1? Fica conCedida pensão especial, 

mensal, vitalfcüi', no valor de Cr$ 70.694,56 
(setenta mil, seiscentos e noventa e quatro 
cruzeiros e cinqüenta centavos) a Nelcy da 
Silva Campos, prático na Barra do Porto do 
ReCife, no Estado de Pernambuco; a Arlíndo 
Rodrigues da Silva, mestre de cabotagem; 
a Walter Sterring de Oliveira, priineiro con
dutor motorista; a Benedito Henrique da Sil
va, marinheiro; a Teodomiro Calixto de Sou
za; moço do convés; a João Laurinda de Sou
za, marinheiro; a SeveÍ'iriÕ ValeDiim da Cu
nha, marinheiro; a João Manoel dos Santos, 
foguista; e a Luiz Ferreira Neto, cozinheiro, 
que atuaram no reboque do petroleiro "Jato
bá", em 12 de maio de 1985. 

Parágrafo único. A pensão especial pre
vista-neste ãrtígO-poderá ser percebida curou~ 
lativamente com outra pensão ou aposenta
doria da Previdência Social e será reajustada 
segundo os índices adotadas para as demais 
pensões pagas pelo TesOuro Nacional. 

Art. 2~> A despesa decorrente desta lei 
correrá à conta de Encargos Prevídenciários 
da União -recursos sob a supervisão do 
Ministérío da Economia, Fazenda e Planeja
mento. 

Art. 3° _ Esta lei entra em vigor rtã data 
de sua publicação. 

-An. 4~ Revogam-se as disposições em 
contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Senevides) 
-Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~> 94, DE 1988 - Co~p-l~mentaf--

(Tramitando em conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n~' 214, de 1989 
- Complementar.) 

V9tação, em tum9 único~ do projeto 
de Lei do Senado n994, de 1988 -Com
plementar, de autoria do Senador Cid 
Sabóia de CarvalhO,- que dispõe sobre 
a relação de emprego protegida contra 
despedida" arbitrária ou seri:J. justa causa 
e dá outras prOvidências, tendo 

PARECER sob n• 398, de 1990, da 
Coniissão 

- de' Assuntos_ Soci_ais, favorável ao 
projetO, nos termos de substitutivo que 
oferece, 

Sob're a mesa requerimento que será lído 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palãvra ao nobre Senador. 

O SR. ODACJR SOARES (PFL ~ R,O. 
Pela or~e~. sem reviSão do orador.):._ sr. 
Presidente, pela evidente falta de quoruin eu 
pediria a V. Ex' que a matéria não fosse sub
metida a votação sem necessidade de se ler 
o requerimento de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Befic!vides) 
- A Presidência informa ao nobre Senador 
Odacir Soares que a informação que chega 
à Mesa é da presença na Casa de 50 Srs. 
Senadores. 

O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presiden
te, isso é matéria de lei complementar da 
maior importância e, como é evidente a falta 
de quorum em plenário. se votarmos, a maté
ria será prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência esclarece ao nobre Senador 
Odacir Soar~~ qlle a votação do requerimento 
terá que ser simbólica se for aprovado o re
querimento, a matéria voltará à Ordem do 
Dia na data fixada. 

O iequerimento é da lavra de V. EX" 

O SR. OÍ>ACIR SOARES -Sei, Sr- PResi
dente. Eu não queria me utilizar desse instru
mento regimental, deixando-o para uma 
oportunidade posterior, uma vez que é evi
dente a falta de quorum. E, se a niãtéria 
for votada, parece-me que será definitiva
mente prejudicada. 

Era isso que eu. pret~ndia, considerando, 
inclusive, a importância da matéria, que será 
objeto de um fórum que será instalado hoje. 
no C"ngresso Nacional~ estando ela dentre 
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outras matérias relacionada com a legislação 
trabalhista. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro B_enevídes) 
-O requerimento do nobre Senador Odacir 
Soares pede o adiamento _d_ess_a matéria até 
o dia 7 de junho. A votação seria simbólica. 
A Presidência indaga ao nobre Lfder Odacir 
Soares se o seu requerimento não se ajusta, 
exatamente, ao seu objetivo de inadmitir a 
apreciação hoje dessa matéria com o acolhi· 
menta de seu requerimento. 

O SR~- ODACIR SOARES -:-.Sr .. P.r_e_siden
te, entendi as ponderações de V. Ex~ 

O que desejo, ·em face da oportunidade 
de termos mais tempo para-discutir esta maté· 
ria tão impOrtante, ·pelo fato de estarmos ins
talando hoje no Congresso Nacional uma 
subcomissão que -vai tratar--das relações entre 
capital e trabalho, e, estando essa matéria 
incluída entre aquelas do _art. 7o da Consti· 
tuição, que prevêem regulamentação, era 
que pudéssemos dispor desse recurso regi
mental a fim de ganharmos mais tempo atê 
que a subcomissão destinada a discutir essas 
questões pudesse aprofundar -o-debate que 
lá vai ser travado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nobre Senador Od_acir_Soares, a Presi
dência sente-se compelida a mandar proceder 
à leitura do requerimento de V.~Ex• que _é 
a gr~J?-4~ altern,ativa reg~in.ri.iltaJ _fiara que se 
adie a apreciação- dessa iqipoitan'te propO~ 
sição.- _ · _ · - · · · -- ~ · 

NãO lido :o feCtU.édmen"tc) de 'V .. 'Ex\ v. 
Ex' ainda disporia, -e-m lulia'-õUtfã' Oportu
nidade, assim O desejasse, da apresentação 
de outro requerimento para um adiamento, 
se necessário for. 

Portanto, será procedida a leitura do re· 
querimento. -

b lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 176,DE 1991 

Nos termos do art. 315; combinado com 
a alínea c, do art. 279 do Regimentô Interno, 
requeiro adiamento da votaÇã_o· do Projeto 
de Lrii do Senado.no 94, de 1988 (em trami
tação conjunta-com o Projeto.de Lei do Sena
do n9 214/89-Complementar), a fim de ser 
feita na sessão de 6 de junh_o próximo. 

Sala das Sessões, 7 de maio de. 1.991, -
Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
-Em votação _o requerimento. 

Os Srs. Senadores-que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

O Sr. Cid Sabóia de CarvalhQ --Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaniinhar a vo
tação. 

O SR. PRESJDENTE_(Mauro Benevides) 
-·Tem a palavra o nobre S_enador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para encaminhar a vo:tação. 
Sem revisão do orador.)_ - __ S(~ Presidente, 
Srs. Senadores: este projeto vem sofrendo 
constantes adiamentos sempre que aparece 

em pauta e o argumento de que o f6rum está 
instalado para discutir isto ou aquilo, lião é 
verdadeiro, muito pelo contrário, trata-se de 
projeto que regulamenta o art. 7? da Consti· 
tuição, e é muito grande o clamor da socie~ 
dade pela regulamentação que ainda fafta da 
Constituição da República, e esse art. 7? é 
de fundamental importância. 

Essa matéria não será discutida em nenhu
ma hipótese uo f6rum, primeiro porque trata 
de critéiiós Cjue irãó se integrar - se devida~ 
mente_ aprovados através de lei - comple~ 
mentar ao Direito do Trabalho. É um modo, 
é um instrumento -para ·coibir a despedida 
injusta, a despedida imotivada, a despedida 
arbitrária, no momento _em_ que o Governo 
abúsoU ao despedir, ao dispensar os trabalha~ 
dores e no momento em que a iniciativa priva~ 
da, também, tem abusado das dispensas des
necessárias ou sem motivo daqueles que tra
balham neste País. 

O número de desempregados, Sr. Presi
dente, é muito giande. O projeto trata da 
questão sob o aspecto juódico e, ao mesmo 
teínpci, Social. Seda o de estabelecer uma 
indenização, apesar do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, -de dois salários ao 
trabalhador injustamente demitido, para ca· 
da ano- de ?erviço, porque ao ser demitido 
ele vai esperar anos para se empregar de nova 
ou nunca fiais vai se empregar num país onde 
a mão-de-obra está altamente prejudicada, 
desprestigiada e as ofertar de. miio~de~obra 
são maiores do que a procura. Não há segu
rança para o trabalhador. A segurança dada 
pela Constituíç'"ã.O _tem sido em_ vãõ. 

No entanto, vou concordar com o requeri
mento do nobre Senador Odacir Soares, não 
pelo mérito que traz ao Plenário, que, na 
vetdade, é antitrabalhista, mas pelo fato de 
não termos aqui o nUmero suficíenfe para 
uma votação de_ lei complementar. Esta é a 
verdade. - - -- - _ - _ 

Faço um apelo para que os- SrS~ Senadores 
venham votar es_sa matéria, que é_d_a maior 
importância. Não vou criar- obstáculo~ _aQ 
adiamento, porque não temos número neste 
momento. Por isso. concordo com o ~dia
mente, Sr.-Presidente, mas na-certeza de que 
togo teremos esse ntímero para que o_Senado 
tenha a coragem de enfrentar essa questão, 
tenha a coragem de votar esse projeto. Diga 
"sim" ou aiga "não", mas Vote esse projeto, 
porque ele será um dos pontos culminantes 
da_ definiçãO doutrinária destaCas(:!. em maté-
ria. tr_attalhista. __ _ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

ç. SR. PRESlQENTE (MaUro BeflevideSr 
- ConcedQ a palavra_a V. Ex~ para encami
nhar a votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, eu gostaria de saber da Mesa quantas 
vezes esse projeto já foi adiado. 

_O SR. P~SIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência_ esclarece ao_nobre S_enador 
Jutahy Magalhães que a discussão foi duas 

vezes adiada _e,_quanto ã votação_, é a primeira 
vez. que é solicitado o adiamento. Então, V. 
Ex•, que é _um regimentalista consagrado, sa
be que, utilizando uma vez; o Plenário poderá 
f~-lo em uma outra oportunídade se assíin 
o entender. 

O SR. JUTAHY MAGALÁES - Exàio. 
Sr. Presidente. _A indagação que fiz foi no 
.sentido de saber ~e o que tinha sido adiado 
era a .discussão ou a votação. 

Sr. Presidente, é preciso evitarmos a idéia 
de que a discussão -da matéria neste Plenário 
deve ser aqiada para serem levadas ao fórum 
de debates do Congresso. Não podemos per-
mitir que o fóruni de debates transforme-se 
nas duas Casas_ do Congresso Nacional e tudo 
tenhamos que levar a esse fórum. O fórum 
vai discutíi a matéi"üi coniO Um todo, mas 
nãO esses casos específicoS qUe estão em vota~ 
ção. 

Acredito que ·seria uril grande erro do Se
nado, como seria também da Câmara, se fi· 
cásSe:rrios aqura ã.diar a discussão dos projetas 
com essa idéia de que temos que adiar para 
faier ·conf que o fórum de debates venha a 
resolver essas questões. 

Se essa for a explicação, eu voto contra. 
Posso aceitar, cotno o Senador Cid Saboia 
de Carvalho, a realidade de que não há núme· 
ro no plenário para se obter os 41 votos neces
sários à votação de um projeto de lei comple
mentar. A razãO explicitada pelo Senador 
Odacir Soares -creio -não existe. 

Assim, Sr. Presidente, em razão da consta
tação da falta de número, posso aceitar -
ainda é regimental o adiamento da votação, 
mas somente por essa razão. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Continua em votação o requerimento. · 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso.:.... Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

. O SR. P~ESIPENTE (M(:!.uro Benevides) 
- Concedo a palavra ao nobr_e Senador 

O SR. FERNANDO HENlUQUE CARDO· 
SO'(PSDB - SP. Para en_caminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, serei rápido. Concordo com 
o que foi dito pelo Senador Jutahy Maga
lhães. ConcOrdo, portanto, com o adiamento 
da votação, porque, se votarmos hoje, como 
já disse o Senador Cid Saboia de Carvalho, 
não haverá número. A razão pela qual não 
votaremos hoje é a inexistência de número. 
Logo, aprovarei o requerimento do Seaador 
Odacir Soares. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, 
peço a palavra pa~ encaminhar a votaÇão. 

- O.SR. PRESIDENTj: (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra aO nobre Senador Mau-
rício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF. 
Para encaminhar ã Votação_, Sem revil'iãO do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, . 
c.feio que os dois argumentos procedem. O 
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primeiro diz respeito à questão pragmática: 
não há quorum para votar projeto de lei com
plementar. O o_utro argument() seria a exis
têncía do fórum. Quando discutimos requeri
mento similar para que fosse retirado de pau
ta, o projeto, na verdade, não pôde ser vota
do naquele instante. Mas os motivos perma· 
necem~- Vamos nos reunir hoje, pela primeira 
vez. Lembro-me de que na discussão das Li
deranças - V. EX" escava presidindo - eu 
indaguei qual seria o destino dos projetas 
em tramitação na Qimara. e no Senado que. 
exatamente, t_ivessem pertinência com _as 
idéia$ colocadas naquele te_mário, no elenco 
para_ Qiscussão no fórum. A questão relativa 
ao capital e trabalho e~ tá consignada lá. Por
tanto, Sr. Presidem te -e eu até falei momen
tos.antes acerca dis.so- manif~ro-me favo~ -
ravelmente ao adiamento, não só porque não 
há quorum, mas porque a matéria diz respeito 
àquilo que vai ser tratado no fórum._ O proje
to do Senador .CiP Sa,boia .<;!e Carya!Qq me:_re
cerá, da minha parte, a maior atenção, ele 
vai para o fórum, prioritarimente, .se_ chegar
mos a essa conclusão, inclusive,_ como inicia
tiva parlamentar, para que tenhamos um or~ 
denamento correto da matéria. Entendo que 
a questão colocada no. projeto _de S _ _Ex' é 
da mais alta importância. Há muito devería
mos ter feito isso, mas creio_ que com a i~stala
ção.!i_os dois fó;runs, que serão instalados ho
je, .. J!sse projeto estará exat_amente __ naquela 
parte em que __ eu me enquadro que é relativo 
ao capital e trabalho. Po_r_tanto, quero me 
empenl}ar para que esse projeto tenha um 
curso e_ uma de_s_tinação rápidos afinal, porque 
preenche uma lacuna enorme e a Const_itui
ção determina que_ o faça. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Contiriua em vOtaçáõ o recruelitnento. 

OsSrS. Senadores que estiVefe1n de acordo 
queiram permanecer seqtadC??· (?a usa.) 

Aprov~do. _: _ : . , __ . 
A matéria íritegrará a Ordem do Dia nã. 

data fixada. 

O SR': PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O item seguliite ·pot frarilitar ein conjunto 
com o 'anterior tem, igualmente, a votação 
sobrestada. . · 

b o Seguinte o item cuja votação fica 
adiada: 

'PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 214, DE 1989 
Complt!mentar 

(Tramitando em· conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n~ 94, de 1988-Com
plementar) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado !1" 214, de 1989 -
Complementar, de iniciativa da Comis
são Diretora, que dispõe sobre a prote
ção da relação de emprego contra a dis
pensa arbitrária ou sem justa causa' e· dá 
·outra:s providências, tendo 

PARECER, sob n•' 398, de 1990, da 
Comissão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto, nos termos de substitutivo que 
oferece. 

Q_ SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-ItemS: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• !6, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n? 16, de 1990, de autoria 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que 
altera o Regimento Interno do Senado 
Federal, tendo 

PARECERES, sob n• ;393, de 1990, 
e 40, de 1991, das Comissões: 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável ao projeto com as Emen
das de n"5 1 e 2, que apresenta; 

- Diretora, favorável ao projeto e às 
emendas da ComissãO de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

A matéria constou da pauta do dia 2 do 
OOUerite, tendo sua votação adiada por falta 
de quorum. 

Passa-se à votaÇãO-do projeto, sem pre
juízo das emendas. 

E1ll_ yotação. 
Os Srs .. _Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
_Aprovado. 
~m _votação as Emendas n~5 1 e-2 da Comis

são de Constituição e, Justiça e Cidadania. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar à votação. 

O ·sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- _Cop.ce_9o a _t!alavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB 
- BA. Para encaminhar a votação. Sem revi
são- do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, gostaria que me explicasse o porquê 
de reduzir o prazo de 3 para 2 dias a anteci
pação da indicação da pauta nas comissões. 
Temos ·que verificar que hOje as comissões 
têm deliberações terminativas. Acredito, até, 
que o p!aZõ deveria ser alongado, e não redu
zido. Pessoalmente, tenho procurado, nas co
missões, fazer com que esse prazO-se estenda 
a 7 dias, de uma reunião para outra, quer 
dizer, quando esgota~se a matéria da pauta 
de um dia da comissão, este já prepara a 
pauta para a reunião seguinte. Porque temos 
esse--perigO boje, de recebermos num curto_ 
espaço de tempo para examinar matérias que 
têlll.: que· ter uma trarriitação -terminativa na 
comissão. No Plenário já temos um prazo, 
e esse prazo deveria ser, no mínimo, igual 
ou talvez maior, até, nas Comiss_õ~s do que 
o prazO do Plenário. 

A minha discordância e a idéia de levantar 
o problema, para ter uma explicação das ra
zões que levam a essa diminuição do prazo, 
é que eu gostaria de ter _mp.a ?pinião. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Com à manifestação dQ nobri Senador 
Jutahy Magalhães, prosseguimos na aprecia
ção das Eroendas da Comissão ae Consti
tuição, Justiça e Cidadania, de n~'l e 2. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores_que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)_ 

_Aprovadas com o voto contrário o nobre 
Senador Jutahy Magalhães. .,=, 

A matéria vai à Comissão Diretora, para 
a redação final. 

Ê a seguinte a mat~P..a. aproVada: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 16, DE 1990 

Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O Seriado Federal resolve:_ _ __ _ 
Art. 19 Os dispositivos abaixo enumera

dos do Regimento_ Interno Qo Senado féderal 
passam a Vigorar cOm a segUinte redação: 

"Art. 80. Fixada a representação 
prevista no artigo anterior, os líderes en
tregarão à Mesa, nas quarenta e oito ho~ 
ras subseqüentes, as indicações, em or
dem númérica, dos titulares e suplentes 
das comissões. 

Parágrafoúnico, ~.···•w·~··- ............. ~·-
"Art. 91. Às comiSS;ões, no,âmbito 

de suas atribuições. cabe, dispensada a 
competência do Plenário, nos termos do 
art. 58,§ 2~,"1, da Constituição, dis_cutir 
e votar: --- --

I -projetós de-ie(orCuliária de-âUto~ 
ria de senador, ressalvado o projeto de 
código; 
II- projetas de resolução que versem 

sobre a Suspensão da execução, no todo 
ou em parte, de lei declarada incons_ti
tucional por decisão definitiva do Supre· · 
mo Tribunal Federal. · ,- ·_ - , " 

§ I• .......... , ............................. . 
I - ..................... , ....... ·.: ..... ; ...... . 
II - ... , ....... > ........... , ....... , ••• ,, ... . 

III- .................... , .................. .. 
IV- .. ., .. , ... ,., ........................... , 
v-'- ...................... , .. , ............. : .. 
a) ............. , .. , ...... : ................... . 
b) projetas de resolução a que se refe

rem os .a.rts. 52, V:,, VI, VII, VIII, IX 
e 155, §§ 1~, IV, e 29, IV e V da Consti~ 
tuição; -

c) ................ , ................ , ........... . 
§ 29 Eilceri'ada a apreciação termi

nativa a: que Se refere este artigo, a deci
são da comissão será comunicada ao Pre
sidente do Senado para ciência do Plená· 
rio e piib1iCãÇão no Diário do COngresso 
Nacional. 

§ 3o No prazo de- cinco dias úteis, 
contadQ a partir da publicação da winu
nicação referida no parágrafo anterior 
no espêlho da Ordem_ do Dia da se_ssão 
seguinte, poderá ser interposto recurso 
para apreciação da matéria pelo Plenário 
do Sepado. _. _ 

§ 49 O recurso, assinado por um dé
cimo dos membros do Senado, será diri
gido ao Presidente da Casa. 

§ 5~ _ Esgotado ·O prazo previsto no 
§ 39, sein interposição de recurso, o pro
jeto seiá, conforme o caso, encaminhado 
à sanção, promulgado, remetido _à Câ-_ 
mara ou arquiVado," 

"Art. 108. ~-······--··-·········~...-·.·-····-
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Parágrafo único. A pauta dos traba
lhos das comissões, salvO em caso de ur
gência, se!á distribuída, com antecedên
cia mfnima de dois dias úteis, aos titula
res suplentes da respectiva comissão me
diante protocolo." 

"Art. 383. ········-~-···-···'-·············· 
a) ............................. --. .....•..... 
b) ······················---~--·--······'··· 
c) ······························=~---· 
d) ······················--·--·-·-····~---
e) o relatório deverá conter dados so

bre o candidato, passando a constituir 
parecer com o resultado da votação, 
aprovando ou rejeitando- o -nome- indi
cado; 

f) a reunião será pública, sendo a vo· 
tação procedida por escrutínio secreto, 
vedadas declaração ou justificação de 
voto, exceto quanto ao aspecto legal; 

g) ··············--···-------········· 
h) ······················-····················· 
Parágrafo único. ········-··············· 

Art. z~ O art . .336 do Regimento Interno 
do Senado Federal é acrescido do seguinte 
parágrafo: · 

"Parágrafo único. As proposições 
referidas no art. 91, I e II, reservadas 
à competência terminativa das comis· 
sões, não poderão ser apreciadas em re
gime de urgência, salvo se -da decisão 
proferida houver recurso interposto por 
1/10 dos membros do Senado para dis· 
cussão e votação da matéria- pelo Plená· 
rio." 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

EMENDA 
-·N'l-

1) Dê-se à modificação proposta ao art. 
8<P do_ Regimento Interno do S.enado Fede
ral, expressa no art. to do projeto, a seguinte 
redaçáo: -

"Art-. 809 Fixada a representação 
prevista no artigo anterior, os líderes en
tregarão à Me~a, nas quarenta e oito ho· 
ras subseqUentes, as indicações dos titu· 
lares das comissões e, em ordem numé
rica, as dos respectivos suplentes. 

Parágrafo único. ··~······~~--···---

- N92-

2) Dê-se ao § 39 da modifiCação proposta 
ao art. 91 do Regimento Interno do Senado · 
Federal, expressa no art. 19 do projeto, a 
seguinte redação: 

"§ 39 No prazo de cinco dias úteis, 
contados a partir da publicação da comu
nicação referida no parágrafo anterior 
no avulso da Ordem do Dia da sessão 
seguinte, poderá ser interpos_to _recurso 
para apreciaçãO da matéría pelo Plenário 
do Senado." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item6 

Votação, em turno único, do Re
querimento nl'142, de 1991, de autoria 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
solicitando nos termos regimentais, a 

--criação de uma comissão tempOrária 
interna. composta por 11 membros. 

·-_ -para; no piiizó de 180 dias, elaborar 
projeto de Código Civil. 

Em votação o requerimentO. em turno úni· 
CO. 0

- - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSAPHAT.MARINHO (PFL
BA. Para encarriinhar à vOtação. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, tendo chegado ao Senado no princípio 
deste ano, não sei exatamente em que situa
ção se encontra a el_aboração do Código CivíJ. 

Outro dia, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cídadania, houve comentários em 
tQJ'nQ do assunto, tendo mesmo o presidente 
daguele órgão admitido a hipótese ou na co
missão foi suscitada a hipótese, de desdo
brar-se o trabalho em subcomissões, dada a 
amplitude-do objeto de trabalho. 

Noto agora que o Senador Cid Sabófa de 
Carvalho propõe -a cria'Çáo de uma subco
missão que proceda ao trabalho de elabo
ração final do código no prazo de 180 dias~ 

Em primeiro lugar, eu indagaria- e não 
sou muíto preocupado com o Regimento -
se é possível a matéria deixar de_-se_r_exami
nada pela Comissã~;S de_Constituiç_ão, Justiça 
e Cidadania, para ser objeto do trabalho de 
uma subcomissão. 

P()_r outro lado, ~ me parece o essencial, 
convítá eSfãbefecer-se o prazo· de 180 dias 
para a conclusão dos trabalhos de 4ma lei 
da amplitude do Código CiYil? 

Se não concluirmos o trabalho neste prazo. 
ou se o fiZermos apressadamente, prejudi
cando a pureza do trabalho, não s_erá inconve
niente para o Congresso Nacional? 

Faço essas observações na expectativa de 
que o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
possa trazer maiores esclarecimentos ao Ple-
nário. · · -

Era o que-üilha 3 dizer.- S!. P-!J!Sldente. 

-O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a vo-
cação. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
_;Concedo a palavra a V. Ex• 

Ó SR-. -CID-SAIÍó'IA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores,como autor do requerimento, 
queria encaminhar ao mesmo tempo em que 
présto esclarecimento ao nobre Senador Jo~ 
saphat Marinho, brilhante jurista que integra 

esta Casa. Desejo eSc_larecei- a S~ Ex~ que 
a Comissão Especiar funCionou para elabo
ração do Código CiviL Como no entanto. 
esta comissão não concluiu o trabalho em 
duaslegislaturas- prejudicada que foi, nota
damente, pela Assembléia Nacional Consti· 
tuinte. e posteriormente pela morte do seu 
Presidente Luiz Viana Filho- eu fui; então. 
eleito para substituir o Senador Luiz Viana 
Filho, mas. já a() final do ano- sem tempo 
pára InalS nada. Então, no começo· desta Le
gislatura. com a volta de V. Ex~. inclusive 
ao Senado Federal, ocorreu o arquivamento 
de todo o trabalho realizado pela comissão. 
Por isso, requeri, rios· termos do regimento, 
a instalação de uma nova comissão pata esse 
fim que, na verdade, é a continuidade da 
outra. Nela, aproveitaríamos todo o trabalho 
já realizado até o presente momento, inClu
sive com fases já concluídas a parte do Direito 
de FamOia, por exemplo, já está concluída; 
tomarCamos o trabalho no _p~nto em que·-eJe 
ficou e seria, então, preparado esse projeto 
para a continuidade do exame no SeD.ado.Fe
deral e :Po'Steriof remessa à Câmara dos De· 
putados. Porque o Código CiVil. que aqui 
estava, já veio da Çámara dos_ DeputadOS 
e~ também, já foi tr:aOalhado aqui no Senado 
Federal. No entanto, como a comissão- foi 
desconstituída e o projeto foi arquivado, há 
uma neCessidade de reencetarmos esse traba
lho. O que estou PretendendO é não deíxâr 
esse trabalho morrer no porito em que se 
a depois de anteprojeto, -depois de projeto, 
depois de estudo de vários relatore:s; seria 
lamentável que isso ficasse nulo. ficaSse sem 
nunhuma consumaçãO: Então, constituiria~ 
mos essa comissão, que. evidentemente. seria 
a sucessora da anterior ,já pegando o trabalho 
exatamente onde ele ficou. 

Por isso, Sr. Presidente, estou encami~ 
nhando favoravelmente, porque nós _nos 
preocupamos Cóm coinissóes de inquérito, 
nós nos preocupàriibs- Coní inuítaS coínissões, 
mas elevemos também ter essa _preocu_pação 
mais técnica e esse compi"omisso-de atualizar 
a espinha dorsal da l.egislação civil, que é 
o Código Civil, em face da nova Constituição. 

Esse prazo não é fatal. El_e pode ser prorro
gado. Entretanto, como o trabalho já está 
quase concluído, acredito que, nesses 180 
c;!ias, .inclusive, co_m a cooperaçãO de todos 
nós, poderemos chegar a um final razoável 
desse trabalho. E a Câmara dos Deputados, 
~ntão, __ terá elementos para a sua cóntii:tui
dade. 

Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente, 
encimllnhando favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beilevides) 
-Continua em votação o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Maurício Corrêa __ :sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Com a palavra o -nobre Sena~cir. 

O Sr. Maurício Corrêa (PDT- DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
requerimento do nobre Senador Cíd Sabóia 

. f 
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de Carvalho reveste-se da maior importância, 
inclusive o da atualidade. Se não me falha 
a memória, o Código Civil é de 1916. Oess.e_ 
ano para cá, todas as Constituições que se 
seguiram, introduziram algumas modifica
ções no Código Civil~ através de_ correçPes. 

Mas a Constituição de 1988, ~obretudo no 
çapftulo relativo à Família, deu uma orien
tação completamente _diferente. Tanto o 6 
que vários dispositivos do Código Civil já me
receram correções. Um projeto dQ Senador 
E'ernando Henrique Cardoso, especificamen
te- .sobre essa matéria, compatibiliza o texto_ 
do_ Código Civil com o texto da Constituição. -

Também entendo, Sr. Presidente, que 180 
diasi um prazo extremamente exíguo. Histo
ricamente, não poderia deixar de citar, aqui, 
como foi que surgiu a- "iniciativa de feitura 
do Código_ Civil. Todos, sabem, que as Orde
nações. Filipinas não mais prevale_ciam em 
P9rtugal, quanto continuavam a prevalecer 
aqui. 

Fora111- -314 anos de vigência das Ordena~ 
ções Filipiilas nó BraSiL SoineD.te ·um dêcretó 
de 1823, anteS, j>ortãiuO; -da ÇonStitUiçã.o _de 
i824, é que_detérrriínciU que as ieh· brasileiraS, 
rio Cfué_tange à regulaçãO, à ·arividade, enfim; 
da vida huni.aha económica, tudà isso se faria 
pelas _Ordenações FilipinaS. o"esígnado para 
elabora~ ~ CódigO- CiVil; Aúg-uSfá __ Teixdra 
de Freitas dedicoU-se à-tarefa-duiarite mUito 
téinpo. PosteriOrmente, criou-se úm atrito 
muito' grande, potque ele foi enCarregado de 
c1assifi'car todo o ordenamento exísterite, 
maS, por razõeS, iõclusiyé, de ·convicção, não 
Concluiu o seÜ trabálhO. O Imperador desig
nou o pai de Joaquim Nabuco, José Toinás 
Nabuco de Araújo, _o con'selheiro Nabuco do 
Império, que morreu sem conse~ir terminar 
a sua .obra. Um terceiro foi designado, que 
fOi" o ·Felipe dos SantoS; de Minas-Gerais, 
Para ser o ·reiator, enfinl, "p8.ra ~elabclrã.f oS 
priméiros estudos do Código Civít.;Esse 'tr3-
haJ.h0 se deu exatamente no GoVerno do Sr. 
C~m:po_s Sanes, potq~e, hãquela ocasião-;'fói 
designado relator,_ na Câmar::., dos _Deputa~ 
dos, J. J. Seabra e, depois, surgiu aquela ve
lha história que todos conh_eceÍnos sobre a 
polêmíca criaâa pelo insuperãvel Rui Barbo
sa, que travou·o pt_ojeto durante muito~ anos 
no Senado Federal. De modo que, realmen
te, iS O _dias~ um prazo exí~uo, éXtremamen~e 
difícil de se realizar numa obra mop,m;rtental 
como essa:. Mas, eu vou conc;ordar com os 
180" ciíás, porciue ·o Senador Cid Sa'bóiã. de 
CarValho chegou a essã conclusão no final 
do seu pronunciamento, senão- eu compar
tilharia da preocupação do Senador Josaphat 
Marinho. 

Votarei favoravelmente e tenho a certeza 
de que_ nós vamos ter que votar, logo em 
seguida, a concessão de um _novo prazo, por
que será imposSível, ainda que vários sejam 
os colaboradores, organizarmos um Código 
Civil. Mas~ quero dizCr qué Se essa legislatura 
conseguir liberar o C6digo CiVil, Será uma 
das grandes conquistas que poderemos fazCr 
à vida económico-social-política do nosso 
Pais. 

POrúmto, encaminho favoravelmente,com 
essas restrições. 

__ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continha em votação. " 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SQ.. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Com a palavra V. Ex~ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB -SP. Para encaminhar a varação. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ouvi com muita atenção a 
exposição do Senador Maurício Corrêa e con
cordo totalmente com o que disse S. Er. 
Mas, atendendo à opiniâO do senador Cid 
Sabóia de Carvalho, que está tão empenhado 
na realização· desse trabalho, e ele conside
rando suficientes os seis mCses, votarei a fa
vor, também, certo de _que,_ mais adiante, 
acompanharei o Senador l'vl;aurfcio Corrêa na 
prorrogaçl!_c_>., poiQUe o prazo é-muito exíguo. 
Mas acho. VIeJ~OJ:: _d_armos . ~m prazo exíguo 
e,tra~alp.arQlOS com afinqo, para, depois, rea
vali~rm-~s_c::~_prazo. Votar:ei a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ~enevic!e~) 
- Continua em votaçãSJ.- . 
_ Os Srs •. Sc;madofes que C/_ aprovam, queiram 
perm~necer sentados. (Pausa.) 

Ap_rovado. 
A Presidência ,CQmunica. ao. Plenário que 

a comp-osição desta CÇlmissão, será a.s.eguinte: 
PMDB - 3__clttilares, 3 sUj,ientes; 
~fL-:- 2 titulareS, 2 suplenfes; 
PSDB_-1 titular, 1 suplente; _ 
PT~-_ltitular, 1 suplente~ 
PDT-:- (titular, 1 suplente; 
PRN- 1 titular,, 1 suplente; 
PDC -1 titular, 1 suplente; 

. :PPS -1 ti~ular .• 1_suplent~. 
Os Srs._Líderes deverão encaminhar à Me

sa o_s no_~éS: d_9s lntegrant~s 4~ 5:u~s bgncada$ 
qu~ de':'f?:rãÇl eç>mpor a refe_rid_a _comissão. 

O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) 
-item7: · 

V!=HaçãÔ em turno único, do Re
querímento n~ 14t,l, de 1991, de autÕria 
dos Líderes Humberto Lucena 
_(PMDB), Fernando Henrique Cardo
_so,(p"~DS); Marco Macie:l (PFL)

1 

M_ay.ríqio C,Or!~ (PDT).; Ney Mar.a~ 
nhão (PE.N) e do _Senador Eduardo 

__ Sup!icy, solicitando, nos termos regi~ 
ffiêhfaiS,- a· àiáção de_ uma __ comissão 
temporária tomp-ostã. pãr nove mem
bros, com o objetivo de estudar a ana~ 
Iisar, bem como acompanhar as ativi
dades de Conferência das Nações Uni· 
das para o Meio Ambiente e Desen
volvimento - EC0-92, a se realizar 
na Cidade do Rio de Janeiro, no ano 
de 1992·. · 

Eni Yota~o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 

A Presidência informa que a proporcio-
nalidade seria a seguinte: 

PMDB- 3 titulares e 1_suplentes; 
PFL - 2 titulares e 2 suplentes; 
PSDB ~ 1 titular e 1 suplente; 
PTB - 1 titular e 1 suplente; 
PDT- 1 titular e 1 suplente; 
PRN - 1 titular e_1 suplente. 
Os Srs. Líderes de_verii.o encaminhar â Me

sa os nomes dos integrantes de suas bancadas 
que deverão compor a referida Comissão. 

~"-0-SR .. PRESIDENTE (M:áuro Beflevides) 
-Item 8: 

Discussão, ~m turno único, do Projeto 
de Lei da Càmara nõ' 24, de_l990 (n" 
1.10U88, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art. 492 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n•• 
32, de 1991, da Com-issão 

- de Assuntos Sociais. 

(Dependendo da votação do Requeri
mento n'! 172. de 1991, de sobrestamento 
da matéria.) 

A Presidência escli:u-ece ao Plenário que 
a Comissão de Assuntos Sociais proferiu, na 
s-essão do dia 3 do corrente, parecer favorável_ 
ao·requerlmento. 

Em votação o Requerimento n" 172. de 
1991, Jido·em·sessão anterior. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aproyad_o o requerimetno, a- Presiqênda 

fará cumprir a deliberaçãO do Plenário: 

O SR. PR:ESIDENTE (Mauro Benevides} 
-Item 9: 

Discussão. em tump úriiCo áo.Piofeto 
de Lei da Câmara n" 16, de 1991 (nu 6/91, 
na Casa de origem), gue conc.ede isenção 
do Imposto sobre Produtos Industriali
zados- IPI na aquisição de automóveis 
paia:útilização no transporte autônomo 
de passa·geiros e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n"' 68, de 1991. da 
Comissão 

- dé Assuntos Econômicos, favorável 
ao projeto e às Emendas de n"' 1 a 
3-CA)::. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário ___ _ 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 177, DE 1991 

- Nos termos do art. 315, combinado com 
a alínea c do art. 279 do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 76/91 pelo prazo de 
nove dias. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. -
Senador Maurício Côrrea. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) 
-Aprovado o requerimento, a Presidência 
fará cumprir' a deliberação do Plenário. 

O SR. PJU;SIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 10: · 
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PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO 

N• 3. DE !991 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno.) 

Estabelece a data de entrada em vigor de 
a1.os normativos, leis e medidas provisórias. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a comissão incumbida do exame da propo
sição não emitiu que parecer no prazo regi
mental de trinta dias, improrrogáveis. Assim, 
a matéria foi incluída em Ordem do Dia, no:. 
tennos do disposto no art. 358 do Regimento 
Interno, para que o Plenário delibere se a 
proposta deve ter prosseguimento em sua tra
mitação. 

Em votação o prosseguimento da trami
tação-da proposta de Emenda à Constituição 
n? 3, de 1991. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia 

oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Esgotada a matéria ·conStante da Ordem 
do Dia. 

Passa·se à votação do Requerimento no 
174/9l,lido no Expediente, de urgência, para 
o Projeto de Lei do Senado n" 82, de 1991. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere constará da Or· 

dem do Dia da 2' sessão ordinária subseqiien
te. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Passa-se agora à apreciação do Requeri
mento n~ 175/91, lido no expediente,de ur
gência, para o Ofício n" S-8/91. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o apro~m queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere constará da Or

dem do Dia da 2' sessão ordinária·S1J,bseqüen
te. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Volta·se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Teo
tonio Vilela Filho. (Pausa.) 

S. Ex" àeciina àa inscrição. 
Concedo a palavra ao próximo ·orador ins

crito, Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
S. E~ desiste da inscrição. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Rai

mundo Lira. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Espe· 

ridião Amin. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente.-
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, estamos atravessando uma 
fase de muitos problemas de ordem econó
mica, mas uma ordem económica que se toca 
numa crise moral da maior _gravidade. Vejam 
os Senhores que uma CPI do Congresso Na· 
cioilal apura os desfalques, desvios, malver· 
sações, delitos variados no âmbito da Previ· 
dência Social. E isso, esse delito tão genera· 
lizado, tão múltiplo, tão plural, esse delito 
se consumou, porque a Previdência, por seus 
grandes recursos, por dispor de muito dinhei· 
ro",- se:O::ipre esteve muito desorganizada. E 
foi por estar excessivamente desorganizada 
que se tornou convidativa à presença dos cri· 
minosos. 

Mas que criminosos1 Inclusive um delito 
social. Porque se entendeu que enganar a 
Previdência não tem problema nenhum. Não 
há infração moral em enganar a Previdência. 
Assim como realizar o jogo do bicho, contra 
a lei, não há, na opinião pública nenhuma 
sanção de ordem ética. Pa.s_.sou a ser normal 
receber ins;l~vi.çia~wente os benefícios da Pre
vid!DCiaSOciá.l. 
-O próprio povo se acostumou a que a Previ· 

dência é enganada e deve ser enganada. E 
houve a história daquele cidadão que saiu 
de cidade em cidade registrando o mesmo 
filho e, em cada uma delas, recebendo o be
nefício que deveria ser apenas uma vez. 

Mas, na verdade, esse delito social, esse 
costume de enganar_a_PrevJdêilcia não é_tão 
sério como quando ocorre através do Poder 
JudiciáriO. Eu recebi, em meu gabinete, juí· 
zes· de Direito que se disseram sem a menor 
segurança pessõal, porque não estavam _defe
rindo ações atinentes à Previdência Social. 
E, diante dos m6us olhos, Srs. Senadores, 
foi demonstrado pelos dois rriagistrados que 
os processos se formam fraudulentamente 
desde a petição inicial até a sentença: falsos 
peritos, ou peritos irresponsáveis, perícias 
pi'epiióas genericainente para serem apro
veitadas, cartórioS que Já dispõem de laudos, 
de carimbos, conivência generalizada até am· 
bito do Poder Judiciário. E a situação foi 
tal que um dos juízes é mutilado, porque ten
taram eliminá·lo. Como foi do noticiário na· 
cional à consciência da Nação brasileira sobre 
iss_o, repito, tentaram eliminá-lo, porque não 
se deu ao exercício de determinadas práticas 
criminosas Sob a toga, sob a a proteção do 
liVre convenCiineilto e d~ out!-:a_s_g{lrantiasque 
sãO dadas aos julgadores do processo brasi· 
leiro. - -

Vejam óS Senhorés· i::OmO--is-to _é' _grave. Os 
delitos são cometidos, mas, na_hora em que 
v~m depor_ Procuradores d? _?re~idêricia pe
rãnte a- comiSsão, não adianta perguntar se 
o Poder Judiciário está envolvido, porque o 
depoente dirá qrie o Poder Judiciário é alta· 
niente honrado, é digno, nada tem a dizer, 
e treme, com medo de fazer qualquer afirma-

-ção quanto a istO. --
Mas é evidente que não se há de dizer que 

o Poder Judiciário é corrupto; não se há de 
dizer que todos os juízes são corruptos; mas 
há __ d_~_se mandar averiguar quais os juízes 
corruptos, quais os procuradores corruptos, 
quais os membros. do ministério público cor-

ruptos, quais os serventuáiios da justiça cor
ruptos, notadamente quais os oficiais corrup
tos. 

Isso há de se indagar, sem que esta inqaga· 
ção, na verdade, deva atingir a instituição, 
ferir a instituição, porque, como advogado 
de muitos anos, conheci juízes altamente 
honrados, juízes altamente corretos; mas me 
topei também com juízes que praticavam, de 
um modo diverso, a honra, a dignidade e 
altivez. Baixavam-se para permitir sentenças 
absolutamente capazes de desrecomendar o 
Põder Jtidiciái'io. -

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -, 
Ouço V. Ex~ nobre Senador J utahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex• está tratando de 
CJ:m assunto momentoso: Todos nós temos 
acompanhado no dia·a·dia do nosso País essa 
questão da Previdência Social. Fiquei estarre
cido quando escutei, domingo passado, e li 
nos jornais de segunda-feira, a infonhação 
de _que uma pessoa havia recebido a indeni
zação de mais de 20 bilhões de cruzeiros e 
assim mesmo decorrente de um acordo, por
que teria direito a_61 bilhões de cruzeiros 
de_indenização. Vê V. Ex~ que foi levantado 

o fato como a maior corrupção, o maior es· 
candâlo na área da Previdência descoberto 
até hoje. Ao mesmo tempo declaram que 
essa quantia foi paga em 4 prestações nomes
mo mês de fevereiro passado! Quem auto
rizou esse pagamento? Como se chegou a 
essa quantia tão fabulosa apre~entada pelos 
meios de comunicação? Decorrente de quê? 
Qual foi _o_fato-que deu razão a essa indeni
zação? Será que nada disso no decorrer dos 
ano_s_ -:- parecer que isso vem correndo há 
5 ou 6 anos, vem tramitando na Justiça -
foi previsto, examinado na Previdência So
cial? Quem deu essa autorizaç_ão? Acho que 
a CPI da Prev_idência, que, no meu entendi
mento, tem procurado encontrar algumas 
brechas, não está tendo certos cuidados na 
divulgação de determinados fatos. Eu gosta
ria que V. Ex', que faz parte dessa CPI, pro
curasse ver esse caso específico, p"o'fqu-e, isso 
que eu ti, pelo menos como eu H, acho que 
é o maior absurd,o __ que pode acontecer. Ago· 
ra_, ~e o fato foi apresentado ou não, eu não 
s_e_i. -:Mas Qá-condições de se examinar. 
· O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -

Eu nada sei disso senão o que V. EX' sabe. 
Mas, na CPI, naturalmente, o assunto será 
tocado e cumprirei a recomdenação do meu 
nobre Companheiro Jutahy Magalhães. 

Quero dizer que é impossível qUe a Previ
dência vá pagar isso sem que tenha aconte· 
cidq 9 segu_inte fato: falou-se em acordo. Ora, 
manda o Código de Processo Civil que os 
juízes, no início das ações e durante todo 
o seu decorrer, tentem a conciliação. Pode 
ser o processo de família, entre marido e mu~ 
lher na discussão de uma seperação judicial 
ou de uma pensão. Pode ser uma causa ço-
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mercial. A primeira funçâo de um juiz é con
ciliar as partes. E, naturalmente, isso nasceu 
de uma conciliação. E nessa conciliação o 
autor-da ação, que se sentia lesado pela Previ
dência Social, concordou em receber cerca 
de 33,33%, que é exatamente 1/3 do valor 
a que ele teria direito. Mas com toda a certe
za, essas conciliações feitas num montante 
tal. numa importância tal, talvez sejam a con
firmação daquilo que dois juízes disseram em 
meu gabiente, que há um comprometimento 
com cartórios, com oficiais de justiça. com 
procuradores, com membros do Ministério 
Público e com magistrados, para que isso seía 
possível. 

Há uma fantasia. Cria-se algo contra aPre
vidência e ninguérri averigua. Vem um acor
do, e, celebrado o acordo, o juiz compele 
as partes a que o cumpra. A sentença é prola
tada exatamente em face do acordo, consu
mando aquele acordo. 

Se o procurador da Previdência que ali es
tava representando a Previdência for corrup
to, se o juiz for coriupto, ·se o rri.einbro do 
Ministério Público for corrupto, tudo se con
suma facilmente, Senador Jutahy Magalhães, 
mas basta integrar o processo um cidadão 
honesto, basta um para isso não se consumar. 
Bastaria um pl:omotor de justiça interceptar 
o acordo em nome da lei porque ele é o fiscal 
da lei. Bastaria uma pessoa que não estivesse · 
comprometida com o delito, com o crime; 
bastaria uma pessoa e isso jamais se consu
maria. Bastaria ainda a Previdência Social 
resistir ao pagamento, não -pagai e se socorrer 
de uma medida judicial extrema perante o 
Tribunal Superior, também, para não pagar. 

Então, nessa hipótese, para esse pagamen
to ter sido possível, é preCisO que estejamos 
num reino onde tudo apodreceu: o Ministério 
Público, a Procuradoria da Previdência So
cial, o Poder Judiciário, à própria Previdência 
Soei3.1, os oficiais a serviçà da Previdência 
-especificamente nesSe processo - e assim 
por diante. Só isto explica, nobre Senador 
Jutahy Magalhães, ou, então, não é verdade 
o que nós ouvimos na televisão, ou, éntão, __ 
não é verdade aquilo que nos foi dado a título 
de nos comunicarem maiS uin delito contra 
a Previdência Social. Somente com a coni
vência de todos os integrantes do_ processo 
é que isto é- possível. Mas o pior não é isto. 
O pior é que se está desmonstrando à Nação 
a impraticabilidade, em mãos públicas, da 
Previdência Social e, com isto, abrem-se as 
possibilidades para uma previdência mera
mente privada, porque no Brasil nós temos 
previdência privada e previdência pública, os 
grupos fechados de previdência e grupos que 
têm tido uma determina eficiência, mas isto, 
Srs. Senadores, é altamente perigoso. 

Eu, por exemplo, tenho muito medo que 
a Previdência Social, entregue à iniciativa Pri
vada, recaia na problemática das companhias 
de seguro. Também como advogado, vi, dian~ 
te dos meus olhos, os problemas surgidos pa
ra o pagamento de determinados seguros, o 
valor das apólices ou os casos-capazes de de
monstrarem a necessidade de ser honrado o 
contrato de seguro. 

Osegüfd;-nciBJ:a5íf,-inei'ece, também, uma 
revisão em todas as suas companhias, espe
cialmente no momento em que os seguros 
tomaram uma faceta múltipla, como, por 
exemplo; vendidos por um banco. Mas esse 
banco presta uma atividade auxiliar ao clube 
de seus funcionários, o seguro vendido por 
este banc;_o é. no entanto, de responsabilidade 
de companhias várias de seguro. 

Participei em ação judicial de um caso onde 
o Bradesco_vendera o seguro, mas o agente 
era o Tóp-clube dos funcionários do Bra
desco. o_ s_eguro deveria ser honrado pelas 
coinpanhiaS -Boa Vista, pela Sul-América, 
não_ me lembro a razão social completa, e 
a Sul-América Capitalização. São três com
panhias; duas com o mesmo nome mas c_om 
razões diferentes. 

Pois bem, o cidadão fez o seguro porque 
teve uma premonição. Achou que estava per· 
to de morrer e contratou esse seguro perante 
o BradescQ.. Com_ poucos meses, num desas· 
tre aéreo_, ele realmente faleceu e o Bradesco 
não quis honrar o seguro achando que ele 
era: louco, porque aquilo era coisa de louco. 
E estando ele, ao contratar o seguro, licen
ciado pela Previdência o Bradesco entendeu 
que ele não tinha aptidão necessária, a capa
cidade jurfdica -para haver celebrado o con
trato. Nasceu daí uma questão judicial e a 
Justiça fez com que os seguros fossem real
mente pagos; TrêS seguros lium seguro. Três 
apólices honraram o seguro. Tenho muito 
medo_ de que essas questões se transponham 
para a Previdência, se ela for realmente priva
tizada, porque sabemos como é difícil advo
gar contra as Companhias de seguro. 

No meu tempo, era muito difícil advogar 
contra a ESs_o. Era muito difícil advogar em 
processos envolvendo companhias de seguro, 
porque há toda uma _organização capaz até 
de descomportar o Poder Judiciário. E muito 
grave isso que estou dizendo, mas tenho cons
ciência: exata-de tudo que estou falando nesta 
tribuna. 

Há pouco dias, Srs. Senadores, vim a esta 
tribuna clamar contra a Caixa Económica Fe
deral exatamente porque ela ingressou numa 
situação muito parecida com a Previdência, 
isto é, mtiito dinheiro e total desorganização. 
Refiro-me- a cã.rteíra· habitacional. QuaOdo 
os adquirentes da casa própria pelo Sistema 
FinánceiiO Nacional, garantido pelo Gover
.no, passaram a ter uma verdadeira espolição, 
passaram a viver um verdadeiro drama como 
uma pess_oa que pagava nove mil cruzeiros 
de uma prestação e a nova passou a noventa 
e tantos mil crUzeiros, quando essa pessoa 
só ganha oitenta mil cruzeiros. Pessoas que 
nunca atrasaram prestações e que receberam 
cobranças de atrasad_os, diferenças nas pres
taç6es. Assim, quem-pagava 15 mil cruzeiros 
teve que pagar, no més que acaba de passar, 
130 mil cruzeiros, aproximadamente. Mas, 
na Caixa Económica havia uma total impossi
bilidade de informação, porque tudo feito pe· 
los critérios da informática e, assim, não se 
sabia a razão de nada. Quando alguma coisa 
era ou é indagada ~ nós vamos dizer, era 
no mês passado, que foí o mês do terror -

quando alguma coisa era indagada diziam que -
era o computador e ninguém sabia explicar 
por que o computador tivera esse procedi
mento. Ficou um vazio entre o mutuário e 
a Caixa EcOnómica. A Caixa Económica a 
braços com um serviço maior do que ela que 
explica - exatamente as suas difíCu!dades. 
Não estou falando em má-fé da Caixa Econó
mica, estou falando numa desorganização 
convidativa aos delitos. Foi assiiri na Previ· 
dência Social. As quadrilhas só se formaram 
para que a tu assem na Previdência Social por
que ali havia muito o que roubar, havia muito 
o que desviar e não havia como comprovar. 
Os delitos poderiam se consumar quase que 
de modo perfeito, pela desorganização da 
Previdência. 

Pois agora, Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
pela liquidação de débitos da casa própria, 
pela nova s~stemática de prestações, houve 
um arrecadar da Caixa Económica, que-deve 
ter ido para a Caixa uma parte ponderável 
da moeda corrente no Brasil, além dos cruza
dos novos retidos. Houve uma movimentação 
de cruzados novos e de cruzeiros de tal mon
ta, pelo acréscimo das prestações e pelas li
quidações que a Caixa tem que estar muito 
bem preparada para essa contabilidade. Mas 
o que me denunciaram é que a Caixa dispen
sara cerca de 22 ou 23 mil estagiários, sem 
que trouxesse outros, desfizera convênios de 
·computação Com o Serpro, e ainda houve 
um grande número de aposentados, sem que 
novos funcionários fossem nomeados. E. in
clusive, devo dizer que a Caixa Económica, 
de__modo _c_ov_arde, já no Governo Collor, de
mitiu servidores concursados, acontecendo, 
por exemplo, fatos assim: o cidadão era fun
cionário do Banco do Estado do Ceará, fez 
o concurso para a Caixa Económica, exone· 
rou-se de seu antigo emprego, foi para a Cai
xa, com dois ou três meses foi _demitido. Isso 
aconteceu com pessoas do Brasil inteiro, por
que a Caixa fez um número razoável -de de
missões, no momento maior de exibição do 
Presidente Fernando Collor de MeHo, aquela 
hora em que a psicologia do País ainda aplau
dia as tresloucadas colocações presidenciais. 

Vejam os Senhores, o País está num mo
mento de crise econômi_ca e_ de graves riscos, 
porque a delinqüência na máqUina- oficial é 
enorme, inclusive com essa denúncia do De

-putado Lufs Roberto Ponte, que tantos incô
modos tem trazido ao Governo. Aliás, não 
sei porquê, não sei por quê? Porque a história 
dos 10% sempre acompanhou, por exemplo, 
todos os almoxarifados públicos do Brasil. 
Os cidadãos que tinham o cargo de almoxa· 
rife e{am priVilegiados na- administração pú· 
blica, historicamente falando, porque eles 
comprovam os materiais para as repartições 
e tinham 10% do valor da compra. Acostu
mou-se a isso! 

Dizem que quem vai intermediar verbas 
nos Ministérios, para os Municípios, para Os 
Estados, também gosta de um percentual pe
rante as prefeituras. Há poucos dias, recebi 
uma denúncia de um diretor de hospital que 
me disse o seguinte: "Ofereceram-me canse

. guir un;ta verba de 100 milhões, só que chega-
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riam. na verdade, ao hospital, 45 milhões". 
E fiquei me lembrando da Comissão da qual 
participei algumas vezes, como suplente, da 
Comissão de Apuração de Corrupção, que 
teve no Senador José Ignácio Ferreira, no 
Senador Carlos Chiarelli figuras de escol, fi. 
guras eXponenciais, um presidindo, parece· 
me que o Senador José Ignácio, e o hoje 
Ministro Carlos Chiarelli, Senador, então, 
era o relator. 

E lá ouvimos coisas estarrecedoras desse 
mesmo tipo. como também na ComiSsão, da 
qual participei, da importação de alimentos, 
da qual foram figuras exponenciais o Senador 
Dirceu Carneiro e o outro Senador por 
Goiás, Mauro Borges Teixeira. Nessa Comis
são, ouvimos coisas estarrecedoras, também 
desse tipo. 

Então, a afirmativa que· esse médico me 
fez - não posso dar mais dados, porque ga
ranti o sigilo, ele tem receios- essa revela
ção que ele me fez é pequenina para a expe
riência de nós, Senadores, notadamente pe
quenina e quase nada para Dir-ceu Carneiro, 
para Mauro Borges Teixeira, para Carlos 
Chiarelli e para José Ignácio Ferreira. 

O Sr. Juiahy Magalhães- V. Ex• me per
mite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Só um minuto nobre Senador Jutahy Maga· 
lhães. 

Daí por que não sei Cfuãl é a estranheza, 
porque o fato denunciado pelo Deputado 
Luís Roberto Ponte é bem menor do que 
o que acontece na Previdência SoCial, é bem 
menor do que os augúrios que muitos-fazem 
sobre outras partes da administração e muito 
menor do que as possibilidades que poderão 
se consumar na Caixa Económica Federal se 
ela não se organizar urgentemente nessa 
questão da casa própria. 

Não vejo a estranheza no seu mérito, por
que esse mérito não existe e a estranheza 
é hipócrita. 

Ouço o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- N~bre Senador 
Cid Sabóia d_e Carvalho, V. Er lembra um 
fato interessante que é a questão da CPI da 
Corrupção. Os três dirigentes da Comissão 
-o Senador José Ignácio Ferreira foi Líder 
do Governo durante algum tempo e agora 
está na Telebrás; o Senador Carlos Chiarelli 
era o relator e está hoje Ministro da Educa
ção; e o hoje Vice-Presidente Itamar Franco 
era o Vice-Presidente da Comissão ... 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Eu havia esquecido o nosso nobre amigo Ita
mar Franco. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. EX' 
que os três principais dirigentes da Comissão 
estão hoje encastelados no poder. Recordo· 
me, também, que o candidato Fernando Co
IIor, acompanhado pelo então Senador Car
los Chiarelli, foi ao Gabinete do Ministro da 
Justiça, com a pasta debaixo do braço e várias 
televisões ao redor, para exigir do Ministro 
da Justiça de então a apuração dos fatos apon· 

tados pela CPI da Corrupção. Já tive a opor
tunidade de várias vezes aqui indagar do Ple
nário e saber por que o Presidente Fernando 
Collor não exige do seu Ministro da Justiça 
-nãO só" do atual, pois raláVã-cité dO- tempo 
do Ministro- Bernardo Cabral - que faça a 
apuração daqueles fatos que Sua Excelência 
denunciou, pois até hoje esses fatos estão 
encitminhados por certos gabinetes que não 
furiCíoilani:-e até hoje nada foi apurado. In
clusive, te.m um_ navio ramoso, viajando pelos 
mares do mundo, sem que até hoje o Go
verno Federal tenha recebido um CJ:ntavo do 
custo do navio. Até hoje está asSini. 

Agol'a," V. Ex~ fala na denúncia do Depu
tado Ponte. Sobre o assunto tenho uma certa 
discordância, porque acredito que as denún
cias genéricas não devem ser feitas. Acredito 
que o Deputado Ponte deverá apontar -e 
eu acredito que S. EX'" venha a declarar, quan~ 
do for chama_do a isso na CPI proposta pelo 
Senador Ruy Bacelar ou na· interpelação -
nomes que permitam a apuração dos fatos, 
potque ãêliSàçáo simplesmente genérica sem 
dizer queril isso não nos levará a canto ne
nhum. É preciso que, com o conhecimento 
que S. Ex~ tem para fazer a denúncia qUe 
fez, apresente alguns fatos concretos para que 
esses fatos- sefa"m apurados. No mais, acho 
que V. Ex• tem toda razão: vamos apurar 
essas questões, não vamos deixar ao léu, co
mQ sempre, infelizmente, acontece. A CPI 
da Comipção apontou os fatos, êsses fatos 
foram levados à Procuradoria e da Procura
doria foram para õs -diversos municípíos e 
diversos Estados, e a apuração está parada. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
CÕI;tiç_tanÍbém, _Senador Jutahy, na cOmis
são que apurou a importação ilegal de alimen
tos foi feito um relatório brilhante, inclusive 
com alguns reparos que foram atendidos pelo 
relator, e esse relatório também teve o devido 
encarriinhamento, nÍuito embora não tenha 
surtido. os resultados. Mas quero dizer que 
essas duas comissões cumpriram o seu dever. 

-O Sr. Gerson C8r.iJ.ata- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. CID SÂBÓIÀ i>E CARVALHO -
Pois nã.o._OtH;'O V. EX' com muito prazer. 

O Sr. Gersori Camata - Nobie Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, venho acompanhan
do a preocupação-de V. EX' c_otn o pioblema 
da Previdência:.--CrCid qú-e, cio filial dessa tOI-~ 
menta, deli~ _tempestade, o_ Con·gressb _Na
cioiiãl e até a -sociedade brasileira ·vãO chegar 
~ conclusão de que o ideal é o Governo sair 
da Previdência. Cria-se um colegi8.do, forma
do de patrões e empregados, sendo a maioria 
de empregados, eleitos por sess6es estaduais 
ou municipais até que se eleja um colegia-do 
nacional, .e o Governo entra apenas com 
aquela parte de recursos orçamentários ·que 
é b.brigado a transferir para a Previdéncia. 
Quanto_ meilos o Governo _se enVOiver,.cr~10 
que empregadores e empregados terão mais 
interesse em -cuidar do que é deles, do que 
representa o futuro deles também. E V. Ex• 
cita agorã O outro exemplo daquela famcrsa 

CPI da Corrupção que não andou._ Mas, no 
meio desses fatos todos, há um mais grave~ .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
A Comissão andOu e terminou. 

O Sr. Gerson Cama ta - Mas o prossegui
mento. V. Ex~ se referia ... 

o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO .:... 
Se houve bloqueio, foi fora do âmbito do 
Legislativo, - -

O Sr. Gerson Cama ta- f.Xatamerite-~ Irert~ 
trô desSa colocação que V. Ex• raz..:.:...e corrijo 
agora, dizendo que co.missão andou, embora 
posteriormente tenha-se transviado por· ou
tros caminhos-, queria dizer a V. Ex• que 
há um fato muito interessante. A CPI apurOu 
que um cidadão chamado Paulo Vivácqua, 
Presidente da Vatec, responsável pela cons
trução da ferrovia Norte-Sul, .tevé contra si 
cinco indiciamentos. E a CPI apurou, aind~, 
ter o Dr. Paulo Vivácqua, presidindo a Valec, 
que construía a ferrovia Norte-Sul, dado a 
uma_ firma chamada Enefer, de _prOpriedade 
do atUal Goverriã.dor do Estàdo do ESptmO " 
Santo, Dr. Albuíno Azeredo, UIJI- co~ü·àio·· 
de quarenta milhões de- dólares, sem Hêita· · 
çâo; Foi "indiciado cinco vezes na CPI e, ·no' 
entanto, foi nomeado pelo Dr. Albuíri.o Aze
redo, dono da firina Enefer, que ganhou esse 
contrato, o todo~poderoso Secretário do De- -
·senvolvimento do Estado do Espírito Santo. 
Quer -dizer, nãO se respeita o iridiciamCmto,
não se-respeita nada. E, veja V. Ex'; há rllãiS 
um fato interessante. Oritem, sU.gerre-agora 

.estou colocando na LQ_O~ uma emençi~ J?ela 
qual estados e municípios qué _tenhaffi riO~ 
meado pessoas indiciad-as para Cargos em cç
missáo ficam proibidos de receber re.~r.sos: 
orçamentários da UniãO. se iles quísCY.efu: 
receber têm que limpar o Governo, fazeÍ" utn: 
assepsfa no GoVeiilá. No Espírito Santo', en~ 
tre indiciados no Tribunal de Contas da 
União, em CPI e em relatóriOs- do Tribunal 
de COiitas do Espírito Santo, temos cinco -se· 
crel:árioS de Estado. É necessário que Se faÇa 
uma assepsia nesses governos, para terem di~ 
reito a receber recursos federais. CumPri· 
menta V. Ex' peJa- preocupaÇão manifesta.da 
com tanto vigor. V. E.x•;-sempre dedicado 
ao· direito e à lei e com a experiência 'que 
tem, traz luzes a esta Casa e ao Brasil, para 
a solução des~es problemas que enfrentamos. 

<lSk. CID SABÓRDE CARVA.UIO ,
M:uitO:- çbrigado a V: E~• pelO conCeitO, Tam- · 
bém tenho uma outra preocupação que- se 
soma a essa de V. Ex~ Os cOrruptos têm sem
pi-e um. lugar ao sol, nunca ficam mWgina
lizados das atividades governamentais. Eles. 
conseguem um jeito e chegam aos governOs 
municipais, estaduais ou federais como tim 
desafiO, um desafio" até a:os pririCípiós de mO-

. ralidade do País. _ _ _ _ _ 
Mas, vejam os Srs., estam·oS falando dos 

deSmandOs da casa Própria;- eSümiOs falando 
do escândalo da Previdência; do escândalo 
da importação de alimentos; da corrupção 
generalizada apurada em comissão parlamen
tar; estamos falando de mil dramas, de mil 
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problemas. E qual é a manchete de-hoje do 
jornal O Globo? É que o Presidente, muito 
antes de se preocupar em mandar correr os 
processos que devam ter iniciativa na ativi-
dade ministerial para punição dos culpados, 
ele vai a Araxá, corre, tira fotografias monu
mentais para o álbum que chegará à posteri
dade. No ano 2.000, talvez, o best-seller seja 
uma cóletânea de fói:os dos sorrisos presióen· 
ciais, após as Corridas mo·nurnentais ou, en
tão, uma comprovação das etiquetas que ele 
usou aos domingos nas suas .Práticas e-spor
tivas, os dísticos iinpre-SSPs rias cari:J.is~~~ as 
cores das camisas e outras cOisas da moda 
presidencial. · 

Enquanto o Presidente faz tudo isso, ele 
consegue chegar 'a Araxá, recorda-se da sua 
infância- porque lá passara, na infância-, 
esti"anhâ a mata destruída, como se isso fosse 
uma novidade num país que tem todas as 
matas destruídas quase que totalmente, só 
restando a Amazônia, o Presidente então vai 
a Araxá e se convence de que o jogo deve 
ser legalizado. Ele se convence, portanto, de 
que a lei deve misturar-se ao v{cio, de que 
não houve raiao nenhuma quando a legisla
ção naCional, enf 1946, p(oibiu a exístência 
de cassinos. Tamb6m se convenceu de que 
a Lei das Contravenções Penais nada tem 
de valor no que proibe; no- que considera 
como contravenção relativamente à prática 
do jogo. · 

Araxá, assim, de uma estância _hidromi
neral, transforma-se fiá estâÍ1ci8. do receio_ na
ci~_n'al ante a possibilid11de _da le_galização dO 
jogo. Em pteOa crise m"oral do País, coiD: mil 
escândalos, o que" chega à cabeça sio Presi
dente é a legalização do jOgo como sálução 
económica para 3s eStifrici3s hidrominerais. 
E ãi.rida encontra apOio nó Governo-de Minas 
Getá:is, e ainda encontra apoio nO Prefeito 
de Araxá. Isso, no m!nimo, é extravagante 
para a hora presente, quando pensamos _em 
Jegalizar.o jogo. Eu áé:hó_ qúe o jOgo-é uma 
coisa muito genérica e Q<1_v_efi-!.~_S po_mpree.nder __ 
o ·que é o jogo, as suas ,&v~rsas fa~~a~! a~ 
suas diversas formas de ser praticado. Mas 
cassino é uma c_oisa qUe inei-êce ·Um estudo 
mais profundo de uma comissão que real
mente examine quais as razões que levaram 
o Brasil a proibir a existência dos cassinos, 
e se essas razões passaçam. 

Rui Barbosa deve _estar tremendo no t)Ímll· -
lo, diante da tendência presidencial, el~ _que 
tanto peiejou coÍltra o jogo e derQoflst-ro~ 
todos os seus malefícios, inclusive em orações 
que atravessam os anos. Rui deve, nesta ho
ra~ tremer no túmulo diante das afirmativas 
presidenciais, marcadas por uma hipocrisia 
incrível, por(Jue o PreSidente não vai propor 
nada sobre o jogo, mas ·vai pedir à sua ban
cada no Congresso Nacional que trabalhe pa
raaprovar um dos prOjetas que tramitam exa-
. tatn.ente para legalização do jogo. É i~so _que 
vai solucionará criSe riloial em que se e~c~n; 
tra o País? :é isso qUe Vai it!var· aô povo a 
id~ia -de que a PreVidênda· Social não deve · 
ser fraudada, que deve ser respeitada, que 
ela é essencial? É isso que vai tranqüilizar 
a população brasileira numa hora de terror? 

POrque· todo mundo que tem casa própria 
está aterrorizado, neste momento. O primei
ro- raciocínio de quem liqüida a casa não é 
O raciocínio eConómico-financeiro, é o racio
cfnio_!=io. Inedo: "eu vou pagar, eu vou usar 
os meus Cfuzados novos retidos. porque não 
quefo -neg6cio com o Governo". Então é as
sim~- pelõ Jogo legalizado, que o Governo vai 
encontrar Credibilidade? Eu sei que, logo 
mais, as· telr!vísóes eStarão apresentando re
portagens sobre cassinos muito bem freqüen
t:idos, príncipes nos cassinos, grandes artistas 
nos_ cassinos, pessoas mara:vilhosas nos cassi
nos. E o sonho de pobre, aquele sonho que 
todo pobre tem, será um dia entrar num cassi
no e, quem sabe, ganhar na roleta. 
_Então, vejam V. Ex~' que a minha palavra 

não é palavra de ataque, é palavra de análise. 
Estou "pre·crcupado co"m a situação nacional. 
Estou preOcupãdo com os rumos que o Esta
do está tomando, neste momento exato em 
que ocupo a tribuna. -

Não vejo seguimento judiCial dOs processos: 
mais gra'!'es_.- Estou. vendo, escanc~radamen
te, acus·ações ao Poder JudicíáríO, -um Poder 
Judiciárí<rque--pocterá-ir á Piai sitllàção quan
do esses esd.ndalás COmeçarem a ser deJ,llOOS
ttàdOS perante o povo e todo mundo ficar 
sabend_O que esses mirabolantes acordos con· 
tra_ a_ I?_rc:yj_4_ê~Q.a foram feitos fraudulenta· 
l!len~-P~!"~l_l~~- a_pessO?J- ,do 1!JÍZ. _ __ 

"Olhem, prestem ateb.ção, porque isso é da 
m<i.iõi- gra'\iidãde! O BraSil j3' passou um mo-· 
meiJ.to múito 'difíéil, poique,' com medo da 
Constituinte, hOuve tOda· Unia ·campanha coo~ 
tra o Poder LegislativO~ urna campanha só r di-· 
da, mas uma campanha milionária; uma cam
panha muito bem·paga, muito bem·financia- -
da, e que_ levou o País a uma situação de 
tremenda expectativa ante o futuro das insti
tuições. Sen.áo houver um paradeiro em tudo 
issp, daqui ã j:lou~o.o. Poder Judiciário tam· 
bé_m estar:á totalmente .desapreditado. A po- . 
pularidade do .Pod~r Execu,.th:o, na pessoa 
do~S~nh.9r. fr_~~idente, está desmoronando, 
está~se liqüídando. O que será, então, do País 
com-s-eUs -poderes inteiramente desacredita· 
dos pela opinião pUblica? 

É por· isSb que estou ocupando a tribuna 
neste momento. E encerro minha fala ... 

O Sr. Josaphat Marinho -- Antes de V. 
cr·en~rrar,·permit~ u~ aparte? 

O .SR. -Cll) SA.BÓIA DE cARVALHO ---, . 
Ü\l_ÇÓ V.)!:>~;~ ;_-nObfe Sen~da·r J9S.pphat Mari- ·. 
nho, ~m·-todo prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• começou_ 
analisando -o problema da fraude na Previ-'-· 
dência. •A -~ ---- • 

O SR: CID SABÓIA DE CARVALHO _:L 
É verdade!· · 

_O_ Sr. JOS3Phat Marinho - E referiu-se 
à comissão. Eu queria manifestar a V. Ex' 
a minha preocupação sobre notícias que li o 

a respeito das possíveis conclusões da cernis-, 
são. 

O SR.-CID SABÓIA DE CARVALHO-· 
Eu também tenho essas preocupações. 

O Sr. Josaphaf Marinho- Numa oportu
nidade,li que o relator da comissão pretendia 
indiciar mil pessoas. Na semana finda, alguns 
jornais noticiaram que a comissão iria fazer 
um largo histórico da cultura da fraude na 
Previdência. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Isso aí é sociologia. 

O Sr. Josaphaf Marinho -Se forem indi
ciadas mil pessoas e o relatório da comissão 
se preocupar em fazer a história da cultura 
da fraude na Previdência, tudo isso é sinal 
muito foite: d.e que não iremos chegar a ne
nhuma conclusão objetiva. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Senador Josaphaf Marinho, V. Ex· expressa 
o que eu já dissera aqui em discurso anterior. 
Eu já afirmava que tinha medo de que a ré 
fosse a Previdência em si e que fôssemos fazer 
estudos filosóficos, sociológicos, que desvias
sem da questão verdadeira. 

O que queremos saber, na verdade, é quem 
são os marajás-- quem ganha sete milhões 
por mês na Previdência, quem ganha 15 mi
lhões-. como se desvia o dinheiro da Previ
dência, quem o desviou e"fetivamente; se é 
verdade o que os juízes vieram depor perante 
a comissã.o, quem são esses juíZes •. para a 
Nação toda compreender e para que eles se
jam afastados dos seus cargos, das correições 
internas do Poder Judiciário. 

Quero s.ãber o montante do dinheiro des· 
viado; quem sàô os peculatáríos~ quem: São
os istelionatárioS. Se é verdade que o dinhei
ro da Prevíd~ncia foi desviado para outras 
obras do_GOyerÍl.o, quem ·desviou? Coisas 
concretas. O medo que tenho é o de V. E r-, 
que termine a Comissão bombasticamente 
com conclusões tão genéricas e com indicia
mentes de pessoas sem expressão nesse rom
bo todo e_que_a opinião -púbfíca sf:fa -levada 
a acreditar que mais uma CPI não serviu para 
coisa alguma. 

A CPl, S_enador Josaphat Marinho, inclu
sive, foi objeto de um jogo de um cidadão 
que foi demitido de um cargo de confiança. 
Ele era auditor nessa máquina previdenciária 
e nunca se conformou em ser demitido da 
função gratificada:, d~sse cargo de confiallça, 
desse DAS, não sei bem o que é. Era um 
indivíduo acusado de ser policialesco, de ter 
Ulna atividade sempre muito imiscuída com 
a Polícia Fi:!deral, durante a Revolução Teria 
sido um dos informantes, o chamado "dedo
duro". O fato é que o Presidente Collor demi
tiu, se não estou enganado, em dezembro. 
Pois esse cidadão ofereceu-se para depor na 
comissão que· apura esses deslizes contra a 
Previdência: Social, diZendo ter grandes infor
mações. E o que ele levou? Firmas que foram 
autuadas e estão se defendendo. Ora. se uma 
firma foi autuada e aPresentou defesa no pra
zo c_erto. está ã espera da solução final, ela 
só será devedora_quando for compelida pela 
decisão finaL E ainda poderá recorrer ao Po
der Judiciário: N"ão é iSso que se está procu
rando. A pessOa dever à Previdência porque 
não pôde pagar, pm:que desviou contribui
ções, porque realmente praticou uma fraude, 
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mas tem que ficar demonstrado num processo 
administrativo. -

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex' me per
mite ,uma nova in~ervenção? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-
Pois não_, ouço V_ EX• 

O Sr. Josapht Mal'inho- Segundo as re
gras que disciplinam o funcionamento do 
Congresso Nacional. as comissões parlamen· 
tares de inquérito são constituídas para apu
ração de f;itos det'erininados. 

O SR. CID SABÓIA DE_CARVALHO -
Exatamente. Fatos determinados e não inde
terminados. 

O Sr_ Josaphat Márinho - V énho obser~ 
vandoque as CPI se'e'sulo deixandó.empolgar 
por generalidades. S'ão criadas para apurar 
fatos certos, de início ·apontados. Em segui
da. ramificam-se. Segundo _as ~irc_un_stâncias, 
os comentáriOs de impreÕsa, se-gundo os dis~
cursos na tribuna, para cogitàr de fatos que 
não constituíram_objeto _de sua criação, 0_, 
resultado de tudo _isso é que_chegam a cpnclu-. 
sões_ incertas que não levam ning~éiTJ ~puni
ção. Isso não interessa ao Congressq Nado: 
na!, Para tal finalidade, é melhor que o Con
gress:o Nacional não se envolva_ em co.missões 
de investigação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-
V. Ex~ tem razão. O Congresso Nacional ter
mina· por se·tocat com -a cfüMtãd !:ehrpoder c 

resolver, ou conttibuir de modç·nenhum para 
a solução do problem·a investigado.• Veja V. 
Ex· que relaciOnamos' finrias· de\'leâoràs dâ 
Previdência Sotial. Quem nã_o-saoe-·que- há 
firmas devedoras dó Iinposro-de Renda, do 
Imposto sobre a CirculaÇão de Mercadorias 
e Sei"viços; do IPI? É o- processo fiscal co
mum, normal. 

participei. há pouco. de um momento de 
constfangíntenco, não-doce. mas. sim. amar
go, quando se anunciava na CPI o depoi
mento de um deputado federal, em função 
de um inqU.i!rito policial que está_sendo leva
do no estado do Ceará para apurar irregula
ridades na gestão da Previdência naquele Es
tado, no período 87/88. Feitas as prelimina
res, até onde pude acompanhar, o depoimen· 
to não houve, a peça acusatória tambt!m não 
foi apresentada, mas o fato foi para o ar. 
Não vou sequer enunciar o nome do Depu
tado_ mas __ Q __ as_s_un_ro será público e notório, 
a partir de amanhã. O que estamos consta· 
tando? Estamos constatando, como.. disse o 
Senador Josaphat Marinho, que todas as coi
sas que coffieçám vagas tendem a se transfor
mar em névoas. tendem a atingir a tudo e 
a todos que em torno d~las se envolvam ou 
estejam. Quero._ por isso, rememorar - e 
aqui presto uma homenagem aO Senador Ju
tahy Magalhães, cujo nome mencionei várias 
vezes na semana na sua ausência- um ofício 
que S. Ex• endereçou à Mesa do Senado, 
secundado_ por mim, clamando parã que seja
mos objetivos na denúncia feita a qualquer 
um dos membros do Congresso Nacional ou 
feita a quem quer que seja. com o mesmo 
peso que medirmos seremos medidos. Creio 
que a CPI da Previdência, ainda que iniciada 
sem um fato concreto, será salva por uma 
péCuHaridade_: _ela está servindo a dois gran
des objetivos nacionais- não do Governo, 
mas objetiv-os nacionais: primeiro, ela vai po
der tipifica.r fraudes, vai ajudar a tipificar. 

. conhecer t!p9s ~e fraudes e tipos de frauda
dores. Corri "issO-se-poderão elencar procedi

. mentes administrativos que permitam res
tringir a reincidência _de fraudes. Acho que 
isso pode acontecer. E a segunda serventia 

-é provocar, a partir da indignação nacional, 
uma série de medid~l's de natureza adminis-

0 Sr. Esperidiã()J Amim_ ..--.Perm,ite-me V. trativa e legal, com _vistas a coibir possibi· 
Ex• um aparte? . ,- , ,- . . )idades de fi"aude.-·Mas esses objetivos serão 

O 'SR. CID SABÓIA' DE CA.RVALliO _:__--·_;a_l~nçªdq_~~r~~-i:am~nte. por acaso. Creio 
Um minuto, Senador Esperidião Atním, · que e~se pronunctamento de V. Ex· é ~obre-

Não é disso que estamos -atrãs'.- Estamos manetr~ relevante porque faltam dez dias pa· 
atrás de ladrões, de peculatários, esteliona· , ~r~ r:r~mar o prazo da CPI da frau_de da _pre· 
tários, marajás, como se diz. É disso que que- vtd~-~cta, e o Senado, pelo que ~et, aprovou 
remos saber. Agora: uma firma c-omercial, ma1s uma CPI sobre outros fato~ vagos, que 
que é autuada e se defende, esgotando o pro· é a ~ha~ada ,CPI-para apura_r corrupçã~ a 
cesso administrativo. ela está protegida pela parttr da~ d:clar~ço~s e da réphca -se desas-
próprià lei. · _ trad_? __ ~u _na~:- nao mteressa cort;entar - do 

Ouço com prazer 0 nobre Senador Esperi- .. Govern~, em_ torno das declaraço~? do Depu~ 
dião Amim · · - - , . ~ ·, tado Luts Rob~rto Po.ntG. Será ma1s uma CPI 

· f:sem fato determinado, vaga, portanto. na sua 
O Sr. Esperidião Amin- Sep.ado:c .Cid Sa· origem, qUe- pode nos ieinetei"--até -algum--

bóia de Carvalho, pretendo réSpeltar o prazo . fato útil, a alguma conclusão útil. mas pode 
estabelecido. pelo' menos reCóineJ].dado para '·'também nos remeter à névoa, da qual esta
os apartes, e percebo que V. BX" também ·mossujeitosasair,emrelaçãoàCPidaPrevi
está sendo tangida a enCerrar 'o 'seu pronun· ·dência. Era o comentário -desculpe se me 
ciame-nto, docemente cortstrai:tgidQ a con,cluir .1\longuei - que gostada de fazer em torno 
o seu pronuncia:rrie'nto. f:ritretanto, conside- ·'(lo pronunciamentO de V. Ex• ~ 

·i"l ro-o tão oportuno que não posso conter-me 
diante do impulso _e do dever de çonsciéncia- O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) '7'" 

de participar, ainda que modeStániente, des- 'A Presidência lembra ao ilustre Senador Cid 
se pronunciamento, num ·moméhto tão im- Sabóia de CarValho que o seu tempo já está 
port~nte,_ postó q~e f~ltam dez Çi!'-1~ para que ~sgOtãdo. 
a CPI que apura as fraudeS na P~evidência f O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
apresente à Nação o seu relatório geral. Eu --,Já estoU e·ncerrãndo, Sr. Presidente. 

Mas foi ótimo ter-me alongaçj.o para ouvir 
esse parecer tão lúcido _do _Senador Esperi~ 
dião Amin. Quero dizer, senaQor_,gnçwan.-... 
do a minha fala, _que o Brasil gosta de mOdis
mos e, talvez, a moda agora seja CPI. mesmo 
quando os fatos não sejam tão cCrtos e fiem 
tão determinados. Mas. de qualquer mane_i
ra, há de se_ aproveitar algo desse modismo 
a tua\, e queiram os bons fados que o proveito 
venha atra'iéS do povo, que _o povo se apro
veite de tudo isso, quem sabe até por um 
aperfeiçoamento moral djl._Nação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. D~sculpe 
haver pasado um pouco do _tempo. (Muito 
bem! Palmas.) 

Durante o discurso- do Sr. Cid Silbóia 
de Carvalho, o Sr. Mauro Beneiiides, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
1" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·ca-rneirO)'
Concedo __ a palavra ao nobre Senador Esperi
dião Amin. (Pausa._)_ 

S. Ex· declina da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'"!....!... 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ne!~Q 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PbT-'- SC. 
Pronuncia o seguinte discurSo.)~ Sf:'Pre.~1;".-:_:· 
dente, Srs. Senadores., cumpro ·um !JoloroSO 
dever, o de vir à Tribuna para homenageàf.'" 
ainda que modestamente, o comparlheír()J~: 
sé_Thomé, falecido em Rio do_Sul,.em :t-)::1~~ 
maio. _____ _ 

José Thomé era meu coinpanheiro dO 
PDT, uma das nosSas ·mais vigorõsãs'-li.de~ _ 
ranças no Alto Vale do Rio Itajaí. - -

Thomé fez política sempre, ao longo 'da_. 
vida, e chegou a ocupar por algum tempo ;_ 
uma _cadeira na Câmara de Depuiidos_,_ 'e_ffi 
Brasíliã; pelo aittígo MDB. _ __ ___ -, .... 

De longo tempo, pois, estav_a Uo lado Oos 
democratas, numa época effi ,que para isso 
se requeria coragem. 

Mais adiante, fiel às. su.as p_rig~ns_ ttaP~· 
lhistas, passou p~ra o PDT. partído que hon
rou com sua luta. com sua coerên~a .. com 
sua liderança. · - -- -- - -

Foram anos difíceis, _sem dúvida •. como.é 
até hoje difícil fazer o partido, organizá-lo. 
na re_gião. _ _ -· .- _ 

José Thoni.: erifr"e"iitóU to:das as dific_~lcla;, 
des, todas as circunstâncias adversas nes§e 
mister, na. taref~ da _constru-ção. P~rÚdárf::~~· 
a qUal se-dedicou pratica"-mente'_até -o final 
de sua vida. . . _ - . . . 

Ano passado. Thomé já dava sinais de que 
a sua saúde estava aba_lai;la. Mas atendeu __ _ 
prontamente o chamadO e- a cop.voCaçã,o. do . 
PDT, emprestando seu nome à .chapa de de
putados federais do Partido. --- - - - - ., 

Não foi bem sui:eâtdo, cOmO, Do ge'faf, O~o 
foi bem sucedido o PDT. Era o reflexo da 
falta cteo estrutura do_ partido Oa- s.Ua- região 
e no estado. e certainente tambénl iiõ_ seU 
estado de saiíde_ - . .. _ 
- DeJá (1990) para cá, José Thomé foi pio

rai-tdo, até falecer dia 4 de mai9. 
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Como Senado• do meu estado, como presi· 
dente da Comissão Provisória do PDT de 
Santa Catarina, ·re-ndo-lhe homenagem: 

Homenagem pelo homem de bem que ele 
foi, homem simples, mas sempre leal e fiel 
à causa democrática, sempre colocado do la· 
do popular, sempre filiado à corrente pro
gressista do pensamento político. 

OS seus familiares, os seus amigos, os seus 
co-rreligionários políticos, a sua Região do 
Alto Vale e a sua comunidade de Rio do 
Sul sentirão a sua falta e lamentam o seu 
passamento. 

Fique, nos Anais da Câmara Alra,.péla 
minha voz, este breve e singelo registro, esta 
homenagem ao valoroso companheiro e ami· 
go José Thomé, homem público de fibra, de· 
cente, de ligaçóes profundas com as causas 
populares e democráticas, -que a -PrOviâêncii-
nos levou, mas que certamente agora tem 
o repouso merecido na eternidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso:) ~ Sr. 
Presidente, Srs. se:i:tadõres, desejo, rapida
mente, fazer três registras que consídero im
portantes na luta que empreendo contra o 
tabagismo, um dos caminhos que vislumbro 
como necessário para a melhoria da saúde 
de homens, mulheres e jovens-do nosso País. 

Primeiramente, registro com SãtisfaÇão 
que a Liga Feminina de- Combate ao Câncer 
do Rio Grande do Sul, entidade sem fins lu
crativos que atua basicamente em Porto Ale
gre, realizou no último domingo, na capital 
gaúcha, uma campanha digna de registro e 
exemplar para que seja seguida por institui
ções congéneres em todo o País: o dia da 
troca do cigarro pela flor. "Senhoias e joVenS 
de todas as idades saíram pelas ruas de Porto 
Negre conduzindo cestas com flores e, onde 
quer que encontrassem pessoas fumando, 
propunham fazer uma troca: que lhes dessem 
o cigarro, o qual era em seguida apagado, 
e receberiam uma flor. Nesse gesto de troca, 
marcaram: uma posiçâo contra tabagismo e 
a favor do amor pela vida. 

Em segundo lugar, registro notíciâ. publi
cada pelo colunista Zózimo, do Jornal do 
Brasil, também de domingo, na qual ele in
forma que o rapaz_- e observa que já não 
era tão rapaz assini -=- que fazia o-anúncio 
do cigarro Marlboro nos Estados Unidos, 
montando um fogoso corcel e saindo a caval
gar pelas colinas norte-ameriCanfiS como sfm~ 
bolo de virilidade, jovialidade, juventude, 
força havia mo):lido. Lamentável que o artis
ta tivesse falecido. RegistraVa taffibém o jor
nalista Z6zímo Barroso do Amaral que o ar
tista que anunciava cigarros morreu de um 
câncer no pulmão, para desespero dos anun
ciantes. Nada a comentar ... 

Em terceiro e último lugar, desejo fegistrar_. 
notícia publicada no jornal O Globo, de quin
ta-feira, indicando que poderá faltar cigarro 
nos próximos meses, devido à quebra da safra 

do fumo,_ por <::liversas razões. Notícias mais Pequenas instituições. peqUenas diStribui-· 
auspiciosa- nãõ- poderi8 haver pãfa a saúde deras ou corretoras, pequenas cooperativas 
de milhões de brasileiros que se entregam, de créditos, pequenos agentes autórtomos
sem avaliar corretamente o mal que fazem seriam injustamente feridos pela discrimina
à sua própria saúde, ao vício de fumar. ção, submetidos, para folhas de pagamento 

A cada dia, mais e mais pessoas morrem equivalentes, à exigência de contribuiçõeS a 
no Brasil por .causa de problemas causados alíquotas mais elevadas do que as que incidi
pelo tabagismo. Precisamo_s prosseguir, como rão sobre empresas de porte igual, ou até 
faço agor~, na luta pela educação dos jovens sobre macroempresas, dos demais setores 
e reeducação dos adultos, para que reconhe- económicos. 
çam os m<!_lçfícios_ ql!e causãm a Si próprios TãifípoUOO ·seriam iaióáveis discrimina
e a terceiros que são fumantes passivos, o ções contra as médias ou grandes empresas 
fatO de fumarem. E mais do que reconheçam, do mercado financeiro, em relação a _Outras 
tenhain a.-COiigOm de parar de fumar, porque médias e macroempresas. 
na realidade, parar de fumar depende, so- 4.- Seria flagrante a inconstitucionalidade 
mente, da força interior de cada um dos fu- da regra que assim se instituísse. 
mantes_. Mais importantes do que fumar é Sala das Sessões, 7 de ritaio de 1991. -
viver melhor. É não morrer devido ao taba- __ Senador Alfonso Camargo. 
gismo. -- -- N' 2 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) Suprima-se o§ 19 do art. 20 do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - -Justificação 
Napresentesessãoterminouprazoparaapre- 1. O art. 150 da Constituição do Brasil 
sent_ação de emendas à seguinte matéria: proíbe ã União em seu inciso II: 

- Proj~to _de Lei do SenadQ n~ 22, de 1991, "II - instituir tratamento desigual entre 
de autoria do Senador Almir Gabriel, que contribuintes que se encontrem em situação 
dispõe sobre os planos de benefícios da Previ- equivalente, proibida de qualquer distinção 
dência Socí3.1 e dá outras providências. em razão de ocupação profissional ou função 

Ao projeto não foram apresentadas emen- por eles exercida, independenteMente da de-
das. nominação .jurídica dos rendimentos, títulos 

A matéria será incluída em Ordem do Dia, ou direitos;" 
oportunamente. 2. O parágrafo em causa, _porém, signifi-

O SR. PRESiDENTE (Diiceti Carneiro)
Igualmente, na presente sessão terminou o 
prazo para apresentação de emeiLdas ao Pro
jeto de Lei do Senado n9 23, de 1991, de 
autoria do Senador Almir Gabriel, que dis
põe sobre a organização' da seguridade social, 
institui Pl;;mo de CusteÍo e dá outras provi
dências. 

Ao projeto foram oferecidas duas emen
das. 

A matéria voltaiá à ComlSS3ô de_-AssuRtOs 
Sociais. 

São_ as seguintes as emendas apresen
tadas: 

EMENDAS 
N'l 

Suprima-se o§ 1~ do art. 19 do projeto. 

Justificação 

1. Q iii'C 150 da CO-nstituição -cio Bfasil 
pr01be à União em seu inciso 11: 

"II - instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida de qualquer distinção 
em ~ão de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independentemente da de
nominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos·" 

2. O p~rágrafo em causa, porém, signifi
caria instituir tratamento d~sigual,- discrimi
nando as ocupações e funções exercidas por 
contribuintes nos mercados financeiros. 

3_. Esses Contribuintes seriam atingidos 
independente de suas situações. 

caria instittili tr8t3m~nt0 desigllal, discrimi
nando_ as ocupações e funções exercidas por 
contribuintes nos mercados finan~iros. 

3. Esses contribuintes seriam ating1dos 
independente de suas situações. 

Peqqenas instituições, pequenas distribui
doras ou corretoras, pequenas cooperativas 
de créditos, pequenos agentes autónomos
seriam injtistam.en-te-reridOS pela discrimina
ção, submetidos, para folhas de pagamento 
equivalentes, à exigência de contribuições a 
alíquotas mais elevadas do que as que incidi
rão _sobre e ln presas de porte igual,- ou até 
so_bre macroempresas_, dos demais setores 
econônticos. 

TampouCO- seiiam -razoáveis diScrimina~ 
ções contra as médias ou grandes empresas 
do mercado financeiro, em relação a outras 
médias e macroempresas. 

4. S~ria flagrante a inconstitucionalidade 
da regra que assim se instituíSse. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. -
-SeD.ador AO'onso Camargo. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Esgotou-se hoje o prazo, previsto no art. 91, 
§ 49, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 

.do Senado n912, de 1991, de autoria do Sena
dor Marco Maciel, que altera a legislação que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá _outras providências. 

A matéria foi apreciada conclusivamente 
pela Comissão de Assuntos Sociais. A Presi
dência, atendendo ao disposto no § 6~ do refe
rido artigo, despachará o projeto à Câmara 
dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná" 
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimen
to n9 64, de 1991, de autoria_ <;lo Senador Al
fredo Campos, solicitando, nos termos regi
mentais, a convocação da Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, a fim de, pe
rante o Plenário, prestar infonn_ações .~obre 
a liquidação _extrajudicial da Caixa Econó
mica do Estado de Minas Gerais. 

-2-

Votação, em turno único, do R~querimen
to n~ 143, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães solicitand.o~_no~_ ~ermos re~ 
gimentais, a convocação do MinístrO de Esta
do da Agricultura e Reforma Agr~a, para, 
perante o plenário, prestar esclarecimentos 
sobre assuntos de sua pasta. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 17 horas e 5 
minutos.) . 

DISCURSO PRQNUJ>(CIADO PE
LO SI5. EDUARDOSUf?LICY NA 
SESSAO DI;: 17.{)4-91 E QUE,' ENTRE
GUE A REVISÃO DO ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi~ 
dente, Senador Epitàcio-Cafeteira, Srs. Sena~ 
dores e Sr"1 Senadoras, discorrerei, hoje, a 
respeito de projeto de lei a que dei entrada 
ontem, que institui o Programa âe Gãi"ãiitia
de Renda Mínima e dá- outras-providências. 

A COnstitUição da República-Federativa 
do Brasil, no seu art. 3'~', incisO m, expressa 
que um dos seus objetivos_fundamentais_é 
o de erradicar a pobreza, a marginalização, 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

A proposta aqui especificada ..tem exata
mente este intuito. Qu~ro lembrar que foi 
o Senador José Paulo Bisol um dos que luta
ram muito para que houvesse-a inserção deste 
art. 39, no sentido de se erradicar a pobreza 
como um objetivo fundamental de noss_o 
País. A minha propositura trata de um meca
nismo para prover uma renda mínima garan
tida para as pessoas adultas que não conse
guirem aferir um patamar definido de rendi
mentos. Simples na sua concepção, este ins
trumento tem sido defencliclo por alguns dos 
mais conceituados economístas de diferentes 
tendências, como John Kenneth Galbraith, 
Milton Freidman e James Tobin, os dois últi
mos detentores do Prêmio Nobel de Econo
mia. 

No Brasil, o professor Antônio Maria da 
$ilveira, da Escola de Pós-Graduação de Eco-

nomia da Fundação GetUlio Vargas, há mais 
de dez anos vem defendendo a sua introdução 
desde 1975, de maneira original, pois estaria 
combinada com a injeçáo de nova moeda na 
economia, daquela quantidade de moeda que 
normalmente seria acrescentada para acom
panhar o aumento da produção. 

No projeto, não estou colocando isto, mas 
poderia ser uma alternativa a s~ considerar, 
porque, todo o ano, se injeta dinheiro na 
economia. E normalmente o dinheiro é inje
tado através dos mais ricos. A proposição 
seria de fujetá~la, já que se injeta nova moeda 
na economia, através dos mais pobres. Este 
é urii dos possíveis mecanismos, que não está 
contido no projeto, mas pode ser conside-
radQ~. _ _ -· __ 

Também, por proposição do professor 
Paulo Singeir foi iilserido no programa do Par
tido dos Trabalhadores~ o conceito de uma 
renda mínima familiar, que tem semlhança 
com a proposta aqui apresentada-. Da mesma 
maneira que -as pesSoa_s_ que ganham além 
de um certo patamar pagam uma proporção 
de seus rendimentos ao Governo, na fonn·a 
de Trilpõsto de Renda, aquelas que ganham 
menos do que um patamar definido, passa
riam a ter o direito de receber uma proporção 
da dif~rença; 50% entre aqUele patamar .e 
o seu nível de rendimento. No caso da pessoa 
não receber aqualquer rendimento, não- t_ra
balhar, aí a proporção ba.bc.aria para 30%. 

Esse instrumento é con_he"cido, n_a litera
tura económica, como ImpoSto de Renda ne
gativo. Quer9,ress<!1tar .que çle..exíste _e.m al
guns pafses; por exemplo, acabO -de dialogar 
com um jornalista da Holanda que me infor
ma que lá existe-não· .apeO:ãs 6 se-guro-de
s_ero.prego que provê ao desempregado uma 
certa proporção do seu últimQ _salário, por 
cinco.anos, mas se.~ par!ir daí ,a pessoa per
manecer- .des.empr_egada, pey.ss:;t a .. ~e.c~~e.r 
aquilo que é assegura~o_ a tod~.~ ~~- pes~oas, 
tais como: viúvas que perderam o inarido e 
perderam a condição de sobi-~Vi~ê_Iicjã; pes~ 
soas inabilitadas por doenÇas ou'Pelas inaís 
diversas r~zõ~s. A estes cidadãos .é gâral)tido 
um mínimo de renda da· ordem de 650' dt?là~ 
res. Isso tanto na Holanda como em outros 
países. 

Vamos supor ·que- o patamar mínimo de 
rendimentq definido no Brasil seja de Cr$ 
45.000,00 mensais; -tal como o meu piojeto 
propõe, considerando-se abril deste! ano:. co-
mo se a proposta fosse efetivada agora: Uma 
pessoa adulta, que não obtivesse nenhum 
rendimento no mês, por estar desempregada, 
doente, inválida, ou o que quer que seja, 
teria direito a receber 30% da. diferença entre 
zero e os 45 mil, portanto, Cr$ 13.500 men
sais. 

Se por seu trabalho conseguisse; digamos, 
Cr$ 25.000,00 mensais, esta pe!isOa teria di
reitO a receber metade da diferença entre 45 
mil e 25 mil. Teria um acréscimo, no seU 
rendimento, Cr$ 10.000,00, qu.e seria pago 
pelo Governo e não- pela empresa que o está 
empregando. 

Uma importante vantagein, que há que se 
observar, é que sempre é conveniente traba-

lhar em relação ã situação de não trabalhar. 
Mas uma característica desse sistema é a de 
dar o direito ao próprio beneficiáriO de poder 
escolher como irá gastar os cruzeiros que re
cebe, de maneira diferente do que outros me
canismos que visam a auxiliar os mais pobres, 
distribuindo bens ou serviços dos mais diver
sos tipos. 

Pois a pessoa, mais do que o administrador 
governamental, tende a saber melhor o_ que 
mais necessita. Tem a possibilidade de esco
lher se prefere gastar, por exemplo, em ali
mentos, em material de construção, material 
escolar para os filhos, num jogo de futebol 
ou até num_~ cerveja. . 

Neste ano o Governo Cotlor vai distribuir, 
e já "abriu concorrência para isso, cinco mi
lhões e quatrocentas ffiil cestas básicas, anun
ciou isso há poucos dias. Cinco milhões e 
quatrocentas mil cestas básicas! Será que é 
para distribuir da maneira como o fez, logo 
antes das eleições de Alago as, distribuindo-as 
através dos governadores e dos prefeitos de 
sua preferência para que estes fiquC::ril depoiS 
usando para fins político-eleitorais? Ora, a 
proposta que aqui apresento é no sentido de 
prover o indivíduo com um direito defi.nido 
pelo Congresso Nacional, pelos representan
t~ do povo, como um mfnimo de renda para 
todas as pessoas. 

Uma vez instituído o programa de garantia 
de .renda mín_ün_a, poderia substituir outros 
prqgramas, por ser mais abrangente, preen
chendo todos os fins. "Substituiria o seguro
desemprego para aqueles que ganham atá 
aquele patamar. Por ser mais eficaz, substi· 
tuiria o programa como os realizados pela 
Legião Brasileira de Assisténcia, que fre
qüentemen_te são vinCulados a __ inte:resse;~ polí
tico_-eleitorais. 

O programa de garantia de- 1-end;_a míriima 
lunCiona d..e maneira co-mplementar 1o Salário 
íníiiíiDO,~téÔdOâlgllin"as va:nta"geris sobre a sua 
concepçãO e ·rundonamento. Muito einbora 
a tO~s,tít~iÇã(fdJg_a q~ê õ SaláriO Jiifu_i_fuéú;lc:_v~ _ 

. 8er' capaZ 'de atender âs suas necessi.dades b.á
sicas vitais~ e~ de sua~ famílias, como mora
<Ha,··alimeÍ:l.~aÇão, educaçãO, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte, previdência 
!:i_OCial, o s~u valor fixado periodicamente pelo 
GóveiriO tem-estãdo loi-tge de poder cumprir 
esSas_-fiDalidades. ______ _ 

E "iStO OCõiT_eu -novamente na proposta que 
O -GoVerno ep.~minh~. agora; _para o C_o_n-
gre;;~o Nacional. . 
. O_atiinento brusco do salário m(niniO, em 
clireção. de poder cumprir o preceito constitu· 
clonai, tem sido argumentado, poderia aca
bar sendo frustrado pelas seguintes razões: 
muitas empresas--privadas e públicas, orga
nismos governamentais, prefeituras das re
giões mais pobres do País, difiCilmente teriam 
condiçõ.es financeiras de arcar com os custos, 
o que resultaria em possível aumento de de
s_e!Dpregc;>, particularmente, as pessoas cuja 
c:Pntribuição para o aumento do valor da pro
dução fosse considerado abaixo do valor do 
salário mfnimo fixado. 

O Sr. Humberto Lucena-Permíte V. Ex~ 
um aparte? 
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O SR. EDU ARDO SUPLICY --Ficarei 
honrado com o aparte de V. Ex', nobre Sena
dor Humberto. Lucena, peço apenas que es
pere concluir meu raciocínio. 

O aumento do custo de salário, se bem 
acima do ganho em produtividaáe, poderia 
causar pressão adicional sobre os preços. O 
aumento abrupto da massa de salários pode
ria resultar num aumento conseqüente da 
procura por bens tipicamente consumidos por 
assalariados; de tal maneira que se não se 
houver planejado o aumento da oferta resul
tará também em pressão significativa sobre 
os preços ou em problemas de desabasteci
mento. 

A vantagem da introdução do sistema de 
renda garantida é que não depende da pessoa 
estar ou nã? empregada para ter o direito 
de ter o benefício. Na medida em que estiver 
bem definida a sua fonte de receita, e que 
esta venha a se realizar, a' execuçãd do pro~ 
grama não produzirá presSões inflacionárias_. 
especialmente sobre o- custo de produç:ão. 
Resultará sobre a demanda de bens tipica~ 
mente consumidos pela camada relativamen~ 
te mais pobre da população, tornando essa 
demanda mais regular e intensa. Desde _que 
bem plane jado o crescimento da oferta desses 
bens e serviços, particularmente alimentos, 
pode~se prever um efeito muito saudável para 
a economia brasileira. Há que se levar em 
conta que um programa dessa natureza não 
seria introduzido senão com a sua previsão 
no Orçamento da União, com um tempo. de 
pelo menos alguns meses para os agentes eco~ 
nômicos se prepararem para o seu real funcio~ 
namento. 

Na proposta que fac;o, este programa é para 
ser iniciado em 1~ de janeiro de 1993, ou 
seja, tendo todo o .ano de 1992 pata que o 
ExecÜtivó e Congresso_ Nacional venham a 
preparar os cortes Ílo OI;ç_artl~~t~_ e: as fo?tes 
devidas de receita: para o 'pfogi:ania. . · 

Na medida em que tem abrangência rtaci6~ 
nal qualquer pessoa que vive nas pequenas, 
nas cidades de qualquer tamanho, nos esta
dos mais pobres, perto dos grandes centro-s 
ou das regiões rurais mais longíquas terá di
reito ao Imposto de Renda negativo. Isso terá 
importante efêito"sObre-oS fluxos de migração 
no País, propiciando a muitos o direito à so
brevivéncia, sem a necessidade de se deslocar 
em momentos de desespero por falta total 
de alternativas. _ . 

O sistema, sem dúvida, aum:ent~co-põ-der 
de bargan~a dos assalariados no m~rcado de 
trabalho, na medida em que não precisafão 
necessariamente se sujeitar_ a -condições re
pugnantes de emprego,_ co_mo ainda hoje 
ocorre em certas regiões. Têm sido freqüen
tes as denúncias de trabalho semi~escravo em 
muitas das regiões. 

Os problemas admiriistrativoS enVolvidos 
nesses tempos de inforritátiCa, em -que o GQ:. 
vemo gerencia inúmeros-programas comple
xos, como o PIS/Pasep; Fundo de Garantia, 
a própria Loto e outrOs, são perfeitarilente 
superáveis. Os postos da Empresa de Cor
reios e Telegráfos, em Edição a rede bancá
Q.a, que já são utilizados para inúmeras finali-

dades, como para-fegíStro-de localização-dos 
eleitores em dias de votação, podem também 
servir na administração do programa. 

A questão importante que se coloca é rela
tivamente à honestidade das pess-oas ao de
clararem o seu rendimento. Entretanto, cabe 
lembrar que não é por que não se pode garan~ 
tir a perfeita honestidade das pessoas que 
pagam o Imposto de Renda que se deixe de 
ter o programa do Imposto de Renda. 

É perfeitamente possível, com exemplos 
de propostas sérias das autoridades do Pafs, 
se criar um dima de encorajamento de proce
dimento correto da população, mesmo a mais 
carente, no sentido de se procurar agir com 
honestidade nos procedimentos de declara~ 
ção e recebimento de benefícios. 

Só se poderia pagar o Imposto de Renda 
negativo de maneira compatível com o grau 
de desenvolvimento do País, do Produto ln~ 
temo Bruto per eapita e especialmente da 
Receita Federal. E aqui fazemos uma análise 
de como seria possível- pela proposta que 
faço, pelo projeto que apresento- que cerca 
de 36 milhões de brasileiros, com----z.s anos 
ou mais, terem direito a isto. O que represen~ 
_taria, em termos de custo, algo como a 5% 
ou 6% do PIB. Algo que se torna factível, 
se realmente quisermos levar adiante uma 
proposta que venha diminuir as desigualda
des e, sobretudo, que faz cumprir aquilo que 
está na Constituição brasileira, que é erra
dicar a pobreza. 

-O Sr. Humberto Lucena - Pennite~me V. 
EX. uin aparte? 

-o sR~ EDUARDO SUPLICY- Com muita 
honra, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo felici~ 
tá-lo pelo seu pronunciamento e, sobretudo, 
pelo projeto que está apreSentando ao Sena
dõ;- que gUardá absoluta coerência com a sua 
pOSiÇão 'de líder do Partidos dos Trabalha~ 
doreS e, de resto, com a poSiÇão de todos 
nós que integramos- os demaiS partidos de 
OposiÇão, nO que Se refere áo ri OssO empenho 
por uma mais justa distribuição de renda nes.:. 
te País. V. Ex~. com muita oportunidade, ela
borou uma proposição qUe pretende institui! 
Q.m programa de garantia de renda mínima 
para os trabalhadores brasileiros, como um 
complemento ao· salário míniino que já está 
incluído no texto ç!)nstitucional, mas que, co·. 
mo'bem aludiu V. Ex•, não tem correspon
dido, nem de longe, às necessidades premen-: 
tes dos trabalhadores urbanos e rurais deste. 
País, notadamente, quando se sabe que gran
de parte dos empregados, sobretudo, do se to r 
público -ao ·n(veJ estadual e municipal, não_ 
recebem sequer o salário mínimo; V. E~ sabe 
Qisso. E, por outro lado, V. E~. com o seu 
projeto, praticamente faz com que todos 
aqueles recursos que estão boje sendo drena~ 
dos para o custeio de distribuição de bolsas; 
de alimentação através de órgãos de assis
tência social do Governo Federal, passem a 
ser justamente compro.metidos com a institui
ção desse programa, que é da maior valia 
para os trabalhadores brasileiros. Meus para-

béns a V. Ex' e o nosso apoio antecipado 
ao seu projeto de lei. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço 
as palavras do nobre Senador Humberto Lu
cena que são muito estimulantes. 

Nobre Senador Humberto Lucena, neste 
domingo, conversei muito com uma pessoa 
do Nordeste, que conhece em profundidade 
as estradas e o meio rural da terra onde V. 
Ex• é originário. Refiro-me ao compositor 
Dominguinhos e aos seus músicos que esta· 
vam dialogando comigo: Fuba e Dior. Fuba, 
por exemplo, é da Paraíba. E Dominguinhos 
me relatou que. pelas estradas e pelas áreas 
rurais, tem observado que. às vezes, o traba
lhador neste País está ganhando Cr$ 100,00 
por dia e, ele viu isso no mês passado, Cr$ 
3.000,00 por mês e niuitas veze_s se sujeitando 
a condições realmente muito inadequadas. 

Foi até diante "do diálogo com eles _que re
solvi baixàr, porque eles próprios -inàãgaram, 
a alíquota de 50%- pará o casO i:la pessoa não 
trabalhar, 'pOrqUe avaliei que _S(!ria importan
te dar um estímulo maior ao trabalho, mas 
que era·iin'pórtim'te, slrit, gàiailiir'Pelo~ffiénos 
um mínimo. Em termos de hoje esse mínimo 
de 30%," sobre 45 mil, seria Cr$ 13.500.00 
mensais. Jsso garante até que uma pessoa 
possa ter condição, por exemplo, de estudar, 
de se alimentar. 

Hoje, o anaffabétisinO d:mtinua- tão forte 
no Brasil, porque em.que pese a COnstituição 
brasiteira 'e: o Goveffio procúrarem garantir 
escola, múitos brasileiros não têm a condição 
mínima de, poder estudar, porque não se ali· 
mentam, ·potque não têni ·cómo ir à escola 
e asSim por diante. Então, o mínimo de renda 
que possa o· próprio cidadão escolher, acre
dito seja fundamental. 

O Sr. Coutipho Jorge----:;- Y. _Ex• çoncederia 
um aparte, n()bre Senador Eduardo Sup\icy? 

O SR. EDUAROO StJPUCY-- N-obre Sena
dor Coutinho Jorge, gostaria de ouvir seu 
aparte. 

O Sr. Coutinho Jorge- Meu caro Senador 
Eduardo Suplicy, entendo que sua proposta 
é uma tentativa de gerar uma renda mínima 
àquelas pessoas adultas cujo salário mínimo 
é insuficiente paia atender às suas neceSsi
dades básicitS. V. Ex' se_ refere a algumas 
id~ias que economistas impOrtantes do mun
do como John Galbraith e Milfon Friedman, 
para citar ecohomistas de fama mundial, de
fendem teses- similares e .essa. Eu também 
fico lembrando, numa linguagem de econo· 
mista, já que sOmos economistas, não pode~ 
mos deixar de lembrar essa proposta, a tese 
Keynesiana do aumento da demanda efetiva 
nos momentos de crise como passaram, no 
.caso, alguns pafses iinportantes GOmo os pró
prios Estados U nidos_e que, com isto, haVeria 
um aumento de_ demanda e à_ tendência seria 
a de fortalecer a geração dos produtos mais 
essenciais, mas eu posso colocar -se é que 
entendi e perguntaria se é esse o entendi
mento -se essa vigência começará a partir 
de1993? - --
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Começará 
em janeiro de 1993 para que tenhamos todo 
o ano de 1992 para planejarmos como serão 
feitas as fontes de receitas e as despesas que 
devem ser cortadas, porque esse programa 
irá atender, com maior eficiência, os obje
tivos de certos progra~as. 

OS['. Coutiriho Jorge_;_ Nobre Senador, que· 
ro lembrar aqui um exemplo: seria, no caso, 
quanto ao artigo que trata dos empregados 
-ele, por exemplo, recebendo o salário mí· 
nimo: 17 mil cruzeiros. Seria. então,_45 me· 
nos 17 que dariam 28 mil; 50% _de 28 mil 
seriam 14 mil. Seriam então 17 mil mais 14 
mil que é igual a 31 miL Seria isto? 

O SR.~-EDUARDO SUPLICY - Para se 
tornar mais claro, o salário mínimo, hoje. 
em abril, já está em 20 mil. 

O Sr. Coutinho Jorge- Com o abono ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Levaria 
em conta o abono - 20 niil, para facilitar 
as contas. Portanto, 45 mil menos 20 mil. 
são 25 mil. Metade disto é 12,5.- Portanto, 
ele receberia por mês 32,5. 

O Sr. Coutinho Jorge- Perfeítamenmte. 
Há, também, a renda zero- quem está de
sempregado receberia a 30% ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY -.,...dos 45 
mil. 

O Sr. COUtinho Jorge- Não deixa de ser 
uma forma de seguro-desemprego. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Exatamen· 
te. 

O Sr. Coutinho Jorge- Mas eu me preocu
po, ilustre Senador, porque o financiamento 
da sua proposta envolve o Orçamento da 
União. Aqui, diz claramente que o custeio 
far-se-á mediante dotação orçamentária con
signada no Orçamento da União de 1993.-
Para a União inserir o valor que irá atender 
essa grande demanda do Pafs, evidentemen
te, terá de cortar uma série de programas, 
a não ser que se aumente a receita e o seu 
projeto, aqui. neste sentido, não-oferece ne· 
nhuma proposta. Deixa a criterio do Poder 
Executivo? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Poder 
Executivo e do Congresso Nacional que, ao 
longo de 1992, vão, exatamente, dialogar so· 
bre o que será cortado e o que será garantido. 

O Sr. CoUtinho Jorge- Meu caro Sena
dor, realmente, entendo o objetivo deste pro· 
grama, nós vamos apoiá-lo. Mas, em termos 
objetivos fico preocupado com o seguinte: 
temos que aumentar neste País, exatamente, 
o emprego, para que possamos aumentar evi
dentemente a renda. Esse art. 8-; no meu 
entender, é muito importante. "O Poder 
Exeêutivo vai instituir programas e projetas 
que têm por finalidade ampliação de oferta 
de serviço e bens de consumo popular". Isso 
seria importante se o Governo Federal, a par· 
tir de agora, instituísse uma série de progra
mas importantes, projetas com a finalidade 
de aumentar a produção de bens e serviços 

fundamentais, como alimento. Assim o gran
de problema nacional, em parte, seria solu· 

--danado._ Porque, na medida em que você 
gera bens de assunto imediato e popular, vo
cê, evidentemente, vai baratear o custo, o 
preço, vai gerar renda e isso é fundam_ental. 

Acho que esse art. 8 • é importante. Mas 
ainda defendo a tese de que nós devemos 
lutar para que o Governo possa dinamizar 
a geração do emprego com programas funda
mentais, para que venha renda em conse
qüência, e com isso possamos mudar a Histó
ria do Brasil, que apresenta, lamentavelmen
te, um decréscimo do Produto Interno Bruto 
de _quase 5% ao ano, ceoisa que há quarenta 
anos nâo temos. A nossa agricultura, a nossa 
indústria e o nosso comércio vêm decrescen
do, e a re_cessão aumentando. Não tenho dú
vida de que seria uma alternativa, uma solu
ção, que considero economicamente palia
tiva, claro, V:~- Ex• compreende, porque a 
grande solução que está por trás disso, Sena
dor Eduardo Suplicy, inequivocamente, é 
fortalecer a economia, fazê-la deslanchar. 
Otake off da Economia é fundamental, para 
que tenhamos mais empregos nos vários seta· 
res da economia, e muito mais renda. E não 
temos dúvida de que esse projeto seria algo 
que iria complementar exatamente a renda 
daqUelas pessoas carentes. Só temo quanto 
aos__aspectos _operacionais, em relação àque· 
Ies que têm renda zero, e _assim s_ucessiva
mente. A idéia da projeto-é boa, mas temo 
quanto à operadonalidade, à praticidade, à 
viabilidade_ d,e sua· implantação._ Mas fique 
certo de que V. EX'" conta com o nosso -apoio 
no encaminhamento desse projeto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço 
muito o apai'te do eminente Senador Couti-
nho Jorge. -

Gostaria, neste momento, também, de ex
ternar a_mio_ha saudação à delegação de sena: 
dores poloneses. Nós temos muito que apren
der com a Polónia, com o processo de demo
cratização. Muito relevante agora é aprender 
como lidar com _Qs_ ç_redores internacionais_, 
uma vez que a Polôniã conseguiu o perdão · 
de 50% da su_a dfvida. É preciso que os senho
res nos ensinem a fazer o mesmo com os 
nossos .credores internacioD.ais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. 
Fazendo soar a campainha.) -Nobre Sena
dor Eduardo Suplicy, V. Er- vai concluir o 
seu proriuiicíãmeiJ.lO? · . · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY- _Estou para
concluir. 

o- Sr. M&U:stieiõ de Lavor ---Senador 
Eduardo Suplicy, permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O Sr. Antonio Mariz- Permite~me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Os nobres 
Senadores Mansueto de Lavor e Antonio Ma
riz gostariam de brevemente dizer algumas 
palavras. Vou pedir para que sejam muito 

. breves para não prejudicarmos o restante da 
sessão. 

Concedo, neste momento, o aparte ao Se
nador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Gostaria ape
nas de observar que a proposta de V. Ex• 
é da maior oportunidade diante da conjun
tura do País. Eu não diria qrie -ela fosse uma 
proposta assistencial, paternalista, caridosa, 
como parece ser. Mas ela á uma proposta 
emergenciaL Muito mais importante, mUito 
mais produtiva do que a distribuição de ali
mentos, que está sendo feita até de uma ma
neirà ostensivamente propagandista para o 
GoVerno, uma vez que é feita pela própria 
pessoa do Chefe do Governo, esdruxulamen
te. Mas eu gostaria de dizer que de onde 
se tira e não se coloca vai faltar, vai dar dese
quelíbrio. A pergunta do Senador Coutinho 
Jorge tem fundamento, porque é preciso pro
ver recursos, receitas orçamentárias_, para co
brir esse programa. E a pergunta também, 
senador, que faço, é se realmente essa garan
tia de renda mínima não poderia ser um pro
grama substituído pela garantia de emprego 
a todo brasileiro, que jâ é um direito constitu
cional, e emprego onde se tivesse um salário 
míriimo digno, com capacidade para se pro
mover ou, pelo menos, para se sobreviver, 
já que não seja suficiente para a promoção 
económica e social do trabalhador e de sua 
fam.ilia. Então, a questão que eu colocaria, 
primeiramerite, é da importância da proposta 
de V. Ex~ segundo, é uma proposta conjuri
tural; ela não é uma proposta para perma
necer, diante dessa conjuntura V. Ex• a Ofere
ce, como está fazendo o Governo, através· 
do Projetão, propostas, essa ou aquela, e e:u 
considero positiva essa proposta que V. Ex• 
faz. Agora, a falha que encontro é aquela 
já citada, de que é_ preciso que haja receitas 
orçamentárias suficieTI.tes para issO e, erit ha
vendo receitas, se não seria melhor fortalecer 
mais _o programa que gera empregos, e não 
aquele que apenas trata das conseqüências 
do desemprego. Muito obriS;ado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço 
a V. Ex\ e queria dizer que esse programa 
exatamente garantirá um nível de emprego 
na economia, porque regularizará a demanda 
por bens de primeira necessidade. 

Sobre a _questão de como financiar, isso 
está em aberto, porque o projeto não poderia 
constitucioóalmente relacionar receita com 
despesa. Mas, dentre outras alternativas de 

'receita, poderíamos destinar aquilo que hoje 
não está sendo devidamente co_brado dos cre
dores internacionais, ou s_eja, cObrarmos efe~ 
tivamente aquilo que está na Constituição 
brasileira, na lei q"ue diz que todã pessoa jurí
dica, no País ou no exterior, que recebe juros 
ou renda no País deve pagar Imposto de Ren
da. 

Se cobrarmos 25% de imposto sobre os 
juros que são destinados ao exterior, por 
ex~mplo, teríamos já recurSOs. -

O Sr. Antonio Mariz- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo 
O--aparte a V. Ex~ 
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O Sr. Antonio Mariz - Senador Eduardo 
Suplicy, cumprimento V. Ex• pela iniciativa 
do projeto que acaba de apresentar ao Sena~ 
do Federal. Esse projeto Parece.;me que 
preenche uma lacuna na legislação brasileira, 
sobretudo nas iniciativaS mesmas do próprio 
Governo Federal, neste Governo e em gover
nos passados. O que se verifica no País é 
a indiferença mais completa com a: questão 
social, com o problema da miséria, com o 
problema do desemprego, com o problema 
da disparidade social neste País. Projetas- eco
nômicos da magnitude do Projeto da Recons
trução Nacional - apenas para me fiXã:r rio 
último exemplo - simplesmente desdenham 
essas questões, esses problemas. Não há uma 
política consequente, uma política coerente 
de redistribuição da riqueza neste País. Todas 
as medidas económicas que vêm no bojo des
sas iniCiativas do Poder Executivo visam, de 
certa forma, a manter e perpetuar um equilí
brio de forças altamente desfavorável à gran
de massa do povo brasileiro. Qu·ando V. EX' 
sugere um mecanismo para assegurar -renda 
mínima ao povo, aos trabalhadores, certa
mente V. Ex· traz uma import'ant'e contri
buição que receberá, no curso di sua t!aje
tória no CongressO, as cOntribuições que- cer
tamente vão completar eventuais lacunas que 
possam sobrevir, que possam ser detectadas. 
Por todas essas razões, cumprimento V. Ex' 

O SR. EDUARDO SUPi..ICY- Agr3d-eçõ 
a participação de V. Ex• Justamente, eu &os
taria muito de ouvir as diversas sugestões, 
críticas, porque o projeto é para Ser aperfei
çoado. 

O Sr. Marco Maciel - V .. Ex• me concede 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador 
Marco Maciel, por favor. 

O Sr. Marco Maciel--Serei muito brevê, 
meu caro Senador Eduardo Suplicy. Gostaria 
de dizer que a proposta que V~ Ex• encaminha 
neste momento à Casa é umã. proposta para 
ser discutida e examinada. A minha dúvida 
é com relação ã sua viabilidade em face, so· 
bretudo, da situação em que vive neste mo
mento o País. Mas acho que, sobretudo, neste 
momento em que estamos buscando celebrar 
um entendimento nacional, e estamos procu
rando fertilizar o -debate com propostas no
vas, inovadoras, eu acho que a contribuição' 
de V. Ex• não pode ser deixada de ser levada 
em consideração. Da! por_ que eu digo a V. 
EX' que me proponho a examiná-la, e quem 
sabe discuti-la, para que nós possamos fixar 
depois uma posição com relação ao assunto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço 
a atenção de V. Ex• e inclusive a presença, 
como Uder do Governo, no Plenário, para 
ouvir o meu pronunciamento. Apreciarei 
muito as avaliações críticas, da mesma ma
neira como tenho procurado estudar as pro~ 
postas enviadas pelo Governo, bem como as 
de V. "Ext Fico grato com a atenção de V. 
EX' 

o Sr. JOsé EduBi-do- Peiinite-me-v. Ex• 
um aparte? 

O SR •. EDUARDO SUPLICY- Com todo 
prazer, nobre Senador José Eduardo.· 

O Sr. José Eduardo- Congratulo-me com 
V. Ex4 pela preocupação com essa massa de 
desempregados que existe no nosso País e 
que, realmente, a cada ano, se encontra numa 
situação de maior degradação e·, o que é pior, 
aumentando signiffcativamente. Preocupa
me, mrsu:a p·roposta~ o conlpãDe!:!te altamen
te inflacionário qUe ela trãz. Tenho até escrito 
alguns artigos ·a respeito do problema econó
mico brasileiro .. Na minha visão, além da má 
distribuição da renda, do pequeno poder 
aquisitivo de uma grande massa de trabalha
dores, esta situação é agravada pela pequena 
produção, pela incapacidade do nosso País 
em cuidar do abastecimento, quer dizer, não 
temos ofertas de produtos suficientes. Então, 
temos na Casa um número enorme de propos
tas, que buscam soluções para os problemas. 
Como senadOr recém-chegado a esta Casa, 
vejo todos assobefbados pela análise de inú
meros projetas e, ao final, -pela falta de pro
fundidade, de estudos na sua condução, para 
que realmente traduzam_, objetivamente, so
luções paTa os problemas que afligem nosso 
País, _eles a.cabaJn sendo componentes infla
cionários. É isto o ·que m-e preocupa neste 
seu projeto: No momento em que todos os 
cidadãos em condições de trabalhar passarem 
a ganhar trinta, quarenta mil cruzeiros por 
mês e forem ao supermercado buscar aquilo 
que se pretende _oferecer para eles com esta 
renda, eles não vão encontrar. ~ os preços 
vão OOntilillãr sUbindo, pela nossa incapaci
dade em produzir o suficiente para abastecer 
a população brasileira, e pela nossa incapa
cidade em importar aquilo que nos falta. Os 
qu-arenta e dnco mil cruzeiros, hoje, vão pas
sar a equivaler aos quatro mil que eles estão 
recebendo de outras formas ou com subem
prego. 

En:tão_, nós corremos o risco -de que um belo 
programa, como este que está- contido em 
sua propoSta, não alcance o objetivo a que 
se propõe, tornando-se mais uma proposta_ 
incO~seqüente. 

O SR: EDUARDO SUPL!CY- Nobre Se
nador José Eduardo, são importantes as re
flexões e a contribuição de V .EX' Teria razão 
V. EX' se o programa fosse instituído de uma 
hm:_a para outra. Mas, no projeto, eu estou 
prevendo_que o prog_ramà se inicie em 1"' de 
janeiro de 1993, e--que,_ ao fongo de 1992, 
não apenas o Congresso e o Executivo dialo
guem "S'O~re Co~o instituí-lo, mas que fique 
o Executivo' obrigado a preparar programas 
que venham a aumentar a oferta de bens que 
tipicamente serão demandados por essa gran
de massa de consumidores. 

Para concluir, Sr. Presidente, gosta_ria ape
nas de fazer uma citação, porque eu acredito 
que que este Programa de Garantia de Renda 
Mínima levará o Brasil na direção de um so
nho, tal qual o sonho de elevar os vales e 
reb~S!-~ !fl_Ontanh_~s. um sonho como aque
le que foíexplicitado por Martin Luther King, 
diante do Memorial de Abraham Lincoln, 
quando ele disse, para mais de duzent~ mil 

pessoas, no ponto culminante da sua luta pe
los direitos civis nos Estados Unidos da Amé
rica e certamente em todo o mundo: 

"Eu tenho um sonho, 
que todos os vales serão elevados 
e todos os morros e montanhas serão 
rebaixados. ___ _ 
Este será o dia quando todas as crian
ças de Deus 
serão capazes de cantar com um novo 
sentido~ 
meu país é para você 
a doce terra da liberdade. 
Para você eu canto. 
Quando deixarmos a liberdade preva
lecer, 
-quando nós a deixarmos prevalecer 
em todas as vilas e vilarejos, 
em todos os estados, em todas as cida
des, 
nós poderemos ver chegar o dia em 
que 
todas as crianças de Deus, 
negras e brancas, judias e gentias, pro
testantes e católicas, 
serão capazes de se darem as mãos 
e cantar as palavras daquele velho can-
to espiritual negro: . 
.finalmente a liberdade, finalmente a 
liberdade. 
Graças a o-eus Todo Poderoso. 
Finalmente nós som~s todos livres." 

Elevar os valores e rebaixar as montanhas 
das disparidades de riqueza e de renda no 
Brasil, em especial erradicar a pobreza, cons
tituem objetivos fundamentais expressos na 
Constituição a que o Congresso Nacional de
ve dar prioridade. Com este objetivo, nesta 
terça-feira no Senado, dou entrada a projeto 
de lei instituindo o Programa de Garantia 
de Renda Mínima. 

Da mesma maneira que um cidadão que 
ganha acima de_certo nível de renda paga 
imposto de renda, aquele cujo rendimento 
não atingisse determinado patamar passaria 
a receber uma proporção correspOndente a 
cinqiienta por cento da diferença entre aqu_ele 
patamar e o- seu nível de rendimento. No 
caso de a pessoa ter rendimento zero, por 
não trabalhar, a proporção baixará para 30%. 
Este instrumento também é denominado na 
literatura deimP?sto de Renda Negativo. 

No projetO; ~yatamar definido é de Cr$ 
45.000,00 mensaxs e os que teriam direito _a 
garantfa de re-nda mínima seriam aqueles com 
mais de 25 anos. Estima-se, segundo a última 
PNAD do lBGE, _que haja 36 milhões de 
brasileiros que se classificariam como sem 
rendimento ou com rendimento até Cr$ 
45.000,00. O custO do programa,-oqualcerta
mente teria- que substituir outros com o obje
tivo -de atacar a pobreza; mas que o fazem 
de maneira bem menos eficiente, pode ser 
estimado em cerca de 5% do Produto Interno 
Bruto. É previsto iniciar a sUa vigência em 
janeiro de 1993, de maneira a se ter ·o ano 
de 1992 para se preparar o Orçamento com 
vi~tas a sua implementação. 
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O Programa de Renda Mínima obviamente 
não substitui as ações governamentais básicas 
em áreas como a educação, a ·saúde, o sanea
mento básico. Mas certamente é muito me
lhor para o cidadão ter a liberdade de esCo
lher o que fazer com o dinheiro que irá rece
ber, como direito assegurado, do que receber 
cestas básicas e outros tipos de bens e serviços 
hoje administrados CCim lãntas irregularida
des, freqúentemente vinculados a interesse 
político eleitorais. 

Esta característica, ade justamente compa
tibilizar o funcionamento do sistema de mer
cado com o ataque direto à pobreza é que 
faz este instrumento ser defendido por econo
mistas das mais diversas tendências, como 
1\.ofilton Friedman, 'em "Capitalismo e Liber
dade", John Kenneth Galbraith, em "A Eco
nomia e o Objetivo Público", pelo prêmio 
Nobel de economia James Tobin, da Univer
sidade de Yale. É consistente, ainda.que no 
limite que a sociedade resolver definir como 
o patamar de renda mínima, com a máxima 
prevista por Karl Marx, na "Crítica ou Pro
grama de Ghota: "De cada um de acordo 
com a sua ca.pacidade. A cada um de acordo 
com a sua necessidade". 

No Brasil, o professor Antonio Maria da 
Silveira, da FGV e da UFRJ o vem defen
dendo há mais de dez anos, de forma original, 
pois vinculada à injeção de novos recursos 
monetários na economia. Já que todos os 
anos se injetã moeda na economia, que se 
discipline a maneira para justamente fazê-lo 
através dos mais pobres. · 

Paul Singer tem sugerido que se.~stabeleça 
um patamar de renda familiar mínima, o que 
foi iriSe""rido no programa económico do PT 
há alguns anos. Walter Barelli, coordenador 
da área económica do governo paralelo de 
Lula, tem sugerido a consideração da cesta 
básica como padrãp mínim_o a servir de dire
triz para a política salarial, o. que foi sugerido 
rec_entemente_ no _Cpngressp ,NaPonal pelo 
Deputado A1Qísi9 Mercadant~ e ad.otado par
cialmente pelo Qovemo, aip.c,l~ qQ.e com pa
drões inferiores o aos sugeJi~os. Jqão Saboia 
e inúmeros econom~st;:~._s têD) çlialogado comi-_ 
go so_bre como aperfeiçoar o projeto após 
apontar todas as possíveis desvantagens. 

Estou plenamente conYei)cido de que se 
trata de firme ter vontade política de querer 
implantá-lo para superar quaisquer proble
mas administrativos e de possíveis fraudes .. 
O :Programa de, Garantia de Renda Mínima __ 
é c_onsistente com a ciJ,egada de uma nova 
era de valores_ em que _a ética passa a ser. 
importante. Sinal destes tempos é a laureaçãQ 
de sete Oscar ao filme_ "Dança com Lobos", 
de Kevin Costner, onde os valores da harmo-: 
nia e da solidariedade são ressãltadOs. 

A Constituição da República Fedarativa 
do Brasil, no artigo 3~, iriciso-Ill, expressa
que um dos seus objetivos fundamentais é
o de "erradicar a pobreza, a marginalização · 
e reduzir as desigualdades sociais e regia- , 
nais". A proposta aqui especificada tem exa
tamente este propósito. 

Trata-se de um mecanismo sobre o qual 
entro hoje com projeto de lei no Senado, 

para prover uma garantia de renda míniina 
para as pessoas adultas que náo conseguirem 
auferir um patain'a.Tâefinindo de rendimen
tos. Da mesma maneira que ~s que ganham 
além de um cc;:Ito patamar pagam uma pro~ 
porção de seus rendiment~s ao governo, nã 
forma do Im~o~to de Renda, aquelas que 
ganham menos do que outro patamar passa
riam a ter o direito de receber uma proporção 
da diferença, cihqüenta por cento, entre 
aquele patamar e o seu nível de' i:endimento. 
o· conceito- tãmOém é conhecido pelo nome 
de Imposto de Renda Negativo. No .caso de 
a pessoa não estar trabalhando, a proporção 
seria menor, de trinta por cento. 

Vamos supor que o patamar mínimo de 
rendimento definido seja de Cr$ 45TOOO,OO 
mensais. Uma- pessoa adulta que não obti
vesse qualquer rendimento no mê:s, por estar 
desempregada, doente, inválida, teria direito 
a receber trinta pot cento da diferença entre 
zero e Cr$ 45.000,00, portanto, Cr$12.600,00 
mensais. ,_ -

Se por seu trabalho conseguisse apenas Cr$ 
20.000,00 mensais, teria direito a receber um 
complemento igual a cinqüenta pof cC:ntO da 
diferença entre Cr$ 45.000,00 e Ct$ 
20.000~00. Portanto mais Cr$ 12.500,00. As
sim a sua renda mensal passaria a ser de Cr$ 
32.500,00. Seria sempre mais v·antajosa·tra
balhar do que não trabalhar. 

O própriO ·oeneficiáiió poâe esOOllier c_oinO 
gastar os- c~irõs que recebe, de maneira 
diferente do oque Outros mêc'aniSihos: qúe vi
sam auXiliai' ós· màis pobres distribuindo bens 
dos mais -~iversos tipos. Pois a pessoa:, mais 
do que o administ~;:ador governamental, sabe 
melhor o que necessita, se prefere gastai ein 
alimentos, material de construçãot material 
escolar para os filhos, num jogo de futebol, 
numa passagem ou até numa cerveja. 

Uma vez iilS:tituído,_ o programa poderia 
substituir outros. Por ser mais abrangente, 
preenchendo seus fins, subStituiria o seguro
desemprego para os'que estariam na faiXa 
de rendimento até o patamar. Por ser mais 
eficaz, substituiria programas de distribuição 
de certos tipos de bens como os realizados 
pela Legião Brasileira de Assistência, fre
qüenteriiente vinculados a interesses polftico 
eleitorais. 

O programa da renda mínima é comple
mentar ao· salário mínimo, tendo algumas 
vantagens sobre a concepção e funcionamen.: 
to deste. Muito embora a Constituição· diga· 
que o salário mfnimo pago ao trabalhador 
deya ser -~'capaz de atender a suas necessi
dades bá$icas vitais e' às de sua famfiia ... ", 
o seu valor tem estado longe de poder cum
prir tais firialidades. 

Um aumento brusco do salário mínimo na 
direção-de poder cumprir o preceito constitu
cional, tem sido argumentado. poderia aca
bar_ sendo frustrado pelas seguintes razões: 
a} miíitãs- emp'i'e·sas e· organismos, especial
mente prefeituras nas-regiões maiS pobres dos 
País, dificilmente teriam condições financei
ras de arcar com os custos, o que resultaria 
em passivei aumento de desemprego, -parti
cularmente das pessoas cuja contribuição pa-

ra o au~ento do valor da produção fosse con
siderado abaixo do valor do salário mínimo; 
b)_ o au.~p.ento do custo de salários, quando 
acima- do ganho em produtividade, poderia 
çau.sar pressão adicional sobre os preços; c) 
o aumento abrupto da massa de salários po
deria resultar em aumento conseqüente da 
procura por bens tipicamente consumidos por 
assalariados, de tal maneira que, sem plane
jamento do aumento da oferta, haveria pres
são sígníficativa sobre os preços e/ou em pro
blemas de desabastecimento. A vantagem da 
introdução do sistema de renda mínima é que 
não depende de a pessoa estar ou não empre
gada para ter o direito de receber o benefício. 

Na medida em que estiver bem definida 
a--SUá fonte de receita, a execução do progra
~ não produzirá pressões inflacionárias, es
pecialmente sobre o custo de produção. Ob
viamente resultará em efeito sobre a deman
da de bens tipicamente consumidos pela ca
mada relativamente mais pobre da popula
çãO, tornando esta demanda mais intensa _e 
regular, passível de melhor planejamento da 
respectiva oferta. -

Como o_ programa tem abrangência i:tacio
naJ,_ qualquer pessoa na grande ou na peque
na-_cic}ade:o- perto dos grandes centros ou nas 
regiões rufais Inais longínqüas, terá direito 
ao mesmo. Este prog~_a ,terá importante 
efeito sobre QS _ f11.1xos 9e migração_ no_ País, 
propiciandp a m1,1itos_o dir_eitp à.~?breViyên:. 
cía sem a necessidade de se d.e:sloc:;~_ ~.mo
mentos _de dese.sp~rQ por falta de .alternativà. 

O sistema, aumenta o. poder de barganha 
dos assalariados no mercado de.tr_abalho, pois 
não precisarão .. se sujeitar a co_ndições_repugã~ 
nantes de emprego . .Tem sido freqüentes as 
denúncias de trabalho semi-escravo em algu
mas regiões rurais. Tipicamente, a jntrodu~ 
ção da renda mínima garantida ~ornaria mui-
to mais _diffcil tal procedimento. _ 

Os problemas administrativos envqlvidos, 
:r;testes tempos de informática em que o gover
no gerencia inúmeros programas complexos 
e a própria an;ecadação do Imposto de_Renda 
através da rede bancária, são perfeitamente 
superáveis. Os postos da Empresa de Cor
reios e Telégrafos, que já são utilizados para 
inúmeras finalidades, podem também servir 
para sua_ a,dndnistração. 

Garantir a honestidade das pessoas ao de
clararem o seu rendimento"é- objetivo difícil 
de ser alcançado. Entretanto, não·é pelo fato 
de ínexistir a honestidade absoluta dos Q.ue 
declaram rendimentos para fins de pagamen
to do Imposto de Renda que se -deixa de co-
brá-lo. 

É perfeitamente possível, através de seve
ra·nançOes para a fraude, mas sobretudo por 
exemplos sérios por parte das autoridades, 
Se Criar wrl clilna de encorajamento ao proce
dimento correto da população, no sentido de 
se pro·curar agir com honestidade na decla
ração e recebimento de benefícios. Um pro
grama desta natureza é consistente com ver
dadeira transformação de valores éticos que 
se faz· premente neste Brasil. Paradoxalmen
te, definindo por economistas das mais diver
sas tendências como John Kenneth Galbraith 
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e Milton Friedman, é capaz de compatibilizar 
o sistema de mercado e a· democracia com 
a máxima de karl Marx: "De cada um de 
acordo com a sua capacidade, a cada um de 
acordo com a sua necessidade", no grau quê 
a sociedade resolver definir. 

Só se poderá pagar de renda mínima o com
patível com o grau de desenvolvimento do 
País, portanto, do Produto Interno Bruto e, 
especialmente, da Receita Federal. Se consi
derarmos como elegíveis- os de mais de- 25 
anos que ganham até Cr$ 45.000,-00 mensais; 
teremos.36 milhões que podem se candidatar 
ao programa. Como a Sua relida- média, se'" 
gundo o IBGE-PNAD-1989, é da ordem dé 
Cr$ 18.000,00 mensais em cruzei!os de hoje, 
a renda mínima média seria de Cr$11.000,00. 
Seriam necessários cerca de 4,4 trilhões de 
cruzeiros, ou 6% do Produto Interno Bruto, 
parcela considerável da Receita Federal. Hi
pótese com patamares menores de renda e 
limites maiores de idade tornariam o progra
ma menos dispendioso. Obviamente, para-se 
tornar viável, há que se cortar outros mais 
ineficientes. Parece muito, mas não o é, 
quando se considera o. seu alcance. 

Será que este programa não vai justamente 
desestimular o trabalho árduo das pessoas? 
Se você garantir uma renda mínima ao cida
dão, será que ele não vai faZer corpo mole? 
Com tantas fraudes como as que estão ocor
rendo no sistemã. de previdência, coMO-evitá
las no programa? 

De fato são muítás as· dfVidãs· SUscitãdas 
pelo programa da garantia de renda mínima, 
também denominado de Imposto de Renda 
Negativo, segundo o qual todo aquele, com 
mais de 25 anos, ·que não atingir um certo 
patamar de rendimento, terá direito a umà 
complementação eqUivalente a cinqüenta por 
cento da diferença entre o patamar definido, 
de Cr$ 45.000,00 e o nível de reDdimento, 
a qualquer título, que a: pessoa auferir. ·No 
caso de a pess-oa não estiver trabalhaD.do, a 
proporção baixa para 30%. Será sempre van~ 
tajosó para o cidadão. trabalhar em relaÇão 
a não trabalhar. · - - - -

Aquele que fraudar o sistema dele se:r:á ex
cluído por cinco anos, ·e definitiviun.Cnie, se 
reincidente, além da obrigação da restituição 
com correção monetária de quaisquer recebi
mentos indevidos. Nesta era da informática, 
assim como se administra a LQtO com _preci-. 
são por todos os municípios brasileiros, ser.á 
perfeitamente factível administrar de. manei
ra transparente o programa, sem qualquer 
vinculação político eleitoral e, portanto; .de 
maneira bem diferente da maneira como se 
administra o programa de distribuição de ces
tas básicas, por exemplo, pela Legião BrasiM 
leira da Assistência. 

O programa terã importante efeito redistriM 
buidor de renda em termos pessoais e regío~ 
nais, na medida em que proporcionalmente. 
os mais pobres se encontram nas regiões mais 
pobres do País oomo o Nordeste e o Norte. 
Ao invés de se distribuir incentivos via as· 
grande empresas, para as mãos do mais ricos, 
se faria através dos mais necessitados. Estes, 
por sua vez, adquiririam aquilo que consi-

deram o mais prioritário, fazeõdo eles próM 
prios a escolha, criando uma demanda mais 
regular para os bens que tipicamente esco
lhessem. 

Durante o ano de 1992, segundo os termos 
do projeto de lei a que dou entrada no Senado 
nesta terça-feira, o Governo e o Congresso 
Nacional prepararão o Orçamento de manei
ra a viabilízar a forma de financiáMio, cortanM 
do as despesas de programas que serão substi
tuídos.uma vez que o Programa de Garantia 
de Renda l\.fínima cumprirá com maior efiM 
ciência seus objetiv.os._Assim.o programa iniM 
clará sua vigência em janeiro- d_e 1993_. . 

O PrOgrama de Renda Mínim_a au!llentará 
o poder de barganha do trabalhador que não 
precisará.se sujeitar a condições humilhantes 
ou semiMescravas, como ainda ocorre em di
versas re.giões no Brasil, uma vez que terá 
a alternativa proporcionada pelo governo. 
Não precisará também migrar para os gran
des centros _diante .de situações periódicas de 
calamidades, como a seca, que por vezes as-
solam inúmeras áreas. _ _ __ 

-Economistas de tendências diversas como 
Milton Frie4tnan, James. Tobin e John Ke
nneth Galbraith têm defenido este instruM 
menta como aquele que compatibiliza o fun
cionamento do_ sistema de mercado com uma 
decisão democrática, pois a ser aprovada pelo 
Congresso Nacional, que visa diretamente er
radic~r a mi_s_é:ria_a_b~ol~ta e dim,inuir as dispa
ridades de_ renda e riqueza. No grau que a 
SOCiedade 'q'uisçr: delipíi-:. éth · tiitt\os do que 
séja"a rendã_m'íõiÔlã.;~iibiliz~'a I!l~xima de 
Kat:J_M~: "_D_e ~da U~ de ~co~d,o com sua 
capacidade~ A cada um de acordo com a sua 
necessic:4lde._" " 

A OI'OS!ÇAO Á GARANTIA 
DA RENDA MÍ)'IMA 

__ De Paulo_Frânçis; sobre -o projeto que cria 
a .garantia de renda mínima, a que darei en
trada hoje no Congresso ~aci~n.al, _só posso 
esperár a ofensa pessoal, infelizmente a for
ma com que resolveu referir-se há algum tem
po a qualquer ato ou pensamento de minha 
autoria. 

De colegas economistas, de.Otro e fora 
do PT,_ de pessaa.s das mais diversas áreas, 
tenho encontrado críticas, objeções, tais co
mo· as relativas- às dificuldades administra
tivaS .. a garantia da hof!Cstida-de d3~--declara~ 
ÇÕC;S~ ;l."o problema_ endêmico da corrupção 
nç gQ~ernQ, ao pósstv'erdesestfmulo ao traba
lho.uu,qu~ poderia causar junto aos trabalha
dq~:es e~ .suas l)ltas e ao eventual caráter as
sisteq.cJa)ista._ Entretanto, para cada crítica 
que. ÇIUÇP~_ mais _e mais me convenço que a 
garantia de renda mínima constitui, na ex
pressão do coordenador da área agrícola do 
goyeqrQ paralelo_de Lula, professor José Go
mes da Silva, um ovo de Colombo, um instru
mento d~ política económicã- que. com efi
ciê"~çi.a, pqderá contribuir para _erradicar a 
pob_reza no_ ~rasil. 

Cada cidadão maior de 25 anos que aufira 
rendimento mensal inferior a um patamar de
finido, compatível com a disponibilidade de 
recursos e _com o Produto Interno Bruto, tal 

ço_rno de Cr$ 46.000.00 mensais. terá direito 
a uma complementação equivale~te a 50% 
da diferença entre o patamar definido e o 
seu nível de rendimento. No caso de a pessoa 
não trabalhar, a proporção baixará para 30%. 

Assim,_a pessoa que não estiver auferindo 
qualquer rendimento terá direito a um míni
mo mensal de Cr$ 12.6_QO.OO. Aquela que, 
em trabalhando ou por qualquer forma con
seguisse obter apenas Cr$ 10.000,00, teria di
reito a receber mais Cr$ 17 .500,00, totali
zando Cr$ 27.5!)0,.00_mensais. A que rece
besse no m~rcado de Cr$ 20.000,00, teria di
reito a um complemento de Cr$ 12.500,00, 
totalizando Cr$ 32.500 ,00. 

Melhor do que qualquer administrador go. 
vernamental que esteja distribuindo cestas 
básicas ou outros tipos· de bens, com vincu
lação político~eleitoral, poderia a própria 
pessoa. com um direito que lhe será assegu
rado por decisão do Congresso Nacional, es
colher o que será melhor fazer com o dinhei
ro: comprar alimento, material de constru
ção, material estalar ou cerveja. 

Diante da alternativa da renda mínima, a 
qual poderá elevar-se com o"desenvolvimento 
da economia, teria o trabalhador maior poder 
de barganha. Não teria qu-e·se sujeitar ·a con
dições de trabalho humilhantes e próximas 
da escravidão. _Não precisaria deixar a sua 
terra correndo para os grandes centros no 
des~spero.-

Na_ era da informática, da mesma maneira 
como o governo administra ·a Loto por totlos 
os municípios brasileiros, 'POderia adminis
trar a garantia de renda mínima. Aquele que 
fraudasse o.sistema perderia o direito de par
ticipar do mesmo por cinco anos e, na reinci
dência, definitíVamente, além da devoluÇão 
oom corn!ção monetária do indevído rece
bido. 

A garantia de renda mínima_. também de
nominada de imposto de renda _negativo, 
compatibiliZa a eficiência da econoffiia de 
mercado com o objetivo de se erradicar a 
pobreza e diminUir as desigualdades. É entu
siasticamente defendida por Milton -FriedM 
man, em "Capitalismo e Liberdade", por 
John Kenneth Galbraith, em "A Economia 
e o Objetivo Público", p-or·James Tobim, 
e·~ consistente com o lema de Karl Marx, 
nJ "Crítica ao Programa de Ghota", para 
quando a sociedade estivesse Sob o controle 
dos trabalhadores: "De cada um de acordo 
com a sua capacidade, a cada um de acordo 
com a sua necessidade." Obviamente, aqui 
se está ainda apenas se atendendo a necessi
dade mínima~ 

No Brasil, o professor Antonio Maria 
da Silveira, da 'FGV, há mais de dez anos 
tem defendido a sua introdução em diversos 
artigos. A proposição é consistente. com a 
proposta de Paul Singer, de renda mínima 
familiar, inserida no programa do PT, de que 
se deve garantir um mínimo a cada um. Bem 
como a proposição da cesta básica, como re
ferência mínima para os salárioS proposta por 
Walter Barelli ao governo paralelo de Lula, 
e que foi objeto de sugestão do DepUtado 
Aloísio Mercadante, em fevereiro último. ao 
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governo e ao Congresso Nacional. A dífe· 
rença é que se vincula à renda e não necessa· 
riamente ao emprego. 

Proponho que entre em vigência a partir 
de janeiro de 1993, de modo a se preparar 
os cortes necessários no orçamento e se pre
ver a s'4a execução ao longo de 1992. Assim 
haverá o tempo hábil para se preparar a ofer
ta maior de b_ens e serviços que, em conse
qüência da execução do programa, serão de
mandados pela população. 

o_ custo do projeto será explícito. É só 
ter vntade de re'ali.Zá-lo. 

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

ATO DO PRESIDENTE 
N• 448, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar. de conformidade com a delegação de 
cdmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
dã Comissão Diretora n" 2, Qe, 4 de abril de 
1973, e tendo em vjsta-o-qoe consta do Pro
cesso n" 011.586/90-7, resolve tornar sem efeí
to, o Ato desta Presidência n~ 76. de 1991. 
publicado no DCN, Seçáo II, de 31-1-91. que 
aposentou, voluntariamente, SEBATIAO 
J?UA,RTE GOMES, Analista Legislativo, 
Area de Segurança, Classe "1~". Padrão III. 
do Quadro Permamente do Senado Federal, 
no~ (ermos do art. 40. inciso III. alínea a, 
dll_Constituição Q.a República Federativa do 
B;r:J.sil, combinado com os arts. 515, inciso 
II • .516, inciso I. 517, inciso III. e 488. § 4?, 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. bem como com o- art. 11 da Reso-
lução n" 87. d~ i989. com pl-óv'entOS integraiS ... 
observado o disposto no art. 37. inciso XI. 
da Con~tituição Federal. 

Senado Federal, 7 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 449, DE 1991 

O Presidente do Senado 'federal. no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi autorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2. de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~ 005-299/91-8, resolve aposentar, vo· 
luntariameme, FRANCISCO ALBERTO 
DOS SANTOS. Analista Legislativo, Área 
de Segurança. Classe "1~". Padrão III. do 
Quadro Permanente do Senado Federal. nos 
termos do art. 40, inciso m-, alínea a, da 
Constituiç~o da República Federativa do 
Brasil. art. 186. inciso III, alínea a.192. inciso 
I, e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, combinados 
com os arts. 490 e 492 do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, bem assim com 
o art. 11 Qa Resolução SF n" 87, de 1989. 
com proventos integrais, observado o dispos
to no art. 37. iqciso XI. da Constituição Fe~ 
dera L 

Senado Federal, 7 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE SERVIÇOS 

~ DE INFRA-ESTRUTURA 
2• REUNIÃO REALIZADA 
EM 9 DE ABRIL DE !99I 

Às dezessete horas, d_o dia nove de abril 
de mil novecentos e noventa e um, na Sala 
de Reuniões da comissão, na Ala Senador 
Alexandre Costa, sob a Presidência do Se
nhor Senador Ju1io Campos;- presentes os se
nhores Senadores O~ofre_ Quinan. M~g!io" 
Bacelar, Henrique Alrrieida, Maun'cio Cor
rê a. Pedro Simon, Teotonio Vilela Filho, 
Amir ·ra-ndo, Jutahy Mitgalhães. Fernando 
Henrique Cardoso. Edúardo Suplicy. Ney 
Maranhão e Mário Covas, reúne~se a comis· 
são de Serviços de Infra~Estrutura. Deixam 
de compareceres Senhores Senadores Flavia
no Melo, Humberto Lucena, Irapuan Costa 
Júnior, Nabo r Júnior, Ruy Bacelar. Dario 
Pereira, _Lourival Baptista, Hydekel Freitas. 
Louremb~rg _Nunes Rocha. Marluce Pinto e 
Gerson· Camã.ta, titulares da comissão. Ha
vendo número regimental. o senhor Presi
dente deCiúà · abiútõs- Os- trabalhos, passan
do-se à apreciação do item um da pauta: re
quenmetlfo dõ SenhOr Senador Teotonío Vi·· 
)ela Filho, solicitando nos termos do art. 73 
do Regimento Interno, a criação de uma sub
comissão permanente dé ·energia, com a in
cumbência de opinar sobre toda::; as matérias 
relacionadas com oS 1-eoCursõs e·nergéticos de 
qüàlquer natureza .. Ab~rta. a discussão sobre 
a proposição, usa- da palavra ·o Senhor Sena
dor Teotonio Vilela Filho". na coltdição de 
iúitõl', -que-justifíca- as fã:Zóé-5-=-pelas quais se 
impõe a necessidade da subcomissão. Que 
segundo Sua Excelência, s~ád~ grande valia 
para os estu_dos a serem realizados pela co
miSsão temática, acerca do tema, visto que 
com um número reduzido de membros tem 

_ mais capacidade de mobilização seja para 
reunir, dirigir estudos ou mesmo de \ocomo· 
ção -para -fisCa.Hzaçaõ-âe obras de natureza 
energética em qualquer parte do País, acres
centando ainda. que esta seria composta por 
senadores realmente interessados na matéria. 
o_que contribui mais ainda para a realização 
plena de suas tarefas. A seguir. usa da palavra 
oSe_n_ho_r Senador Onofre Quinan, suscitando 
preocupações sobre se a criaçào de umã --:<;ub· 
comissão com poderes tão amplo"s. não pode
ria ensejar Um- esvaziamento da comissão 
principal. sãJientai:tdo, entretanto, se assim 
não for o entendimento da comissão, gostaria 
de aCresçen$ar na subcomissão, as atribuições 
de promover estudos também sobrC minas. 
por tratar~se de assunto de grande relevância 
para o País. Na mesma linha de raciocínio. 
usa da palavra o Senhor Senador Magno Ba
celar discorrendo também sobre a falta de 
-~s:tr~tuia-físicá qu-e sofrem as comissões técni· 
cas da Casa. Prosseguindo a discussão, usa 
da palavra o Senhor Senador Henrique Al· 
meida, concordando com a proposição. que 
no seu entender. fortalece a própria comis
são-. Da mesma forma, opina também o Se
nhor Senador Oziel Carneiro e sugere o forta
lecimento da conlissão com a -dotação de mais 
atribuições, que pelo atual Regimento. estão 

destinadas a outras comissões: Suge-rindo ain· 
da que o presidente da comissão faça uma 
aferição junto aos membros da comissão de 
quantos existem interessados em participar 

- da subcomissão. Continuando a disç_ussão, 
usam da palavra o SeOhor Senador Fernando 
Henrique Cardoso, em apoiamento a forma~ 
ção da subcomissão e o Senhor SenadQr Juta
hy Magalhães. justificando, inclusive, ser 
mais fácil discutir e estudar sobre matéria 
-específica com número mais reduzido de pes~ 
soas: cotn:O"""é-0 cãs'C.nia subcomissão. qu~ com 
tOda a compósiÇão-da comissão témátfC~f. on~ 
de nem todos são versados sobre o assunto. 
Entende também Sua Excelência. qu~ a in
tenção do legislador ao elaborar o Regimen
to, foi exatamente propiciar ·a formação de 
subcomissóes para detalhamento maio( de te~ 
mas. A seguír, -mãnífesta~se O Senbõr_ Sena~ 
dor Pedro Siffion, çliscotrendo sobre a nova 
fase por que passa·b Senado. com a rêdução 
do número de comissões. com uma diversi· 
dade enorme de 3.tribl.1iÇões para cada -uma. 
Entendendo assim. que o preteiidido pelo Se
nador Teotonio Vilela Filho ao propor ã cria
aprofundamento no assunto energético: é dar 
~ondições de trabalho a quem se il1tC?ressa 
por determinada área, que a ela se atenha. 
o que é impossível para os vinte e três mem
bros que compõem a comissão temática. Con· 
siderando também não haver nenhum propó
sito de competitiv-idade ou esvaziamento. 
Ainda discutindo a proposta, usa da palavra 
o Senhor Senador Maurício Corrêa, Salien· 
tando que embora não seja um defensor ardo
roso de_ subcomissão, sente a preocüpação 
do momento com o assunto de energia~ quan~ 
do se faz necessário um estudo sobre o assun
to, o qUe uma subcomissão poderá propiciar 
um maior aprofundamento. Entretanto, en· 
tende que a maneira como está- posfO no re· 
querimento é que acha temeroso. vfStO que 
dá margens a interpretações de um poder 
concorrente na apreciação das matérias de 
qualquer natureza, afeta a área energética, 
propondo assim, que a comissão aprove no 
mérito, ressalvando partes d_a redação. Dessa 
forma, o Senhor Presidente nomeia os Senho
res Senadores Teotonio Vilela Filho, Pedro 
Simon e Maurício Corrêa, tendo este como 
relator. para darem uma nova feitura reda· 
cional ao requerimento para prosseguimento 
de sua apreciação na próxima reunião. Pros· 
seguindo os trabalhos, o Senhor Persidente 
concede a palavra ao ·senhor Senador Oziel 
Carneiro, que rélata o item 2 da pauta. Proje~ 
to de ce-i da Cãmara n" 39; de 1986, que 
"institui o Programa Nacional de Minerais 
Estratégicos -e dã oUtras providências". con
cluindo pelo seu arquivamento. Passando ao 
processo de votação, verifica-se a inexistên-cia 
de quorum para deliberação. sendo determi
nado pela Presidência o adiamento na apre~ 
ciação desta e das demais matérias constantes 
de pauta. Nada mais havendo a tratar, encer
rã-se-a -reunião, lavrando, eu. Paulo Roberto 
Almeida Campos, Secretário da comissão, a 
presente Ata, que. após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. -Senador 
Júlio CampOs. 
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l- ATA DA 54• SESSÃO, EM 8 DE 
MAIO DE !99! 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 ~ Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: ___ ~-~ --

- N" 114191 (n" 173191, na origem), 
referente à escolha do Sr. Newton Egydio 
Rossi. para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, na vaga destinada a Suplen
te de Ministro Classista temporário, re
presentante dos empregadores, para o 
triênio de 1991 a 1994. 

- N" 115191 (n" 202191, na origem), 
de agradecimento de comunicacão. 

1.2.2- Ofício do Sr. to Sec~etárlo da 
Câmara dos Deputados 

N" 94/91, comunicando a aprovação das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n'·' 113/90 (n" 3.145/89. naquela 
Casa), que dispõe sobre a organização ju
diciária do Distrito Federal e dos Terri
tórios. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA 
-Conclusão da hidrelétrica de Itaipu. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, 
como Líder --ReVisão constitu_cional. 

SUMÁRIO 
SENADOR ESPERIDIÃO AMIM

Considerações sobre acordos financeiros. 
entre os governos federal e estaduais. 

1.2.4 - Leitura de projet~ 

-Projeto de Lei do_Senado n'' 123/91, 
de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que concede estabilidade 
provisória à gestante, ao trabalhador aci
dentadu e ao menor no ano de seu alista
mento militar. 

-Projeto de_ Lei do Senado n" 124/91, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
que fíxa limites para aplicações e resgates 
em fundos de aplicação de curto prazo. 

Projeto de Lei do Senado n" 125/91, 
de autoria do Senador Mário Covas, que 
altera dispositivo da Lei n" 8.024, de 12 
de abril de 1990, que institui o cruzeiro, 

-dispõe sobre a liquidez dos ativos finan-
ceiros, e dá outras providencias. · 

1.2.5 - Requerimentos 

- N" 17S/91, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, solicitando do presiden
te do Banco do Bras'il, por intermédio 
dã Ministra da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, infcirmaçóes que ·menciona. 

- N~ 179/91. de urgência para o Projeto 
de Decreto Legislativo n" 43, de 1991 (n" 
34M90, nã- Cárriara-dos Depurados), que 
aprova -o ato que ortorga concessão ao 
Sistema Canãa de Comunicação Ltda. pa
ra explorar serviço de radiodifusão sono~ 
ra, na cidade de Cariacica, Estado doEs
pírito Santo. 

_....,. N" 180/91, de autoria d_o Senador 
João França, solicitando a tramcrição nos 
Anais do Senado Federal, das matérias: 
"Venezuela ocupa fronteira e prende bra
sileiros"; '"'Para ruralistas, terra indígena 
inviabiliza RR"; "Texto cita terras da 
Igreja"; "Funai quer novas demarca
ções", publicadas na Folha de S. Paulo,, 
do dia 30 de abril do corrente ano, "'Vene
zuela diz que processará garimpeiros", 
publicada no dia 8 de maio do corrente 
ano, na Folha de S. Paulo. 

- N" 181191, de autoria do Senador 
_Wilson Martins, solicita:ndo a tramitação 
conjunta dos Projeta-s de Lei do Senado 
n'.s 45 e 52. de 199l. 

- N" 182/_91, de autoria do Senador 
Amazonino Mendes, solicitando autori
zação para desempenhar missão no exte
rior, entre os dias 13 e 16 do corrente 
mês. 

1.2.6- Comunicação da Pc~idência 

-Designação lia Comissão para-emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição D'l 10/91, que acrescenta pa
rágrafo ao art. 159 e altera a redaçã.o do 
inciso II do art. 161 da Constituição Fe· 
dera!. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento no 64, de 1991, de auto

ria do Senador Alfredo Campos, solici
tando, nos termos regimentais, a convo· 
cação da Ministra da Economia, Fazenda 

. e Planejamento, a fim de, perante o Ple
nário, prestar informações sobre a liqui-
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EXPEDIENTE 
CBNTRO ORÁPICO DO SBNADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Oenl do Senado Fedenl 
AOACIEL DASlLVA MAIA 
Diretor Ezecativo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor AdmU.iltrativo 
LUIZCARLOS DE BASTOS 
Diretor htduatrial 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ID.preao sob responsabilidade da Meu. do Sendo Federal 

ASSINATIJRAS 

Semestral ··-··--·-----··-·-·--·----·- Ct$ 3.519,65 

PIDRJAN AUGUSTO COUI'INHO MADRUGA 
Diretor Adjuato · 

dação extrajudicial âa Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais. Retirado pelo 
autor, nos termos do Requerimento n" 
183/91. 

Requerimento n" 143, de 1991, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, solici
tando, nos termos regimentais, a convo
cação do Ministro de Estado da Agricul
tura e Reforma Agrária. para, perante 
o Plenário, prestar esclarecimentos sobre 
assuntos de ~ua pasta. Aprovado. 

L3.I- Matêrias apreciadas apôs a Or
dem do Dia 

-Requerimento n" 182191,'1ido no ex
pediente da presente sessão. Apróvado, 
após parecer da comissão competente. 

-Requerimento n'' 179/91, li.do no ex
pediente da presente sessão. Aprovado. 

Tngem 2.200 "'emplaJes. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR LAVOISIER MAIA

Ensino universitário gratuito. 
SENADOR PEDRO SIMON - lm· 

plantação do Parlamentarismo com o voto 
distrital misto. 

SENADOR RUY BACELAR -Crise 
da agricultura brasileira decorrente da de
sorganização da política para o setor. 

SENADOR MOISÉS ABRÁO 
D~smandos do Governador de Tocantins 
no setor educacional daquele Estado. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES -Necessidade da conclusão do 
trecho baiano da rodovia BR-110. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG - Urgência de reavalização do 
papel da Policia e da Sociedade no Serviço 
de Segurança Pública. 

SENADOR MARCO MACIEL -
Transcrição, nos Anais, de artigo publi
cado no Correio Braziliense, sobre a elei· 
ção do prof. Marcos Vinícius R. VilaÇã 
para a Academia Brasileira de Letras. 

)..~.3 - D~signação da Ordem do Dia 
da próx~ma sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- DIRETORIA.GERAL 
- Extratos de Contratos n"' 3 a 5, de 

1991 
3- ATAS DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SÕES PERMANENTES 

Ata da 54~ Sessão, em 8 de maio de 1991 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Meira .Filho 

ÀS 14/fORAS E30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: . 

Affonso Camargo - Albano Franco -
Alexandre Costa- Alfredo Campos - Al
mir Gabriel - Amaz0n1no Má1aes - Beni 
Veras - Carlos De'Carli - César Dias -
Cid Sab6ia de Carvalho - Coutíilho Jorge 
- Darcy Ribeiro - Daiio ·Pereira - Dirceu 
Carneiro- Divaldo Suruagy- Eduardo Su
plicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim 
- Garibaldi Alves- Gerson Cama ta- Gui
lherme -Palmeira - Henrique Almeida -
Hugo Napoleão_- João Calmon- João 
França - João Rocha -Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Eduardo - José 
Fogaça -José Richa- Ja_sé Samey -Júlio 

ca:mpOS- iúnia Marize -· JUtaiíy Maga
lhãeS..:... Lá.voisier Maia - Levy Dias- Leu
rival Baptista - Lucfdio Portella - Magno 
Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco Ma
ciel- Máiio Covas- Marluce Pinto- Mau
ridO Corrê'a - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro 
-Nelson Wedekin- Odacir Soares- Ono
fre Quinan- Oziel Carneiro- Pedro Simon 
- Rairilurido Lira- Ruy Bacelar- Valmir 
Campelo- Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Áiexandrc Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 58 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

· Sob .a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. !"_Secretário procederá à leitura dÔ 
Expediente. · · 

É lido o seguinte:. 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a es
colha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MEI'jSAGEM N• ll4, DE 1991 
(N• 173/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se· 
nado Federal;. 

Nos· termos do § 1", in fine, do artigo 111 
e do parágrafo único do artigo 117 da Consti-
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tuição, tenho a honra de submeter à aprova
ção de Vossas Excelências, para corópOT o 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga desti
nada a Suplente de Ministro C! assista tempo
rário, representante dos empregadores, para 
o triénio de 1991 a 1994, o nome de Newton 
Egydio Rossi. 

Os méritOs do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para-o desempenho desse eleva
do cargo, constam do anexo "curriculum vi
tae". 

Brasília, 23 de abril de 1991. - F. Collor. 
CURRICULUM VITAE 

!. DADOS PESSOAIS 
Nome: Newton Egydio Rossi. 

Data de nascimento: 29 de setembro de 1926. 
Local de nascimento: Ouro Fino- MG. 
Estado Civil: Casado. 
Filiação: Benedito Rossi e Maria do Carmo 

Pereira Rossi. 
1.1 Endereço. 
Residênda: QI 5 Chácara 3- L. Sul CEP 

70.160. Telefone: 248.0132. 
Endereço profissional: SCS Ed. Carioca-

3" Andar CEP 70.300 Telefone: 224.8613. 
1.2 Documentação. 
Carteira ProfissiOnal 7656 - Série 659. 
Cédula de Identidade: 059.218- SSP DF. 
Tftulo de Eleitor: 006.612 -2Qa Zona Elei-

toral-Brasília DF. 
CIC: 000.227.561-91. 
Certificado de Reservista: 199160 1/Sv 

RAM-75 -4" RM 
2. FORMAÇÃO ESCOLAR. 
2.1 Superior: Literatura e Jornalismo. Fa

culdade: Universidade Federal de Belo Hori
zonte Local: Belo Horizonte- MG Conclu
são: 1953. 

2.2 Colegial: Científico-Colégio São José 
-Local- Pouso Alegre- MG. Conclusão: 
1948. 

2.3 Ginasial: Secundário, Colégio São José 
-Local: Pouso Alet•Te- MG._ Cônclus;io: 
1944. 

2.4 Primário: Curso r~&ular- Grupo Es
colar Monsenhor José Paulino. l...ocal: Pouso 
Alegre- MG. Conclusão: 1::138. 

3. OUTROS CURSOS EXTRACURRI-
CULARES 

A} "Pietro Ubaldi e a Ciência Moderna" 
Local: Universidade de Brasília. 
Ano: 1968. 
B) "Problemas do Desenvolvimento Brasi-

leiro" - ---
Local: Centro Uni\'ersitário de Brasília. 
Ano: 1969. 
C} "Experiência-SObre a Obra de Píetro 

Ubaldí" --
Local: Setor de DifuSa~ Cultural. 
Ano: 1970. 
4. CONFERflNCIAS, SIMFÓSIOS, FEI-

RAS E CONVENÇOES 
a) XII Congresso Nacional de Bancos. 
Local: Brasflia DF. 
Ano 1971. 
b)J. ENCEPRON -1'' Encontrei Naciotial 

das Classes Empresariais-para Estudos sobre 
o Problema do Menor- ACDF. 

Local: Brasflia DF. 

Ano: 1972. 
OBS. présidiu o evento. 
c:) Simpósio sobre Política Urbana. 
Local: Fundação Milton Campos. 
Ano: 1975. 
d) Ciclo de Conferências sobre Justiça Mi-

litar. 
Loca1: Centro Unificado de Brasilia. 
Ano: 1975. 
_e} Seminário sobre "Incentivos FiscaiS pãra 

o Desenvolvimento de Recursos Humano!;" 
Local: Secretaria de-AdminSítração do DF. 
Ano: 1976. 
f) Simpósio sobre "Política Rural- O Ho

m~m e o Campo" Local: Fundação Milton 
Cal.!lp_9s. 

Ano: 1976. 
g) Simpósio sobre ucriação do Tribunal 

Regional em Brasífia" _ 
OBS: Presidente da Comis-são. 
Ano: Í976. 
h} JV __ Cçmgres~o Br3.Siieiro de Agências 

de Viãgens~ ---- ---
Local: Fortaleza -CE
Ano: 1976. 
i) I Seminário para o "Pianejaffiento Go-

vernamental de Brastlia" 
Local: BSB-DF. 
Ano: 1976. 
j} Semináiio sobre "Problemas Trabalhis-

tas" 
Local: SENAC. 
Ano: 1976. 
k) Forum de Debates- SENA C Empresa. 
Local: SENAC. 
Ano: 1977. 
I} Seminário ''Sistema Urbanos Estruturais 

e Mudanças" 
Local: Secretaria do~ Governo....:.:... PF-. 
Ano: 1977. 
m) I Ciclo de Extensão. 
Local: ADESG-'-DF. -
Ano: 1977. 
nfForum de Debates "Economia Brasi-

leira" (Dr. K. Rischbieter} 
OBS: Coordenador. 
Ano: 197"1. 
o) I Semiiiário Internacional de Humani-

zação do Trabalho. 
ÓBS: Moderador. 
Ano: 197lf ~ 
p) "FOrum de Debates Pró-Álcool. 
Local: Brasma. 
Ano: 1980. 
OBS: Coordenador. 
q) IX CiClo- de EstudOs - "O papel da 

empresa na educação e formação téncica" 
Local: ADESG- DF. 
Ano: 1980.-

4.1 PARTICIPAÇÕES COM DESTA
QUI'; ESl'lKIAL E PRINCipAIS PRO
NUN_CIAMENTOS: 

• SbUcitação ao Gove_rnador do Distrito 
Federal para Criação da Secretaria de Indús
tria, Comércio e Turismo do DiStrlto Federal. 

Ano: 197.;L 
•Memorial dirigido ao Sr. Presidente da 

República, F.mi1io Mêdice, solicitando a ins-

talação do Tribunal Regional do Trabalho 
do Centro-Oeste com sede em Brasllia. 

ADo: 1973. 
e Discurso por ocasião da inauguração do 

Edifíci_o Federação do Comércio. 
Ano.: 1976. 
• Discurso por ocasião do Encerramento 

do VI Ciclo de Estudos da ADESG como -
Orador Oficial. 

Ano: 1977. 
eDiscursg de posse na Presidê!J.cta da FCB 

para o mandato 1977/1979. 
Ano: 1977. 
e Entrevista "Imposto Predial e Territorial 

Urbanq no DF." 
· Ano: 1978. 

eConsiderações sobre a Criação de Outras 
Entidades Empre.<>ariais de Âmbito Nacional 
ou Regtonal, na ÁrCa de Comércio e Servi~ 
ços, r~união da CNC. -

Ano: 1978. 
_ ~·Pisqnso em- Homenagem aO Dia- Nad(). 

nal do Comerciante. 
Ano: 1978. 
• Pronunciamento à Imprensa - Jessé 

Freire, Senador no RN. 
• Discurso dirigido ao Ministro Arnaldo 

Prieto por ocasião da posse de Diretorias de 
sindicatos patronais. -

Ano: 1978. 
eDiscurso na solenidade do Dia Nacional 

do Comércio. 
Ano: 1979. 
• Discurso ao Secr_etário Geral do MIC 

(saudação) e Presidente da Comissão Nacio-
nal do Álcool. -

~~ Aqo: 1980. 

• Pronunciamento na solenidade de iri3:u
guração da SORKIBRÁS-. 

Ano: 1980. 
• Pronunciamento por ocasião da instala-

ção do Conselho Regional do SENAC. -
Ano: 1980. 
• Discurso por ocasião da posse da Dire

toria do Sindicato do Comércio Varejista de 
Brasilia. 

Ano: 1980. 
eDiscurso de Saudação à Missão-do Centro 

Europeu de Cooperação Internacional. 
Ano: 1980. 
•Pronunciamento na sessão solene de ins

talação do II Simpósio Pró-Criação do TRT 
do Centro-Oeste. 

Ano: 1980. 
• Discurso por ocasião da solenidade do 

Dia Naciorial do Comerdante. 
Ano: 1980. 

•Curso ministrado na ADESG ''O-EnSino 
Profissional- E~cola x Empresa" 

Ano: 1980. 
•Pronunciamento na posse do Presidente 

do Sindicato das Empresas de Asseio e Çon
ser>iação do Distrito Federal, o SR. José Fer
reira Pedroza. 

e Pronunciamento na solenidade de inau
guração do Gurpo BRASTEL em Brasflia. 

Ano: 1981. 
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eEntrevi:;ta concedida à Imprensa quanto 
a problemática do INAMPS- contribuições 
e o CONASP. 

Ano: 1981. 
•Pronunciamento na solenidade de aber

tura da III Semana do Realismo Fantástico. 
Ano: 1981. 
•Discurso na solenidade de posse e instala

ção do Conselho Regional do SESC DF. 
Ano: 1981. 
• Discurso na solenidade de posse como 

Presidente da Diretório Regional da Liga da 
Defesa Nacional. 

Ano: 1981. 
Saudação à Comitiva do Conselho Interi

merícano do Comércio e Produção - CY
CIP. 

Ano: 1981. 
• Pronunciamento por ocasião do Forum 

de Debates sobre "O Negro no Brasiil." 
Ano: 1981. 
•Pronunciamento em homenagem à Força 

Aérea Brasileira em solenidade da Liga da 
Defesa Nacional. 

Ano: 1981. 
•Discurso, por ocasião das solenidades co

memorativas do Dia Nacional do Comercian
te. 

Ano: 1981. 
• Pronunciamento por ocasião da entrega 

da Medalha do Mérito Comercial ao Ministro 
Mário Andreazza. 

Ano: 1981. 
•Discurso nas Comemorações _da !ndepen

dência a convite da Diieção do_ COmplexo 
Escolar. do Cruzeiro. 

Ano: 1981. 
•Discurso representando a Liga da Defesa 

Nacional, na Semana do Exército, proferido 
em homenagem. 

Ano: 1981. 
•Discurso na solenidade de entrega do tro

féu ''Honra ao Mérito Educativo., entregue 
à ~roP. Leodina Ferreira Nunes da Silva. 

Anoc1981. 
• Pronunciamento na. sessão de abertura 

do Seminário sobre Problemas Sindicais. 
Ano: 1981. 
• Pronunciamento "O Sentido Espiritual 

de Brasília" na solenidade de abertura do 
"66~ Congresso Mundial de Esperanto". 

Ano: 1981. 
•Entrevista à imprensa sobre as providên

cias encontradas para a cobertura do déficit 
da Previdência SociaL 

Ano: 1982. 
•Pronunciamento no Rotary Clube Brast

lia-Oeste. 
Ano: 1982. 
eDiscurso na solenidade de credenCiamen

to aos contabilistas e contadores do DF, como 
paraninfo. 

Ano: 1982. 
•Entrevista à imprensa so_bre Crédito Di· 

reto ao Consumidor, 
Ano: 1982. 
•Discurso na solenidade do Dia Nacional 

do Comerciante. 
Ano: 1982. 

e Discurso no Fórum de Debates sobre a 
Cri~ção ~e_ IndUstrias não poluentes no DF. 

Ano: 1982. 
• Discurso por ocasião da solenidade de 

inauguração âas Instalações do SESC. 
Ano: 1982. 
• Discurso na -Sessão- sOlene de abertura 

do Seminário ·•os Novos R.umõs da Econo
mia do DF". 

Ano: 1982. 
ePronunciamento como representante da 

CNC no III Congresso Hemisférico das Câ
maras de7Comércio em Indústria Latinas e 
Miami - Flórida, USA. 
Ano'T982~ 
eDiscurso por ocasião da posse como Pre

sidente da Academia Brasiliense de Letras. 
Ano: 1982. 
• Discurso em sessão solene da LDN em 

homenagem a Olavo Bilac. 
Ano' 1982. 
• Discurso como Presidente da LDN em 

homenagem ao Soldado Brasileiro. 
Ano: 1982. 
.Pronunciamento dirigido aos Conselhei

ros do SESCiDF em sessão extraordinária 
de eleição. -

_Ano: 1983. 
eDíscurSo na solenidade de Posse da Dire

toria da Junta de Recursos Fiscais. 
Ano: 1983. 
e Pronunciamento na solenidade de aber

tura_ do Fórum de Debates "'Brasil 83", Eron 
Pálace HoteL 

• Discurso por ocasião do IV Congresso 
Hemisférico de Câmaras de Comércio e In
dústria Latinas, em Miami-USA, dissertando 
sobre "Fatores que debilitam a Livre Empre
sa na América Latian e no Carib_e". 

Ano: 1983. 

5. ATIVIDADES LITERÁRIAS 
5.1 Obras Publicadas. 
5.1.1 História de Pouso Alegre. 
Edições Acaica -Belo Horizonte - MG, 
Ano: 1951. 
5.1.2-0uro Fino e sua História. 
Edições Acaiaca - Belo Horizonte -

MG. 
Ano: 1955. 
5.1.3 Trovas no Caminho - Livro publi

cado pelas Edições mantiqueira- premiado 
em Portugal-lv LJ.tgar 1957. 

5J .4 Colaborações diversas em vários jor
nais e revistas do País. 

5.2-~ LivrOs "em Preparação. 
52.1 Leridãs.e Tradições de Pouso Alegre 

(História.) 
5.2.2Aima.da RUaTPoesia.j 
52.3 Dicionário de Trovas. 
5.2A FunçãO Social do Empresário. 
5.2.5 COSmo.togiã de um Pensamento. 
5.2;6 Conferência-Palestras e Discursos 

Horizonte Novo- Belo Horizonte- MG. 
-1981. 

6. AT!VlDAI:YtS Stl\nr!NCULO EM-
PREGATICIO .. . 

6.1 Fazenda Ouro Fino- Proprietárío. 
Dedica-se, desde 1982, a agricultura e a 

pecuária. 

7. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
_ 7.1 Área Privada. 

7.1.1 LABRE Rádio Amador, filiado des
de 1947- Prefixo Py 4- WT 1947. 

7.1.2 Clube dos Rádio Amadores de Araxá 
--Orador Oficial Araxá- MG 1947. 

7.1.3 Diários Associados e Rádio Guarany
-Redator, Belo Horizonte -1948. 

7.1.4 Revista Cultura- Acaica- Diretor 
e Redator - Belo Horizonte - MG 1949 
-1952. 

7.1.5 Revista Literária Florilégio- Dire
tor- Belo Horizonte -1949. 

7.1.6 Rádio Inconfidência de Belo Hori
zonte - Redator e Auxiliar de Direção -
Belo Horizonte- MG. 1952-1954. 

7.1.7- Revista Pampulha- Diretor
Belo Horizonte- MG 1953. 

7.1.8- Jornai''O Nordeste"- Diretor 
e Redator - Chefe. 

7.1.9 Rádio Diamantinense- ZYZ 33-
Diretor Diamantina - MG -1954- 1956. 

7.1.10 Revista Manchete- Diretor da Su
cursal Brasília, Goiás e Mato Grosso 1971 
-1974. 

7 .1.11 lndaiá ---Águas Minerais Sf A -
Membro do Conselho Fiscal - Brasília -
DF 1973. 

7 .1.12 - Siderúrgica Goiana - Presiden
te. 

7.1.13. Renovadora de Pneus OK e Ben
fica- Diretor Brasília- DF em exercício 
dede 1982. 

7.1.14 Park Way Automóveis S/ A- Dire
tor Presidente -1983. 

7.2 ENTIDADES DE CLASSE 
.7.2.1 Federação do Comércio de Brasília 

-Presidente "Brasília DF, reeleito sucessiva
mente desde 1971 até 1986. 

7 .2.2 Conselho Regional do SESC- Presi
dente Brasília -DF. 1981. 

7 .2.3 Conselho Regional do SENA C-
Presidente Brasília DF 1980. 

7.2.4 Confederação Nacional do Comércio 
- Diretor-Secretário Rio de Janeiro-RJ, em 
exercício desde 1981 (eleiçõeS sucessivas) 

7.2.5 Clube dos Diretores Lojistas de Bra
sília - Fundador e lo Presidente BraSI1ia -
DF. 

7.2.-6 Associação Comercial do Distrito Fe
deral- Diretor, Vice-Presidente e Presiden
te em Exercfcio- Brasaia-DF. 

7 .2.7 Silldicato do Comércio Atacadista de 
Materiais de Construção - Diretor Brasília 
-DF. 

7 .2.8 Sindicato do Comércio Varejista de 
Brasília - Membro do Conselho Fiscal -
Brasília DF. 
- 7.3 Áreã Pública 

7.3.11APC Tesoureiro, Rio de Janeiro
RJ -1956. 

7.3.2 Conselho de Administração do Insti
tuto de Aposentadoria e Pensões dos Comer
ciá rios -Representante do Governo Fede
ral, Rio de Janeiro-RJ, 1960-1961. 

7 .3.3 6~ Sessão Judiciária da 1· Vara Crími
nal de Brasília Jurado, Brasília DF. 1962. 

7.3.4 Junta de Recursos Fiscais- Juiz-
1964 - Reconduzido Juiz Efetivo - 1967 
Brasília DF. 
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7.3.5. Comissão da Reforma do Código 
Tributário do DF- Membro da Comissão, 
nomeado pelo Prefeito do DF - Brasília
DF 1967. 

7.3.6. Junta de Recursos Fiscais- Vtce
Presidente -1967. Presidente -1968. 

7.3.7. Liga da Defesa Nacional- Dire
tor-Tesoureiro- Brasília-DF 1968. 

7.3.8. Junta de Recursos Fiscais- Juiz 
escolhido para lista tríplice pelo Governador 
-Brasília-DF 1970. 

7.3.9. Junta de Recursos Fiscais- Juiz 
reconduzido com mandato de 3 anos- Brasí
lia-DF 1973. 

7 .3.10. Tribunal Regional Eleitoral -
Presidente da 9' Junta Eleitoral do Estado 
da Guanabara - Brasília-DF- Pleito de 
1974. 

· 7.3.11. Conselho Nacional de Metrologia 
- Commetro- Membro designado pelo Mi
nistro da Indústria e Comércio, representan
do a CNC- Brasília-DF 1976. 

7.3.12. Conselho Nacional de Política Sa
larial - Membro designado pelo Presidente 
Ernesto Geisel e empossado pelo Ministro 
Arnaldo da Costa Prieto - Brasília-DF 
1977. 

7.3.13. Junta de Recursos Fiscais- Vi
ce-Presidente - 1977, Conselheiro -
1979/1982, Conselheiro -1982/1984. 

7.3.14. Liga da Defesa Nacional- Dire
tório Regional DF - Presidente - Brasf· 
lia-DF 1981/1983. 

7.3.15. Liga da Defesa Nacional- Dire· 
tório Nacional- Diretor Rio de Janeiro-RJ 
1982/1984. 

7.4. Instituições Culturais. 
7.4.1. Conservatório Shubert - Vice· 

Presidente 1956/1962, Belo Horizonte-MO. 
7.4.2 .• Acaia- Cadeira o~ 12- Patrono 

Fagundes Vare lia 1959 --Pouso Alegre
MG. 

7 .4. 3. · Academia Belohorizontina de Le
tras - Membro Vitalício - Cadeira n~ 9 -
Patrono Carlos Versiani Veloso 1961 (eleito) 
Belo Horizonte-MO. 

7 .4.4. Liga da Defesa Nacional -O ire
tório Nacional - Diretor Tesouieiro 1971 
- Brasília-DF. 

7.4.5. Grupo filosófico Pietro Ubaldi
Membro no Brasil. 

7.4.6. Fundação Brasileira de Teatro
Presidente da Comissão de Construção Sede 
1976 Brasilia- DF. 

7 .4. 7. Fundação Brasileira de Teatro .
Presidente do Conselho Curador 1977/1982 
Brasí1ia- DF. 

7.4.8. Upis- Faculdade de __ Çiências 
Exatas, Administrativas e Sociai_S _:_Membro 
da Congregação Brasília- DF 1982":--- ----

7 .4.9. Instituto Histórico e Geográfico de 
Uruguaiana- Membro, Uruguaiana- RS. 

7.4.10. Academia de Letras e _Música do 
Brasil -Membro Vitalício Ex-Presidente. 

7.4.11. Academia de Letras de Bra511ia 
- Membro Vitalício Presidente Brasília -
DF 1982 (eleito). 

7.4.12. Ensino e Recuperação e Escola 
de Sabedoria- Diretor-Presidente. 

7.4.13. Liga da Defe::.a Nacional- Dire
t6rio Regional DF - Presidente Brasília -
DF 198111983. 

-7.4.14. Liga da Defesa Nacional- Dire
tôtio Nacional- Diretor- Rio de Janeiro 
- RJ- 1982/1984. 

7 .4.15. Comissão Centenário de Undolfo 
Collor- Membro- 1990. 

7.5. IriStituições Sodais 
1.5.1. Associação de Proteção a Mater

nidade e a Infância- Vice-Presidente Pouso 
Alegre- MG 1952. 

7.5.2. Rotary Club- Membro, Diaman
tina- MG 1954-1956. 

7.5.3. Casa Transitória- Instituição de 
Reajustamento Socíal- Direto"r Tesoureiro 
- 1955/1956, Presidente - 1957/1958 Belo 
Horizonte - MG. 

7.5.4. late Clube de BraSI1Ía- Difetor 
Secretário 1961-1965 Brasília --DF. 

7.5.5. Clube dos Diretores Lojístas -
Sócio-Fundador Diretor de Relações Públi-
cas 1963 Brasília- DF. -

7.5.6. Sociedade de" Defesa Contra aLe
pra - Membro do Conselho Deliberativo 
1967-1968. 

7.5_,7_._ Iate Clube de Brasília- Conse
lheiro 1%9Bni.sília _;DF. 

7.5.8. late Clube de Brasília- Presiden· 
te do Conselho Fiscal 1971-1973 Brasflia
DF. 

7 .5.. 9. .-Casa do Pequeno Polegar- Mem· 
bro do Conselho Fiscall973 Brasília -,-_DF. 

8.- _ TONDECORAÇÕES EDIPLOMÀS 
8.L Ocupante da Cadeira n9 9, outorgado 

pela Academia Belohorizontina de Letras 
1961. 
.8.2:--~-"'ctuz de Mérito" outorgado pela 

Cruz Vermelha Brasileira 1966. 
8.3. Membro n" 23, outorgado pela Aca

demia Internacional de Heráldica e Genea
logia 1967. 

8.4. "Membro n~· 67" da Academia Inter
nacional de Letras Três Fronteiras 1967. 

8.5. "Grau de Comendador", outorgado 
pela Oi:dem do Mérito Marechal José Pessoa, 
do Instituto Histórico e Geográfico do DF 
1968. 

8.6. "Sócio Benemérito" outorgado pela 
ACDF!970._ 

8.7. "Participante" do X Congresso Na
cional de Acidentes do Trabalho - Miriis
tério- do Trabalho e Previdência Social -
1971. 

8-8. l'Participante" outorgado pelo VII 
Congresso~do Comércio Ibero-Americano e 
Filipino -1973. 

8.9. "Grau de Oficial" outorgado pela 
Ordem do Mérito do Trabalho - 1973. 

8.10. "Comemorativo de participação 
valiosa e altamente meritória'', outorgado 
pela Comissão de Alto Nível do Ministério 
da Aeronáutica 1973. 

8.11, ''Grau de Comendador" outorgado 
pelo Chefe de Estado e Generalíssimo Espa
nhol Francisco Franco Bahamonde 1973. 

8.11: "Oficial da Ordem do Mérito do 
1"rabalho"_lQ73. 

8.13. "Hqinenagem" outorgado pela Câ
mara de Comércio Brasil-ArgenHna. 

8.14. "Senador Honorário" do Está do de 
Lousiana - USA. outorgado pelo Senado 
dos EUA 1976. 
- 8.15. "Citação ao Mérito" outorgado-pe

la "Thc ChamberofCommerce ofthe Ameri· 
Cas"_- USA 1976 

8.16. "Homenagem como membro da 
"Delegação brasileira participante do 46" Con
gresso da As ta. em Nova Orieans, EUA 
1976. 

8.17. "Membro Efetivo 1" Ocupante da 
Cadeira n" 33", outorgado pela Academia de 
Letras e Música do Brasil - Patrono Raul 
de Leoni 1977 -

8.18. "Cidadão Maranguapense", outor
gado pela Câmara Legislativa do Município 
de Maranguape 1978. 

8.19. "Participação" do Congresso "A 
Livre IniciatiVa na Integração Continental" 
outorgado pela üEA e o Fórum das Amé
ricas 1979. 

8.20.· "Destaque do Ano", outorgadO-pe
la comissão organizadora da "Noite dos Des
taques" 1980. 

8.21. "Presidente de Honra" do Grupo 
~coteiro José de Anchi~ta, outorgado pela 
União dos Escoteiros do Brasi11980. 

8.22. "Participante" Congresso Jurídico 
Comemorativo do 40'·' Aniversário de Instala
ção. da Justiça do Trabalho - TST 1981. 

8.23. "Coordenador da Campanha JK", 
pró-construção do Memorial JK, outorgado 
por Dr" Sara Kubitschek 1981. 

8.24. "Grau ª-_e Comendador" outorgado 
pelo Centro de Estudos de CiênciaS Sociais 
do Brasil1981. 

8.25. "Sócio Benemérito", outorgado 
pela Sociedade P.estalozzi de Brasília 1981. 

8.26. "Medalha Mérito Cívico;'-outorga
do pela Liga da Defesa Naciona11981. 

8.27. "Honra" outorgado pelos Dragões 
da Independência 1982. 

8.28. "Medalhado Pacificador" outorga
do pelo Excelelltíssimo Senhor Ministro do 
Exército 1982. 

8.29. "ColabOrador da Semana do Exér
cito" outorgado pelo Ministério do Exército 
1982. 

8.30. "Reconhecimento pela Consagra· 
ção aos Nobres Empenhos da Solidariedade 
e da Paz", outorgado pela Secretaria Perma
nente do Congresso Hemisférico de Câmaras 
do Comércio e Indústria Latinas 1983. 

9. VIAGENS AO EXTERIOR 
9.1. Argentina- Buenos Aires- 1971 

Representante do Brasil na V Assembléia 
Íbero Americana e Filipina, entre 400 delega· 
dos de 22 países, te-O.do sido eleito-, na oca
siãO, 19 ViCe-Presidente daquela Assembléia. 

9.2. Peru - Lima - 1971 Membro da 
Delegação brasileira, por ato do Presidente 
da República, para representar o Brasil, co
mo Delegado da CNC na II Reunião da Co
missão Mista Brasil-Peru. 

9.3. Venezuelà -Caracas-1971 Mem
bro da delegação brasileira, por ato do Presi
dente da República, para representar o Bra
sil, como Delegado da CNC- na II Reunião 
da Comissão Mista Brasil-Venezuela. 
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9.4. Espanha- Sevilha- 1973 Partici
pante a VI Assembléia Ibero Americana, 
quando propós a realização da VII Assem
bléia nO Brasil, em 1975, sendo aceito por 
unanimidade. 

9.5. Nova Orleans- EUA -1976 CÓn
ferencista da ·camara de ComerciO-. qua-ndo 
recebeu o título de Sócio Honorário daquela 
entidade. 

9.6. USA- Miami - 1976 Designado 
como convidado especial para participar da 
Delegação brasileira por ocasião do 46u Con
gresso da Asta, junto à Câmara de Col'!lércio 
de Nova Orleans, oportunidade em que rece
beu os seguintes rltulos: 

• Senador Honorário do Estado de Lou
siana 

• Sócio Honorário da Câmara de Comér
cio de Coral Gabeis 

• Honra ao Mérito da Câmara das Amé
ricas, pelo trabalho desenvolvido em prol do 
relacionamento dos povos das Américas. 

9. 7. Chile- Santiago -1980 Participan
te do Encontro Empresarial Brasil-Chile, 
em Santiago, integrando a Coinitívã do Presi
dente João Figueiredo em_ sua visita oficial 
à República do Chile. 

9.8. Argentina- Buenos Aires- 1980 
Membro da Comissão Empresa.dal dÜ En
contro de Cooperação Económica Brasil
Argentina, integrando a Comitiva PrCsideii
cial, quando de visita oficial do Presidente 
João Figueiredo à RepúbliCa Argentina. 

9.9. Argentina- Buenos Aires---:- 1981 
Integrou a Delegação de Brasília no Encon
tro de Agentes de Viagens e órgãos públicos 
e empresas ligadas ao Turismo; Coordenação 
geral da Embratur. ______ _ 

9.10.- USA- Miarrlí -1982 Designado 
representante do Brasil co_mo Delegado da 
CNC no III Congresso Hemisférico de Câma
ras de Comércio e Indústria Latinas, quando 
foi eleito Direror da Comissão Permanente 
de Congressos Hemisféricas. 

9.11. Colómbia- Bogotá- 1983 Reu
nião da Secretaria de Congresso Hemisférico 
das Câmaras de Comércio e IndUstria Latino 
Americanas. 

9.12. USA-Miami-1983 ParticipaÇão 
no IV Congresso Hemisférico de Câmaras 
de Comércio e Indústria Latinas, como ora
dor oficial e Diretor da Secretaria da Comis· 
são Permanente de Congress-os Hemisféricas. 

9 .13. USA- Miami -1984 Participaç~o 
no V Congresso Hemisférico de CâmaraS de 
Comércio e liidústría Latínã.s, como orador 
oficial e Diretor da Secretaria Comissão Per
manente de Congressos Hemisf~ricos. _ 

9.14. USA-Miami -1985 Particípaçãõ 
no VI Congresso Hemisférico de Câmaras 
de Comércio e Indústria Latinas, como ora
dor oficia! e Diretor da Secretaria ComissãO 
Permanente de Congressos Hemisféricas. 

9.15. USA-Miami-1986Partic~as_ão 
no VII Congresso Hemisférico de Câmaras 
de Comércio e lndústiia Latinas, como ora
dor oficial e Diretor da Secretaria ComiSsão 
Permanente de Congressos Hemis(éricOs. 

9 .16. USA- Miami- 19?7 Participação 
na Reunião da Diretoria Executiva da Câma
ra do .Comércio Latino-Americana. 

9.,17. Cidade de Guatemala-1987 Parti" 
cipação na Reunião Anual da Secretaria_da 
Comissão Permanente de_ cO.Dgressos Hemis
féricas. 

9 .18. USA-Miami -1987 Participação 
no_-_vrn Congresso Hemisférico de Câmaras 
de Comércio e Indústria Latino-Americanas. 

9.19. USA- Miami -1988 Participação 
no IX Congresso Hemisférico de Câmaras 
e Comércin e Indústria Latino" Americanas. 
- 9.20. Venezuela- 1989 Participação na 

Reunião Anual da Secretaria Permanente de 
Congressos Hemisférico. 

9 .21. USA- Miami -1989 Participação 
no X Congresso Hemisférico de Câmaras de 
Comércio e Indústria Latino-Americanas. 

9.22. Suíça- Genebra - 1990 Partici
pação como Chefe da Delegação brasileira 
na 77~ Reunião da Organização Internacional 
do Trabalho- OIT, Representando os Em· 
pregadores. 

(A Comis;ã-o_de Constià;ição, Justiça 
_e _Cidadania.) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

-.-- -- -- -· -

D.~ agradecimento de comunicação 
No 115/91 (n" 202/91. na origem), de 7 de 

maJo do corrente ano, referente à promul
gaç_ão da Resolução no 10, de 1991. 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

No 94191, de 30 de abril do. corrente ano, 
cõrriunicaildo aprovação das emendas desta 
Casa ao ProjetO âe Lei da Câinara no 113, 
de 1990 (n'' 3.145, de 1989, naquela Casa), 
que dispõe sobre a organização judiciária do 
DístritO_Ee_deral e dos Territórios. 

(A matéiia fOi enc"ámínhada à sanção em 
26-4-91.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leu

rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discuiso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Governo brasi" 
leiro acaba de conclui_~_ um dos empreendi
m~nt~s mãís impOitantC~s para o desenvol" 
víriii!Iito dq País. _No setor a que pertence 
pode, seguramente, ser considerada a maior 
obra de engenharia do século. A conclusão 
desta obra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é tn"tltivõ--de júbilo e orgulho para todos nós, 
brasilei":i-os1 pois ~-o resultado Qa_ __ çp.r:agem, 
da ousadia, do trabalho e da competência 
de operários, técnicos e empresas nacionais. 

Refiro-me, Sr. Presidente, à inauguração 
ocorrida da 18~ e última turbina da usina hi
droelétrica de Itaipu, construída pela ação 
conjunta do Brasil e do Paraguai, que soma
ram esforçOs, entusiasmo, recursos e conheci
mentos para a reãlizaçã"o desse desafio tecno-

lógico J~ progresso, possivelmente o maior 
empreendimento energético do mundo. 

Para se perceber a grandiosidade de Itaipu, 
principalmente em seus aspectos físicos, é 
preciso que se veja, in loco, o cenário fantás
tico que eu tive a oportunidade de _conhecer 
quando em julho de 1989, atendendo a con
vite do então presidente da Itaipu, Ministro 
Ney Braga, e em companhia do então Minis
tro do Interior João Alves Filho, visitei as 
obras e pude observar, na plenitude de suas 
dimensões e funcionamento, essa realização 
extraordinária que os especialistas afirmam 
ser 15 vezes maior que o Euro túnel, que liga
rá a França e a Inglaterra sob o canal da 
Mancha, e, ainda, só em ferragens e aço ter 
consumido 150 vezes mais do que foi neces
sário para a construção da famosa torre Eif
fel. 

Naquela época, por ocasião de minha visi
ta, estava em funcionamento a 14• turbina 
e se faziam os preparativos para o primeiro 
giro mecânico na 15', ocorrida em 8-8-1989, 
quando se consolidava o funcionamento de 
14 turbinas só no período de governo do Pre
sidente José Sarney, que iniciou seu governo 
com apenaS uma turbina inaugurada. 

Com a 15~ turbin~ em funcionamento, ltai
pu já se colocava, confOrme discurso que pro
nunciei desta tribuna em 7 de agosto de 1989, 
sob qualquer critério de avaliação, como a 
maior usina hidroelétrica do mundo, e hoje, 
com sua última unidade funcionando, tem 
uma potência recorde de 12,6 bilhões de qui
lowatts, correspondentes a 25% de toda a 
capacidade instalada do País. 

Com a conclusão das obras e projetes de 
equipamentos, Itaipu participa cOm. 35% de 
toda a energia elétrica produzida no País, 
gerando cerca de 80 bilhões de quilowatts 
por ano, e, em termos financeiros, com o 
faturamento na distribuição de energia, a 
possibilidade de capitalizar US$ 1,5 bilhão 
de caixa líquido, cobrindo o investimento ori
ginal de US$ 18,0 bilhões em quinze anos. 

Antes considerada por alguns críticos e se
tores da sociedade como uma obra faraõnica 
e desnecessária, a sua conclusão acontece 
num momento em que há um reconhecimen
to geral, no Brasil e nos países vizinhos, de 
sua absoluta importância. Os que conhecem 
a realidade da área energética do Brasil, em 
confronto com a situação mundial em crise 
são sensíveis ã afirmação de que o suprimento 
de energia no País estaria seriamente com
prometido não fosse a clarividência que inspi" 
rou a construção da hidroelétrica. 

Se Itaipu não tivesse sido construída, a al
ternativa para a produção equivalente de 
energÜL elétrica necessária ao País seria a 
construção de outras 13 usinas, então plane
jadas, e a um custo muitíssimo mai!i. elevado. 
Por outro lado, segundo um dos maiOI:._es fi
nanciadores da obra, hoje não existiriam, no 
mercado financeiro, recursos disponíveis no 
montante em que se investiu para a constru" 
ção desta grande hidroelétrica que hoje já 
abastece, através de fumas e El~_trosul, os 
Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Sailto, 
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Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e o próprio Distrito FederaL 

A conclusão dessa obra é um atestado de 
competência e capacidade_ técnica da empresa 
nacional. E regiStro aquícOm satisfação aque
las que formaram o consórcio Unicon: Men
des Júnior, Camargo Corrêa, Andrade Gu
tierrez, CBPO e Cete:ncO, responsáveis pela 
execução dos projetas de engenharia civil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a impor
tância de Itaipu não se limita apenas à rele
vância da produção de 80 bilhões de quilo
watts de energia elétrica, garantindo a auto
nomia energética do País, sem riscos de racio
namento, até 1995. 

A importância da conclusão de ltaipu se 
reflete, também, em vários outros aspectos 
e possibilidades, como um estímulo à melhor 
integração dos países do ~hamado Cone Sul, 
acenando para um processo de cooperação 
e entrosamento com outras_ hidroelétricas, a 
exemplo de Yaciretá, Corpus, Garabí e Salto 
Grande, promovendo os benefícios da coope
ração entre o Brasil e outros países vizinhos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o artigo pu
blicado no Correio Braziliense, de 6 de maio 
corrente, de autoria de Octávio Bonfim, res
salta em profundidade a história das negocia
ções para a construção de Jtaipu. Seus antece
dentes remontam a 22-6-66; Com a assi:tíatura 
do primeiro texto diplomático entre os dois 
países, manifestando a intenção de explorar, 
em condomínio, os recursos hídricos do rio 
Paraná. A denominada Ata das Cataratas foi 
assinada, do lado brasileiro, pelo Chanceler 
Juracy Magalhães, e, do lado paraguaio, pelo 
Chanceler Sapetla Pastor. - --

A partir daí se desenvolveram as negocia
ções, entendimentos políticos e diplomáticos, 
estudos e projetas para a viabilização do iní
cio das obras. 

O mais admirável na epopéia desta obra 
ciclópica, finalmente conveniada em 26-4-73 
entre o governo brasileiro e o paraguaio, no 
chamado tratado de Itaipu, e iniCiada em 
20-10-75,- com um primeiió desafio imedia
to, o de escavar na rocha viva 20 milhões 
de metros cúbicos para desviar o rio e levan
tar uma barragem de 190m de altura, e 7km 
de comprimento, representando a formação 
de um lago de 1,350km2, com 200km de ex· 
tensão-, foi a convivência e cooperação fra
terna entre brasileiros e paraguaios, há um 
século envolvidos na insanidade de uma guer
ra fratricida, cujas marcas e eventuais ressen· 
timentos, vindos do eco da história, se mos
traram apagados, como exemplo de grandeza 
humana. 

Nos árduos caminhos da humanidade, na 
história das nações, há momentos de dores, 
de sofrimentos, e outros de alegria, festeja
dos nas manifestações da arte, como a música 
e a poesia. Considero válido ressaltar a coin· 
cidência, o simbolismo e o signifiCativo mfs· 
tico e transcendental sobre o_ ponto, o local, 
em que braSileiros e paraguaios, neste século, 
se reuniram para realizar esta epopéi3.: coin
cidentemente, em guarani, língua nativa do 
Paraguai e de vasta região do Brasil, por isto 
um dos vínculos mais ímportantes em termos 

culturais e étnicos ligados às origens dos dois 
países, Itaipu significa "a pedra que canta". 

E o resultado ai está:. superando o que po
deria ser antagonismo, o trabalho coopera
tívo, ombro a ombro, de duas naçQes·ir.rn~
nadas no objetivo comum de edi_ficar essa 
inaravilha que tem, eiltre suas priricipais.fina
lidades, o grande benefício de iluminar os 
caminhos_da paz e do progresso, sem os riscos 
de o_uti"ã:s-formas alternativas de energia, po
luentes e perigosas. 

Nesta oportunidade, __ Sr. Presidente, Srs. 
Sena_dores, como Senador da República, co
.mo cidadão brasileiro sensível e interessado 
em____t_o.dos _os.acontecimentos importantes para 
o engrandecimento de nosso País, congratu
lo-me com todos os que, desde os antece
dentes até a conclusão final, emprestaram in
teligência, esforço e trabalh_o para a concre
tização deste prOjeto gran-dioSo, que o Presi
derite Ferna.ado Collor_ denominou e d~finiu 
COID.b U.ffiã. ob.fa extraordinária de "engenha
ria política e·_diplomática". 

No último dia 6, o Presidente da República 
Fernando Collor de Mello, que, com entu
siasmo, garantiu prioridade e _o indispensável 
apOio "financeiro e político para a conclusão 
da obra, sob o aplauso da Nação, re_uniu-se 
_com o Presidente do Paraguai Andrés Rodri
gues, na linha divisória que divide os dois 
países pãra-firialmente, acionar o mecanismo 
que põe em funcionamento a última unidade 
geradora de Itaipu, a 18~ turbina, coroando, 
solenemente, nesse aio histórico, o árduo es.
fOrço de milhares de engenheiros e operários 
que trabalharam com idealismo e dedicação 
nQ_ projeto, uma realização que engrandece 
o Brasil e o Paraguai, mais do que antes, 
agora ligados, para sempre, nos vínculos de 
cooperação e nos laços de amizade que unem 
nos.s_os_ povos (doravante, sob os auspícios 
benfazejos de Itaipu, "a pedra que canta"). 

Finalmente, de_~ejo congratular-me com 
to-dOs ci"s--Presiâeiites que participaram em 
suas decisões, com entusiasmá e prioridades, 
para a concretização desta o_bra gigantesca, 
e, ~m especial, com o Presidente Fernando 
Collor, que teve a sorte e a oportunidade 
histórica de coi:tcluir e ínaugurar o inaior com~ 
plexo energético atualmente existente no 
BrasiL . 

Sr. PresidentE:, solicito que seja incorpo
rado a este meu discurso o ar~igo intitulado 
"solução foi -inUndar o problema", da lavra 
do jornalista Octávio Bonfim, publicado no 
Correio Braziliense, do último dia 6 de maio. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOÔJMENTO A QUE SE REFERE 
O SENADOR LOURIVAL BAPTIS
TA: 

"Correio Braziliense 
Brasília, segunda-feira, 6 de ~aio de 1991 

SOLUÇÃO FOI INUNDAR 
O PROBLEMA 

Octávio Bonfim 

Quando os presidentes Fernando Collor e 
A.ndrés Rodrigues e_ncontrare_m:se hoje, em 
Foz do Iguaçu, para'a cerimônia de entrada 

em funcionanierito da 18~ e última turbina 
da hidrelétrica de Itaipu, estafá c"ompletado 
um dos maiores empreendimentos energéti
cos do mundo. É uma obra que une, para 
~empre, o Brasil e o Paraguai e servirá como 
poderoso elo na integração do Cone Sul do 
hemisfério americano. E um trabalho cuja 
importância é realçada neste momento em 
que a solução das usinas nucleares como pro
dutoras de energia está em declive acentua
do, sobretudo depois do desastre de Chemo
byl. O projeto físiCo de Itaipu completa 25 
anos (menos 14 dias, para ser exato) após 
a assinatura do primeiro documento diplo
ináiico bilateral que mencionou o desejo ex
piesso de_ ambos os -governos de explorar, 
em condomínio, os recursos hídricos do rio 
Paraná, que faz fronteira entre oS dois países. 
Foi a chamada Ata das Cataratas, firmada 
em 22-6-66 em Foz do lguaçu pelo_ _chance
leres Jura~y_ Mag_alhães, do B_rasil, e S3peõa 
Pastor, do Paraguai. A entrada em funçionã.
mento dessa última turbina se faz. com· ium 
atraso de três anos, já que o planejamento 
da execução da obra previa o funcionaÍnentO 
da 18~ turbina para 1988, o que não Ocori'eu 
devido à crise financeira mundial, que impe
diu a canalização de recursos externos indis
pensáveis ao fiminciamento da obra, . 

Proclamada "a disposição de seus r;espeç:
tivos governos de proceder, de comum acor
~o. __ ~o estudo e levai:ltamento das possibi
lidades econômic_as. em particular os recursos 
hidráulicos pet1encentes em condomínio aos 
dois países, do Salto Grande de Sete Quedas 
ou Salto do Guaíra" (item III da Ata das 
Cataratas), Assunção e Brasília não perde
ram tempo de concretizar tal desejo. Em 12 
de fevereiro de 1967, exatamente 30 dias an
tes de terminar o período presidencial do Ma
rechal CasteliO Branco, foi criada a Comissão 
Mista Técnica Brasileiro-Paraguaia que pas
sou a coordenar, em seu nível específico, os 
esforços de ambos os governos no sentido 
de fazer cumprir aquele ítem fi da Ata das 
Cataratas. Durante o governo inconcluso do 
general COsta e Silva, o assunto ficou algo 
paralisado, embora não esquecido. O novo 
passo concreto para a reativação do empreen-. 
dimento ocorreu já no governo do general 
Emílio Gartastazu Médici que substituíra, 
por decisão autoritáí'ia do Alto Comando das 
Forças Armadas, Costa e Silva gravemente 
enfermo. Para a retomada e a aceleração dos 
entendimentos diplomáticos e_ técnicos que 
culminaram com a assinatura do Tratado de 
Itaipu (26-4-73) niuito contribuíram os esfor
ços do chanceler Mário Gibson Barbosa que 
tinha sido, até então, embaixador do Brasil 
em Assunção, e do general (reserva) José 
Costa Cavalcanti, ministro do Interior do go·
verno Médici. 

Como nasceu ltaipu _- Em. novembro de 
1970 (governo Médi.ci) ã Comissão Mista Téc
nica, juntamente co_m a Eletrobrás e ~ Ande 
(Adminis~raci6n Nacional de Electricidad), 
com a anuência de ambos ós governos, atri· 
buí'ram a um consórcio internacional formado 
pela International Engineering- Company 
Inc .. dos Estados Unidos, e ELC-Electro-
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consult SpA, da Itália. a realização dos estu
dos de viabilídade para o aproveitamento hi
drelétrico do rio Paraná, estudos este.s que 
deveriam estar concluídos em quatro anos. 
Cm fins-de 1972, os consultores apresentaram 
um Relatório Preliminar sobre as possibili
dades de aproveitamento do potencial ener
gético da área examinada. Esse relatório es
tudou dez locais de barragens ao longo do 
trecho selecionado do rio Paraná e indicava 
cerca de 50 diferentes esquemas de aprOveita
mento do potencial hidráulico regional. Com
parados os esquemas apre~c-ntados, a Comis
são Mista Técnica selecionou duas soluções 
para consideração dos dois governos. A pri
meira, que veio a prevalecer, recomendava 
uma barragem única a ser levantada no local 
denominado Itaipu, aproveitando todo o po· 
tencial numa única usina. A segunda sug~ria 
a construção de duas barragens, uma em Itai~ 
pu e outra em Santa Maria, 150km a mon· 
tante, que aproveitariam o potencial por 
me~o de duas usinas, uma ao pé de cada barra
gem. 

A constituição oficial da empresa Itaipu 
Binacional ocorreu em 17 de maio de 1974, 
em cerimônia realizada no local da usina e 
que contou com as presenças do general Er
nesto Geiscl, que substitufia Médici na presi
dência da República, e do general Alfredo 
Stroessner, que há muitos anos governava 
o Paraguai e foi um elemento atuante em 
todas as conversações diplomátiCas que-desa
guaram no Tratado de Itaipu. Internamente, 
não faltaram críticos à decisão brasileira de 
compartilhar o potencial energético do rio 
Paraná com os paraguaios. Eles diziam que 
era um equívoco de lesa-pátria, dividir com 
o Paraguai uma riqueza natural que podia 
ser apenas brasileira. Bastava que a usina 
fosse construída toda em território nacional, 
assegurando-se, apenas, para os países a ju
sante o fluxo de água que prejudicasse seus 
direitõs·-de usuários e condóminos de bacias 
internacionais. Mas os países vizinhos esta· 
vam atentos aos projetas que o Brasil elabo
rava visando ao aproveitamento dos recursos 
hídricos do rio Paraná, o qual, além de servir 
como fronteira fluente entre o Brasil e o Para· 
guai e de banhar, generosamente, parte do 
terrftórío argentino, é-também um dos princi
pais formadores do rio da Prata, de enorme 
importância para a Argointiiiii_e_õ Uruguai. 
Tanto que, no final do goveino João Gou1art, 
quando um presidente da Eletrobrás anun
ciou, -em entrevista a um jornal carioca, pia· 
nos para a construção de uma hidrelétrica 
no rio Paraná, nas proximidades do tríplice 
limite de que serve entre São Pauto, Matro 
Grosso do Sul e Paraná, Assunção imediata
mente passou nota ao ltamarati acautelando 
seus direitos, e Buenos Aires pôs-se em alerta 
contra o projeto;. Essas atitudes levaram a 
Chancelaria brasileira a advertir a Eletrobrás 
para a indispensável necessidade de atentar 
para os aspectos internacíOnais de alguns pro
jetas ap~rentemente_ domésticos, 

Inundando o problema - A decisão ado
tada pelo primeiro governo militar, de com
partilhar com o Paraguai os recursos hidráu-

licos do rio Paraná, na região das Sete Quedas 
ou do Guafra, ceve um conteúdo político da 
maíor-iffip"ortâricia: Ela eliminou, por inunda
ção, um problema latente que poderia gerar 
profundas e sérias dificuldades no relaciona
mento entre os dois pafses. O Paraguai reivin· 
dicava como sua uma área d_e_ cerca de 11 
niil metros quadrados nas proximidades da 
queda do Guaíra, alegando que houvera en
gano na determinação das coorden~das geo
gr~fiSl!~_da regiã_o, quando da demarcação 
da fronte_i_ra, estabelecida pelo Tratado de 
1872. Acontece que aquela área sempre fora 
considerada como brasileira e ali o Exército 
mantinha um destacamento militar como si
nal de soberania. Ora, desde 1964 o Paraguai 
celebrava_ o centenário do que considerava 
La Epopéa Nacional, a guerra mantida pelo 
marechal Francisco Solano Lopez contra a 
Tríplice Aliança, formada pela Argentina, 
Brasil e Uruguai (1864-1870). A imprensa de 
ASsunção, sobretudo aquela ligada ao Parti
do Colorado que dava a aparência legal à 
persistente presidência do general Stroess· 
ner, atacava o Brasil quase que diariamente 
e concentrava seus ataques na pessoa do 
chanceler Juracy Magalhães, a quem agre
diam sem_ piedade. Não sendo homem de fu
gir à luta, Magalhães negociou, através da 
Embaixada, um encontro direto, em Foz do 
Iguaçu e Ciudad Presidente Stroessner, com 
Sapet'ia Pastor, o chanceler que há mais de 
uma década era o executor da política externa 
ditada pelo general-presidente do Paraguai. 
O encontro,realizado dias 21 e 22 de junho 
de 1966, quase fracassa logo no início, pois 
Pastor, de saída, exigiu a retirada do grupo 
militar da zona de impasse fronteiriço e sua 
_L~ediata devolução ao Paraguai. No que foi 
repudiado por Magalhães. (O autor esteve 
presente ao encontro, como repórter, e ouviu 
o relato da próprio chanceler brasileiro.) Mas 
a primeira-reunião ministerial chegou ã ser 
interrompida por algumas horas. No seu 
prosseguimento, Juracy Magalhães faz, en· 
tão, a proposta brasileira de exploração con
junta do potencial energético do rio Paraná. 
FOi uma SUgeStãO que o gcive-fno paraguaiO 
não esperava e não podia rejeitar. O docu
mento final deste encontro histórico é a já 
mencionada Ata das Cataratas. E o pedaço 
de terra disputado faz parte do fundo do lago 
de Itaipu." 

Durante o discurso do Sr. Lourival 
Baptista, o Sr. Alexandre Costa, ]" Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra, como Líder, ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Pronunica o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, Rui Barbosa absolvia todos os erros 
do Governo Provisório ao afírmar que, "sen~ 
do a ditadura e exercendo, n~ _maíor ~mpli
tude, a soberania revolucionária, não a utili--

zara senão para apressar a legalidade. fundar 
a constituição e entregar o poder às autori
dades regulares". 

Com essas palavras encerrei, em 24 de fe
vereiro de 1932, em nome do Centro Acadê· 
mico da Faculdade de Direito da Bahia, a 
convocação da mocidade de meu tempo em 
favor da reconstitucionalização do País. 

Tenho sido, no decorrer de tumultuada 
carreira, um servidor da normalidade consti
tuciOO:aL -Vivi as emoções da Revolução de 
1932, e clamei sem cessar, esses anos todos. 
pelo respeito à Lei Maior. É certo que por 
várias veies, até que ·a vitórí<i Sãgrasse a perti· 
nácia, procurei aprovar emenda constitucio· 
nal, ao longo de vinte e seis anos. Mas apenas 
cumpria a Lei Maior, rendendo-me ao rigor 
de suas disposiÇões. -

Em instante mais grave, quando os coman
dos militares impediam a posse do substituto 
legal do presidente resignatário, tomei a ini
ciativa de uma solução extrema, sem afronta 
às disposições constitucionais. Mais ainda: a 
solução encontrada, única pos~ível na contig· 
nênCia, só o foi com a concordância do benefi
ciário e a transigência dos que à posse se 
opunham. Vivi, jOrnalista ou parlamentar, 
todos os dias em que periclitou, e a até sucum
biu, a ordem constitucional, desde 1933. In
surgi-me contra todas as agressões, sem uma 
só exceção. Não me contentei em negar meu 
voto ã cassação dos mandatos dos parlamen
tares comunistas. Deixei expres::;as, em três 
longas intervenções, as razões de minha di
vergência. 

Fui voz constante contra todas as deforma· 
ções que marçaram esses últimos sessenta 
anos e estive invariavelmente ao lado Oos de
fensores da COnstituição, e a seu império me 

_tenho rep.dido, quando interpreto suas dispo
sições. Invocando essa fidelidade, ouso estra
nhar a ligeireza com que cresce dentro e fora 
do CongressO a onda pela revisão da Consti
tuição que acabamos de votar, antes mesmo 
que haja completado o terceiro ano de vigên
cia. 

A ConstituiçãO" n"ão se acre-ditou iflfalível, 
e em seu art. 60 regula o processo para emen
dá-la. E préviu, no art. 3" do Ato das Dispo· 
sições Constitucionais Transitórias, "a revi· 
são constitucional após cinco anos, contados 
da promulgação da Constituição, pelo voto 
da maiori-a absoluta dos me-mbros do Con
gresso Nacional, em sessão unicameral". 

Ccinvém enfrentar a primeüa alegação. 
Antecede o citado art. 3° o dispositivo que 
fixa o plebliscito para 7 de setembro de 1993. 
sobre a forma do Estado e o sistema de gover· 
no. São dois artigOs distintos~_ e já ouvi dito 
_que, votados isoladamente, foram afinal co
locados um após o outro na redação final. 
Esse debate não me parece relevante. A lição 
é de Maximiliano: "Com a promulgação. a 
lei adquire vida própria, ·aUtonomia relativa; 
separa-se- do 1egisl3.dor; contrapõe-se a ele 
como um pPOduto novo; dilata e até substitui 
o conteúdo respectivo sem tocar nas palavras; 
mostra-se na prátíca mais previdente que o 
seu autor. Consideram-na como "dispOsi"çiio 
mais Ou ni.enós- imperativa, inaterialfzada 
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num texto, a fim de realizar sob um ângulo 
determinado a harmonia social, objeto supre
mo do direito". Logo, ao inréiprcte incumbe 
apenas determinar o sentido objetivo o ter
mo, a vis ac potestas legis~ deve ele olhar 
menos para o passado do que para o presente. 
adaptar a norma à finalidade humana, sem 
inquirir da vontade inspiradora da elaboração 
primitiva". O ensinamento é igualmente de 
Ferrara, Bonnecase e Ruggiero (Hermenêu
tica e Aplicação do direito, 10 ed., págs. 
3011). 

Transposta esta primeira divergência, cum· 
pre enfrentar o cerne da controvérsia. Que: 
não terá numerado um texto após o óutro? 
Mais provável que tivesse sido a mão do bom 
senso e não a-displicente mão do acaso. 

As datas são próximas, mas não idênticas. 
O plebiscito seria a 7 de setembro de 1993. 
A revisão cinco anos contados da promul
gação da Constituição, ou_ seja, a 5 de outubro 
de 1993, em nenhuma hipótese antes. A mão 

. do bom-senso ensejara asSiin que -ã revisão 
somente se iniciasse quando apurados os vo
tos da consulta plebiscitária, e dependendo 
conseqüentemente de seus resultados. 

Tenho acompanhado o debate sobre a con
veniência de antecipar-se a realização da con
sulta popular, através de aprovação de emen
da constitucional, na forma do art. 60. Não 
encontro obstáculo constitucional que impe
ça a antecipação, desde que assim decidam 
três quintos de senadores e deputados. 

O plebiscito esgota-se ao realizar-se. Suas 
conclusões são que persistem. Mas ele não 
se-renova, senão por nova emenda constitu· 
cional. O mesmo não ocorre com a revisão. 
Não é uma nova Assembléia Constituinte, 
poder constituinte originário. Os eleitos de 
1986 despiram-se do poder ilimitado ao dar 
por encerrada sua missão. Os que chegaram 
ao Congresso em 1991 não tínham recebido 
do povo esse mesmo poder constituinte origi
nário e ilimitado. A revisão é, por isso mes
mo, limitada. 

A Constituição de 2 de abril de 1976 da 
República Portuguesa, incluiu, em seu c~rpo 
p_ermanente, a re~isão c_onstituciOrial ap6s 
Cinco anos, e reahzou a primeira em 1982 
por maioria de dois terços dos membros d~ 
Assembléia Nacional. Nova revisão foi con
cluída _em 1989, e o poder revisional sempre 
pelo voto de dois terços, continuou ~o corpo 
da Constiutição (art. 284) e o art. 288 éonsig· 
nou expressamente os seus limites 

É interessante observar, Sr. Presidente, 
Srs. S.et;tad~res, _q';er ~ ConstituiÇão portUgue
sa, a pnmetra a IniCiar, por dispositivo consti· 
tucional, a revisão periódica, acentua, no seu 
art. 288: · -

ARTIGO 288' 

(Limites materiais da revisão) 

As leis de revisão constitucional terão 
de respeitar: 

a) A independência nacional e a uni
dade do Estado; 

b) A forma republicana de governo; 
c) A separação das Igrejas do Estado; 

d) Os direitos, liberdades e garantias 
dos cidadãos; 

e) Os direitos dos trabalhadores das 
comissões de trabalhadores e das ~sso
ciaçóes sindicais; 

f) A coexistência do sector púbtico, 
do sector privado e do sector cooperatiVo 
e social da propriedade_dos meios de pro
dução; 

g) A existência de planos económicos 
no âmbito de uma economia mista; 

h) O sufrágio Universal, directo, se
creto e periódico na designação dos titu· 
lares el~ctivos dos órgãos de soberania, 
das regtões aut?nomas e do poder local, 
bem _como o SIStema de representação 

-- proporcional; 

Tem qtie respeitar ainda a revisão no DireiM 
to Português: 

. i) O plurialismo de expressão e orga
mzação política, incluindo partidos polí
ticos, e o direito de oposição democrá
tica; 

j) A separação e a interdependência 
dos órgãos de soberania; 

I) A fiscã.liiilção da constitucionalida
de por acção ou por omissão de normas 
Jurídicas; 

m) A independência dos tribunais;--
n) A autonomia das autarquias locais; 
o) A autonomia político-administrati

va dos arquipélagos dos Açores e da Ma
deira.-

Diz isso·a Constituição Portuguesa, em sua 
última versão, a de 1989. · 

Mais rig_orosa é a ConStituiçãO espã.ithola. 
A revisão total ou até mesmo a pafcial de 
alguns títulos ou seções depe-nde prelimin-ar
mente da aprovação, em cada Casa, de dois 
terços de votos, antes de subriletRfã à sanção 
do Rei, para decretar a dissolução das Cortes 
Gerais: O novo Parlamento deverá ratificar 
a -deciSão do anterioi~-igualineri.te pefO-VOtci 
de dois terços de cada uma de suas Câmaras." 

É interessante reproduzir o texto da dispo
sição da Constituição espanhola: 

"Art. 168: 
1. Quando se propuser a revisão to

tal da Constituição ou uma parcial que 
afete ao Título preliminar, ao Capítulo 
segundo, Seção primeira do Título I, ou 
ao Título II, se procederá à aprovação 
do princípio por maioria de dois terços 
de cada Câmara e à dissolução imediata 
das Cortes. 

2. As Câmaias eleitas deverão ratifi
car a decisão e proceder ao estudo do 
novo texto constitucional, que Oeverá ser 
aprovado por maioria de dois terços de 
ambas as Câmaras. 

3. Aprovada a reforma pelas Cortes 
Gerais, será- submetida ad referendum 
para a sua ratificação". 

vêetll V._ Ex'1 que nos dois países, onde 
se prevê a revisão constitucioilal, ela não é 
ilimitada, tem poderes restritos. 

Em apoio esse entendimento, que é o do 
Instituto dos Advogados Brasileiros, vale in~ 
. vocar o ensinamento de Paulo Bonavides: 

"A revisãO existe uniCamente nos ter· 
mos do art. 3? do Ato das Disposições 
Constitucionais- Transitórias para cum
prir o disposto no art. 29 do mesmo Ato". 

E ajunta: ••o a resposta afirmativa- quer 
à monarquia, quer ao parlamentarismo -
dependerá a execução do processo revisó
rio". Vai além o ilustre constitucionalista: 
"Tudo que estiver na Constituição e não for 
obstáculo à introdução dessa mudança subs
tancial, caso ela aconteça, permanecerá em 
vigor, e somente poderá ser alterado pelo 
caminho da emenda. Portanto, já poderemos 
nos mover dentro de alguns pressupostos e 
conclusões básicas: prirrieiró, a ·emenda não 
se confunde com a revisão; segundo, esta não 
é parte normal da ConstituiçãO; -é ·um:fff:gra 
extraordinária, transitória, limitada, com fins 
específicos e vinculados. Com efeito", a revi
são não desata o poder constituinte derivado 
que a fizer dos laços jurídicos que prendem 
a ação desse poder aos preceitos normativos 
da Constituição em vigor. Tanto é transitória 
- e sua eficácia e abrangência se exaurem 
nos limites niaff:riais ifupostos pelo art. 29 
- que a r~visão não aparece· no corpo da 
Constituição, mas nó Ato das DispOSiÇõeS 
Transitórias. Não há hermenêutica, salvo 
com flagrante violação da Lei Suprema que 
possa fazê-la um instrumento normal substi
tutivo da emenda. Ora, se o Constituiitte de 
1987/1988 quisesse a revisão além das fron
teiras traçadas no Ato das Disposíçói!s Tran
sitórias,_ teria procedido como a de 1934, que 
a inseriu- na disposição geral do art. 178 da 
Constituição-propriamente dita, ao lado da 
emenda, como um método permanente da 
variação dos conteúdos substanciais da ata 
de soberania" (Jornal do Brasil, 17-4-91). 

A Comissâo de ConStituiÇão, Justiça e Ci
dadania promoverá, em junho, um amplo de
bate sobre a revisão constitucional e seus limi
tes, com a valiosa contribuição de effiinentes 
constitucionalistas estrangeiros e nacionais, 
graças à colaboração do ilustre Presidente 
Mauro Benevides e à dedicação do nobre Se
nador Maurício Corrêa, Vice-Presidente da
quele órgão. 

Ao termo dessas considerações, indago se 
melhor não fora aplicar-se a Constituição que 
temos, em vez de tentar modificá~Ia, antes 
que se bateiem, pela experiência, seus defei
tos e suas virtudes. E poderemos repetir com 
Rui: "Como a política insiste ·em enfraquecer 
a lei, nós persistiremos em defender a lei con
tra a política." 

Seria o caso de repetir, em louvor da jovem 
Constituição, o verso do poeta enamorado: 
"Ah, quanto sofro porque és castã. e pura. 
Aht se o não fora, quanto eu sofreriã.!" 

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

O SR. PRES~ENTE (Mauro B~neVides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jllta
hy Magalhães. (Pausa.) 

S. Ex• declina da palavra. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Espe~ 
ridião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presi
dente, Srs.. Senadores: desejo, neste momen
to, antecipar procedimento que levarei a ter
mo amanhã na reunião da Comissâá de As
suntos Económicos; asSim como, a nível pre
liminar, tratar de assunto da _maior impor
tância para a economfa e, por via de conse
qüência, para ã sociedade brasileira; assunto 
esse que pertence ao âmbito da competência 
constitucional do Senado Federal. 

Pretendo requerer, amanhã, à Comissão 
de Assuntos Económicos seja solicitado do 
Banco Central do Brasil e dQ Ministério da 
Economia o envio, para conhecimento da Co
missão dos acordos que estão_sendo do firma
dos por aquelas instituições e pelos GovernOs 
estaduais. Temos tomado conhecimento, 
através da imprensa, de que alguns desses 
acordos já foram firmados outros estão até 
sendo dicutidas e, finalmente, alguns já estão 
sendo criticados. Cito como exemplos dois: 
um que vem suscitando até imprecações, uma 
delas noticiada pelo jornal Correio Brazilien
se de segunda-feira passada, atribuída a um 
de nossos pares, o Senador José Paulo Biso!, 
inquinando de favorecido o Governador do 
Rici de Janeiro, e o fazendo até com palavras 
que, publicadas pelo jornal, eu não gostaria 
aqui de reproduzir. 

Outras ci-íticas vêm sendo suscitadas, em 
função do acordo que teria beneficiado o Es
tado de São Paulo. Nesse particular, todo 
o País acompanhou _quando, ainda no final 
da gestão dos Governadores que deixaram 
os cargos no dia 15 de março próximo passa
do, os então Governadores do Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
GeraiS vieram a Brasl1ia pãr~ctrarar de assun
tos emergenciaiS, -assuntos esses que,_ cm sfn
tese, significaram a assunção pelo Governo 
Federal da responsabilidade de colocação, no 
mercado, de títulos da dívida pública intcrri.a 
desses quatro estados. que já não estavam 
mais sendo adquiridos no chamado mercado 
financeiro. Essa-operação socorro foi ampla
mente criticada inclusive nesta Casa, particu
larmente por representantes de estados do 
Nordeste, que pediam a comparação entre 
os valores do socorro então prestado a esses 
quatro estados com valores negados a estados 
e a bancos estaduais de menor monta. 

Ora, esta questão do acordo com São Paulo 
fica requerendo uma investigação mais apu
rada do Congresso, particularmente do Sena
do Federal e inicialmente da Comissão de 
Assuntos Económicos, pelas seguintes ra
zões: nesta semana, o jornal Folha de S. Paulo 
publica uma entrevista com o atual Presiden
te do Banespa, cujo sobrenome é quase im
pronunciável, como diria o ex-Presidente da 
República Jânio da SilVa Quadros. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex' poderia dar 
o nome? 

O Sr. Esperidião Amin - Não sei se o 
nobre Senador Pedro Simon deseja me socor
rer apenas no nome ou pretende um aparte. 
(Pausa) Ah! Pretende ouvir o nome! Expe· 
ça-sê aqui um precatório" para:- que alguém 
traga ·a jornal Folha de S. Paulo, que certa
mente virá eril soco"rro do iióbre Senador Pe
dro Simon, que, habituado também a nomes 
menos usuais, porque é de uma região onde 
a migração enriqueceu o vocabulário ono
mástico, também_não sabe o nome. Mas a 
entrevista que intàessà, do Presidente doBa· 
nespa, revela três pontos que eu considero 
o fio justificador da meada que deve ser co
nhecida. Na aludida entrevista, o Presidente 
do _Banespa revela que era Diretor do Banco 
Ceritral e foi escolhido pelo novo Governador 
de São Paulo rara colocar o Banespa nos 
eixos. Mas repele a idéiã de que isso seja 
uma intervenção branca ou um acordo entre 
as autoridades federais e as novas autoridades 
do Estado de São Paulo, que assumiram no 
dia 15 _9e março último. _ 

Em segundo, na referida entrevista,- veio 
à baila uma informação pública, eu repito 
- e nós sabemos que este assunto tem que 
ser tratado com muito cuidado de que o Ba
nespa, neste ano, foi 5 vezes ao redesconto; 
ou seja, recorreu a ·dinheiro do Tesouro Na
cional ou, pelo menos, do Banco Central, 
e por conseqüência dinheiro federal. para co
brir deficiência de caixa. 

E o- terCeiro anúncio, o mais importante 
e o que torna mais a tua! e mais grave a ques
tão, anuncia que vai fazer um novo acordo 
com o Governo Federal para poder errdaicar 
os problemas que determinaram a ida quíntu· 
pia, neste ano, do Banespa ao redesconto. 

Ora, ouvi aqUi reclamações contundentes, 
nesta Casa e na Câmara dos Deputados, acer
ca da liquidação do Produban acerca da liqui
dação do Bandern, do Rio Grande do Norte, 
por cifras, por v-alores muito diminutos se 
confrontados com os valores mencionados no 
priineíro acordo; o acordo Jeito aind_a sob 
o Governo do atual Presidente do PMDB, 
Sr. OresteS Qiiéfda, cuja cifra então mencio
nada chegava ao redor de trezentos bilhões 
de cruzeiros, ou seja, mais de um bilhão e 
meio de dólares. E um _bilhão de meio <:le 
dólares é dinheiro em qualquer lugar do mun" 
do. 

Indago eu: no momento em que o assala
riado, o empresário, o próprio Governo Fe
deral fazem ou anunciam fazer - no caso 
do trabalhador assalariado isso é inquestio
nável- sacrifícios ingentes. CruéiS;-perversos 
em nome do combate ao déficit público, em 
JiOine da perseguição do combate eficaz à 
inflaç_ão, o que vamos dizer diante de tais 
números e de tais práticas? 

Ota, õ Senado Federal tem competência 
constíhiCíO:rlal para aprovar limites de endivi
damento, tanto do Governo Federal, quanto 
dos governos estaduais, quanto dos governos 
municipais. 

Pelo que a imprensa tem divulgad~ desde 
agosto do ano passado, ainda no período elei
toral de 1990, o Governo de São Paulo, não 
conseguindo colocar os seus títulos no merca-

do. foi socorrido pelO Banco do Bras11. socor
ro este, que seria emergencial e apenas conti
genciado ao-mercado financeiro. 

Agora, sabe,se que esta _dívida, tanto no 
caso do Estado de São Paulo, quanto no caso 
dos outros estados brasileiros, esta dívida mo
biliária e o volume total da dívida interna 
dos estados - e não se sabe até que ponto 
a administração também da dívida exter:na 
dos eStados- está sendo tratada nesses acor
dos, nestes memorandos de entendimentos. 

Que memorandos são esses; que acordos 
são esses, pergunto, se da leitura da referida 
entrevista do Presidente do Banespa. publi· 
cada esta semana pela Folha de S. Paulo, per· 
cebe..ge que há uma virtual autorização para 
emissão - posto que um compromisso do 
Tesouro Estadual é diferido do prazo, é alon
gado no seu vencimento, com bonificação na 
taxa de juros, portanto, com virtual proveito 
para as finanças estaduais, sem que tal pro
veito e tais benefícios tenham sido apreciados 
pelo Senado Federal? 

Ao colaborar com a rol agem da dívida pú
blica interna de um estado federado, o Banco 
Central e o Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento, devem deixar claro quais os 
critérios de tais entendimentos. É isso que 
eu_ desejo saber com o requerimento que 
apresentei sobre o assunto, que é complexo, 
grave e profundo. 

Tais acordos, entendimentos, suscitam até 
exclamações de pes..<>oas ·responsáveis, como 
o Senador José Paulo Biso!, a ponto de atri
buir a um governador, que estaria satisfeito 
com o seu acordo, a expressão "puxa-saco". 
Se alguém quiser cuidar da dívida pública, 
se alguém quiser cuidar do déficit público 
e se-descuidar de São Paulo está caminhando 
para o desgoverno- dp déficit público e da 
dívida pública. 

Port_ánto, o Senaao FeaeraJ, que nesta le
gislatura tem mostrado à socied(!de disposi
ção, vontade, competência para cumprir com 
as suas atribuições. não pode ficar desprovido 
da curiosidade diligente, que é da sua obriga
ção, diante dos anúncios de acordos e diante 
das acusações de favorecimento em tais acor
dos que vêm sendo notificado ampla, insis
tente e atualmente pela imprensa brasileira, 
que presta um grande serviço de vigiar os 
atos da administração pública. vigiando, pot.
conseqüência, os procedimentos que dizem 
respeito à sociedade brasileira e aos poderes 
organizados. 

Fica, portanto, assinalado neste momento, 
o meu propósito de -cumprindo com o meu 
dever como senador e como integrante da 
Comissão de Assuntos Económicos, presidi
da pelo nobre Senador Raimundo Lira -
primeiro, pedii o esclarecimento; segundo, 
conhecer os critérios que vêm nortea_ndo tais 
acordos. E, finalmente, saber se está havendo 
alguma proteção a ponto de se considerarem 
alguns governadores de alguns estados deste 
País, privilegiados por entendimentos que es· 
tão ou estarão sendo firmados entre o Banco 
Central do Brasil, o Ministério da Economia 
e os governos dos estados do BrasiL 



Maio de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO Ni\C'TON/\1. (SeÇllo TI) Quinta-feira 9 2123 

Ao concluir, desejo concitar a todos os 
companheiros, a todos os Srs. Senadores, pa· 
ra diligenciarem no mesmo sentido, a fim de 
que não pairem dúvidas e para que possíveis 
favorecimentos ou generosidades sejam devi
damente combatidos. 

Agradeço ao Sr. Presidente e aos nobres 
pares pela atenção que dispensaram e certa
mente vão dispensar ao assunto. (Ml!ito 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE
NADORES: 

Áureo Metia - Epitácio Cafeteira- Hy· 
dekel Freitas - Louremberg Nunes Rocha 
-Moisés Abrão- Ney Maranhão- Ronan 
Tito- Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1" SecretáriO. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• !23, DE 1991 

Concede estabilidade provisória à ges
tante, ao trabalhador acidentado e ao me
nor no ano de seu alistamento militar. 

O Congre§SO Nacional decreta: 
Art. 1" E assegurada aos trabalhadores 

regidos pela Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto· Lei n" 5.452, de 
l" de maio de 1943, a estabilidade provisória, 
nas seguintes condições e pra-zos: 

I- da gestante, pelo prazo de sessenta 
dias após o término da licença de gestação; 

II- do ~rabalhador acidentado, pelo pra
zo de sess_enta dias após sua volta ao trabalho; 
III- do menor, nv <1i:!O do alistamento mi

litar, até a.data de incorporação de sua classe. 

Art. 2~ Esta lei e.1tra _em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se 'tS disrosições em 
contrário. 

Justificação 

O presente projetí' corresponde a uma ge
neralizada reivindicação dos trabalhadores, 
notadamente dos metalúrgicos paulistas, que 
já em 1980 fizeram-na constar das negocia
ções sobre condições de trabalho durante a 
greve daquele ano. 

Nada mais justo e oportuno, de fato, do 
que assegurar a estabilidade, ainda que provi
sória, da gestantt! e do acidentado que retor· 
nam ao trabalho e, sobrett-do, do trabalhador 
menor no ano de seu alistame~:t..., militar cvi· 
tando·se, desse modo, sua dispensa imoti· 
vada que ocorre com certa freqüência, consti
tuindo procedimento anti-social por parte de 
empregadores e que por isso mesmo, precisa 
ser coibido. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. -
Senador Fernando Henrique Cardoso. · 

(À Comissão de Assuntos SociaiS ....: 
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- N• 124, DE 1991 

Fixa limites para aplicações e resgates 
em fundos de aplicação de curto prazo. 

O CQilgresso Nacional decreta: _ 
Art. 1" h vedado às instituições adminis

tradoras de fundos de aplicação de curto pra
zo exigi!- limites mfD.imos de aplicações e res
gates superiores a Cr$10.000,00 (dez mil cru
zeiros). 

§ 1" Para o ato de ingresso do investidor 
como quotista de fundo de aplicação de curto 
prazo,-poderá a instituição administradora fi. 
xar o limite mínimo não superior a Cr$ 
30.000,00 (trinta mil cruzeiros), o qual se apli· 
cará também ao saldo mínimo a ser mant,ido 
pelo quotista. 

§ 2" Os valores referidos neste_ artigo po
derão ser reajustados trimestralmente com 
base na variação acumulada das Taxas de Re
feréncia (TR) ocorrida no trimestre findo, 
á critêi'iO-da instituiçáo adminisúadora, com 
carência de 30 (trinta) dias para regularização 
da situação dos quotistas. 

Art. z·· O Banco Central do Brasil não 
autorizárá a constituição e o funcionamento 
de fundo de aplicação de curto prazo cujos 
limites mínimos estejam em desacordo com 
o disposto no art. 1" 

§ 1" O não cumprimento dos limites defi
nidos no art. 1" levará o Banco Central do 
Brasil a determinar à instituição_administra
dora a convocação de assembléia geral do 
quotista. para decidir sobre a liquidação do 
fundo ou a transferência de sua administração 
para outra instituição. 

§ 2" As instituições administradoras de 
fundos de aplicação de curto prazo se adequa
rão ao disposto nesta lei no prazo de 30 (trin
ta) dias contado da sua publicação. 

Art. 3" -As infrações aos dispositivos de~
ta lei sujeitarão a instituição administradora 
às sanções previstas no art. 44- da Lei n" 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 4'' E~ta lei entra em vigor na data 
de su_a publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JustifiCaÇão 

_ _Apesar das recentes modificações introdu
zidas pelo Governo no sistema financeiro. 
persiste nítida tendência da concentração das 
aplicações financeiras nos fundos de curto 
prazo, seja em decorrência de incertezas que 
ainda predominam no sistema _económico 
quanto ao processo inflacionário, seja mesmo 
em virtude da flexibilidade para mudanças 
de po~ições, e de proteção do valor monetário 
de recursos disponíveis para prazos incertos, 
que o referido instrumento financeiro pro
porciona. 

Ocorre, entretanto, que, apesar da manu
tenção dos mecanismos criados para atrair 
o_ público para essa modalidade de aplicação 
financeira, wnstata-se que não são assegu
rados aos pequenos investidores reais possibi
lidades de act>sso a ela. As instituições admi
nistradoras de fundos de aplicação de curto 

prazo têm definido limites mlnimos para apli
cações e resgates não apenas diferenciados, 
mas também não condizentes com a realidade 
económica dos investidores de menor poder 
aquisitivo. 

A conseqüência imediata e mais perversa 
dessa situação é a ampliação do nível de con
centração de renda na economia: as pessoas 
de maior poder aquisitivo têm acesso a aplica
ções que apresentam alta rentabilidade e li
quidez, ao passo que àqueles de menor renda 
restam apenas aplicações menos atrativas. A 
proposição que apresentamos busca corrigir 
esse desequilíbrio. Para tanto, fixa limite mí
nimo compatível para aplicação e resgate nos 
fundos de curto prazo, de forma a democra
tizar o acesso dos diferentes níveis de renda 
a essa aplicação financeira. 

Ademais. define-se a possibilidade de esti
pulação, por parte das entidades administra
doras, de limites superiores para o ingresso 
do investidor como quotista do Fundo de 
Aplicação de Curto Prazei, o que tende areS~ 
guardar a op-eracionalidade desse iristi'umen
to financeiro. Colabora, também, nessa dire
ção, a exigência de saldos mínimos a serem 
mantidos pelo quoti~ta. 
· Por fim, são indicadas as sanções relativas 
à inobservâncla dos dispositivos da propo
sição. 

Sala d"as Sessões, 8 de maio de 1991. 
Senador Márcio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 4.595, 
DE 3! DE DEZEMBRO DE !964 . 

Dispõe sobre a politica e as instituições 
monetárias, bancárias e creditícias, Cria 
o Conselho Monetário Nacional e dá ou
tras pro,·idências. 

Art. 44. As ínffações aos dispositivos 
desta lei sujeitam as institui-Ções flr:lanCéii'ãS:, 
seus diretores, membros de conselhos admi
nistrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes-. 
às seguintes penalidades, sem prejuízo de ou
tras estabelecidas na legislação vigente: 
I- advertência; 
II-multa pecuniária variável; 
III- suspen1.ão do exercfcio de cargos; 
IV- inabilitação temporária ou perma-

nente para o exercício de cargos de direção 
na administração ou gerência em instituições 
financeiras; 
V- cassação da autorização de funclona

mehto dtis instituições financeiras públicas, 
exceto as federais ou privadas; 

VI -detenção, nos termos do § 7u deste 
artígo; --

VII -reclusão, nos termos dos ares. 34 e 
38 desta lei. 

§ 1" A pena de advertência será aplicada 
pela inobservãncia das disposições constantes 
da legislação em vigOr, ressalvadas as sanções 
nela previstas, sendo cabível também nos ca
sos de fornecimento de informações ineXã.tas, 
de escrituração mantida em atraso ou proces
sad<!- em desacordo com as normas expedidas 
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de conformidade com o art. 4o, inciso XII, 
desta lei. 

§ 2~ As multas serão aplicadas até 200 
(duzentas) vezes o maior salário mínimo vi· 
gente no País, sempre que as instituições fi
nanceiras. por negligência ou dolo: 

a) advertidas por irregularidades que te
nham sido praticadas, deixarem de saná-las 
no prazo que lhes for assinalado pelo Banco 
Central da República do Brasil; 

b) infringirem as disposições desta lei rela
tivas ao capital, fundos de reserva, encaixe, 
recolhimentos compulsórios. taxa de fiscali
zação, serviços e operações, não atendimento 
ao disposto nos artigos 27 e 33, inclusive as 
vedadas nos arts. 34 (incisos II a V), 35 a 
40 desta lei, e abusos de concorrência ( art. 
18, § 2•); 

c) opuserem embaraço à fiscalização do 
Banco Central da República do Brasil. 

§ 3o As multas cominadas neste artigo se
rão pagas mediante recolhimento ao Banco 
Central da República do Brasil, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebi· 
menta da respectiva notificação, ressalvado 
o disposto no § 5" deste artigo e serão cobra
das judicialmente, com o acréscimo da mora 
de 1% (um por cento) ao mês, contada da 
data da aplicação da multa, quando não fo· 
rem liquidadas naquele prazo. 

§ 4') As penas referidas nos incisos III e 
IV, deste artigo, serão aplicadas quando fo
rem verificadas infrações graves na condução 
dos interesses da instituiç-ãOfinanceira ou 
quando da reincidência específica, devida
mente caracterizada em transgressões ante
riormente punidas com multa. 

§ 5" As penas referidas nos incisos II, III 
e IV deste artigo serão aplicadas pelo Banco 
Central da República do Brasil admifido re· 
curso, com efeito suspensivo, ao COnselho 
Monetário Nacional, interposto dentro de_l5 
dias contados do recebimento da notificação. 

§ 6~ É vedada qualquer participação em 
multas, as quais serão recolhidas integral
mente ao Banco Central da República do 
BrasiL 

§ 7o Quaisquer pessoas físicas ou jurídi
cas que atuem como instituição fiflanceíra, 
sem estar devidamente autorizadas pelo Ban· 
co Central da República do Brasil, ficam su
jeitas à multa referida neste artigo e detenção 
de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quando 
pessoa jurídica, seus diretores e administra
dores. 

§ 8" No exercício da fiscalizaçãõ prevista 
no art. 10, inciso VIII, desta lei, o Banco 
Central da República do Brasil poderá exigir 
das instituições financeiras ou das pessoas fí· 
sicas ou jurídicas, inclusive as referidas no 
parágrafo anterior, a exibição a funcionários 
seus, expressamente credenciados, de doeu· 
mentos, papéis e livros de escrituração, consi· 
derando·se a negativa de atendimento como 
embaraço à fiscalização, sujeito à pena de . 
multa, prevista no § 2~ deste artigo, sem pre
juízo de outras medidas e sanções cabíveis. 

§ g..> A pena de cassação, referida no inci· 
so V, deste artigo. será aplicada pelo Canse· 
lho Monetário Nacional, por proposta do 

Banco Central da República do Brasil, nos 
casos-.-de reincidência espedfica de infrações 
anteriormente punidas com as penas previs
tas nos incisos III e IV deste artigo. 

(À ComissãO de Assuntos Económicos 
- decisdo terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 125, DE 1991 

Altera dispoSitivo da Lei no 8.024, de 
12 de abril de 1990, que "Institui o cru· 
zeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos 
financeiros", e dá outras providências. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. l" Fica revogado o § lu do art. }·' 

da Lei n" 8.024, de 12 de ãbril de 1990. 
Art. 2o O Poder Executivo regulamenta

rá as felações decorrentes da presente lei no 
prazo de trinta (30) dias, a contar de sua 
publicação. 

--Art. 39 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

O processo inflacionário reduziu, no correr 
dos anos, o valor da moeda nacional a tal 
nível que se torna impraticável manter o uso 
e a contabilização dos centavos do cruzeiro, 
mantidos no § 1" do art. 1'·' da Lei n·• 8.024, 
de 12 de abril de 1990. 

A extinção da moeda di visionária que ora 
se propõe, via revogação do mencionado dis· 
positivo, traz, assim, benefício de eliminar 
o custo da contabilização dos centavos, seu 
arquivamento por meios impressos e cletró· 
nicas~ reduzindo, ainda, o CUsto correspon· 
dente à computação dos dois dígitos relativos 
a centavos, bem como de facilitar a vida da 
população, que já não atr:bui qualquer valor 
aquisitivo ao centavo. 

As relações jurídicas e outras decorrentes 
da extinção-dos centavos será regulamentada 
dentro de trinta dias a contar da publicaão 
da lei. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. 
Senador Mário Covas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.024, 
DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liqui~ 
dez dos ati vos financeiros e dá outras pro· 
vidências. 

Faço saber que o Presidente da República 
adotou a Medida Provisória n" 168, de 1990, 
que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fe~ 
dera!, para os efeitos do disposto no pará
grafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1·' Passa a denominar-se cruzeiro a 
moeda nacional, configurando a unidade do 
sistema monetário brasileiro. 

§ 1" Fica mantido o centavo para desig· 
na r a centésima parte da nova moeda. 

§ 2~ O cruzeiro corresponde a um cruza
do novo. 

§ 3° As quantias em dinheiro serão escri· 
tas precedidas do símbolo Cr$. 

(À Comisstio de Assuntos Económicos 
--decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Os projetos lidos serão publicados e enca· 
miilhados às comissões competentes. (Pau· 
sa.) 

Sobre a mesa requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 178, DE 1991 

Dentre os indeclináveis deveres do Poder 
Legislativo, sobressai cõmo a exigir as maio· 
res acuidades, por parte dos parlamentares, 
o preconizado no art. 49, inciso X, da Consti· 
tuição Federal, que estabelece a competência 
exclusiva do Congresso Nacional para "fisca
lizar e controlar, diretamente, ou por qual· 
quer de suas Casas, os a tos do Poder Execu· 
tivo, incluídos os da administração indireta". 

Fiel a este princípio constitucional e preo
cupado com as_conseqüéncias que posSam ad· 
vir da renegociação das dívidas dos usineiros 
produtores de açúcar e álcool, tenho acompa
nhado atentamente o noticiário acerca do as· 
sunto, visto tratar-se de inadimplência que 
de há muito vem contando com as proreções 
governamentais, principalmente a partir de 
junho do ano passado, quando a adminis· 
tração do setor sucroalcooleiro foi transferida 
para a Secretaria de Desenvolvimento Regio· 
nal. vinculada à Presidência da República. 

Circulam notícias iecerites-de que um novo 
plano de socorro aos usineiros prevê mais 
de 325 bilhões de cruzeiros em empréstimos 
destinados à rolagem da suas dívidas em con
dições privilegiadas, o que contraria interes· 
ses não apenas do Banco do Brasil mas o 
próprio interesse público. 

Por isso, com fulcro no art. 50, § zo, da 
Constituição Federal, ele o art. 216 do Regi· 
menta Interno do Senado Federal, requeiro 
as seguintes informações a serem prestadas 
pelo Senhor Presidente do Banco do Brasil, 
Dr. Alberto Policaro, por intermédio da Ex· 
celentíssima Senhora Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Dr" Zélia M. Car· 
doso de Mello: 

1") A quanto montam, até 30-4-91, as dívi
das dos usineiros de produção de açúcar e 
álcool para com o Banco do Brasil? Discri
minar os nomes dos devedores e respectivos 
valores. 

2") O Banco do Brasil elaborou algum pia· 
no ou efetuou estudo que cogite da qovação 
da dívida dos usineiros, via de simples difata· 
ção de prazos de vencimento, ou mediante 
novos empréstimos a serem concedidos a tftu· 
lo de financiamento do custeio, renovação 
de lavouras de cana e manutenção de rnáqui· 
nas e equipamentos? Em caso positivo, quais 
as condições aventadas? 

3") Examinando a capacidade de liquidez 
da dívida, inclusive à vista dos dados cons· 
tantes dos cadastros dos usineiros devedores 
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e respectivos documentos que os instruem, 
bem como das-cauções, hipotecas, fianças ou 
outras garantias, o Banco do Brasil não consi
dera ec_onomicamente temerária a concessão 
de novos financiamentos aos inadêplentes? 
Por qué? 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. -
Senador Maurício Corrêa. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- O requetjmento !ido será encaminhado 
à Mesa Diretora, nos termos do§ 1~ do art. 
210 do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretárío. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 179, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Decreto Legislativo n" 43, de 
1991 (n" 346/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorg~ concessão ao 
Sistema Canaã de Comunicação Lrda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, na 
Cidade de.Cariacica, Estado do Espfrito San-
~- - - --

Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. -
Fernando Henrique Cardoso - Maurício 
Corrêa - Oziel Carneiro - Élcio Alvares 
- Cid Sabóia de Carvalho. 

O-SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O requerimento lido será su_bmetido à deli
beração do Plenário, após a Ordem do Dia, 
nos termos do art. 255, inciso II, letra c, do 
Regiment~ Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 180, DE 1991 

Requeiro, nos termos regimentais, a trans
crição nos Anais do Senado Federal, das ma
térias: "Venezuela ocupa fronteira e prende 
brasileiros"; .. Para ruralistas terra fudígena 
inviabiliza RR", 'Texto cita terras da Igre
ja"; "Funai quer novas demarcações". Folha 
de S. Paulo, dia 30 de abril de 1991, págs. 
1-7, 1-9 do "caderno Brasil" e "Venezuela 
diz' que processará garimpeiros", no dia 
8-5-91. Em anex.o. constam os recortes das 
publicações. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. -
Senador João França 

O SR. PRESIDENTE {Mauro B_enevides) 
-De; acordo com o art. n~ 210, § 19 do Regi
mento Interno, o requerimento ser,á subme
tido a exame da ComiSsão Diretora. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1v Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 181, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. ·258 do Regimento ln

temo, requeiro que seja autorizada a trami-

tação-em c-onjunto dos projetos de lei n!,s45/s11 
e 52/91;-apres-eilfadOs pelos nobres Senadores 
Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, 
respectivamente. 

O.s projetas citados pretendem regulamen
tar-o--inciso XX do art. 7" da Constituição 
Federal e se encontram em meu poder em 
vista de ter sido designado relator de ambos 
na Comissão de Assuntos Sociais. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1991. -
Senador Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- O requerimento lido será publicado e in
cluído na Ordem do Dia, nos temias do Regi
mento Interno da Casa. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1? Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 182, DE 1991 

Tendo sido convidado a integrar Missão 
Parlamentar do Partido Democrata Cristão 
em visita a Roma,Itália, solicito que me seja 
concedida autorização para desempenhá-la, 
nos termos dos arts. 55, III, da Constituição 
e 40, § 19, a, do Regin:iento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País 
durante cerca de 4 (quatro) dias, entre 13 
e 16 do corrente mês. 

Sala das Sessões, 8. de maio de 1991. -
Senador Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} 
-O requerimento que vem ser lido será des
pachado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado 
após a Ordem do Dia da presente sessão, 
nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Na sessão de 25 de abril foi lida a proposta 
de Emenda à Constituição n9 10, de 1991, 
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera 
a redação do inciso II do art. 161 da Consti
tuição Federal, tendo como 19 signatário o 
Senador Marco Maciel. 

A Presidência, em obediência ao disposto 
no art. 356, do Regimento Interno, e de acor· 
do com as indicações das líderanças, designa 

· a seguinte c.omissão para emitir parecer sobre_ 
a matéria: 

PMDB 
Cid Sab6ia de Carvalho 
Irapuan Costa Júnior 
João Calm_on 
José Fogaça 
Mansueto de Lavor 

PFL 

Josaphat Marinho 
Odacir Soares 
Hugo Napoleão 

PSDB 

Mário Covas 
Teotônio Vilela Filho 

PTB 

Valmir Campelo 
Marluce Pinto 

PDT 

Lavoisier Maia 

PRN 

Albano Franco 

PDC 
Amazonino Mendes 

PDS 

Oziel Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1-

Votação, em turno únicO,-do Requeri
mento n~64, de 1991, de autoria do Sena· 
dor Alfredo Campos, solicitando,· nos 
termos regimentais. a convOC8.çáo da Mi
nistra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, a fim de perante o Plenário, pies
tar informações sobre a liquidação extra
judicial da Caixa EOOnôniica do Estado 
de Minas Gerais. 

Sobre a mesa, requerimento que será Iidó 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lidO e aprOvãdO o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 183, DE 1991 
Nos termos do art. 25_6 do Regimento ln

temo, requeiro a retirada do Requerimento 
n~> 64, de 1991, de minha autoria. 
S~a das Sessões, 8 de maio de 1991. -

Alfreao Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Aprovado o requerimento, a matéria será 
retirada da Ordem- do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item2: 

Votação, em turno único, do Re
querimento n~ 143, 'cte 199l,_de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães,_ solici
tando, nos termos regimentais a con
vocação do Ministro de Estado da 
Agricultura e Reforma Agrária, para, 
perante o Plenário, prestar esclareci
mentos sobre assuntos de sua pasta. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providências ne

cessárias à convocação do Sr. Ministro de 
Estado da Agricultura e Reforma Agrária. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n~' 
182, de 1991,lido no Expediente, de autoria 
do nobre Senador Amazo~o Mendes, que, 
tendo sido convidado a integrar a missão par~ 
laméntar do Partido Democrático Cristão em 
visita a Roma e Itália, solicita qUe seja conce· 
di da auiorização para desempenhá-la nos ter-
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mos do art. 55. item III, da Constituição c 
art. 40, § 19, alínea a, do Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cou
tinho Jorge, para emitir parecer sobre a ma
téria. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
PA. Para emitír parecer.}- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, o parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O parecer do nobre relator é favorável. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado .. 
Ficv concedida a licença ao nobre Senador 

Amazonino Mendes. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 

-Em votação o Requerimento n~ 179, de 
1991, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Decreto Legislativo no 43, que 
aprova ato que outorga concessão do Sistema 
Canaã de Comunicação Ltda., para explorar 
serviço de rádio e difusão sonora na cidade 
de Ca,riacica, Estado do Espírito Santo. 

Em votação o requerimeritó. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria figurará na· Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária ·sllbseqüente. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoi
sier Maia, para uma comunicação inadiável, 
nos termos preceituados pelo Regimento ln· 
temo. 

O SR. LAVOISIER MAIA (J'DT ~ RN. 
Para uma comunicação.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, A revista Veja, desta semana, 
edição 1.181, de 8 de maio de_l991, dedicou 
o artigo de capa à questão da universidade 
brasileira. Os título e sub_t_ftuJQ_foram jogados 
para causar impacto: "O Suicídio das Elites 
-como o Brasil queima seu futUro em uni
versidades perdulárias e ruins." 

Trata-se inegavelmente de uma matéria en
comendada com o objetivo de jogar a opinião 
pública contra a elite intelectual do País. 
Quem acompanha a cena política nacional 
sabe que a intelectualidade brasileira. na sua 
grande maioria, não votou em Fernando Co
llor de Mello para Presidente da República. 

A matéria que estamos .comentando tem 
um mérito: chamar a atenção para o falso 
problema do ensino uníversitário pago. Diz 
o articulista que, "se .os alunos abastados que 
hoje estudam de graça.em escolas superiores 
do Governo pagassem anuidades de 10.000 
dólares (um preço razoavelmente alto até pa
ra os padrões internacionais). o aumento no 
orçamento do MEC seria-de 10%. Em univer
sidades americanas nas quais se cobra mais 
caro, o dinheiro arrecadado dos alunos cobre 
apenas 20% das despesas". ~or conseguinte, 
insistir no ensino universitário pago é bater 
numa tecla errada, ineficier:te e contrária aos 
princípios da nossa Constituição Federal que 
assegura a gratuidade do ensino (art._206). 

É verdàde que toda organização, pública 
ou privada, que alcança grandes dimensões, 
necessita periodicamente de ser reestrutura-

da. Está na hora de se reformular a instituição 
universitária brasileira, que, até agora, viveu 
em função de um modelo implantado em 
meados dos._an()S__60 e que já está esgotado. 
Mas, isto não pode ser obra de um só governo 
devido à complexidade do assunto. Até ago
ra, o atual Governo só fez reduzir os gastos 
das universidades e diminuir os salários do 
funcionalismo e, conseqüentemente, dos pro
fessores unlv:.ersitários. - -

A defasagem salarial desta categoria é em 
torno de dois terços. Além de mal pagos, 
os docentes universitários perderam seu sta
tus e seu éJan. Por isso, a universidade brasi
leira transformou-se num campo de fuga e 
de .lamentação. É evidente que. sem estímu
lo, ninguém trabalha com entusiasmo. O Mi
nistro da Educação, Dr. Carlos Chiarem, pa
rodiano um operário soviético, diz (conforme 
a revista) que "o- aluno finge que estuda, o 
professor finge que ensina e nós fingimos que 
pagamos". Apesar de não concordar com o 
simplismo desta apreciação, acreditamos 
que, se o Sr. Ministro invertesse os termos 
desta oração, diagnosticaria melhor o círculo 
vicioso em que s_e encontra a instituição uni
versitária. 

_Por isso, temos insistido nesta tese: nenhu~ 
ma reforma da universidade terá êxito, se 
não der prioridade à_ valorização s.alariat do 
corpo docente. Na guerra da educação, ele 
é_ o grande soldado sem o qual nenhum pro
grama irá avante. _Consciente disto, apresen
tamos projeto no Senado Federal propondo 
a.criação de jncenti v o à produtividade acadê
mica, sobretudo, para aqueles que tecionam 
nos cursos de pós-graduação. Entretanto, por 
parte do Go_verno, não vemos ninguém preo
cupado com isto aqui em Brasília. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pe
dro Sfuioii 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ftii surpreendido com 
um telefonema da minha cidade, Porto Ale
gre, com relação a uma entrevista dada por 
1,1m ilustre deputado de alto conceito e credi· 
bilidade, que é o Deputado Hélio Bicudo. 
Falando a um jornal de Porto Alegre, S. E~ 
afirma: 

"Parlamentaris_mo_agora é golpe.'' O 
Deputado Federal do PT ã.firnia que o 
tema é muito ç:omplexo e, da forma co
mo está sendo encaminhado, s-ó irá tirar 
poderes do Presidente. A forma como 
está sendo encaminhada a discussão do 
parlamentarismo é golpista _e segue oca
minho trilhado no período anterior ao 
regime militar, por tratar-se de uma ten
tativa de retirar poderes do Presidente, 
ao mesmo tempo em que o Congresso 
já possui mecanismos para Isso. A aná· 
Iise é do Deputado Federal Hélio Bicu
do. Bicudo explica que o debate sobre 
o sistema de governo é um tema muito 
complexo." 

É bom esclareCer, Sr. Presidente, que o 
debate sobre o parlamentarismo tem sido co
locado de maneira muito c-lara e muito precisa 
por parte cl.e todo_s os seus defensores. 

Em primeiro lugar, ninguém fala em parla
mentarismo a ser adotado no Governo do 
Presidente Collor. e deve ser rejeitado -
absolutamente, in totum - que passa pela 
cabeça de algué_lll votar par!a_!llentarismo e 
encurtar o mandato do Presidente Collor pa
ra introduzir, no curso de seu mandato o regi
me parlamentarista. 

Há equfvoco por parte de quem quer que 
argumente por esse caminho. A tese que se 
defende é_ a implantação do parlamentaris
mo. Primeiro, aceitar, defender o parlamen
tarismo no plebiscito _e .aprovar a emenda de 
adoção do parlamentarismo. Segundo, a tese 
que se discute é a implantação do parlamen
tarismo para o próximo presidente, ou sei 
lá para quando. Nunca. ninguém pensa em 
antecipar a adoção do parlamentarismo no 
mandato do atual Presidente. 

Então, não.sei como se pode falar que a 
antecipação do debate.sobre parlamentaris
mo seria uní. gÓl~~~-~.- oU. airida, identificá-_1o 
com movimentos existent~s erri outras épo~ 
cas. 

Houve, não há dúvida nenhuma, um dra
mático e doloroso equívoco na hora da ado
ção do parlamentarismo, em 1961, quando 
adotaram aquele regime híbrido, que de par
lamentarismo não tinha nada. Raul Pilla pro
testava e gritava em protesto, dizendo que 
aquHo era um vexame, um desrespeito à luta 
que ele tinha empreendido pela implantaç_ão 
d9 parlamentarisrrio. Ná vúdade, ali, naque
la madrugada, adotou-se aquela fórmulà hí
brida, que não era presidencíalismo nem par
lamentarismo, porque estávamos à beira de 
uma lr.itá. armadã entte os partidários da lega
lidade tendo o Dr. Brizola à frente, no Rio 
Grande do Sul, subindo pelo Brasil adentro, 
e a Junta Militar, que não quería admitir a 
pOsse do Sr". Jóão-GotilaJ;t. 

O entendimento foi ess.e: toma posse o- pre
sidente, mas, em contraprestação_, adota-se 
aquilo que se chamou de parlamentarismo. 

Se bem que, mesmo naquele regime, livre 
de tudo mais, não foi o parlamentarismo que 
levou o Brasil à desgraça de 1964. O plebis
cito feito, onde ninguém poderia defender 
o parlamentarismo, aquele sistema de gover
no, mas o que existia naquela época era mais 
um dos regimes presidencialistas_, que caiu 
em 1964, como tinQa caíd,o em 1954, e como, 
ao longo da História, tantas e tantas vezes 
nós conhecemos as suas dolorosas realidades: 

Portanto, Sr. Presidente, nós defendemos 
a implantação do parlamentarismo para vigo
rar no próximo Governo. 

É muito difícil encontrar alguém que seja 
contrário à implantação do parlamentarismo. 
A tese, o argumento é o de que: "parlamen
tarista eu sou, mas agora ainda é cedo. Nós 
não temos ainda partidos consolidados; o 
Congresso aírlda está muito fraco. Imaginem 
entregar a administração do Pafs para esse 
Congresso, para esses senadores, para esses 
deputados! O que seria deste País? 
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A verdade é que a tese que defendemos 
é a da implantação do parlamentarismo no 
próximo governo, e aí já se abre uma discus
são. Dentro do meu próprio partido, há mui
tos parlamentaristas que querem o parlamen
tarismo para depois do Presidente que suce
der o atual Presidente. É outra tese. Na ver
dade, s_e formos discutir aqui parlamentaris
mo para depois do Presidente que suceder 
o atual Presidente, é melhor esquecermos is
so. Neste País, onde as coisas mudam a cada 
período presidencial, onde não se sabe o que 
vai acontecer, seria até ridículo, da nossa par
te, estarmos aqui discutindo se vamos ou não 
adotar o parlamentarismo no ano de 1999, 
às vésperas do ano 2000. • 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Pedro 
Simon, V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com todo o pra
zer. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Desejo congratu
lar-me com V. Ex' por assumir publicamente 
uma posição política favorável ao parlamen
tàrismo. E as minhas congratulações são 
oriundas da-.eomunhão de pensamentos. Nin
guém consegue apontar no mundo um país 
desenvolvido excluindo os Estados Unidos, 
que têm um presidencialismo muito peculiar, 
que tenha o regime presidencialista. Com ex
ceção dos Estados Unidos, cuja peculiaridade 
do presidencialismo tive Oportunidade de en
fatizar, a Inglaterra, a França, a Alemanha, 
a Itália, Portugal, a Escandinávia, a África 
do Sul, enfim, todos os países desenvolvidos 
do mundo adotaram, como regime ideal, o 
regime parlamentarista. Ao contrário, todos 
os países subdesenvolvidos do mundo, todos 
os países que vivem em CoristanteS COnflitos 
institucionais, adotaram o reginie presiden~ 
cia1ista como o sistema de governo ideal. Daí 
as minhas congratulações com S. Ex' Vou 
mais longe. Conhecendo o Presidente da Re
pública, como conheço-, pelo fato de Sua Ex
celência ter governado o meu estado e ter 
sido prefeito da cidade de Maceió, não será 
nenhuma surpresa para mim qUe o PteSidente 
da República se ap.tecipe ao -plebiscito, se 
antecipe a qualquer decisão deste Congresso 
Nacional e envie uma mensagem implantan
do o parlamentarismo. O que Sua Excelência 
deseja e gosta é de brincar de governar. O 
Presidente Fernando Collor de Mello, apenas 
em um ano, como governador de Alagoas, 
em trezentos e sessenta e cinco dias, fez cento 
e oitenta e três viagens de jatinho para cima 
e para baixo, sendo que, dessas cento e oiten
ta e três viagens, duas delas foram para o 
exterior. Sua Excelência foi à China, ao Ja
pão, a Hong Kong, a Cingapura, ao Havaí, 
ao Canadá, aos Estados Unidos, à França, 
e à Itália, hospedado, como s6i, acontecer, 
nos melhores hotéis do mundo. Em Paris, 
por exemplo, Sua Excelência, que é um ho
mem de profundo bom gosto, costuma ficar 

.no Hotel Ritz - e na suíte presidencial. O 
Hotel Ritz, sabe V. EX' tão bem quanto eu, 
é um hotel onde ficam os milionários ameri
canos. A família Kennedy, por exemplo, cos
tuma hospedar-se no Hotel Ritz, assim como 
a nobreza européia - condes, príncipes, ar- .. 

quiduques, etc. Pois bem, se CÕbrarinos do 
Palácio do Planalto a agenda do Presidente 
da República, podemos verificar que, nesses 
próximos 30 oU 40 dias, Sua Excelência não 
passará uma semana sequer- ora, estou exa
gerando, por que vou cobrar uma 'Semana? ... 
-não passará três dias sequer no seu gabine
te. Tanto isso é verdade que o Presidente 
ou seus assessores estão tendo o cuidado de 
não publicar a agenda presidencial. Nin
guém, neste País, conhece qual é a agenda 
do Presidente. Todos os dias Sua Excelência 
está fazendo uma viagem. Ora faz uma via
gem numa fragata pelos rios do Amazonas, 
ora vai a Uberaba, ora vai a Araxá, ora vai 
tira( Jlxp.nas praias de Maceió. E todas essas 
viãgens vão coiricidir com as viagens ao exte
rior. Então, o Piesidente vai adorar. Daí eu 
não ter a menor surpresa quando o Presidente 
mandar uma meJJsage)ll ao Congresso Nacio
nal, implantando o parlamentarismo, porque 
Sua Excelência vai continuar fazendo - aí, 
sim, sem nenhuma responsabilidade com a 
administração do País, o que gostaria de fa
zer, que-éviajar pelo mundo, que é brincar 
de governar. O Presidente adora andar a ca
valo, adora andar de jet-ski, adora andar de 
moto~ ãdora fazer qualquer coisa, menos ad
ministrar este País. O Presidente do Fundo 
Monetário Internacional, com a responsabi
lidade que tem, deu uma entrevista e,m Paris 
dizendo que, se o Brasil fosse bem adminis
trado durante três anos, ninguém nem ouviria 
falar na dívida externa brasileira, tal a poten
cialidade do nosso País. Daí as minhas con
gratulações- com o compromisso formal que 
V. Ex• assume com este que, na minha opi
nião, é o sistema de governo ideal, ao mesmo 
tempo, gostaria de alertar V. Ex~ para que 
não fique surpreendido se o Presidente da 
República mandar uma mensagem para esta 
Casa implantando o parlamentarismo. Sua 
Excelência, gosta é de brincar de governar. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o 
aparte do ilustre Senador Divaldo Suruagy. 
Quero dizer a S. Ex• que eu C<Qncordo. Todos 
nós sabemos que o Presidet;~.te Collõr é parla
mentarista. Eu fUi governador junto com S. 
Ex' e participamos de várias reuniões com 
os governadores do então PMDB. S. Ex•, 
o então Governador Waldir Pires e eu, éra
nlõs os irês que eram parlamentarista. E du
rãhte toda a campanha, durante todo o desen~ 
rolar da campanha, as informações todas, as 
declaf3ÇOes todas do Presidente eram de que 
S_ua_Ex_cel_éncia er:i p:irlamentarista. 

E vi, aiD.da hoje, nos jOfnais do Rio Grande 
do Sul, manchete q~e diz: 

"Presidente C~llor libera apoio ao 
parlamentarismo.'' 

Inclusive, hoje, antes de subir à tribuna, 
falei com parlamentares identificados com o 
Presidente da República e eles me disseram 
que Sua Excelência continuei simpático à ado
ção do parlamentarismo. 

Não me surpreenderia o que V. Er.- está 
informando. Seria um gesto iiiteligente do 
Presidente se, em meio a nossas funções, fôs
semos surpreendidos com uma mensagem do 

Presidente da República propondo a adoção 
do parlamentarismo. 

Desculpe-me até pelo tom do meu discurso 
-estou defendendo uma bandeira -,-mas 
eu diria que S. Ex~ cometeria um ato muito 
importante e teria repercussão, porque seria 
um ato de um Presidente da República que 
teria visão de entender e de compreender 
que o regime parlamentarista é o que mais 
se identifica com este País e com esta socie
dade. 

Faço justiça ao Presidente Collor por_ nós, 
governadores de estados, naquelas épocas di
fíceis quandQ Sua Excelência defe~dia a im
plantação do parlamentarismo. E faço o reco
nhecimento agora, quando vejo, pelas notí
cias da imprensa, que Sua Excelência conti
nua parlamentarista. 

Nas teses que defendo, nas teses que defen
sores do parlamentarismo propõem está a 
perspectiva de repetir o palanque das Diretas 
Já, aquele mesmo palanque onde V. Ex~ -
e faço justiça a V. EX"-foi um dos primeiros 
Governadores a iniciar o movimento de iden
tificação com Tancredo Neves, antes de nós 
outros. Digo hoje, agorà; que se pensa em 
refazer o palanque das Diretas Já. Lá o Dr. 
Ulysses, lá o próprio Presidente Collor, se 
Sua Excelência aceitar, lá os Governadores 
que aceitarem, lá o Covas, o Lula, que_ hoje 
é parlamentarista, e uma série de pessoas, 
as mais importantes e a mais ilustres, que 
estão fazendo uma reflexão em ternos de par
lamentarismo. Imaginamos até da possibili
dade de amanhã ou depois, no decorrer dessa 
caminhada, ternos gente que está se identifi
cando e buscando uma análise profunda em 
tomo dessa questão. Quem sabe o ex-Pre~ 
sidente Sarney, nosso companheiro, Senador 
da República, não esteja amanhã identificado 
com eSsa causat 

O Sr. Marco Maciel - Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON-- Concedo ó apar
te a V. Ex~ 

O Sr. Marco Maciel - Senador Pedro Si
mon, interrompo o discurso de V. Ex• para 
fazer, de forma muito breve, duas observa
ções. Em primeiro lUgar, sabe V. Er- que 
sou presidencialista e, de alguma forma me 
inscrevi-dentre aqueles que, durante a Consti
tuinte, Votaram a favor da manutenção do 
presidencialismo; aliás, mais do que isso, des
se novo presidencialismo que está escrito na 
nova Constituição. Respeito a opinião de V. 
Ex• e de outros parlamentaristas, mas ainda 
acho que é o sistema de governo mais adequa
do ao nosso País. Sobretudo esse que foi esta
belecido pela nova Constituição, ou seja, ca
racterizado por aquilo que eu chamaria de 
um sistema de equipotência de poderes: o 
Presidente da República habilitado a gover
nar, o Congresso, não só íncumbido de legis
lar mas também de fiscalizar a administração 
pública, e o Judiciário com um papel político 
relevante, inclusive capaz de agir indepen
dentemente com provocação das partes, co
mo temos visto agora com assiduidade, até 
pelo noticiário da imprensa. Agora. quero, 
ao fazer esta minha profissão de fé presíden-
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cialista, dizer mais uma vez que esse debate 
é útil, porque, de alguma forma serve para 
que possamos dar roteiro ã revisão constitu
cional que se aproxima e que está marcada 
para 1993. Em segundo lugar- esta é a se
gunda e última observação -~• gostaria de 
dizer que V. Ex• foi interrompido por um 
aparte do Senador Divaldo Suruagy. Em que 
pese ligar a S. Ex~ o Senador Divaldo Suruagy 
estritos laços de amizade, não posso deixar 
de fazer reparos à sua intervenção, Sr. Ex• 
aludiu ao fato de que o Presidente Collor 
tem viajado com freqüência. Acho que hoje, 
no mundo em que vivemos, no mundo que 
se converteu, como disse Me Luhan, numa 
aldeia global, no mundo caracterizado pelos 
dinamismos das relações de outros estados, 
o chefe do Estado tem que estar permanen
temente a se deslocar. É importante dissociar 
viagem de lazer. Se assim_ _fora, toda viagem, 
que fizéssemos seria assim intitulada. Acho 
que uma coisa é viagem, e outra é lazer. Não 
me consta que Sua Excelência tenha feito 
viagens para fins de lazer. Pelo contrário, 
suas viagens, quer dentro do País- nós vive
mos num País continental- quer para o exte
rior, saem com uma pautá mUito delimitada, 
precisa, e sempre tratando dos interesses do 
País, no exterior. Gostaria até de aludir ao 
fato de que V. Ex• fez registro na semana 
passada, nesta Casa, da própria assinatura-_ 
do Mercosul. V. Ex• inclusive elogiou a inicia
tiva de celebração do Acordo entre Brasil, 
Uruguai, Paraguai e Argentiana. Veja V. 
Ex•, que o fato de o Presidente da República 
viajar, não deve ser tomado, absolutamente, 
como algo errado ou equivocado. Pelo con
trário, impõe-se como conseqüência do exer
quer as viagens internas quer as viagens ex

temas. Aliás, tanto isso é verdade que a nova 
Constituição inclusive, assinou ao Presidente 
um prazo mais longo, para que Sua __ EX4e
lência possa sair do País, independentemente 
de licença .do Congresso Nacional. Isso foi 
um reconhecimento que os novos tempos exi
gem, um Presidente mais presente nos dife
rentes cantos do mundo, _de sorte que possa 
promover as tratativas, e os entendimentos 
que se tornem necessários. Mesmo porque 
meu caro Senador Pedro Simon, ao tempo 
que cumprimento V. Ex• pelo dis-curso que 
faz nesta Casa, suscitando o de_bate que vai 
certamente presidir o plebiscito que vamos 
realizar no dia 7 de setembro, eu gostaria, 
de fazer essas observações, que me parecem 
procedentes, propósito do aparte do Senador 
Divaldo Suruagy. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o 
aparte de V. Ex•. que tem honrado os meus 
pronunciamentos. V. Ex• é um dos presiden
cialistas de hoje que assume, que deb;;~.te e 
que defende, e merece respeito, embora te~ 
nhamos as nossas divergências. 

Mas, dizia eu, acreditava na expectativa 
de ve_r o Presidente Collor fiel às idéias que 
Sua Excelência defendeu e_defende, mostran
do que tem condições de_ reconhecer essa vi
são de futuro, de amanhã, participando co
nosco nesta grande frente de implantação do 
parlamentarismo. 

Falei, ontem, com um bravo amigo, o ex:
Presidente José Sarm:y. S. Ex" está a analisar, 
justiça seja feita,_ o projeto que se discutia 
aqui, na Constituinte_-:- temos.que discutf-lo 
com muita clareza-= sobre: o que é Parlamen
tarisnio -e o que ..,é GOverno de Assembléia. 
Governo de Assembléia é um governo que 
mere-ce respeito, mas não é parlamentarismo 
é um governo em que a titularidade do Poder 
está na Assembléia. O Congresso pode dis
solver o Gabinete, o Presidente não pode 
dissolver a Assembléia. Um governo parla
mentarista, onde o voto não é distrital, ou 
pelo menos distrital misto, é algo que traz 
dúvidas, as quais eu colocava em jogo ao · 
Presidente Sarney, desde aquela época, 
quando falava com Sua Excelência, ~ Presi
dente da República. Ao se falar em parla
inentarisrtió; temos que discutir uma propos
ta que seja real e concreta na sua plenitude. 
Não podemos ter parlamentarismo sem voto 
distrital. e não podemos ter parlamentarismo 
sem perpectiva- de que se possa dissolver o 
Congresso- por parte das divergéncias. O 
eqUilíbrio do parlamentarismo está visto em 
que ninguém tem a voz definitiva. O gabinete 
tem que se controlar porque poderá a qual
quer momento ser derrubado por um voto 
de <:lesconfiança da Assembléia. A Assem
bléia tem que medir a sua maneira de ser, 
6 'seU comportamento, porque a qualquer 
momento o con_gresso- derruba o_Gabinete, 
mas o Presidente da República dissolve a As
sembléia. É nesse e quihbrio que, está ares
ponsabilidade da condução da vida pública 
de um País. E aí eu concordo com o .Presi
dente Sarney. Na verdade, ao_ se pensar na 
implantação do parlamentarismo, temos que 
ter a visão, primeiro, de qUe_ a Assembléia, 
o Congresso Nacional terá que poder ser dis
solvido- queremos um parlamentarismo ar
cando ct;>m a sua responsabilidade -e o voto 
terá que ser distrital misto, no sentido de 
que tenhamos uma repres_entatividade do 
conjunto da sociedade •. 

O -Sr. Nelson Carneiro - Per:rrÍite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Honra-me o 
aparte do nosso decano. prezado professor 
Nelson Carneiro. Peço desculpas por abordar 
esse assunto na presença de V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro- Agradeço, nobre 
Senador-. O-que- tem dificultado no debate 
da emenda parlamentarista a possibilidade 
da dissolução da Câmara, principalmente, ou 
do Congresso, é a caracterfstica das eleições 
brasileiras. Nos países parlamentaristas, as 
eleições o.correm necessariamente 2 ou 3 me· 
!'.CS depois, sem essa parafermília que carac· 
te.riza urna eleição no sistema presidencial no 
Brasil. Uril deputado reage porque os 4 anos 
qU-e o Diaildato popular lhe _confere são resul
tado de uma grande luta pela conquista do 
voto. A eleição é um fato excepcional na vida 
do brasileiro, que não está acostumado a vo
tactodos os anos. Por isso reage. Precisamos 
facilitar a eleição_ de modo a que deixe de 
ser um fe:rta~do,_ que seja uma eleição como 

ocorre em toçlo o mupdo: a qualquer dia da 
semana e sem essas difiCuldade_s todas que 
caracterizam uma eleição no sistema presi
dencialista:-Acredito que com a: implantação 
do parlamentarismo isso se corrigirá e-o pró
prio Parlamento terá possibilidades de, dis· 
solvido, restabelecer-se 2 ou 3 meses depois. 
No sistema presidencialista, isso importa nu
ma demora de 40 a 60 dias de televisão. Todo 
esse programa, todo esse ritual torna impos
sível, realmente, um parlamentarismo como 
nós desejamos e que seja não assembleísmo 
como V. Ex• cita, mas o sistema parlamentar 
ainda, se já nO modelo tradicional inglês, seja 
no modelo francês. De modo que esse é o 
aspecto. É preciso que se dispa a eleição dos 
deputados de todas essas dificuldades que ca
racterizam o mandato. Há deputado que no 
fim dos quatro anos ainda está pagando as 
dívidas da campanha. Isso terá que ser remo· 
vida com o parlamentarismo. V. Ex• faz mui· 
to bem em continuar lutando, lutando, cla
mando sem cessar cm favor do parlamen
tarismo. 

O SR. P.EDRO S.MON- Agradeço a gen
tileza do aparte do Senador Nelson Carneiro, 
concordando inteiramente com a manifesta
ção de S. Ex~ 

Creio que há de se fazer o esclarecimento, 
inclusive intâno aos parlamentares, para que 
entendam que, a rigor, a implantaç8.o do par
lamentarismo com o voto distrital irá facilitar 
imensamente a ação, o trabalho e a busca 
dos votos dos deputados que não terão de 
fazer uma campanha maluca e suicida, por
que muitaS vezes ele faz uma campanha, tra
balha durante 4 anos e aparece, lá no seu 
reduto eleitoral, alguém que vem de pára
quedas e leva todos os seus votos. Com o 
voto distrital ele ~erá o candidato do distrito 
e o seu prestígio será buscado ali_, naquele 
distrito, de acordo com as suas preferências 
e com a situação. Será uma eleição muito 
mais barata, muito mais singela, muito mais 
simples. E tem mais, senador, cai o gabinete, 
muito bem!. dissolve-se a Assembléia. Dis
solvida a Assembléia, daí a 20 dias há uma 
nova eleição, onde o candidato natural é o 
deputado. Não haverá ninguém que, da noite 
para o dia, irá aparecer no seu núcleo e buscar 
os seus votos, desde que o povo tenha con
fiança nele. Dissolvido o Parlamento, será 
convocada uma eleição para escolher os no
vos deputados. Essa eleição será feita em ci
ma da causa que dissolveu o Parlamento. Vai 
haver o debate. 

Só para argumentar o que aconteceria no 
regime parlamentarista. O Presidente Collor 
se elegeu Presidente da República. Sua Exce
lência, antes, foi para o debate com o Lula 
e disse que o Lula iria mexer na poupança, 
iria fazer isso e aquilo. No final, foi Sua Exce~ 
lência qUe meXeu na poupariça. Se o gabiriete-
tivesse feito isso, viria o voto de desConfiança 
e derrubaria o gabinete que assumiu. Iria pa
ra a eleição. O deputado, na eleição, discu
tiria o quê? Pedimos um voto de desconfiança 
porque o Presidente da República disse que 
n_ª-o iria mexer na poupança e mexeu. Acho 
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que esse seria o debate. Quem que, em 20 
dias. chegaria no reduto de Caxias do Sul, 
lá na minha terra. e tiraria o voto daquele 
deputado? Isso tem que ser explicado ao Par
lamento. 

Creio que_tem razão o Senador José Sarney 
quando diz que o parlamentarismo para valer 
permite a dissolução da Assembléia c o voto 
é distrital misto. Com isso, provavelmente, 
tenhamos o Presidente José Sarncy no palan· 
que do parlamentarismo. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Iniciou V. Ex"' 
o seu pronunciamento citando entrevista do 
Deputado Federal Hélio Bicudo, quando este 
mencionou que o parlamentarismo agora se
ria um golpe. Eu gostaria de, sem ter dialo
gado com ... 

O SR. PEDRO SIMON - Só um esclare
cimento. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Pois não. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu quis fazer 
um esclarecimento, porque essa é uma maté
ria que vem sendo colocada na imprensa de 
uma forma muito conturbada. É bom escla
recer o que estamos debatendo. Eu não estou 
querendo puxar debate nem discussão nem 
crítica à matéria do Deputado Hélio Bicudo_, 
até porque não sei o, que S. Ex• _declarou. 
Sei que a manchete, .d.a maneira como foi 
colocada. leva a crer que alguns estão tentan
do, a exemplo do que aconteceu em 61, dar 
o golpe ~o parlamentarismo, para dar um 
golpe no Presidente Col\or. 

Digo que é bom aproveitar essa matéria 
para esclarecer em definitivo que aqueles que 
defendem o parlamentarismo defendem o 
parlamentarismo para o próximo Presidente. 
Não tem nada a ver com o mandato do presi
dente Collor. 

O Sr. EduardO Suplicy - Como há voz~s 
que têm colocado a vontade de:: se antecip;.w 
o próprio plebiscito c a própria introdução 
do regime parlamentarista, é importante es
clarecer que tenho opíniiío si!ffielhantc à do 
Deputado Fedem\ H~lio Bicudo, se a von
tade daqueles que queiram o parlamentaris
mo for a de introduzi-lo de pronto cm meio 
ao mandato presidencial do Pre!>idente Fef
nando Collor. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu tãnibt!m sou 
contra. 

O Sr. Eduardo SupliCJ' - Em que pe<;e 
o meu partido ser crítico do presidente Fer
nando Collor. sou tão concra quebrar os seus 
cinco anos de mandato como presidente, num 
regime presidencialista, como o seria se o 
presidente fosse Luiz Inácio Lula da Silva. 
Avaliaria que, cm rileio a isso, lião respeitar 
aquilo que a própria Constituinte colocou, 
o plebiscito em 1993 sobre a forma de regime, 
seria inadequado. E Por que razão i<;so? Em 
1988, Senador Pedro Simon, eu nã~~ra depuM 

tado __ c_onstituinte federal, mas tive oportu
nidade, no Diretório Nacional do partido, 
de votar pelo presidencialismo~ porque en
tendia ser muito importante, visto que, de
pois de 30 anos praticamente não termos tido 
um Presidente eleito diretamente e de no úlci
mo·plebiscito realizado mais de 90o/c da popu· 
lação brasileira ter preferido o presidencia
lismo que, então, tivéssemos a oportunidade 
de _experimentar o regime presidencialista 
com um presidente eleito diretamente pelo 
povo. Infelizmente, corre a experiência de 
um ano e poucos meses, até agora o Presi
deriti! ·rernando Collor de Mello não tem re
forçado a idéia do presidencialisnio. V. Ex• 
citou alguns episódios em-qué SUa Excelência 
próprio faltou à confiança no que respeita 
aos seus- pi"óprios córilprOfnissOs de Campa
nha, como o episódio da questão da poupança 
e multas outros. A própria política econô· 
mica tem sido conduziaa de inaneira bastante 
diferente daquilo que era o seu compromisso 
enquanto em campanha eleitoral. Mas apesar 
disso - acredito -deve ser mantido o regi
me presidencialista durante o se_u mandato. 
A própria avaliação de V. Ex" menciona que 
para um regime parlamentarista deveríamos 
ter pelo menos o voto distrital misto, com 
o qual estou de acordo. Indica também que 
um novo período legislacivo, resultado da 
eleição com o voto distrital misto, só teremos 
erh 1994, quando, então, sim -_acredito-, 
nós devemos caminhar na direção do parla
mentarismo. Eu, como muitos companhei
ros, inclusive o próprio Presidente Nacional 
do Partido dos Trabalhadores, reavaliei a mi
nha posição presidencialista em favor do par. 
lamentarismo, acreditando que dt:va ser mais 
próximo da experiência que hoje observamos 
na -França-ou em Portugal, onde o presidente, 
eleito diretã:ri:tf:nte pelo pov-O, -tem Uma força 
muito significativa, uma força inclusive resul
tante do peso de quem foi eleito diretamente 
pelo povo, portanto, com uma interação mui
to próxima entre o presidente e aquele que 
foi o primeiro-ministro indicado pelo presi
dente e aceito pelo Parlamento. Muito obri
gado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o 
aparte do Senador ~duardo Supicy. S. Ex• 
expós com- muíta correção, e identifico-me 
to_talmente com as suas exposições. Jamai<; 
passou por nós a idéia de mexer no mandato 
do Presidente Collor. Sua Excelência tem um 
mandato de 35 milhões de votos, foi eleito 
por um período de cinco_an_os. Mexer no seu 
mandato é realmente algo que não tem lógica 
nem é racional. 

Outra questãO ainda mais grave: querer 
mexer nO mandato do Presidente Collor é 
dar o golpe. como diz o nobre Deputado Hé
lio Bicudo. Isso quiseram fazer, quando im
plantaram o parlamentarismo com o mandato 
do Presidente João Goulart. É um absurdo! 
Ou, então, vem outra argumentação: "O Go
verno vai mal, e vamos introduzir o parla
mentarismo para resolver isso aqui". Por aí 
não s.erve, Parlamentarismo, como Pomada 
Minâncora ou Pomada Maravilha. para equa
cionar a crise que a( eStá, isso- iiãó Serve. 

Temos de introduzjr o parlamentarismo co
mo um regime lógico e racional de governo 
que vai equacionar a que}ltão brasileira cm 
termos permanentes, de futuro, e não nos. 
termos episódicos que aí estão. 

Quero deixar bem clara a minha posição 
pessoal. Não levo em consideração o fato de 
o Presidente CoUor ir bem ou maL Ddéidi 
o parlamentarismo no governo anterior_eti-_ 
nha muita simpatia pelo Presidente Sarney. 
Não tinha nada a ver com o Presidente Sar
ney. Defendi o parlamentarismo quando era 
estudante, e não_tinha nada a_ ver com o Dr._ 
Getúlio Vargas ou com quem quer que fosse 
presidente da República. Não podemos, por
tanto, defender o parlamentarismo por causa 
deste ou daquele Presidente. Precisamos me
dir as palavras, para não dizerem que quere· 
mos um parlamentarismo contra o Presidente 
Collor. 'Para que não se acredite, como o De
putado Hélio Bicudo, que o fato de se querer 
parlamentarismo agora seja golpe contra o 
presidente. Se não nos posicionarmos clara
mente. se este Congresso não definir com 
clareza o que quer. daqui a alguns meses falar 
em parlamentarismo será falar contra o can
·didato do PMDB, do PT. do-"PDS, do PFL. 
As candidaturas vêm. c não se pode mais 
falar em parlamentarismo, porque elas já es· 
tarão nas ruas. Por isso, estamos antecipando 
o debate, Precisamos decidir se queremos ou 
não o parlamentarismo e Se o queremos para 
o próximo governo, seja quem for o _candi
dato, venha de onde vier. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. 
Ex'! um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com prazer-ouço 
o aparte de V. Ex• 

O Sr. Nelson carneiro- Gostaria de escla
recer que a emenda parlamentarista, apro
vada na ComisSão de Sistematização e rejei
tada em plenáriO, prevía a implantação do 
regime no ft.ituio- governo, que ainda não ha
via sido eleito. Espero ocupar esta tribuna 
em um dia próximo, para pôr em exame o 
problema da emenda parlamentarista de 61 
e mostrar que ela não foi um golpe contra 
as instituições, mas uma tentativa -de assegu
rar- e a única tentativa viável- a presença 
do Vice-Presidente para substituir o Presi
dente resignatário: Mas este é um debate que 
apenas antecipo. Como responsável pela ini
ciativa, irei oCupai Oportunamente esta tribu
na, para responder aos que ainda se referem 
àquele episódio como um golpe, como se fos
se possível haver golpe em favor daquele que 
estava impedido de __ tomar posse. 

O SR. PEDRO SIMON - E impedido de 
vir ao Brasil! 

O Sr. Nelson Carneiro- Sim, e os aviões 
que chegavam a Brasl1ia eram levados para 
a área militar para ver se, neles, escondido 
ou fantasiado, chegava o Presidente João 
Goulart. De modo que, ao contrário do que 
os adversários espalham, em 61 não houve 
um go~pe contra as institUições nem cOntra 
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_ o Presidente João Goularr, foi uma solução 
com o apoio do Presidente João Goulart. 

O SR. PEDRO SIMON - E tem mais: 
se não tivessem derrubado aquele parlamen· 
tarismo, ainda que errado, não teria havido, 
talvez, a Revolução de 64. 

O Sr. Nelson Carneiro- Exatamcnte. A 
Revolução de _64 não derrubou o parlamen· 
tarismo; derrubou o presidencialismo. 

O SR. PEDRO SIMON - É verdade. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permi~ _ 
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo o apar
te ao nobre Senador, 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estou 
ouvindo a explanação de V. Ex\ e, graças 
a Deus, está tudo ficando muito bem aclarado 
sobre a tese parlamentarista que, neste mo
mento, ganha corpo no Brasil, inclusive com 
a defesa do Deputado Ulysses Guimarães, 
que tem dado entrevistas e concedido muitas 
informações sobre o seu ponto de vista; tem 
feito discursos, conferências, debates etc., e 
isso praticamente em nome de uma parte 
muito grande do seu partido, o PMDB. Estou 
observando, no entanto, um fato auspicioso 
que ocorre no discurso de V. Ex~ É que o 
PT formaliza, nesta reunião do Senado, a 
revisão do seu ponto de vista, que foi tão 
estranhado durante a Assembléia Nacional 
Constituirite. Quando estávamos na Assem
bléia Nacional Constituínte defendendo o 
parlamentarismo, a bancada do Partido dos 
Trabalhadores posicionou~se pelo presiden
cialismo. E aqui já havia eu conversado com 
o Senador Eduardo Suplicy, quando S. Ex• 
me dizia que era possível que o PT viesse 
a rever essa posição. Hoje, vejo que não ape
nas o PT revê a sua posiçãO, Com-ó- passa a 
adotar uma postura semelhante à nossa. Que
remos um parlamentarismo honesto, correto, 
que não seja um golpe, que não seja uma 
esperteza, mas parlamentarismo porque essa 
tese é a mais vantajosa. Quereinos iinplan
tá-lo no momento certo, que será exatamente 
depois de o Presidente Collor cumprir o seu 
mandato, porque Sua Excelência foi eleito 
para cumprir o mandato de cinco anos. Então 
é evidente, Senador, que V. Ex~ faz um dis· 
curso com muita honradez e com muita clare
za, que deixa tudo muito claro a respeito da 
tese parlamentarista. Vamos para esta luta 
não por uma ocasião polttica, -não por um 
aproveitamento de crise, mas como uma filo
sofia de conduta, como uma fifõS-ófia dentro 
do universo político, dentro de uma escolha 
que poderá conduzir o BraSil para uma maior 
maturidade político-administrativa. Louvo 
V. Ex• pelo pronunciamento e parabenizo o 
Senador Eduardo SuplicY pela comunicação 
que fez no corpo do discurso de V. Ex~ -

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o 
oportuno e inteligente aparte. É bom salien
tar o que disse V. Ex•, e o faço agora em 
relação ao aparte do Senador Suplicy, que 
fez questão de registrar o seu ponto de vista 

e o do Partido dos TrabalhadOres, que revi
sou sua posição. 

Ainda ontem falei com o companheiro Lu
la, Presiderite do Partido dos Trabalhadores. 
S. Ex~ fez questão de dizer que é parlamen
tarista e que está, dentro do seu partido, de
batendo a tese de que o PT deve se engajar 
nessa campanha, defendendo que o parla
mentarismo é uma das grandes bandeiras que 
o partido deve levar adiante. S. Ex• deixou 
clara e precisa a sua posição. 

Aliás, ao que sei, o Lula sempre foi parla
mentarista, a posição presidencialista foi do 
seu--partidO, e ele se curvou à vontade do 
partido. Mas, pessoalmente; S~-E, já era fa
vorável ao parlamentarismo à época da Cons
tituinte. Felizm~nte, agqra, conseg~iu que es
se sentimento fosse_ adotado pelo conjunto 
do seu partido. 

Ainda na semana passada falei com o bravo 
e _extraordinário Governador do meu estado, 
o prezado companheiro Alceu Colares. Di
zia-me S. Ex~ que anteriormente também se 
batera em favor do presidencialismo, mas que 
estava revisando essa posição e que via com 
simpatia o pãrla.mentarisino; reOOnheda que 
a hora e a circunstâ-nCia que estamos vivendo 
s:io _favoráveis ao parlamentarismo. Disse-o 
a mim-pessoalmente e à imprensa. . 

É extraordinária a administração que S. 
Ex~ está fazendo; competente, esforçada, me
recendo o nosso aplauso, inclusive nas dificul
dades que está enfrentando,__ mas que vem 
vencendo um a um os obstáculos. Dizia-me 
lá no Palácio Piratini, quando tive_ a satisfação 
de visitá-lo, o Governador Al~u CoUares, 
que estava revisando a sua. posição e achava 
que realmente era a hora de adotar_ o parla
mentarismo no nosso País. Dizia-me também 
o_ que eu havia lido também _na ·imPreTtsa·, 
que o próprio Dr. Leonel de Moura Brizola, 
o ilustre e extraordinário Governador do Rio 
de Janeiro - não digo e não sei nada a mais 
sobre este assunto- estaria disposto a anali
sar, a estudar, a aprofundar uma análise em 
to_rno d<J. disçussão d.o parlamentarismo. 

Tomei conhecimento, pela imprensa, de 
tinia anáJise do Dr. Brizola com relação aoS 
assuntos mais importantes, càmo o sOciilJ e 
as injustiças e as graVidades do setor econô~ 
mico que perturbam este País, que estão a 
exigir um pronunciamento, uma ação, um 
trabalho, um arregaçar de mangas talvez 
maior--e mais premente dõ -qUê ·apenas um 
debate em torno do movimento parlamen
tarista. 

E diz ainda S. Ex·. que não se pode apre~ 
sentar a adoção do parlamentarismo como 
um milagre, como uma fórmula através da 
qual vamos equacionar os problemas brasi· 
leiros. 

Quero dizer que em tese concordo plena
mente como Dr. Leonel Brizola. Não vou 
dizer que faço, mas o PMDB fez e o meu 
partido pagou caro, o PMDB pagou caro 
aquela história de apresentar a Constituição 
como remédio para todos os males e chegar 
a inserir nela Um salário mínimo, um bom 
salário mínimo para todo cidadão! Não há, 
dentro do _ _tex.to da Constituição, problema 

brasileiro_que não esteja equaCión.aêro. Ê ver
dade que muitos dos principais problemas 
brasileiros não estão bem equacionados na 
Constituição, porque tudo que é polêmico 
a Constituição diz que será resolvido na for
ma da lei, quer dizer, aquilo que já está defi
nitivamente equacionado na Constituição é 
menor do que aquilo que apenas levanta a 
questão, mas a solução defiriitiva vai para 
o texto da regulamentação. Mas se debateu 
tanto, e nós, do PMD B, apresentamos a nova 
Constituição como algo tão espetacular que 
um ano e meio depois o operário diz: ''O 
salário continua mal, nós continuamos a pas
sar fome, as injustiças continuam, não mudou 
nada!"' E nós recebemos a resposta nas umas 
daquilo que era para ser o espetacular na 
Constituição. 

Lá pelas tantas dizíamos: "Diretas-Já!" E 
se vendeu a imagem de que ao eleger o Presi
dente pelo voto direto estariam resolvidos 
os problemas brasileiros. E está aí o Dr. Fer
nando Collor eleito Presidente com 35 mi
lhões de votos e nã:Q resolveu problema brasi
leiro nenhum. 

Não vatnbS agot.a querer dizer que quere
mos ir às ruas fazer; uma campanha pelo parla
mentarismo e que com isso vamos resolver 
os problemas brasileiros! Temos que deixar 
claro que não é o parlamentarismo que vai 
resolver os problemas brasileiros. Problemas 
sociais e institucionab. alguns, dependem da 
nossa mentalidade. dependem de mudarmos 
a maneira de fazer política, de administrar, 
de dirigir, de Viver nessa sociedade. Isso não 
é o parlamentarismo que vai resolver. 

Não tenho nenhuma dúvida de que, ·após 
100 anos de presidencüilismo. de crise cons_
tante e permanente. o parlamentárishltf vá 
proporcionar a fórmula e o método através 
do qual a sociedade e o diálogo entre o Con
gresso e o Presidente poderão equacionares
ses problemas. 

Mas vejo com alegria, com as palavras de 
Alceu Colares e com algumas informações 
dos jornais, de que esse grande_ Líder que 
é o Dr. LeoneLBrizola está a analisar e ·a 
debater a perspectiva· do parlamentarismo.-

O Sr.l\'Iauricio Corrêa - Nobre SenadOr 
Pedro Simon, V. Ex• me- permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo pra
zer, nobre Líder do PDT. 

O Sr. Maurício Corrêa- Senador Pedro 
Simon, de certa forma V. Ex" já fez o desenho 
do que se passa hoje_ dentro do PDT._ Na 
verdade, sempre fui parlamentarista. Por 
época dos debates da COnstituinte a fil.Vor 
do presidencialismo por uma questão p,rogi"a:
mática do Partido. No entanto, hoje, hà Uma 
nlentalida.de que se adensa cada vez mais na 
direção do parlamentarismo. Quero dizer 
que faço parte dessa corrente dentro do PDT 
que propugna pela institucionalização do re
gime de gabinete no nosso Pals. Por duas 
i"azOe"S. nobre Se-nador PC:dro Simon: a -pri
meira delas, pelo fato histórico. Qual foi o 
período da Histôria brasileira em que esta 
Nação _teve mais tranqüilidade? Foi exata
mente no período do Segundo Reinado, 
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quando prevaleceu a sistemática do regime 
de gabinete, Por que houve tranqüili:dade? 
Não vivíamos num mar de rosas - houve 
a Guerra do Paraguai e outras grandes ten
sões _sociais - mas havia um contigente de 
natureza psico-sociológica que orientava a 
calmaria que poderia prosperar daf para fren
te, que era o revesamento das tendências po
líticas do Parlamento, portanto, do regime 
de gabinete. Isso ocorreu sempre, porque ora 
governava um Presidente do Conselho do 
Partido Conservador, ora um Presidente do 
Conselho do Partido Liberal. V. Ex~ sabe que 
o último Chefe do Cons.e:Lh_o foi o Visconde 
de Ouro Preto, produto exato dessa alter
nância a que me referia, como aconteceu a 
queda do Barão de Cotegipe, para que en
trasse João Alfredo, a fim de se adaptar os 
desejos do Reino, vale dizer, da Nação na
quele instante, para que houvesse o dia 13 
de Maio. Portanto, a poHtica que o governo 
adotava para as questões sociais, agudas na
quele momento, quando não servia, provo
cava uma mudança de Governo, o que tran
qüilizava o Parlamento e a Nação. A outra 
argumentação é de natureza eminentemente 
prática, a experiência que temos vivido. V. 
Er salienta com muita propriedade- não tive 
a felicidade de ouvir todo o seu discurso, mas 
pelas suas conclusões estou de pleno acordo 
-que houve sempre uma infelicitação histó
rica no que tange ao presidencialismo em nos
so País. E o regime parlamentarista oferece 
exatamente isso que todo mundo sabe o Go
verno através da maioria do Congresso Na
cional, ou seja, através da maioria da Câmara 
dos Deputados. Portanto, toda vez que há 
.necessidade, ou se dissolve a Câmara ou se 
cria um mecanismo de subs_tituição de Minis
tros. A verdade é que há sempre condições 
de se encontrar alguma solução capaz de mi
nimizar aquela tensão que momentaneamen
te se viye .em situações dessa natweza. for
tanto, quero dizer a V. Ex• que, desta vez, 
o meu compromisso é com a minha consciên
cia. Estou de pleno acordo de que o regime 
de gabinete , neste instante, seria impróprio, 
pelas razões que V. Ex~ salienta não temos 
condições de atropelar a legitimidade e ale
galidade do mandato de Presidente da Repú
blica enfim, temos que respeitar as coisas co
mo elas estão neste momento. Para o_govemo 
que vem, para o Presidente que for eleito 
futuramente, se encontrarmos uma solução 
para a implantação do regime parlamenta
rista, quero dízer a V. Ex• que· ficarei muito 
feliz, porque acho que é exatamente esse o 
regime que poderá nos dar tranqüilidade para 
vivermos daqui para frente. Conhecemos his
toricamente no Brasil a vivência desse siste
ma e sabemos que ele foi profícuo e salutar 
durante toda a sua existência. Querd registrar 
aqui a minha total solidariedade ao seu pro
nunciamento, à tese que V. Ex' defende, sa
lientando mais uma vez que o que estiver 
ao meu alcance eu farei para que tenhamos 
um regime parlamentar no Brasil. Como dis
se V. Ex•, não é uma panacéia que vai resol
ver os nossos problemas rOas pelo menos vai 
dartranqüilidade, vai dar pacificação ao Con-

gresso _e,_através dessa pacificação, podemo::;~ 
sem dúvidã alguma conduzir o nossO País pa
ra soluções melhores. Cumprimento V. Exa. 

O SR. PEDRO SIMON --Calcule, Sena· 
dor Maurício Corrêa, a iniportância do pro
nunciamento de V. Ex• Como Líder do PDT, 
como Líder da OAB, como um grande defen
sor da resistêncl."a -da democracia, como um 
homem_do PDT. V. Ex~, no seu aparte, faz 
uma afirmativa muito importante e traz uma 
solidariedade que representa um esforço 
enorme para soma de todas aquelas forças 
que trarão a vitóica do_ PDT. Meus cumpri
mentos e minhas felicitações à manifestação 
de V. Ex•, que aliás não deve ser por nada. 
Creio que algo deve _estar acontecendo. Tan
tas forças tão importantes, tão ilustres, estão 
ou confirmando a sua posição ou revisando 
a sua posiç-ão. 

Eu sou daqueles, meus nobres Companhei
ros, que vêem com muito respeito a posição 
de revisar. Quero dizer mais. Faço questão 
de quando revisar uma posição fazê-la de pú
blico, de chamar atenção. No Rio Grande 
de> Sy_!_._lá pelas tantas, eu anunciava que que
ria dizer que hoje eu mudaria meu pensa

-mento. 
As pessoas têm o direito de mudar, têm 

a obrigação de mudar. Na medida em que 
avançamos, na medida em que dialogamos, 
na medida em que nos aprofundamos em ter
mos dessas questões, as mais variadas que 
se- possa imaginar, triste daquele que afirma 
ter que ser inflexível nas suas idéias, não ter 
absolutamente que mudar o seu pensamento. 
Por amor a Deus! 

Quantas e quantas vezes temos condições 
de alterar, de modifíCar, de fazer com que 
aquilo que imaginávamos ser de uma manei
ra, reconhecer de_ público mudar de posição. 
Hoje a minha po~ição é outra. 

Vejo uma posição como·essa de V. E,.,, 
nobre Senador Maurício Corrêa, com a mais 
extraordinária admiração e respeito, porque 
só_ quem é_Líder só quem tem compreensãO, 
só quem conhece, só quem sabe qUe branCo 
é br~nco e preto_ é" preto, diz: "Hoje estou 
revisando, porque acho ql!e_este é o melhor 
caminho para o meu País". 

O Sr. Josaphat Marinho -Permite V. EX' 
um aparte? -

O SR. PEDRO SIMON - Ouço o aparte 
do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. JosaPhat Marinho- Nobre Senador 
Pedro SimOn, também sou de tendência par
lamentarista, embora não acredite que as for_
mas de governo por si sós constituam instru
mentos para gerar a fe~icidade coletiva. 

O SR. PEDRO SIMON - Estoti Pteiia
mente de acordo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Mas o que me 
cria uma profunda dúvida na instauração ime
diata ou próxima do regime parlamentar no 
Brasil é a inexistência de partidos organica
mente constituídos. Na realidade, nós deve
mos ser fraD.cos uns com os outros e com 
a opinião do País, não temos partidos, temos 

"ajuntamentos". Creio, por isso, com as ex~ 
ceções que há seinpic nessas situações, que 
os que lideram o estabelecimento do regime 
parlamentar deveriam começar, desde logo, 
uma campanha pela revisão do quadro parti
dário. Creio que estamos, a esta altura, com 
mais de 40 partidos. Ainda outro dia o Tribu~ 
na! Superior Eleitoral registrou um part'ido, 
se não estou em equívoco, com a designação 
Partido do Esporte Nacional. Não é sério o 
que está acontecendo. E o meu receio é. que 
de novo o regime parlamentar seja levado 
ao fracasso, como o foi em 1961, quando o 
Presidente João Goulart trabalhou como 
quis, apesar dos partidos, para tornar vito
riosa a fórmula de restauração do presiden
cialismo, com o plebiscito que se realizou em 
1963. 

O SR. PEDRO SIMON - Recebo, com 
muita satisfação e honra, o aparte do profes
sor, Senador Josaphat Marinho, parlamen
tarista, uma das figuras mais ilustres do n;mn
do jurídico brasileiro. 

Ora, professor e Senador Josaphat Mari
nho, este é um tema que faço questáo de 
debater com V. Ex!. Este assunto é tão funda
_mental que V. Ex~, uma pessoa tão ilustre, 
mereceria que marcássemos uma reunião ple
nária no Senado ou nos reunirmos em grupos 
para debater com profundidade esta questão. 

O argumento que V.- Ex' levanta é o que 
mais é apresentado com relação àqueles que 
dizem "sou parlamentarista, acho· que o par
lamentarismo é o regime, mas quando tiver
mos partidos fortes". 

Concordo com V. Ex•, que tem toda raz_ã_o_ 
quando diz que os partidos po1fticos que estão 
aí- meu Deus! -longe estão de ser fortes. 

Foi aqui, neste plenário; qiie o jovem De
putado pelo Rio Grande do Sul votava em 
V. Ex~ para Presidente do PMDB, defenden
do, jâ naqUela época, o que sonhávamos-que 
iria ser o MDB, não como o partido que exis
tiu para consolidar· a revolução em contra
posição à Arena, mas um partido com regras, 
com normas, estatuto e com ideologia defi
nida. 

Há quanto tempo estamos lutando no par
tido político? Volto a dizer a V. Ex'. Na Velha 
República não tínhamos partidos nacionais; 
tínhamos o PRP de São Paulo, o PRP do 
Rio Grande do Sul, partidos estaduais em 
que o governador mandava e, no lugar dos 
antigos partidos, coisa nenhuma. Durante to
da a Velha República tivemos a política dos 
governadores; não tivemos nada de partido 
político na Histórià" deste País. 

O Dr. Getúlio Yargas, caiu em 1945 e cria
ram-se os partidos nacionais pela primeira 
vez: PTB. PSD, UDN. Poderíamos, nobre 
Senador, iniciar parti4os consolidados com 
alguma ideologia. Na verdade, a realidade 
é que o PTB e o_ PSD eram partidos do Dr. 
Getúlio Vargas e a l)DN era um partido con
tra o Dr. Getúlio; nenhuma ideologia. A 
UDN tinha muita gente progressista, V. Ex• 
sabe, e está aqui o meu amigo Senador Nel
son Çarneiro. Havia ideologia na divisão dos· 
partidos ou era a figura do Dr .. Getúlio Var
gas? Contra Getúlio Vargas, UDN, partido 
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libertador; a fàvor de Getúlio, PTB, PSD. 
De lá pra cá - meu Deus! - lutei muito, 
durante muito tempo, a nível estadual e a 
nível federal, fui dirigente partidário. Quan
do se extinguiram o MDB e a Arena, fuí 
o único orador a falar, protestando contra 
a extinção dos partidos naquele momento. 
Extinguir agora vai abrir um leque de novos 
partidos. Temos de extinguir os partidos 
.MDB e Arena, na hora da convocação da 
Constituinte, porque ali, na convocação da 
Constituinte, extinguem-se os partidos; faça
se, inclusive, uma eleição nominal, individual 
e, depois de promulgada a nova Constituição, 
em cima da votação, de acordo com o que 
os deputados e senadores votarem na nova 
Constituição, vamos organizar os- partidos 
políticos. Lamentavelmente se extinguiu na
quele momento, e está aí o leque dos partidos 
como V. Ex', Senador Josaphat Marinho, dis
se muito bem. 

Estamos vendo os partidos políticos piores 
do que ·eram quando foram extintos o PTB, 
o PSD e a UDN. Porque quando esses parti
dos foram extintos, o PSD já' est3va tomando 
o contorno da elite rural daquele partido ru
ral. A UDN já estava tomando o contorno 
da burguesia das metrópoles e o PTB já esta
va tomando o contorno de um partido voltado 
para as bases populares. Estavam aparecendo 
partidos como o PDC, que estava faZendo 
uma política então aberta no mundo inteiro, 
a da democracia cristã. Extinguiram os parti
dos e aí estão; 

Quem imagina quantos anos vamos levar 
para te; esses partidos que estão aí, para ter 
os partidos a que se refere o Senhor Josaphat 
Marinho? Quantos anos? 

O exemplo está aí, o Presidente Fernando 
Collor de Mello se elegeu sem partido, dizen
do que não queria nada com partido, nada 
com a classe política e que queria governar 
com o povO e com os descamisa:dos. Estão 
aí os governadores, inclusive os do meu parti
do, dizendo que temos que ver-como vamos 
votar as matérias aqui, porque devemos aju
dar o Presidente da República no trânsito 
de suas questões neste Congresso Nacional. 

O partido político existe para organizar as 
eleições primárias e estas para escolher o Pre
sidente da República. O pártido político exis
te para organizar a primária qUe vai escolher 
o governador. E o povo elege o fili_ado do 
partido pela eleição direta. O cand1dato a 
governador. o candidato a Presidente da Re
pública não tem que se preocupar nem um 
pouco com o partido. Ele tem que ter estru· 
tura. Organiza-se, lança a sua candidatura 
e vai direto até o povo buscar a sua indicação 
para ser candidato. - · 

O Sr. José Ricba - V. Ex' me permite 
um aparte? 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex•.me per
mfte mais um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Primeiro darei o 
aparte ao Senador Josaphat Marinho e depois 
o darei a V. E~, Senador José Richa. 

O Sr. Josaphat Marinho - Dentro da tese 
que está-susféritando, que parlamentarismo 
iremos praticar?- Imagine V. Ex' se no dia 
seguinte à instit!Jição do parlamentarismo os 
pro_váveis- candidatos à Presidência da Repú
blica -segundo se diz são todos de tendência 
presidencialista - formarem seus grupos 
d~n._tro do CongressO parã provocar de novo 
a d.estruição do regiine paflamentarista, co
mo se fez no regíme de 1961 a 1963? De 
que_ valerá, então, instituirmcis--0 parlamen
ta'riSmo assim;-nessas c"oildições? Iremos ape
nas_concorrer para, sem a prática, desmora
li2;ar-se outra vez o regime parlamentarista. 
Is~o é o que eu temo, e não gostaria de con
corcer para tanto. 

b SR. PEDRO SIMON- Concordo plena
ménte com V. E~ Há o .exam~ daquilo que 
a- rm-agínação propõe, há o esforço que deve
mós fazer no .sentido de encontrar soluções 
n"a práitca. 

Se V. E~ me disser: "Mas o que vai aconte
cer, como começaremos a chegar lá? Ainda 
eStOu esperando sentar com V. Ex• para réce~ 
bef.as luzes de V.. Ex' NQ momentp em qt.ie 
V. E~ perder esse pessimismo um pouquinho 
e voltar ao parlamentarismo, nos der lições 

Como é que· vamos sàir desse impasse? e!fãonospróVocar,comoV.Ex•estáfazendo 
Quantos anos, quantos decênios vamos levar -acho boa essa provocação de V. Ex~. é 
para ter grandes partidos no Brasil? Agora, sábia -V. E~ trará as luzes do parlamen
o professor, Senador JoSiPhS.i·Marínho po- tã."tiSmo para-todo? nós. Mas, quando chegar 
derá dizer: "Não, Senador Pedro Simon, o o momento, eu imagino o seguinte: adotamos 
problema é que nós ainda não os temos por o parlamentarismo, elege-se o Presídente da 
essa ou aquela razão". Não sei em que País República. Ele já vai fazer a campanha sa
domundoosregimespartidáriossãoseguros, bendo que o regime é-parlamentarista. Os 
são firmes, em que país há grandes partidos deputados já farão a campanha sabendo que 
políticos num regime presidencialista. Onde? eles Vão set eleitos no regime parlamenta-
Primeiro Mundo? Segundõ Mundo? Terceiro rista. Que acontecerá! No segundo turno nós 
Mundo? Quarto Mundo? Onde o regime pre- já teremos ci embaSéiillento dÕ grUpo que vai 
sidencialista tem partidos consolidados? Nem se constituir na maioria do Governo. Não 
nos Estados Unidos', repito. -A única coisa acOntecerá como agora, onde o eleitor votou 
que não funciona nos Estados Unidos, com no Lula ou votou no Collor apenas por votar, 
solidez, são os partidos políticos. O Congres- sem nenhum compromisso, sem nada demais. 
so é forte, o Presidente da República é forte, Votei no Co11or, votei no Lula, e terminou. 
a co·rte Suprema é forte, a imprensa é forte, Aliás, nem o Presidente Collor pediu satisfa-
a Igreja é forte, a comunidade é forte, mas ções a quem votou ou deixou de votar, por-
os partidos políticos não tt!m nenhum signi- - qõé governou- com quem Quis. 1\!áo aconte
ji_çado. - cerá isso. O Presidente se elegeu no segundo 

urna, q-ue já abrirá o canal pãra isso, Eleito 
Presidente, as forças que o apoiarem no se
gundo turno ~e organizarão no grupo que or
ganizará o gabinete. Esse grupo que terá 
maioria aqui e maioria lá, organízar-se-á. E 
esse grupo, talvez, seja a base, lá adiante, 
de um novo partido político: Mas, na verda
de, esse grupo dará consolidação de funciona
mento. Hoje são 40 partidos. No dia que assu
mir o·novo presidente, e que aqui se der um 
voto de confiança ao gabinete, aquela maio
ria que dér vóto de confiança ao gabinete 
é a maioria que está compromissada com 
aquele governo, Mas vai estar compromis
sada permanentemente com aquele governo? 
Se for mal o gabinete, pode cair. E se for 
mal, porque há um regime de bi·responsa· 
bilidade, o gabinete pode cair, não fiC:aiâ à-
disposição do Presidente, não precisará ter 
que agradar ou não o Presidente, ele terá 
que agradar a sociedade. Não agradando a 
sociedade, ele pode cair aqui no Congresso. 
Mas não interessa ao deputado ou ao senador 
que faz parte daquele grupo apenas torcer 
para que vá mal, porque pode ir mal o gabi
nete e ele também ser dissolvido. O destino 
dos dois estão ligados, o destino daqüela 
maioria que fOi con-seguida para fazer aquele 
bloco de governo e a maioria -daquele gabien
te que foi-Conseguido. Os dciis estão ligados. 
O gabinete pode cair, tem que respeitar o 
Congresso. O Congresso pode ser dissolvido, 
tem que respeitar o gabinete e o gabinete 
tem que respeitar a sociedade. 

Acredito, nobre Senador; que-é muito· me
lhor do que esse regime anárquico em que 
vivemos, onde não se dá satisfação a nin
guém, onde o depUtado _muda,,o senador mu
da, o partido político muda, vota aqui, vota 
lá de acordo com essa vantagem, de acordo 
com as conveniências ocasionais de momen
to. 

Ouço O aparte dá-SenadOr José Richa. 

O Sr. José ,Richa- Eu gostaria, aprovei
t~ndo, o d~scur~o_ de, y. Ex~_~ para reforçar 
as suas teses, de comentar um pouco o aparte 
do Senador Josaphat Marinho, por quein, 
acredito, todos nós temos o maior reSpeito 
e admiração. 

O SR. PEDRO SIMON- E S. Ex• é parla
mentarista! 

O Sr. José Richa- Pois é! Queremos que 
S. E~ venha enriquecer o grupo parlamen
tarista, porque· o parlamentarismo, sem a 
cOntiibuição do Senador Josaphat Marinho, 
vai ser "capenga" como o de 1961. 

O SR. PEDRO SIMON - Aprendi com 
S. Ex• a ser parlamentarista. 

o·sr. José Richa- :gu goSfaria de estabe
lecer uma concordância e uma discordância 
com S. Ex~ A co.ricordáncia é coiri relação 
à imprescindibilidade de termos partidos po
líticos bem organizados, fortes, disciplinados, 
com conteúdo) programáticO, ideológico e 
também com igual importância, uma tecno
burocracia profissionalizada e estável. Esta 
é uma concordância. Sem isso toma~sC difícil 
a prática do parlamentarismo. A discordâcia 
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que quero estabelecer é quando S. Ex' com~ 
para o parlamentarismo de 1961. Aquilo não 
foi parlamentarismo, foi uma emenda desti
nada a resolver um impasse institUcional, 
uma coisa emergencial. Os ministros milita
res, como todos se recordam, vetavam a pos
se do vice-presídente com a renúncia do presi
dente. A emenda que tramitava nesta Casa 
era de autoria do eminente Senador Nelson 
Carneiro, aqui presente, e S. Ex~ teve que 
abrir mão, parlamentarista convicto que é, 
de alguns princípios fundamentais para a prá· 
tica do parlamentarismo. Por quê? Porque 
era preciso resolver uma crise político-institu
cional, Mesmo assim, se formos comparâr 
com um ano e meio de prática de um sistema 
que não era parlamentarista, de uma coisa 
remendada, para resolver um impasse institu
cional, se não fosse o compromisso moral 
que a Nação inteira tinha de restabelecer os 
poderes tais quanto existiam na hora que foi 
eleito o Vice-Presidente João Goulart, e se 
tivéssemos tido a compreensaâo do Presiden
te_Goulart, para prosseguir na prática parla
mentarista, ele iria se consolidar, iria ser mui· 
to bom. Por quê_? Eu até entendo ser aquele 
ministério oriundo mesmo daquele arremedo 
de parlamentarismo, o de melhor qualifica
ção que o Brasil teve nestes .últimos cem anos 
de República. Vamos ver. QU.ein era o pri
meiro-ministro? Tancredo Neves. Os minis
tros do gabinete, composto por Ulysses Gui
marães, Santhiago Dantas, Gabriel Passos, 
VirgíJio Távora, Franco Montoro. Era um 
gabinete de primeira qualidade, Por quê? 
Porque o requisito básico do sistema parla
mentar era exatamente o da coligação .. 

O SR. PEDRO SIMON - N ã0 era nem 
de amigos nem de pesspas desconhecidas. 

O Sr. José Richa- Exatamente. O parla
mentarismo só se coiifigura pOi- uma coliga· 
ção, só se constitui um governo através de 
uma coligação intel-partidária para con~tituir 
a maioria. E -é 3í 'qUe os partidos que com
põein uma colig<i.ção!. qu:e consi:itúirão o_ go
verno, procurain ... 

O SR. PEDRO SIMON - Dão cobertura. 

OSr.JoséRicha- ... indicariiãO asfigura's 
mais simpáticas, não as figuras mais carismá
ticas ou mais demagógicas. Cada partido pro
cura, até mesmo para poder, já que o objetivo 
de um partido ou grupo político é de assutnir 
-<>poder e o assumindo permanecer nele, cada 
agrupamento que compe,e a coligação que 
formará o GovernO proCUra 'indicar os seus 
,quadros mais qualificados. 

O SR. PEDRO. SIMON - M.ais ~Ompe· 
tentes. 

O Sr. José Richa - No presidencialismo, 
como se constitui o Governo? A tínica cre· 
dencial é ser amigo do Presidente. No parla· 
mentarismo, não! Cada partido vai procurar 
indicar as pessoas mais-qualificadas, porque 
,senão o partido não fica no poder. Não é 
possível governar sem pessoas qualificadas. 
Essa é a diferença. A minha discordância era 
esta. Acho que não foi muito feliz O exemplo 
de 1961 para condenar o parlamentarismo, 

porque aiém de não ter sidÔ uma experiência 
de parlamentari_smq clás~ico, foi um remendo 
para rC?solver o impasse institucional. Mas as
sim mesmo, em 1961, com um ano e meio 
de prática, ele se revelou até muito melhor. 
Tanto é que coisas que vinham da Consti
tuição de 1946 ainda, e que não havia tido 
condições de ser regulamentadas, o foi ria 
época do Gabinete Parlamentarista. O sã.Iá
rio íam!lía, põr exemplo-, uma conquista dã 
Constituição de 1946 e que não havia sido 
regulamentada, o foi por este Gabinete. O 
sindicalismo rural foi também instituído e or· 
ganizado por -este Gabinete Parlamentarista. 
Então, no parlamentarismo a administração 
é descentralizada, e por isso o Governo Cen· 
trai cuida de planejar as atividades adminis· 
trativas e a sua execuçao fica Por conta dos . 
estados e municípios. Com relação à necessi
dade de partidos políticos fortes, nisto çon_
cordo em gênero, ntímero e grau com o Pro· 
fessor Josaphat Marinho. N~o há como prati
car o parlamentarismo sem partidos políticos 
fortes e sem uma tecnoburocracia muito bem 
organizada e estabilízada. Só que nunca va
mos ter, no sistema presi9encial, esses dois 
prée-i'eqU.iSitõs- para implantar o parlamen· 
tarismo. Aliás, s.empre foi Urilã Intuição ini· 
nha. Recentemente, quando estávamos dis
cutindo a Constituirite, houve um semin,ário, 
realizado aqui no Auditório Petrónio Portela, 
ao qual compareceram figuras -do maior des· 
ta(}ue da Ciéncii:i Políticá.. Um- dos que niais 
ine impresSionou-__;_ alíás, um dos maiOres 
cientistas _políticos contemporâneos - foi o 
ProfeiSõr- Juan Linz, um espanhol naturãli
zado norte-americano_. Ele diz que se enga
nam os que pensam que o parlamentarismo 
é uma decorrência de partidos fortes e tecno
burocracia.estável. Não é! É_ o contrário. Os 
partidos fortes e uma burocracia tecnicanlen
te bem organizada e estável, sem influênCiaS 
polítiCã.s- e conseqüência da implantação do 
parlamentarismo. E aí quero reforçar o que 
V. Ex~ já disse. Estão aí os exemplos dos 
pafses que praticam o parlamentarismo. Lá; 
os partidos são realmente fortes. A Itália não 
tinha, depois da guerra, nenhuma experiên
cia anterior parlamentarista; iristituiu-o logo 
de-pois do .final da guerra. Não tinha partidos 
políticos, e os partidos, e organizaram. Hoje, 
os partidos polftícos ihilianos são um mod~lo 
de organização para o mundo inteiro e su~gi
ram como conseqüência do parlamentarismo 
e não como causa. Eram esses os apartes que 
eu queria colocar. 

O SR. PRESIDENTE(Meira Filho) - Se
nador Pedro Simon, apesar do brilho de~ V. 
Er-_ e do assunto de tanta atualidade, o_seu 
tempo já foi ultrapassado em 22 minutos. 

O SR. PEDRO SIMON - Já concluirei, 
Sr. Piesidente. 

O Sr. Mansueto de Lavor - V. Ex' me 
perm.ue um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. EX' 
com muito prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena
dor, quero apenas parabenizar V. Ex• por 
suscitar e conduzir um debate de tão alto 
nível e de tanta importância e oportunidaçle. 

É preciso realmentê lembrar aqui que o qua
dro polítiCo-partidário no País é precário. Em 
se comparando com paises vizinhos, até do 
Cone Sul da América Latina, nós estamos 
ern posição inferiorizada. Países como Uru
guai, Argentina e até o próprio Paraguai, têm 
partidos centenários. E nós vivemos nesse 
"faz partido, desmancha partido". Por brin
cadeira faz-ze_ um partido que às vezes se 
desmancha por atos de força, por medidas 
antidemocráticas, etc. O quadro atual, que 
é um quadro de plena liberdade partidária, 
não é animador também. Parece lembrar a 
descrição que V. Ex~ fez. Lembra ainda mais 
aquela frase de Jânio Quadros: "Os partidoS 
políticos brasileiros são rótulos diferentes na 
mesma garrafa vazia". Precisamos mudares
sa instituição partidária. Realmente, o qua
dro político-partidário no País está deficien
te; todos nós reconhecemos a fraqueza, a de
bilidade dos partidos, até mesmo dos grandes 
partidos -grandes em quantidade, não em 
qualidade. Na realidade, colocar a viabilida
de do parlamentarismo nessa situação, nesse 
quadro precário dos partidos é realmente dar 
uma relação de causa e efeitO que nãO existe 
e que teve a explicação de V. Ex• e. a do 
Senador José Rlcha no aparte que deu. Que
remos que os partidos políticos brasileiros te
nham a sua feição, tenham a sua identidade, 
tenham a sua força no contexto da nossa de
mocracia, mas esse fortalecimento dos parti
dos é impossível, é inviável, é impensável 
nesse nosso sistema presidencialista. Aí, sim, 
é a grande conclusão a que se chega. -Se· o 
parlamentarismo vai dar certo, se não vai ... 
Precisamos tentar uma saída, e a Co"nstituição 
prevê o plebiscito- para 93, :É o povo que 
vai definir sobre uma nova forma de gOverno 
e sobre -o.m novo sistema de governo. Não 
devemos temer, porque realmente teremos, 
como conseqüência do parlamentarismo, 
uma consolidação e um fortalecimento dos 
partidos. Creio que só isso mereceria os 
aplausos que dou a V. Ex~ por, na tarde de 
hoje, conduzir o debate com tanto brilho en
tre esses Pares, exceto, é claro, este meu 
aparte. Parabéns a V. EX" 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado 
pelo carinho e pelo aparte de V. Ex~ 

1 O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouç_ó o-aparte 
do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. J.osaphat Marinho- Dou um rápido 
aparte, só para completar o quadro _da discus
são. Não basta q~e haja no parlamentarismo 
figuras altament_e.qualifiCadas, como aquelas 
a que se referiu a nobre Senador José Richa 
com relação ao Ministério que se constituía 
em 1%1. Eu era, então, nobre Senador, Pre
sidente do Conselho Nacional do Petróleo 
e quando eu viriha do Rio de Janeiro a Brasí
lía; com os processos,levava·Os no dia seguin
te, às vezes no mesmo dia, despachados defi
nitivamente pelo Presidente JâniO Quadros. 
Não me deram a exoneração logo pedida e 
continuei Presidente do Conselho Nacional 
do Petróleo. Não havia os partidos:· havia 
os grupos contituídos dentro do ministério 
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parlamentarista. A partír de então. não con
segui mais as soluções práticas e imediatas 
que obtinha com aquele Presidente. A luta 
dentro do Ministério gerava burocracia: ou
ça-se o Ministro da Viação, fale o Consul
tor-Geral da República, pede-se o parecer 
do Procurador-Geral. Assim, as soluções fo
ram deteriorando, o que, em grande parte, 
determinou a minha insístência em que me 
concedessem a exoneração do Conselho Na
cional do Petróleo. Esse é _o meu receio, no 
momento em que lhe decla_ro que só desejo 
que o parlamentarismo sejã ínstitufdo com 
êxito e que possamos ver no Parlamento bra
sileiro um primeiro-ministrO- e·ducado, acei
tando sugestões e contraditando o que lhe 
parecer desacertado com a elegância com que 
V. Ex~ neste momento ocupa esta tribuna. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Josa· 
phat Marinho, V. Ex~ discordar do parlamen
tarismo, tudo, bem; V. Ex* falar de presiden
cialismo, tudo bem; mas V. EX-.-ligar ã-Iigura 
de partido forte ao Sr. Jânio Quadros, por 
amor a Deus.! Por amor a Deus.! 

O Sr. Josaphat Marinho- Não, nobre Se
nador, não o liguei a partido forte. 

O SR. PEDRO SIMON- Quando V. EX" 
foi Presidente do Conselho Nacional do Pe
tróleo, se as. coisas funcíonavam era porque 
faziam pãrte do estilo dó Dr. Jãnio. 

O Sr. Josaphat Marinho- Não, nobre Se
nador, não me referi a partido forte. V. Ex• 
poderá concluir do meu aparte que a solução 
não está propriamente na natureza do regi
me ... 

O SR. PEDRO SIMON- ... nem do parti
do então ... 

O Sr. Josaphat Marinho- ... entendeu? 
Eu dei um exemplo de um Presidente ... 

O SR. PEDRO SIMON - ... que nem go
vernava ... 

O Sr. Josaphat Marinho- ... que decidia 
de pronto ... 

O SR. PEDRO SIMON - ... e que sete 
meses depois deu no q1;1e deu. 

O Sr. Josaphat Marinho- ... e sobrevindo 
a mudança para o suposto regime parlamen
tar, as soluções se complicaram e se burocra
tizaram. É o que cu não desejo que ocorra 
outra vez em prejuízo do regime parlamen
tarista. 

O SR. PEDRO SIMON --Eu não quero 
que ocorra, Senador Josaphat Marinho, aqui
lo que ocorreu com V. Ex•: V. Ex• vinh~ 
com os documentos, despachava e ficava feliz 
da vida. Como funciona! E sete meses depoi~ 
não existia mais nada. E não foi a primeira 
vez. Havia outros que vinham com os docu
mentos, com o Dr. GetúHo Vargas, de noite. 
de madrugada, chegavam ao Rio de Janeiro 
e deparavam-se com o Sr. Café Filho. E vinha 
eu, Ministro, pronto para despachar GOm o 
Dr. Tancredo Neves, e quando chequei en
contrei o Dr. José Sarney. Esse é o presiden· 
cialismo, esse é o regime presidenciaHsta. 

O Sr. Josaphat Marinho - Mas, meu no
bre Colega, veio o parlamentarisno sem parti
dos autênticos e a situação se agraVou. E issó 
que eu não quero que ocorra de novo. 

O SR. PEDRO SIMON - Estou plena· 
mente- de acordo com V. Ex' com relação 
ao fato qUe V. EX' alinha, plenamente de 
a:cordo. Agora, eu queria salientar no pro
nunciamento do Senador José Richa, que 
praticamente foi um pronunciamento dentro 
do meu pelo seu conteúdo e pelo ... -não, 
perdão, eu quero dizer pelo seu conteúdo 
e pela sua importância. Não o analiso na sua 
profundiade, porque o tempo não está a per
mitir. Mas não posso deixar de citar aqui -
já que citei Lula, citei Collares, citei uma 
série de pessoas -,·rapidamente, a figura 
de Covas. COVas também foi uma figura que, 
Líder noss_o aqui, poderia ter facilitado a im
plantação do parlamentarismo. Hoje é parla
mentarista. Está aí Covas liderando a implan· 
tação do parlamentarismo. 

Poderia falar do PC~ na figura_de Roberto 
Freire, um homem extraordinário, na figura 
do Partido Comunista, que surpreendeu a to
dos sendO contrário ao parlamentarismo e, 
hoje, está revisando a sua posição. Poderia 
falar na Folha de S. Paulo que parece conti
nuar presidencialista, porque a grande im
prensa toda foi presidencialista. Mas, na ver
dade, lá está a Folha dizendo que abre espaço 
ao debate do parlamentarismo. 

E falando em Folha, está aí a pesquisa que 
sUb-iueteu_ a todos nós_. A verdade ~ que nin
guém sabe nem o que é parlamentarismo, 
imaginamos que o povo não entende e, de 
repente, numa pesquisa publicada pela Folha 
de S. Paulo, _a DataFolha apresenta números 
que nos deixain realmente gratos com relação 
aos percentuais do parlamentarismo. Núme
rQ!U:_ealmcnte positivos e que mostram que 
nas grandes cidades vence o p_arlamentaris
mo. 

É verdade que logo depois aparece o Jornal 
do Brasil, com uma pesquisa do IBOPE, di
zendo que vence o presidencialismo. Mas isso 
não nos suspreeende, porque neste País prati
camente sempre se falou bem ou mal, mas 
presidencialismo, e nunca se falou em parla
mentarismo. E de repente vem a pesquisa 
e fala que o parlamentarismo é o mais simpá· 
tico. - -

Mas chamo a atenção, prezado Senador 
Josaphat Marinho, para a entrevista publi
cada na Folha de S. Paulo pelo novo Presi
dente_ do Supremo Tribunal Federal, Sidney 
Sanches, Veja a análise que faz quase que 
introspectiva com relação à hora que estamos 
vivendo: 

Sidney Sanches_:_ Eu sou republiéano 
e presidenciali~ta de convicção antiga. 
Mas devo reconhecer que a trajetória 
política do país talvez esteja a recomen
dar o parlamentarismo. As experiências 
presidenciais que deram certo fOiam de 
pouca duração e muitas vezes se descam
bou para um regilne autoritário, até para 
uma. ditadura, o_risc_o maior no presiden· 
cialismo, com um presidente muito for

-te. E reconheço _que na grande maioria 
dos países há uma tendência para o par
lamentarismo. Só não sei se esse regime 
tem muita possibilidade de êxito no Bra-

sil porque vejo os partidos políticos mui
to frágeis. Há atualmente, creio, mais 
de 40 partidos, e pouquíssimos -cinco 
ou seis - como real expressão, com 
substância no seu ideário. 

Folha -Mas, no plebiscito de 1993, 
qual deverá ser o seu voto, pelo parla
mentarismo ou pelo presidencialismo? 

Sanches- Como disse, sou presiden
cialista convicto. Acho que o povo gosta 
de ter um chefe. Todo povo gosta. E 
o presidencialismo dá essa possibilidade 
de comando, de administra com mais ra
pidez, enquanto o parlamentarismo tem 
o inconveniente das grandes assem
bléias, que dificultam às vezes a adminis
tração. Tudo depende da forma de parla
mentarismo que se deve adotar. Eu, sin
ceramente, não sei como votarei. Estou 
começando -a: reconhecer <}ue talvez, pa
ra o Brasil, o parlamentarismo deva ser 
uma nova experiência, embora as que 
já aconteceram não tenham sido boas. 
Principalmente a que ocorreu em 1961. 
tanto que durou poucos meses. 

É o Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral que diz que é presidencialista, que é con
victo, que é identificado com o presidencia
lismo, mas que reconhece, que acha, que está 
sentindo que chegou a vez do par\amenta· 
rismo no Brasil. 

É o Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral que faz uma análise íntrospectiva, onde 
percebemos que ele está sentindo que isso 
faz com que tantas pessoas ensejam alterar 
as· suas posições. 

O Sr. José Ri eh a - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo o apar
te a V. Ex', se o Presidente assim o permitir. 

O Sr. José Richa - Agora vai ser aparte 
mesmo e não pronunciamento paralelo. Eu 
gostaria apenas de reforçar o que V. Ex· aca
bou de dizer sobre a desinformação. E daf 
a surpresa por essa pesquisa, Aliás, hoje, ou
vindo de manhã na Rede Bandeirantes o co
mentarista -político, às 8 horas da manhã, fi
quei escandaHzado porque ele, ao elogiar a 
pesquisa do lbope publicada no Jornal do 
Brasil, ao criticar a pesquisa que dava maioria 
para o parlamentarismo, publicada pela Fo
lha de S. Paulo, feita pela Datafolha, dizia 
que a pergunta deu maioria ao parlamenta
rismo porque foi mal formulada. E leu a per· 
gunta feita, uma das perguntas que chegou 
à conclusão que 51% do povo brasileiro que
rem fazer a experiência parlamentarista. Ele 
disse: "A pergunta deveria ser diferente, de
veria ser feita da segúinte maneira: O Senhor 
concorda com o parlamentarismo, que é um 
regime em que o Presidente da República 
é obrigado a repartir os seus poderes com 
deputados e senadores? E disse~ Então, seria 
zero -a pesqUisa para-o parlameiltarísmo, pOr
que os deputados e senadores não fazem na
da, não trabalham ... " Vejam a desinforma
ção e a t?_~l~~de dos argumentos daqueles 
que insistem e teiffiam. E a manipulação. Até 
respeitaria se ele fosse convictamente presi· 
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dencialista, mas'e!e est~ a serviço de algúem. 
De quem? Da elite brasileira. Toda da, a 
imprensa, o empresariado, toda a elite brasi
leira· é contra, porque se ilude até que no 
sistema presidencial, com uma pessoa forte 
com poderes absolutos. basta tele:fonar ~ re
solve-se o problema. Rcsolve--~e de fato. O 
presidencialismo é realmente muito mais ágil 
para resolver as questões, mas res.olve com 
poderes absoLutos as questões que não inte
ressam ã. maioria do povo brasileiro, mas ape· 
nas a pequenos grupos. No parlamentarismo, 
as decisões são mais demoradas porque mais 
democráticas. Mas as soluções e_as execuções 
são_m_uito mais rápidas. E veja a desinfor
mação: quando o parlamentarismo é um sis
tema em que o presidente reparte poderes 
com o Congresso? Nada! O Congresso ape· 
nas - diferente: do presidencialismo, onde 
o Congresso não opina e nem julga os minis
tros- aprova um gabinete. Se esse gabinete 
fizer bobagem. serâ derrubado. Mas tamb~m 
o Congresso tem a sua contrapartida da sua 
resi)onsabilidade: se ele não _trabalhar direi· 
to, será dissolvido. Porém. constituído um 
gabinete, o E~ecutivo é_ uma c.oisa e Q Legis
lativo é outra. Não há repartição de podt.:-rt:>!'. 
nem essa bagunça que muita gente pensa. 
que no parlamentarismo quem mandã. são os 
parlamemarcs. Absolutamente. Quem man
da sempre é o governo. Só que o governo, 
se não mandar direito, cai, é derrubado, e 
a Câmara, se não trabalhar direito, é dissol
vida. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me um apar
te, nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo _o apar
te ao nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Senador Pedro SimOn, 
acho que· V. Ex• levanta, pela terceira sessãO 
consecutiva, tema da maior importância. E 
esta Casa. o Senado Federal, é a casa d9 
debate. Aqui há a possibilidade de debater 
assuntos- sabemos pelo número, pelo am
biente. Quem disse isso foi o Senador Afonso 
Arinos, num dia em que discutíamos algumas 
formas de governo aqui neste plenário, Vim 
correndo do meu gabinete, quando ouvi o 
nobre Senador Josaphat Marinho, que é con~ 
fessadamente um parlamentarista convicto, 
um homem inteligente, lúcido, um dos ho~ 
mens mais brilhantes deste País. Não podia 
ser outra a posição dele. · 

O SR. PEDRO SIMON- V.- Ex• não esta~ 
va aqui no início. Por isso, não se assuste. 
São provocações. S. Ex~ está cobiando de 
nós para saber se sabemos a lição. Não avan
ce! 

O Sr. Ronan Tito - Ouvi-o bem, no alto
falante do meu gabinete, quando falou sobre 
a questão dos partidos: "tenho medo de ficar
mos com a galinha e o ovo. Quem é que 
veio primeiro? A galinha ou o ov_o? Não te
mos partidos porque não temos um regime 
que permita que os partidos se desenvolvam. 
Há cem anos, neste País, que nós não conse
guimos fundar partidos. Será que nós somos 

ião incompetentes, a sociedade brasileira é 
tão incompetente, ou o regime presidencia
lista é ac{lu!le que, em verdade, castra os par~ 
tidos?" Eu sou pela segunda opção. Por outro 
.lado, há essas :ioluções_rápidas. Eu vi uma 
solução_ rápida outro dia, quando o Presiden
te disse que acabaria com a inflação com um 
tiro só. Nunca vi ninguém com tantos pode
res;, Seria _\lma ~-91ução bem rápida, resolvida 
em_90 dias. COmo é ruim de pontaria! Temos 
o exemplo da Itália, um exemplo prático. O 
povo italiano, pela sua índole, parece que 
impregnou muito a socíedade brasileira. A 
n,Qssa b~gunç~ é mui~o par~cida com a da 
Itália, sõ- que lá a bagunça é organizada; a 
nossa é desorganiZada. Em 43 anos de regime 
parlamentari"sta já houve quase 50 gabinetes, 
ou melhor, 50 gabinetes. Houve gabinete que 
não durou um ano. 

O SR. PEDRO SIMON.:..._ Houve gabinete 
que não durou nem uma semana. 

O Sr. Ronan Tito-:....__ A- Itália é a quarta 
potência mundial e cobra resultados. Vamos 
organizar a nossa bagunça. Vamos criar con
dição, Prof. Josaphat Marinho, nobre Sena
dor, pilri:Cqüe Os partidos tenham a possibi~ 
!idade de se desenvolver e se fortifiçar, crian
do o parlamentarismo. Outra coisa. Quem 
detTubou João Goulart não foi o parlamen
tarismo; íoi o presidencialismo. O parlamen
tarismo, que foi criado numa emergência, 
cuni.prlu toda a sua finalidade. Se nós tivésse
mos mantido o parlamentarismo, a história 
teria sido outra. De maneira_ que, parabéns 
a V. Ex~ e a todo o Plenário por debater 
este assunto. Esta é a Casa dos grandes te
mas. Não vamps amesquinhá-la discutindo 
questiúnculas, ou trazendo aqui coisas que 
podem ser resolvidas nas_comissões. Este é 
O prenárío- para ·se -debater grandes temas. 
Parabéns a V. Ex~ 

O SR. PEDRO SIMON..:.._ Muito obrigado. 

O S~ PRESIDENTE (Me ira Filho) - Se
nador Pedro Simon, apesar do interesse do 
debate qUé é de observaç~o geral, peço a 
V. Ex• que termine o seu discurso, pois seu 
tempo já ultrapassou em 40 minutos. 

O SR. PEDRO SIMON --Estou encer
rando, Sr. Presidente. Deixarei para outra 
oportunidade analisar os artigos das Dispo
sições_Transitórias com relação à convocação 
do plebiscito e à reforma da Constituição. 
Abordarei em uma outra reunião essa ques
tão levantada pelO Deputado Hélio Bicudo 
lá em Porto Alegre. 

Gostaria apenas de dizer a V. Ex~ e a esta 
Casa que, creio que este debate deverá se 
prolongar e essa questão será levada adiante 
nesse ambiente que é _elevado, respeitoso, 
onde _temos vozes discordantes como a do 
ilustre _e extraordinário Senador Marco Ma
ciel, onde temoS Vozes que _estão a nos provo
car c_omo a_çlo ilq_!!tre Senador Jos~ph_at Mari
nhO,_ª- cJ:tamar, a cobrar de nós que buscamos 
o esforço _da nossa illteligência ou da nossa 
capacidade de análise para responder os argu
mentos de S. EX'" Tenho certeza que até a 
hora do grande debate, Sr. Presidente, o Se~ 

nadar Josaphat Marinho estará nesta tribuna 
nos dando a orientação final sobre essa gran
de bandeira que é o parlamentarismo. 

Quero dizer a V. Ex\.Sr. Presidente, que 
nós estamos neste debate com profunda serie~ 
dade, estamos perfeitamente convictos -do 
que diz o Senador ~osaphat Marinho. Não 
pense, nobre Senador Josaphat Marinho, não 
pense, meu prezado amigo Dr. Brizola, que 
estamos aqui defendendo o parlamentarismo 
no sentido de que ele vá resolver os graves 
problemas deste País. Votem no parlamen
tarismo que ali adiante estará resolvido o pro
blema da inflação, votem no parlamentaris~ 
mo porétue ali adiante estará resolvido o prá
blema do salário._ Não é por esse caminho 
qu~ resolver_e_mos_QS_ problemas nacionais. 

E pela organização da sociedade brasileira, 
pelo equacionamento de uma sociedade e_stá
velonde possamos ter, no decorrer do tempo, 
organizações responsáveis, onde possamos 
Saber que vamos votar nesse presidente, que 
estamos nesse bloco partidário, que estamos 
nes_se _regime. Creio, Sr. Presidente, que o 
regime parlamentarista está a nos oferecer 
eSsa oportunidade-. O presidencialismo teve 
cem anos de insucessos; cem anos d_e irres

. ponsabilidade;_cem anos d.e retrocesso. Creio 
que essa oporú.inidade ... 

O Sr. Ro~~ -Tito --Cem anos de levian
dade solitária. 

O SR. PEDRO SIMON~ É ver<!aóe. Dar
se ao parlamentarismo esta oportunidade, Sr. 
Presidente, é a grande chance que temos. 
Cometemos um equívoco, todos nós. Este 
Congresso era abs_olutamente parlamentaris
ta, levado pela força das pressões da grande 
imprensa e de outros. se tores, mas, terminou 
vencendo o presidencialismo. Teve_ lucidez 
o Congresso, mesmo votando o presidencia
lismo, em apresentar a emenda que estabe~ 
Ieee o plebiscito e a reforma à Constituição. 
Temos a responsabilidade de levar adiante, 
e é o que estamos fazendo aqui, abrindo o 
debate, abrindo a discussão, para escolher
mos a forma adequada porque pretendemos, 
Sr. Presidente, num próximo pronunciamen
to, saber o que queremos, quem é presiden
cialista, quem quer parlamentarismo na His
tória, mas não o quer levar adiante. Agora, 
quem defende o parlamentarismo deverá res
ponder: eu quero esse sistema de Governo 
agora ou no século que vem. Quero agora. 
Mas digo que isso ocorrerá no próximo Go
verno. Em termos de Presidente Collor, não 
passa pela cabeça de ninguém a adoção do 
parlamentarismo agora. Quem quer que seja 
o próximo Presidente Parlamentarista, quais 
são as medidas que teremos que adotar, são 
os assuntos que pretendo discutir na próxima 
vez com relação aos artigos da Lei das Dispo
sições Transitórias, no que tange à convo
cação do plebiscito e à reforma da Consti~ 
triição. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço 
muito a V. Ex~ pela deferência que dispensou 
ao meu discurso._ (Muito b_em! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. -

O SR. RUY BACELAR (PMDB ~ BA. ~ 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a agricultura é uma 
atividade económica de alto risco. Ao se pre
parar o plantio de uma nova safra, o agri
cultor vê muitas iliCertezas·a sua fre.Iite. Não 
sabe se sobrevirão secas, enchentes ou outros 
fatores climátiCos adversos. Não tem garantia 
de encontrar nos bancos o crédito adequado, 
no tempo oportuno e a juros acessíveis, para 
o financiamento do custeio da sua lavoura 
e para a comercialização da safra. Não tem 
nenhuma certeza de que, por ocasião da co
lheita, o mercado dos produtos agrícolas ofe
reça preços compensadores, de modo a lhe 
proporcionar renda suficiente para o paga
mento de suas dívidas e financiamento da 
próxima safra. 

E, por fim, Srs. Senadores, o agricultor 
brasileiro corre mais um risCo, que os técnic.Qs 
da área agr{cola chamam de "risco GoVer
no". É o risco de um novo choque econó
mico, com congelamento de preços, corte de 
crédito, elevação de juros, retração de consu
mo e toda uma ordem de seqUelas financeiras 
a penalizá-lo, E esses choques costumam 
ocorrer nos meses de janeiro, fevereiro ou 
março, num momento muito sensível para 
a economia rural, quando se iniCiam, em todo 
o País, a colheita e a comercialização da safra 
de verão. O resultado, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é que se estabelece tamanha de
sorganização no setor agríCola, elevando cus
tos e comprimindo rendas, de modo que o 
setor passa a conviver com uma situação fi
nanceira insustentável. 

Assim aconteceu por ocasião dos planos 
Collor I e II, repetindo os planos económicos 
anteriores, de 1986 e 1987. 

Em vista disso, o agricultor não está obten
do com a comercialização de s_ua colheita se
quer os meios para adquirir os iilsumos e fazer 
os demais gastos indispensáveis a um noVo 
plantio. 

Vitimado por tantos e repetidos desacertos 
nas políticas ccõnômicas·do Governo, o agri
cultor brasileiro encontra-se descapitalizado 
e desestimulado. Não tem para onde correr 
em busca de recursos. Os juros _d_a praça são 
proibitivas para uma atívídade de tamanhos 
riscos, como a agricultura. Os financiamentos 
do Governo são, a cada ano que passa, parcos 
e incertos. Os subsídios foram cortados 
abruptamente no Governo Collor, inviabili
zando largos setores da agricultura das fron
teiras do Centro-Oeste, que tinham neles o 
principal fator de sustentação. 

Enquanto o Japão e os países do mercado 
comum europeu subsidiam pesadamente a 
sua produção agrícola, objetivando torná-la 
competitiva no mercado internacional, o Bra
sil caminha em sentido inverso, O Governo 
Collor, tomado de obsessão pelo controle da 
inflação, cariou os subsídios_ e _x:_estdngiu ao 
máximo o crédito agrícola. 

Para se ter uma idéia, Srs. Senadores, o 
crédito concedido à agropecuária para cus-

teio da safra de 1989/1990, da ordem de 403 
bilhões de cruzeiros, fofdrasticamente redu
zido pa·ra 309 bilhões na safra de 1990/1991, 
sendo 119 bilhões de prorrogações dos débi
tos e apenas 190 bilhões em empréstimos ou 
dinheiro novo. 

Esse crédito foi anunciado pelo Governo 
em agosto do ano passado, quando os produ
tores rurais já se ressentiam da falta de cré
dito para dar início aos preparativos de plan
tio da safra de 1990/1991. Para dificultar ain
da mais a situação, esses recursos só come
çaram a ser liberados pelos bancos quando 
o plantio estava em pleno curso. Em vista 
disso, as cooperativas, na expectativa daque
les recursos, adiantaram os insumos aos seus 
cooperados, a serem pagos na colheita. Para 
isso tiveram que se-endividar junto às indUs
trias de insumos e aos bancos, a juros de 
mercado de até 50% ao ano. 

A falta de crédito suficiente e na hora-opor
tuna promoveu, neste ano, uma expressiva 
redução da área plantada com culturas anuais 
e o emprego de baixa tecnologia. Esses dois 
fatos, redução de área plantada e uso de tec
nologia pobre, vão determinar uma brusca 
queda da produção de grãos nesta safra que 
está setid_o_ colhida. 

Segundo avaliação da FundaçãO IBGE so
bre a intenção de plantio, deixaram de ser 
plantados neste ano, em relação à safra de 
1989/1990, nada menos que 990 mil hectares 
com as principais Cultüras de_ verão, como 
arroz, feijão, milho, soja e algodão. Só a área 
de soja deverá ser reduzida em 1,8 milhão 
de hectareS-, parcialmente compensada pela 
expansãO da área do milho que oferece, no 
momento, melhores condições de comercia-
lização. _ _ _ 

A esses fatores adversos, decorrentes da 
política de crédito atrelada ao aperto mone
tário da política económica do Governo, que 
dá prioridade ao combate à inflação, acres
cente-se uma prolongada seca no Centro-Sul, 
que atingiu as lavouras do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e sul dos Estados 
de_São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

No Centro-Oeste, as e_xcelentes condições 
de clima, com chuvas bem distribuídas duran
te todo o ciclo das culturas, poderiam com
pensar, em parte, a quebra de safra provo
cada pela seca no Sul. Mas acontece que o 
corte dos incentivos e subsídios promovido 
pelo Governo Collor lançou aquela fronteira 
agrícola em completa desorganização econó
mica. Em laigas regiões do Centro-Oeste tor
nou-se tão dispendioso plantar que os produ
tores vêm substituindo as culturas pelas pas
tagens ou, simplesmente, abandonando as 
terras. 

Um_a_promissora fronteira agrícola que 
despontava, há menos de uma década, como 
o celeiro do Brasil e, quiçá do mundo, está 
sendo abandonada, acarretando muita deses
perança, futuro incerto, pobreza, fome, misé
ria e violência para os primeiros sulístas e 
notdeStinós q·ue abrtrãrii caminho com muito 
suor e sangue._ Está incluído nessa região, 
o oeste do Estado da Bahia, que tem como 
centro económiCo a cidade de Barreiras. 

Acrescente-se às dores e desesperanças dos 
pioneiros o desperdício de vultosos recursos 
aplicados, ao longo de uma década, para abrir 
aquela fronteira e torná-la produtiva. 

Sr. Presidente, Srs Senadores, este é o qua
dro predominante na nossa agricultura de ho
je; já foí mais promissor. Os segmentos pro
dutivos envolvidos na agricultura, como a fa
zenda, o setor de produção e comercialização 
de insumos, máquinas e equipamentos, e o 
de produção e comercialização de alimentos 
agroindustriais, tudo isso já foi responsável 
por 40% do nosso PIB. Atualmente participa 
com 140 bilhões de dólares, ou seja, 33%, 
assim distribuídos: 11% para indústria de 
agroinsumos, 28% para produção agropecuá
ria e 69% para os setores de processamento 
e distribuição. A indUstria de alimentos re
presenta, dentro do PIB, cerca de 10%, ou 
seja, 42 bilhões de dólares. 

Nos últimos anos, enquanto a recessão cas
tigava a indUstria e o comércio, a agricultura 
mantinha a sua produção em ritmo crescente, 
com supersafras de mais de 70 milhões de 
toneladas de grãos, ajudando a melhorar o 
desempenho da nossa balança comercial e 
a manter o dinamismo de um florescente par
que industrial. 

Nos últimos cinco anos, este quadro come
çou a inverter-se com o agravamento da crise 
económica interna e em conseqüência do ex
cessivo intervencionismo do Governo no se
tor. 

Dados divulgados pela fundação JBGE re
velam brusca queda das atividades económi
cas no setor_ agrícola de 1980 a 1990. A área 
total cultivada em 1986, cerca de 52 milhões 
de hectares, caiu para aproximadamente 48 
milhões. Já a produção de cereais e oleagi
nosas, que atingiu 71 milhões de toneladas 
em 1989, caiu para 56 milhões em 1990. E 
as previsões para este ano de 1991 indicam 
uma safra de 52 milhões de toneladas de 
grãos, igual à de 1984. 

No mesmo ritmo vêm caindo as atividade_s 
económicas ligadas à produção e comercia
lização de insumos, máquinas e equipamen
tos. 

A venda de fertilizantes caiu de 3 milhões 
e 700 mil toneladas, em 1988, para 3 milhões 
e 160 mil, em 1990. A produção de semente!'. 
melhoradas reduziu-se, no mesmo período, 
de 640 mil toneladas para 450 mil. Já a venda 
de tratares caiu de 38.600 unidades, em 1980, 
para 27.500 unidades, em 1990. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a queda 
desses indicadores puxa para baixo não só 
os írtdices de produção da agricultura como 
também os índices eé:onômicos de um largo 
setor da economia, o da agroindús(ria, que 
até há pouco tempo vinha demonstrando di
namismo, não obstante a crise geral nos de
mais setore_s. 

Esse quadro, nada animador. aponta um 
futuro incerto para a nossa agricultura. A 
que-da da produação agrícola já está come· 
çando a provocar uma séria crise de abasteci
mento que, por sua vez, poderá abalar a pOtí~ 
tica de estabilização económica do Goveri:to, 
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além de inviabilizar a retomada de cresci· 
menta económico a partir deste ano de 1991. 

A impressão que se tem, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é a de que a política do ~O· 
vemo para a agricultura, reduzindo créd1t?s 
e subsídios, está nos colocando na contramao 
da história. Enquanto os povos mais desen
volvidos, mercê de alta tecnologia e emprego 
de créditos abundantes, estão investindo no 
grande negócio que é chamado agrobusiness 
ou complexo agroindustrial. . 

O mercado dos produtos agropecuános
alímentos, fibras e energia - é um dos q~e 
mais crescem no mundo. Antes da produçao 
nas fazendas, desenvolvem-se inúmeras in
dústrias de insumos, máquinas, equipamen
tos, empregados direta ou indiretamente no 
campo. Após, vêm as indústrias processado
ras de produtos agropecuários, que desen
volvem, por sua vez, um poderoso setor eco
nómico, criando riquezas, distribuindo renda 
e bem-estar social. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, de que o nosso complexo agroil_ld~s
trial é o maior negócio da economia braslle1ra 
hoje em dia, o que indica que estamos certos, 
a caminho de conquistar a nossa parcela no 
grande negócio do agrobusiness mundi~l. Te
mos tudo para isso. Temos um parque mdus
trial bastante estruturado que pode, apesar 
de distorções existentes, dar suporte ao ~etor 
rural. Não nos faltam fontes renováveis de 
energia elétrica e rede de transporte, que ne
cessitam apenas de investimentos adicionais. 

Temos um moderno e eficiente sistema de 
pesquisa agro pecuária a dar sUporte- científico 
e tecnológico ao desenvolvimento do nosso 
cOmplexo agroindustrial. Basta dizer q~e, 
graças a esse sistema de pesquisa - ofic1~l 
e privado -, somos hoje detentores da maiS 
avançada tecnologia agropecuária para as re
giões tropicais. Queremos destacar, neste 
ponto, o desenvolvimento da tecnologia para 
recuperação dos solos de savanas, o que tor
nou possível converter os cerrados do Centro
Oeste na mais promissõra fronteira_ agrícola 
do País. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite_-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Com prazer ou-
ço V. Ex• 

O Sr. Josapbat Marinho- Não posso afir
mar, pois não tenho elementos para tanto, 
que a anunciada queda da produção agrícola, 
neste ano, resulte da política do Governo. 
Quero, porém, diante da seriedade com que 
V. Ex• vem tratando o assunto, aditar apenas 
um informe. Ainda hoje, num dos jornais 
de grande circulação, li artigo revelador de 
grande preocupação por parte do ·autor, em 
função das importações de produtos estran
geiros para a nossa economia; inclusive para 
a nossa economia de produtos alimentícios. 
Tratando da queda da produção, o-autor ob
serva a importância de considerar-se devida
mente o problema. Sobretudo porque, com 
a diminUíÇão de determinados produtos entre 
nós e buscando o Brasil importar os equiYa
lentes, os preços sobem no mercado interna-

clonai, o que resulta, afinal, num prejúfzo 
para o consumidor brasileiro. Era o adita
mento que queria fazer para a consíderaçã.o 
da matéria através do seu discurso pelos ma1s 
competentes em tomo do assunto. 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço a V. 
Ex• pelo aparte e o incorporo ao meu modesto 
pronunciamento. 

V. Ex· tem toda razão. O Governo abriu 
as importações e parece que o Brasil deve 
importar, agora, sete milhões de toneladas, 
o equivalente a um bilhão e meio de dólares 
ou 450 bilhões de cruzeiros. Mas importar 
o qué, Sr. Senador? Carne? Arroz? Milho? 
Soja? Trigo? Esses são produtos subsidiados 
nos seus países produtores. Basta dizer a V. 
Ex~ que a carne deve chegar ao Brasil a mil 
e duzentos dólares a tonelada, esse o preço 
da carne importada pelo Brasil. E o agri
cultor, o produtor e o pecuarista, da Comu
nidade Económica Européia, recebe quatro 
mil dólares de subsídio pela produção de uma 
tonelada de carne. O mesmo ocorre com o 
leite. Enquanto os países desenvolvidos sub
sidiam a sua agropecuária, os seus produtos 
agrícolas, a nossa política está criando emba
raços, não- dando o crédito na hora certa, 
e, quando o faz, é por juros inimagináveis, 
tiraildo, além do mais, toda possil5ilidade, 
com -o corte de quase todos os subsídios, para 
que possamos concorrer em pé de igualdade 
com outros países do hemisfério. Acredito 
que o Governo tem de despertar para a neces
sidade_de arcar com o custeio da agricultura 
na hora certa e com dinheiro subsidiado. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex> 
um parte? 

O SR. RUY BACELAR - Tem o aparte 
o eminente Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Assisti, outro dia, 
uma entrevista do ilustre Ministro da Agricul
tura, em uma emissora de televisão, aqui em 
Brasília, na qual S. Ex• aiiía q"ue se__não hou
vess__e uma política por parte do Governo Fe
dCf(l_l, daqui a pouco, o maior produtor seria 
O porto de Santos. Na verdade, nós iríamos 
todos buscar os produtos primários no porto 
de Santos. V. Ex~ citou exatamerite os produ~ 
tos do Rio Grande do Sul - soja, milho, 
carne, trigo, arroz! E, no entanto, há muito 
tempo que se pede. pelo amor de Deus, que 
se dê aquilo que é necessário, aquilo que é 
tradicional ãguele que produz esses produtos, 
o custeio e as condições para que pudessem 
produzir com o mínimo necessário para obtc:;:r 
uma rentabilidade. Faço justiça ao Ministro 
da Agricultura, pois S. Ex' lutou no sentido 
de tentar buscar a verba necessária. E a irrte
ressante, nobre senador, é que, ao mesmo 
tempo em que se noticia a importação de 
um bilhão e quinhentos milhões de dólares 
- e iião sei; ·mas essa quantia, meu Deus 
é uma economia de guerra -! ao lado dessa 
manchete_sai outra no sentido de que vamos 
produzir, no ano que vem, se não me engano, 
noventa ou cem milhões de toneladas ... 

O SR. RUY BACELAR - Cem milhões 
de tonel<!das. 

O Sr. Pedro Simon --Cem milhões d-i:"fO
neladas! E veja V. Ex• que conseguimos, nos 
cinco anos do Governo anterior sair dessa 
situação de es~gnação pois o Brasil ficou pa
rado nos cinqüenta milhões de _toneladas de 
grãos durante 20 anos. Bastou uma política 
de um pouco mais de abertura para o produ
tor, um pouco mais de estímulo ao produtor 
e, em questão de cinco anos, pulamos de 50 
para 70, e durante dois ou três anos o Ministro 
Iris Rez.ende colheu 70 milhões de toneladas. 
Não sei se já deram os números dessa safra, 
falavam em 50, menos de 60, mas. na verda
de, recuamos impressionantemente! 

O SR. RUY BACELAR - Praticamente 
20 milhões. Fala-se em 52 milhões de tone
ladas. 

O Sr. Pedro Simon - Recuamos de ma
neira impressionante. E agora verri V., Ex• 
e noticia: 1 bilhão e quinhentos milhões de 
.dólares. Não sei, juro que não sei! Vamos 
pagar esse_ preço, como diz V. Ex•, àquele 
produtor que tem o subsfdio. Quer dizer, va
mos dar subsídios para os produtores euro
peus e americanos, sendo que esses produ
ton~s que já receberam subsídios dos seus 
respectivos governos. Vão ter pago, pelo p'o
vo brasileiro, o subsídio que eles deram. Ho
nestamente não consigo entender, não con
sigo compreender onde quer chegar o atual 
Governo! E o que é mais engraçado, mistu
rado com essa dolorosa notícia de 1 bilhão 
e quinhentos milhões de dólares de impor
tação, é essa notícia, que eu gostaria de sau
dar com euforia, mas não consigo entender, 
pois depois de num prazo de um ano a produ
ção baixar de 70 para 50 milhões, anuncia-se 
que vamos ter, no ano que vem 100 milhões 
de toneladas de produção. 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço a V. 
Ex~ pelo aparte. 

É de não se compreender a situação em 
que está a agricultura no Brasil, nobre sena
dor. Acredito que o setor_ agrícola está numa 
completa desorganização. Entretanto, vamos 
ter um pensamento positivo para que o Go
verno comece a acertar por essa propalada 
safra de 1992 de 100 milhões de toneladas, 
com financiamento de_ 900_ bilhões de cruzei
ros, que, em verdade, não ·são 900- bilhões 
porque um próprio técnico do Ministério diz, 
são 200 bilhões, Q restante vai depender do 
pagamento dos contratos vencidos, inadim
plentes, dos agricultores brasileiros - 700 
bilhões provenientes do recebimento-- se 
receber - e mais 200 bilhões de dinheiro 
novo. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Ruy 
Bacelar, permite-me-v. Ex• um aparte? 

O SR. :ROY-BACELAR....: Com muito.pra
zer ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr_ Garibaldi Alves FilhÔ- Senador Ruy 
Bacelar, quero trazer aqui o depoimento que 
ouvi ontem do Presidente do Banco do Nor
d_este, P,_!.!ma reunião que foi promovida pelo 
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Senador Mansueto de Lavor. O Presidente 
do Banco do Nordeste, Dr. Jorge Lins Freire, 
falou a respeito do Fundo Constitucional de 
Financiameiito do De!:ienvolvimento do "Nor
deste e forneceu o seguinte dado: O patri
mónio- do Fundo, hoje, é de 120 bilhões de 
cruzeiros. Desses 120 bilhões de cruzeiros, 
70 bilhões foram efetivamente aplicados. E, 
no que toca ao s-emi-árido, não houve uma 
aplicação maior naquela área do Nordeste 
porque, segundo ele, faltam projetas. A des
motivação é tão grande, a falta de informação 
e _de acesso ao crédito são tão grandes que 
até mesmo o crédito subsidiado não está sen
do utilizado. V. Ex' que_ foi um dos consti
tuintes desta Casa. sabe que o Fundo Consti
tucional do Desenvolvimento do Nordeste 
ainda é um daqueles que podem emprestar 
a juros subsidiados - há um desconto de 
30%. Mesmo assim, esse crédito não está sen
do utilizado pela falta de projetas. Veja V. 
Ex• como está a situação da agricultura, prin
cipalmente, na nossa região, a região nordes
tina. 

O SR. RUYBACELAR- Agradeço a V. 
Ex• pelo aparte. eminente Senador Garibaldi 
Alves Filho. Veja V. Ex• que o descrédito 
do Governo é tamanho que os agricultores 
não crêem mais que exista esse dinheiro, so
bretudo subsidiado, como também se soma 
a esse descrédito do Governo a própria deses
perança do povo para com a lavoura, para 
com a agricultura, porque há o problema ad
verso do clima, há o problema de preço justo 
na comercialização e na: venda. Então, a soma 
de todos esses fatores, faz com que o agri
cultor brasileiro continue a ser hoje, sobre
tudo, um desesperançado em sua atividade. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. RUY BACELAR - OuÇo o aparte 
do nohre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex•, Senador 
Ruy Bacelar, está tratando desse assunto so
bre as questões da agricultura, os problemas 
existentes; está apontando fatos e fazendo 
com que o Plenário do Senado Federal tome 
conhecimento das dificuldades .enfrentadas 
pelos agricultores brasileiros. Infelizmente, 
o que aqui se fala não tem resposta e, em 
decorrência disso, hoje o Plenário aprovou 
um requerimento de minha autoria de convo
cação do Ministro da Agricultura para que 
S. Ex~ compareça aqui pessoalmente, nos 
transmitir as informações que temos desejado 
obter através de pronunciamentos feitos nes
ta Casa. Muitas veZes, fazemos- críticas e o 
Governo, representado por seu ministro, tem 
condições, através de seus líderes. de apre
sentar os seus pontos de vista e suas explica
ções. Infelizmente, isso J!ão tem ocorrido, 
estamos falando aqui para ouvidos moucos. 
Agora, com a presença ·do Ministro, nós, os 
três Senadores da Bahia, teremos oportun1-
dade de tratar aqui com S, Ex~ a respeito 
da questão da lavoura cacaueira, dos proble
mas do algodão, da soja, do feijão, do" café, 
do sisai e todos esses assuntos que dizem mui-

to de perto lá na nossa Bahia. Mas, os demais 
senadores, e temos aqui a experiência do Se
nador Pedro Simon, que foi Ministro da Agri
cultura, também poderão discutir essas ques
tões porque estamos descendo uma ladeira 
em termos de produção agrícola. V. Ex• como 
eu_conhece a região de Barreiras e sabe que 
hoje existe uma euforia a respeito do aumen
to de produtividade da soja, graças às condi
_ç_ões climáticas, e uma satisfação decorrente 
das dificuldades por que passaram porque ti
veram que plantar numa área mais reduzida, 
não ti_veram financiamento e plantaram com 
recursos próprios e, hoje, estão obtendo ago
ra resultados altamente positivos e com maior 
lucrarividade já que não estão pagando o _cus
to_ finançe_iro daquefa aplicação que foi feita 
para a produção de soja na região. Mas, isso 
foi naquela região; o Colltrário tem aconte
cido em várias outras regiões. No semi-árido, 
como falou o Senador Garibaldi Alves Filho, 
temos o depoimento de que não estamos nem 
c_onseguindo projetas para utilizar os recursos 
que existem alocados pelo fundo constitucio
nal para o Nordeste - aquela emenda do 
Senador Teotônio Vilela Filho que determi
nou a aplicação de 50% desses recursos no 
semi-árido das três regiões. Então, veja V. 
Ex~ que temos muito a discutir com o Ministro 
da Agricultura, e S. Ex.: estirá aqui, certa
mente, nesses 30 dias - e gostaria de pedir 
a átenção de todos os Senhores Senadores 
para esse acontecimento- para debatermos 
_com a autoridade responsável por essa área, 
que é da maior importância para o desenvol
vimento do País. 

O SR. RUY BACEL-AR - Agradeço a V. 
Ex• pelo aparte, eminente--Senador Jutahy 
Magalhães. V. Ex· tem toda razão quando, 
através desse requerimento, convoca o Sr. 
Ministro da Agricultura para prestar as devi
das informações, já (}ue o riõsso coffipanheiro 
do Senado, Líder do Governo ou líderes de 
outros partidOs qUe apó_iam o GovernO nãõ 
estão aqui para responderem as suas indagaa 
ções. Não só duas, mas de todos nós interes
sados no assunto. Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, se não nos faltam recursos naturais, 
h_~anos e tecnológicos par~ que possamos 
transformar, neste limiar do século XXI, a 
nossa agricultura no nosso maior negócio, fa
zendo-nos partícipes. com excepcionais van
tagens, doagrobusi11ess mund!~~!_falta no pre
sente momento, no Governo Collor, uma po
lítica de crédito, de subsídioS e de preços, 
que po-rporcione a recuperação da nossa eco
n_omla agrícola. 
- Ao contrário, -sr. Pre5ídeiite, Srs. Senado
res, como aconteceu por ocasião do financia
mento das duas últimas safras, a falta de visão 
das nossas autoridades econômicas conduziu 
a produção agrícola a um estado de inadim
plência. 

Acelera-se o sucateamento da nossa fro
ta de_ tratares, por falta de crédito para sua 
r_~pvação. Não obstante o acervo de tecno
logias desenvolvidas pelos nossos pesquisa
dores, os agricultores se vêem obrigados a 

empregar tecnologia cada vez mais pobre e 
·pouco produtiva. 

De um promissor celeiro do mundo, o País 
está caminhando, a largos pas.<;os, para ser 
grande importador de alimento. O Brasil tm
portará este ano pelo menos 6 milhões de 
toneladas de grãos, gastando cerca de 1,5 bi
lhão de dólares. Arroz. feijão, milho, soja, 
trigo, carne e leite, todos de consumo popU
lar, serão os novos vilões a pressionarem a 
balança comercial e no segundo semestre a 
congestionarem os portos brasileiros. Aliás, 
é já o que estamos faZendo, com a importaÇão 
em curso de 100 mil toneladas de carne, 40 
mil toneladas de leite, 500 mil toneladas de 
_arroz, 2 milhões de toneladas de milho, 500 
inil- toneladas de feijão, 500 mil toneladas 
de soja e outros produtos, para a formação 
de estoque regulador. 

Causa espécie que tenham sido alocados 
apenas 190 bilhões de cruzeiros para financia
mento de toda agricultura brasileira. A pro
dução e_ a produtividade baixaram. O País 
de exportador de grãos passará a importador. 
Serão gastos 1,5 bilhão de dólares ou cerca 
de 450 bilhões de cruzeiros nas importações 
de produtos subsidiados nos países de ori
gem. Para cada tonelada - vejam bem Srs. 
5eiiadores -de trigo vendida a 480 dólares. 
o agricultor da CEE recebe mais 120 dólares. 
V. Ex', que é conhecedor do assunto, pode 
dar veracidade ou não a este meu depoimen
to. Tomei conhecimento, que de cada tone
lada de trigo vendida a 480 dólares o agri
cultor da Comunidade Económica Européia 
recebe mais 120 dólares, totalizando 200 dó
lares, e o agticultor brasileiro recebe muito 
menos do que isso. 

A carne que vai chegar aqui a 1.200 dóla
res. portanto mais cara que a nacioriã.I, recebe 
lá um subsídio de 4.000 dólares. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

---0-SR. RUY BACELAR -Tem V. EX' 
o aparte. 

O Sr. Pedro Simon -Assisti foi um depoi
mento muito interessante, que durou uma 
hora e tanto. O Ministro da Agricultura, nu
ma produção indenpendente, fez uma análise 
muito profunda e com muito conteúdo. Diz 
o atuai Ministro da Agricultura: "Não se po
de contrabalançar o produtor brasileiro sem 
insumos, sem incentivo fiscal, com a impor
tação de produtos de países onde, na origem, 
há o estímulo fiscal, o subsídio". Então, nós, 
brasileiro, não temos nenhum subsídio para 
o produtor. O nosso produtor primários é 
dos que têm o maior índice de impostos com
parado com qualquer lugar do mundo. "Não 
há produtor -diz o Ministro, estou falando . 
pela boca do Ministro - que tenha tanto 
tributo como o nosso produtor primário". E, 
d~ repente, se quer colocar frente a frente 
o produto~ do Rio Grãnde do Sul, de Santa 
Catarina, do Paraná, que produz trigo e soja 
sem subsídio e que tem o imposto, frente 
a frente com a importação que vem de um 
país que ganha subsídio. Diz o atual Ministro: 
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"Se isso acontecer o grande produtor brasi
leiro vai ser o porto de Santos, o que não 
é milagre, mas não do produtor". Então, da
qui a pouco, a imprensa dirá. "Mas como 
o americano produz a soja a certo preço e 
o produtor brasileiro produz muito mais ca
ro? Pelo amor de Deus! Isso sem falar, não 
há dúvida, nas condições climáticas. A gran
de verdade, entretanto, é que eles têm o sub
sídio, e nós não. Então contrabalançar um 
com o outro, a meu ver, é a dolorosa reali
dade. Quando era Ministro da Agricultura, 
chamaram-me ao gabinete do Presidente. 
Havia uma proposta de importar-se leite em 
pó, praticamente por 20%, 30% do que pro
duzimos aqui. O Minfstro das relações Exte
riores apresentava uma p~oposta espetacula.r. 
Naquela época, o Presidente da República 
tinha aquele projeto de distribuição de leite 
à população brasHeira - um projeto muito 
bonito, diga~se de passagem, com o qual se 
forneceria leite a todos os brasileiros, pratica
mente a um preço insignifiCante. Ele disse. 
'"Presidente, o Ministro da Agricultura é con~ 
tra" Chamaram~me e fui lá. Eu disse: "'Sou 
contra". Disse o Presidente: "Mas, como? 
Contra importar um leite a esse preço, que 
vai dar para distribuirmos a todo o Brasil? 
Eu disse "Presidente, se esse preço for garan
tido por 15 anos, tudo bem! Mas, esse preço 
é para o ano que vem. -Quebra o produtor 
brasileiro, líquida com o produtor de leite 
brasileiro e depois vai-aC-ontecer-Como acõn
teceu no passado: deram-nos o trigo com 40 
anos de prazo para pagar; liquidaram com 
a produção de trigo no Brasil, depois tivemos 
de começar do zero. Hoje o Brasil está come
çando a produzir trigo, Haveria condições 
de produzir-se o trigo necessário à sua produ
ção, conseguir-se-ia a sua auto-SUficiência- a 
um preço mais caro, •• -:as, em compensação, 
haveria a garantia da auto-suficiência. Não, 
vamos importar o o t>igo de fora. Tem gente 
que deseja importar ,) leite de fora porque 
nos dão o leite mais ba.·ato que o nosso. 

Agora, penso- que o Mi11i~:ro da Agricul
tura, com todo respeito, merece ser com
preendido. S. Ex· disse exatamente isso. Não 
se pode querer. Vou importar 1 bilhão e meio 
de dólares? Daqui a pouco. vou importar 2 
bilhões de dólares. Só que, daqui, a pouco, 
vamos chegar à conclusão de que não há por 
que produzir produto primário, porque é 
mais barato lá fora. E o que será feito deste 
país, como 140 milhões de brasileiros, que 
não produz a garantia necessária para a sua 
alimentação? 

O SR. RUY BACELAR - V. ,Ex' _tem to(! a 
razão. Veja que, para uma tonelaaa ae carne, 
que chegará ao Brasil por 1.200 dólares, o 
produtor internacional recebe, de subsídio do 
governo de seu país, 4 mil doláres. 

V. Ex~ referiu-se ao leite. A comunidade 
européia ou ~mericana pode conCorrer com 
o leite brasileiro, só que, para cada tonelada 
de leite produzida na comunidade econômica 
européia, o pro-dutor recebe 4 mil doláres 
de subsídio. Então pode concorrer, compre-

ço muW:nnais barato, com o produto nacio
nal, mas, em contrapartida, acaba com a pe
cuária leiteira do Brasil. 

O Sr. Pedro Simon - Só para concluir o 
meu aparte, à époCa, o Presidente José Sar
ney fóinou -a decisão de não aceitar a impor
tação. Não houve importação. Pelo contrá
rio, reuniram-se os produtores de leite e lan
çou-se um plano de garantia de preço para 
eles e na época, melhorou bastante a pro
dução 

O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a carne que vai chegar aqui 
a 1.200 dólares, portanto mais cara que a 
naCional. Recebe lá um subsídio de 4.000 dó
lares; o subsídio ao leite é também de 4.000 
dólares por tonelada. Ganharão com as ex
portações algumas tradings companies, al
guns poucos ficaram ricos. b preciso transpa
rência nessas operações. Não se financia o 
produtor agropecuário brasileiro para forçar 
importações isto é um absurdo! 

Votamos recentemente a lei agrícola que, 
bem ou mal, signíficou um passo à frente. 
Só o fatO de termos uma política agrícola 
consistente põe mais um pouco"' de ordem 
no setor, refreia o intervencionismo do GD
verno e garante os créditos suficientes. Mas 
a lei não é o bastante, se não for executada. 
É necessário, Srs. Senadores, que o Congres
so Nacional, desempenhando seu papel, fis
calize de perto o cumprimento da lei agrícola 
e garanta créditos suficientes aos produtores 
rurais para que a agricultura não fique sob 
condicionantes e dúvida.s. Talvez devidas às 
experiénCíis anteriores e recentes, com estar
dalhaço dos anúncios oficiais, mas a realidade 
desmentindo o prometido,_ como as que fo
ram lançadas pelos secretários estaduais de 
agricultura, participantes, no último dia 6, 
da 1 ~ reu-õião TêCiiiCa Iõtegrada do Ministério 
da Agricultura e Reforma A_grária. 

É bom salientar que, como na safra 
1990/l99f, os recUrsOs novos foram da ordem 
de somente 190 bilhões, dos "309 bilhões do 
crédito concedido, agora dos 900 bilhões pro
metidos, os recursos novos serão de 200 bi
lhões, como afirma o coordenador da área 
agrfcola do Ministério da Agricultura, Si. 
Wander Gontijo, já que 700 bilhões advirão 
de débitos dos agricultores, se liquidarem 
seus contratos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, urge que 
se faça alguma coisa para salvar a nossa Agri
cultura! 

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

Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pdo Sr. Meira Fílho, Suplente de Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC- TO. Pro· 
nuncia o seg::inte discurso.) -Sr. Presiden
te, Srs. senadores, embora o tema central 

-deste nosso pronunciamento seja decorrência 
de atos presentes do Governo do Tocantins, 
tem ele a pretensão de provocar reflexões 
quanto ao futuro da educação naquele estado 
da Federação, esperando que através delas, 
os seus atuais dirigentes se conscientiiem das 
conseqüências negativas que estão gerando, 
quiçá com reflexos indesejáveis ri<i -área fede
ral. 

Partamos do pressuposto, aceito sem con
testação pela intelectualidade nacional, de 
que todos os nossos problemas, de uma forma 
ou de outra, relacionam-se com o baixo nível 
educacional do povo brasileiro. 

Dentro des~e contexto, e sem perder de 
vista as dificuldades existentes na formação 
dos t: e 2" graus, é inegável a importância 
fundamental da universidade na sua missão 
de principal agente do desenvolvimento do 
País. 

No cumprimento des.-.a função, hoje já não 
se discute, a não ser, talvez, no Tocantins. 
sobre a necessidãde de autonomia para que 
a gestão universitária subordine-se a padrões 
estabelecidos pela comunidade acadêmica e 
pela própria sociedade que a subvenciona, 
e não a padrões concebidos pelo estado. 

A-democratização dessa gestão, amadure
cida após tantos anos de luta, foi princípio 
firialmente aceito e consuhstanciado expres
samente na Constituição Federal, no seu art. 
207, in verbis: 

"Art. 207. As universidades gozam 
de autonomia didático~científiCa, admi
nistrativa e de gestão financeira e patri
monial, e obedecerão ao princípio da iri
dissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão." 

A Un1. de que esse enunciado não passe 
a figurar no nosso texto constitucional apenas 
como mero jogo de palavras, a sociedade_ pre
cisa estar atenta para a pronta açáo de repú
dio aos retrocessos que, vez por outra, se 
intenta contra essa conquista do meio univer
sitário. 

Como agora, em que o governador do esta
do desrespeita a eleição de autoridades edu
cacionais, feitas com a partiCipação ativa da 
comunidade acadêmica, de acordo com o que 

- estabelecem as normas reguladoras da Uni-
tios, e em perfeita conformidade com o mo
derno entendimento de que as listas trfplices 
são a forma mais adequada de combinar o 
exercício da autoridade pública com a auto· 
nomia requerida pela universidade. 

Com isso,- já se disse cOm muita proprie
dade, a autoridade de ensino nomeada, deixa 
de ser simples delegado do Governo dentro 
da universidade, para tornar-se o represen
tanrte da universidade perante o Governo. 

Assim, é de estranhar-se a nomeação da 
senhora E uzemar Lopes de Aguiar concesso 
para o cargo de diretora da Faculdade de 
Ciências e Letras de Araguaína, quando já 
estava ele preenchido pela professora Cléia 
Morais Oliveira Damasceno, legalmente nele 
investido para um mandato de quatro anos. 

Não nos preocupamos aqui com oS aspec
tos legais da questão, até porque o Exmo. 
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Senho'-r desembargador JoáÕ AÍves da Costa 
já deferiu medida liminar suspendendo a pos
se da nomeada. 

O que nos preocupa é que, além disso, 
ele não tem a natureza de um fato isolado, 
pois, logo após, foi nomeada nova dirctoria 
para o centro de extensão da U nitins em Por
to Nacional, onde, também, existe diretora 
em pleno mandato legal, com a única dife
rença de estar em gozo de licença-matenni
dade. Pelo jeito o Tribunal de Justiça do esta
do vai ter muito trabalho para recolocar o 
ordenamento jurídico do estado nos trilhos. 

Mas não fica por aí o desrespeito à univer
sidade. Cite-se, por exemplo, a disposição 
de ignorar o projeto de criação da Uniti_ns, 
bem como seu plano e organograma de im
plantação já aprovados pelo egrégio conselho 
Estadual de Educação; a intenção de conge
lar (que não passa de eufemismo para masca
rar o termo extinguir) os centros de extensão 
de Arraias. Tocantinópolis e Guaraí, a insis
tência de ainda tratar como autarquias as an
tigas faculdades que foram incorporadas, 
portanto sem orçamento prórpio já que estes 
foram inseridos no orçamento geral da funda
ção Universidade do Tocantins, e, finalmen
te, a ameaça sobre o patrimônio da unitins, 
com a proposta de demolição e transferência 
para Palmas das casas residenciais e aloja
mentos doados à Fundação pela Prefeitura 
de Miracema. 

De qual retrógrada cabeça estarão essas 
medidas inconcebíveis partindo, uma vez que 
inexiste particip'ação atíva da comunidade 
acadêmica nas decisões e na planificação do 
desenvolvimento da instituição? 

Com certeza não será do atual diretor do 
ensino de 3~ grau, o ex-Senador Antônio Luiz 
Maia, pois que este, se põr Conveniências não 
mudou, tem firmes convicções sobre o respei
to devido à autonomia universitária, senão 
vejamos techos de pronucíamento feito por 
Sua Excelência no Senado Federal, em 19 
de setembro de 1990: 

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 
"A autonomia, entretanto, apesar de 

garantida no art. 207 da Constituição, 
não vem sendo ainda compreendida: cer
tamente, envolve um aumento na res
ponsabilidade de atuação dos dirigentes 
acadêmicos, mas, não deveria ser aho 
de tentativas de restrição das conquistas 
asseguradas na Carta." 

A bistória dos alternados períodos de 
progresso e retrocesso na autonomia uni
versitária pode, até certo ponto, explicar 
a relutância, hoje observada, em liberar 
as instituições do controle governamell
tal." 

"Com o advento da ditadura militar, 
novas formas de organização foram im
postas às universidade_s: foram adotadas 
medidas extremas, tais como a expulsão 
de alunos e a demissão de professores; 
foiari::J. ã1terãá6s- prorun-aame·nte--os-esta~ 
tutos, modificados as estruturas dos cur
sos, redistribuídas as funções. Era natu
ral, pois, esperar-se uma reação propor
cional a esse desastre após a retomada 

- - da democraci-a, a niàior oportunidade pa
ra isso surgiu com a Assembléia Nacional 
Constituinte, encarregada de dar respos
ta, através da nova Carta, aos anseios 
da população brasileira" 

"NesSe contexto jurídico vigente, to
dos que somos envolvidos pelos proble
mas do ensino superior temos duas sen
das a percorrer. A primeira é trabalhar 
arduamente pela aprovação de uma nova 
lei de diretrizes e bases consoante com 
os destinos da universidade brasileira, 
tal como se delineia na ãflialidade. A se
gunda é explorar, na legislação em vigor, 
-os aspeCtõs de abertura e modificações 
desejáveis para dar oportunidade aos rei
tores, de efetuarem a diversificação que 
tantos benefícios pode trazer". 

Os grifos são nossos, mas a moder
nidade do pensamento é do ex-senador. 

Parece, entretanto, que o ex-senador 
não conseguiu impor" seu ponto de vista 
aos que hoje estão 'com a responsabi
lidade de conduzir a política educacional 
do estado. 

Ou será que a sua permanência no car
go deve ser atribuída a uma catequese 
bem feita ·-que o feZ mudar de opinião? 
De quáfQUei forma parece-nos que sua 
biografia não será enriquecida com a 
participação nesses episódios lamentá
veis, nos quais se fere de morte a autono
mia universítária e, em pleno ano letivo, 
se pretenda desativar os centros de ex
tensão de Arraias, Tocantinópolis e 
Guaraf, nuin total menosprezo à juven
tude daqueles municípios que, sem- con
dições de freqüentá-los em outra locali
dade, irão perder os cursos em que se 
enconttam matriculados. . 

É uma medida, no mínimo paradoxal, 
quando se lembra que a dema~da por 
educação superior é de ser atend1da tan
to p·elo seu lado de justiça social como 
por suas razões de ordem política. No 
entanto, ao contrário, está se promoven· 
cfo a sua restrição, demolindo o pouco 
penosamente construído onde nada_ exis
tia. A conseqüência disso será contmuar 
cerceando o acesso dos nossos jovens ao 
cOnhecimento, -só alcançáVel" às elites 
que podem buscá-lo em estados mais 
adiantados e onde, via de regra, perma
necem após a graduação. A mobilidade 
pré-profissional não interessa ao Tocan
tins, que não pode prescindir de uma 
juventude intelectualizada na constru
ção do seu futuro. 

Por derradeiro, é de suma importância 
lembrar, embora seja de notório conhe
cimento daqueles dirigentes estaduais, a 
disposiÇão já declaráda e prestes a se 
rea]jz-ª-r, da federalização da universida
de estadual do Tocantins pelo Governo 
da União. 
-- ne-mõâo·que--nadajustifica.-~-nem 

a provável alegação de falta de recursos 
para mantê-la -o caos que está se im· 
plantando na sua atual estrutura, que se
rá incorporada pelo Poder Executivo fe-

deral. Õueirã beus QUe esse deSatinO 
não venha a concorrer para uma mu
dança na intenção do Governo de fede
ralizá-la, sensibilizado que estava, até 
agora, pelos sérios e convincentes argu
mentos dos que verdadeiramente amam 
o Estado do Tocantins e entre os quais 
não tenho qualquer constrangimento de 
me incluir. 

O escopo único destas minhas palavras 
é a de chamar a atenção para a necessi
dade de uma ação educativa eficiente e 
duradoura, sem a qual o nosso estado 
estará condenado à estagnação intelec
tual." 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutah_y 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a falta de decisão 
política do Governo Federal para a conclusão 
do trecho baiano da rodovia BR-110 tem cau
sado grandes dificuldades para o transporte 
e o desenvolvimento da região nordeste de 
meu estado. 

O problema não é de hoje. O projeto co
meçou a ser executado há 30 anos, e foi para
lisado por mais de dez vezes. 

No momento, a população da região aguar
da com ansiedade o asfaltamento de vários 
trechos da rodovia, mas o Governo Federal 
não oferece nenhuma perspectiva concreta 
de solução. 

Necessitam de asfaltamento os trechos da 
rodovia que ligam os Municípios de Jeremoa
bo, Paulo Afonso, Antas e Cícero Dantas. 

O Secretário Nacional dos Transportes, Jo
sé Henrique Amorim, prometeu, há alguns 
meses, em Salvador, que liberaria verbas pa
ra a conclusão do projeto. 

Até o momento, entretanto, isso não oc_or
reu. 

Assim sendo, faço um apelo ao Governo 
Federal e ao Secretário Nacional de Trans
portes, em particular, para que cumpra o pro
me_tido, e dê solução a esse problema que 
por tanto tempo vem trazendo dificuldades 
para que aquela região do Estado da Bahia 
obtenha as condições de infra-estrutura ne
cessárias para acelerar seu crescimento e de
senvolvimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEUBERG 
(PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, "Canudos 
não se rendeu". Assim arremata Euclides da 
Cunha a epopéia sertaneja por ele escrita co· 
mo -denúncia-de üffi crime do pafs contra c 
seu povo. Esta curta frase nos soa, hoje, co
mo uma profecia. 

Canudos não se rendeu com a destruição 
do arraial miserável pelas forças republica-
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nas. A guerra de Cãnudos foi apenas um 
erupção violenta, mais uma entre muitas, de 
uma tragédia nacional. O arraial caiu diante 
das armas, mas a tragédia, que vinha das dis
torções económicas e sociais geradas pela Co
lónia e pelo Império, atravessou os ceDi anos 
da República e chegou até os nossos dias. 

Canudos não se rendeu. Transmigrou, com 
sua violência, nos sertões para todo o Brasil, 
contaminando as cidades e os campos. Canu
dos está presente entre nós, com os dois pro
tagonistas de sua tragédia. 

De um lado, as massas dos despossuídos, 
dos descamisados, como se diz hoje; o Brasil 
- Índia de mais de 80 milhões de pessoas 
que vivem nas piores condições de pobreza, 
mergulhadas, dia-a-dia, na violência da luta 
para sobreviver. 

Do outro lado, a sociedade dos bem-pos
suídos, que sempre respondeu com extrema 
violência às manifestaçõ_es reivindicatórias 
das massas empobrecidas. Para este Brasil 
- Suécia, a questão social foi sempre um 
problema de polícia. 

Por um viés de conhecimento antropoló· 
gico, muito comum na sua época, Euclides 
da Cunha põe no cerne a tragédia de Canudos 
a questão da raça, quando, na verdade, o 
problema era e é sócio-económico. 

No cerne da nossa tragédia está a perversa 
estrutura de distribuição de renda gerada pe
lo mercantilismo da Colônia e do Império 
e cultivada pelo capitalismo capenga e selva· 
gem, da RepúbHca. 

Por ocasião do chamado ''milagre econó
mico brasileiro", nos anos setenta, a concen
tração forçada da renda transformou-se num 
princípio de planificação económica-. Dizia· 
se, na época, que era preciso, primeiro, fazer 
o bolo crescer para depois distribuir. 

Os diversos planos de controle da inflação 
e de estabilização económica, que se .segui· 
ram de 1986 para cá, aprofundaram ainda 
mais este problema, por meio de pol(ticas 
económicas recessivas e de arrocho salarial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis a nossa 
tragédia: ocupamos um lugar proeminente 
entre as economias industrializadas do mun· 
do e, ao mesmo tempo, somos detentores 
de_ uma das maiores concentrações de renda 
e dos mais baixos indicadores sociais. E a 
situação só tende a piorar, segundo fonte do 
Banco Mundial, de março de 1990 a fevereiro 
de 1991, os 10% da população que detinham 
46% da renda nacional passaram a possuir 
51%. E a massa dos pobres cresceu assusta
doramente. 

Eis aí, Srs. Senadores, a génese dã nossa 
tragéda! 

Canudos não se rendeu, ao contrário, inva· 
diu o País, do Norte ao Sul. Está presente 
num Brasil dividido pela má distribuição de 
renda. Está presente na violência urbana e 
rural dos nossos dias. 

Canudos está presente na baixada flumi· 
nense, nas palafitas de Salvador, nos man· 
gues de Recife, nos morros do Rio, nas fave· 
Ias da grande São Paulo e de todos os centros 
urbamos do País. Canudos está, todo_ e intei· 
ro, na miséria, na doença, na incultura, no 

misticismo, na violência e, enfim, na barbárie 
em que vivem as massas disponíveis do País. 

Canudos está também na maneira irracio
nal e violenta em que a_sociedade e o Estado 
se defendem na presença incómoda das mas
sas dos miseráveis. 

Canudos continua nos bandos de meninos 
de rua, na delinqüência juvenil que toma con
ta das nossas cidades. Quem não vê uma linha 
de continuidade entre Canudos e o crime or
ganizado dos comandos vermelhos, dos gru
pos de extermínio responsáveis pela matança 
de crianças? Canudos está nos conflitos agrá
rios, do Rio Grande do Sul ao Pará. Está 
nos linchamentos de Matupá, Porto Velho 
e Salvador. 

Canudos é a face triste e perversa de um 
Brasil que se pretende moderno e progres
sista, mas que ainda está mergulhado no ana
cronismo das relações escravagistas: Senho
res de um lado e servos de outro. Entre os 
dois mundos, entre os poucos muitos ricos 
e a maioria de pobres e miseráveis, campeia 
a violência sem freios. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a sociedade 
brasileira ficou _chocada com as cenas de tele
visã_Qque mostraram o linchamento de Ma tu
pá, onde pacatos cidadãos e pais de famílía 
queimaram vivos três assaltantes. E o que 
mais nos assustou foi a participação de poli
ciais no crime hediondo. 

A imprensa nacional, todos os dias, regis
tra a partiCipação de policiais na prática da 
violência e de crimes contra o património e 
as pessoas. Recordemos alguns fatos recen
tes. Há poucos dias um policial jogou ao rio, 
em Recife, um homem algemado, preso sob 
suspeita de furto. No ano passado, policiais 
federais seqüestraram e assassinaram um pas
sageiro que desembarcava no aeroporto do 
Galeão, no Rio. Há constantes denúncias de 
envolvimento de policiais, cívis e militares, 
com o crime organizado, com traficantes de 
drogas, bicheiros; grupos de extermínio e 
contrabandistas ... Paremos por aqui, pois o 
rol dos crimes perpetrados por policiais não 
tem fim. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não somos 
ingênuos a ponto de pretendermos uma Sco
tland Yard num País de Canudos e Matupás. 
Acreditamos que os nossos policiais são víti
mas também da nossa tragédia, da nossa per
versa estrUtura: de distribuição de renda. Na 
sua grande maioria provêm das camadas so
ciais mais pobres e incultas, justamente as 
mais -oprimidas. Trazem do berço os recai· 
ques e as frustrações geradoras de violência. 
São selecionados pelo porte físico e não pela 
consciência-de serviço à população. Munidos 
de autoridade e arma, mas despreparados, 
são postos na ruas para proteger a população 
e reprimir o crime, muitos deles acabam in· 
gressando no caminho do crime, acreditando 
que podem praticar toda sorte de arbitrarie· 
dades e continuar Imp-uneS. 

Acresc_ente-se, ainda, a distorção que aso
ciedade faz do papel da polícia. Viciada em 
autoritarismo e em preconceito social, a so
ciedade distorce a função da polícia. Existe 
até um velho ditado de que, no Brasil, a poli· 

cia só prende os três pés- pobre, preto e 
prostituta- numa flagrante manifestação _de 
discriminação social, racial e sexual. Num 
ambiente social discriminatório, a polícia dei
xa de ser uma instituição democrática voltada 
para a segurança pública, portanto, de todos, 
para tornar-se um instrumento autoritário de 
repressão contra os estamentos sociais mais 
fracos. 

Srs. Senadores, não acreditamos ser possf· 
vel modificar esse quadro geral de violência 
no Pa(s, inclusive de violência policial, sem 
atingir as suas raízes mais profundas, que resi· 
dem na violência geradora ae todas as de· 
mais: a perversa distorção na nossa estrutura 
de distribuição de_ renda, Sem_melhor distri
buição de renda, o quadro de horrores só 
tende a piorar. 

Mas alguma coisa pode e deve ser feita 
com urgência, no sentido de reavaliar o papel 
da polfcia net País. Algumas medidas de pro· 
fundO alcance podem e devem ser tomadas. 
Alinhamos aqui algumas que nos parecem 
mais urgentes. 

A primeira delas é valorizar o papel da 
polícia, colocando a remuneração do seu pes· 
soa\ em nível c_ompat(vel com a importância 
social da sua função e com os riscos decor· 
rentes do exercício da mesma. 

Não menos importante é proceder o apri· 
moramcnto tanto no process.o de seleçâo co
mo no de formação dos policiais. Nesse senti
do, deve-se tomar como critério, menos o 
porte físico dos candidatos e mais as suas 
qualidades humanas de controle e equilíbrio 
emocional. 

Cuidado especial deve ser tomado na sua 
formação, no sentido de libertá-los dos pre
conceitos de que foram naturalmente imbuí
dos pela socie_dade_, para que possam enxer
gar nos pobres, nos desempregados, nos me· 
norcs de rua, nos egressos penais e nos mise
ráveis em geral, pessoas humanas providas 
de direitos e merecedoras de respeito. 

Livres dos preConceitos da sociedade, os 
policiais devem também ser conscientizados 
das suas funções GOmo guardiães _da ordem 
pública e dos direitos dos cidadãos, longe da 
influência e do mando dos poderosos do mo· 
menta. Devem tomar consciéncia de que eles 
també-m são responsáveis pela manutenção 
e desenvolvimento da ordem democrática no 
País. 

Nesse sentidO, Srs. Senadore~. devem ser 
modificados os currículos de formação nas 
escolas policiais, com a introdução de disciM 
plinas que ministrem noções de política, so· 
ciologia, psicologia social e relações huma· 
nas. 

E, por fim, preconizambs, como medida 
da maior importância para a consolidação da 
nossa democracia, a criação de entidades que 
possam garantir a participação da sociedade 
civil no controle e no melhoramento dos ser
viços de segurança pública. 

Srs. Senadores, a sociedade brasileira deve 
imbuir-se de que segurança pública não é u-ma 
questão apenas militar, mas também civil, 
de interesse de todos e que exige a partici
pação dos membros da sociedade. Nenhuma 
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polícia poderá ser eficiente~ não coritar com 
o apoio da sociedade ciVil. 

Para isso, Srs. Senadores.., é urgente que 
se acabe com o fosso de preconceitos e de 
desconfiariçãs rriútuas entre a polícia e a po
pulação. 

É preciso, de um lado, que a polícia seja 
formada para agir de tal maneira que possa 
merecer o respeito da população. Do outro 
lado, é também preciso que a sociedade tome 
consciência de que sem o seu apoio. respeito 
e colaboração nenhuma polícia resolverá o 
problema das drogas, dos seqüestros e de ou
tras mazelas sociais. 

Srs. Senadores, enquanto perdurar o fosso 
entre pol(cia e população, os criminosos tor
nam-se mais ousados, na certeza de impu· 
nidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitam· 
nos repetir que o problema da violência radi· 
ca-se na injusta estrutura de distribuição de 
renda. Sem que consigamos promover um 
desenvolvimento com distribuição dos seus 
frutos no País. teremos que conviver com ai· 
cos níveis de violência rias nossas Cidades. 
Mas alguma coisa pode e deve ser feita para 
minorar este quadro de horrores em que está 
se transformando o nosso cotidiano. 

E o que podemos e devemos fazer com 
urgência é reavaliar o papel solidário da polí
cia e da sociedade no serviço da segurança 
pública. 

Matupá, Srs. Senadores, foi um hediondo 
aviso do inferno a que poderemos chegar com 
as atuais distorções dos papéis da polícia e 
da sociedade civil na manutenção da segu
rança e da ordem pública. Que valha para 
nós o aviso! 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obriga· 
do. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MAR. CO MACIEL (PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discursO.)- sr·. Prcsiden~ 
te, Srs. Senadores, foi eleito membro da Aca
demia das Ciências de Lisboa, como sócio 
correspondente, o escritor pernambucano e 
Ministro do Tribunal de Contas da União, 
Professor Marcos Vinícios R. Vilaça, mem
bro da Academia Brasileira de Letras. 

A Academia das Ciências de Lisboa foi 
fundada em 1779 e tem, como a Brasileira, 
o Quadro de Sócios Correspondentes, onde 
se destacam ilustres brasileiros da estirpe de 
Austregés.ilo de Athaydc, Cados Chagas, Jo· 
suê Montello e Jorge Amado, e a ela já per
tenceram os imortais brasildros. Luiz Vianna 
Filho, Pc:dro Calmon, Peregrino Júnior e José 
Bonifácio. o Patriarca. 

O Ministro _Marcos Vilaça foi proposto por 
Luí!'. Forj"az lri.gueitos e eleito por unanimi· 
dade, devendO ser em.pos~ado em outubro, 
na Cadeim Jo mestre Luts da Cãmara Cas
cudo. 

Ao registrar indicação tão significativa con
gratulo-me com a Academia das Ciéncias de 
Lisboa, através do Presidente Pina Martins. 
e parabenizo o ilustre conterrâneo. 

Por oportuno, Sr. Presidente. regueiro, 
nos termos do Regimento Interno, que conste 
dos Anais desta Casa o artigo sobre o assunto 
publicado no Correio Braziliense, em 2-5-91, 
de" autoria do Professor Nilo Pereira, merribro 
da Academia Pernambucana de Letras e do 
IHGB sob o t(tulo "MarcoS"Vi!aça e a ACL". 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

'"MARCOS VILAÇA E A ACL 

Nilo Pereira 

O leitor há de perguntar: que ê isso de 
ACL? Simplesme"õ.te a Academia de Ciências 
de Lisbóã. Para quem não sabe. digo que 
uma das maiores glórias que um brasileiro 
pode alcançar é essa de ser eleito para a ilus
tre academia, da qual faz parte José Bonifâ
cio. Poucos brasileiros chegaram a tanto. O 
nosso Marcos elegeu-se por unanimidade de 
votos. Tomará posse em outubro e terá de 
fazer-O p·anegfrico (palavra de que não. gosto. 
mas não há outra) do último ocupante da 
cadeira que lhe coube. 

Aí é que a coisa tem para mim uma signifi
cação comovente. Pois Marcos vai substítuir 
-logo quem?- o nosso tão querido e sau
doso amigo e mestre Lu(s da Câmara Cascudo· 
e não Luiz Vianna Filho, como foi noticiado. 
Dentre os dois Juízes- o primeiro. 

Marcos me telefona de Brasilia. pergun
tando: 

"Já sabe a quem vou suceder? Nada mais 
nada menos do que ao nosso Berbelho" (que 
é como ch::úháVilmos, na"iiitlniida"de, o grande 
Cascudo} __ 

Ora, vejam só. Cascudo queria ·um bem 
imenso a Vilaça. Fê-lo BarãO de· Limoeiro, 
como a mim fez Barão do Guaporé. Diploma 
pergaminhado, assinado pelo Chanceler da 
Ordem- ele, Cascudo- "I ui. toujours !ui". 

Fico de cá imaginando o que vai ser o dis· 
curso de posse de Marcos Vilaça. O assunto 
- Berbelho - está para ele. assim como 
Gilberto Amado esteve para Alceu Amoroso 
Lima; rla Academia Brasileira de Letras. Al
ceu muito cumprimentado pelo discurso que 
fez. Alguém, sem guardar as conveniências. 
abraça o grande [{der católico, dizendo. junto 
de Amado. que a oração do Dr. Alceu foi 
maior e :melhor do que a do próprio acadê
mico que se empossava. Ao que Gilberto 
Amado retrucou: 

"Também com um assunto com eu ... " 
Daqui do Recife deverá seguir uma cara

vana até Lisboa para as!'.isti{à pO.sSe.do luso
bra<>ileiro Vilaça, o inventor de Portugal, por
tugais. ·de que tanto se fala como de uma 
obra-prima. 

Certamente, o Mote Stambosky cuidará da 
ptomoçâo t<:lni. a experiéncía ·que· tem dessas 
coisas internacionais. Se eu pudesse iria ver 
e aplaudir o menino do Limoeiro e de Nazaré 
da Mata alçado â maior consagração acadê
mica. Meu dinheiro só chega até Caruaru ... 
E olhe lá! 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Não 
há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 82. DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, e, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único,- do Projeto de 
Lei do Senado n" 82, de 1991, de autoria 
do Senador Mário Covas, que estabelece nor
mas para a realização das eleições municipais 
de 3 de outubro de 1992 e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-2-
0FÍCIO N' S/8, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, e, do Regimento interno.) 

Ofício n? S/8, de 1991, relativo à proposta 
para que seja autorizado o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul (LFT-RS), destinadas ao giro 
de 29.319.216 LFT-RS, com vencimento.em 
maio de 1991. (Dependendo de parecer da 
Comissão de. Assuntos Económicos.) 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara o? 53, de 1990 (n? 8.390/86, 
na Casa de origem), de inícíativa do Presi
dente da República, que reajusta o valor da 
pensão especial concedida a Justiniana Fleury 
Passos e revertida a Maria Nilza Fieury Pas
sos, filha do ex-Deputado Edson Junqueira 
Passos, tendo 

PARECER, sob n9 56, de 1990, da Co
missão 

....;.. de Assuntos Sociais, favorável ao Proje~ 
to com Emenda de n~ 1-CAS. 

-4-
Dis.cussão, em turno único. do Projeto de 

Lei da Câmara n• 3, de 1991 (n• 5.659/90. 
na Casa de .origem), de iniciativa do Presi
dente ~-~_Rep~blica!_gu_e:_concede pensão es
pecial a Orlandino Barbosa Feitosa e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n9 59, de 1991, da eo
missão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao Proje
to com a Emenda de n9 1-CAS. 

-5- ---

Disct.issáo, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n?17, de 1991 (n? 80/~l,.na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que institui isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados -lPI, e de-
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preciação acelerada para máquinas, equipa
mentos e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 69, de 
1991, da Comissão 

- de Assuntos Económicos. 

-6-
Discussão, em turno úOico, do Projeto de 

Lei da Câmara n" 18,.de 1991 (n' 81/91, na 
Casa de origeiri), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza a concessão de 
financiamento à exportação de bens e servi
ços nacionais~ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'70, de 
1991, da Comissão --

- de Assuntos Económicos. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a ussão às 17 horas e 55 
minutos.) 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n" 003/91. 
Contratada: Loggos - Jornai(;, Revistas 

. e Publicações Ltda 
Contratante: Senado Fe_deral 
Objeto: Prestação de serviços de entrega 

, de jornais e revistas aos gabinetes do Senho
res Senadores, administração da Casa, resi
dência oficial da Presidência e residências 

·funcionais ocupados pelos Senhores Senado
res na SQS 309, Lago S_ul e Lago Nort~. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A con
ta do Programa de Trab.!ilho 
01.001.00001.2021/0002, Natureza da Despe
sa 3490-3901/0. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n" 00027/2, de 31-1"~91. 

Valor contratual: Est(maçlo em 
Cr$19.000.000,00 (dezenove milhões de cru
zeiros). 

Vigência: 16-4-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. 
Pela contratada: Leonardo Gueçles Rodri

gues. 

Oscar Martins de Oliveira, Diretor Substi· 
tuto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Patrimônio. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n" 004/91. 
Contratada: Cooperativa Central Rural de 

Goiás Ltda. 
Contratante: Seriado Federal _ _ 
Objeto: AqUisição de leite pasteurizado ti

po '"C", em embalagem plástica de 1 (um) 
litro. marca GO-GO, destinado ao estoque 
do Almoxarifado, a ser fornecido diariamen
te, na proporção em que for solicitado, du
rante o _ano de _ _l99L 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho 
01.001.0001.2021./0002, Natureza da Despe-
sa 3490-30!Sn. ~ 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n" 00039/6, de 31-1-91. 

Valor c-ontratual: Estlniado- ém 
Cr$697 .104,00 (seiscentos c:: noventa e sete 
mil, cento e quatro cruzeiros). 

Vigência: 22-4~91 a 31-U-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto; --
Pela contratada: Sérgio Souza Neto. 
Oscar M11rtins..~ Oliveira, Diretor Substi

tuto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n" 005!91. 
Contratada: Laboratório Santa Paula Ltda 

-Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestação de serviços compreen

dendo exames médicos complementares de 
diagnóstico e tratamento .. no âmbito das es
pecializações da contratada, aos Senhores Se
nadores, servidores_ do Senado e seus depen-_ 
dentes. , . 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A con
ta do Programa de Trabalho 
13.075.0428_.2004/0001, Natureza da Despesa 
3490~3964/9. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00614/9, de 25-4~91. 

Valor contratual: Estimado_ em 
Cr$1.500.000.00 (hum milhão e quinhentos 
mil çruzeiros). __ _ 

Vigência: 2~5-91 a 31-12-91. - . 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo_sé 

Passos Pôrto. 
_Pela contratada: Mariana Dukur Cassab 

Danna. 
Oscar Mart_ins de Oliveira, Diretor Substi

tuto da Subsecretaria de Adnlinistraçao . de. 
Material e Património. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

5• REUNIÃO ORDlNÁE.!A, REALIZA~ 
DA EM 17 DE ABRIL DE f991 

Às dez horas do dia dezessete de abril de 
mil novecentos e noventa e um, na sala da 
comissão, sob a presidência do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, Presidente, reúne-se a Co
missão de Constituição, Justica e Cidadania, 
com a presença dos Srs. Senadores: Elcio Ál
vares, L_o_YJ_ival Baptista, Francisco Rolleru
berg, Pedro Simon, Eduardo Suplicy, Magno 
Bacelar, Valmir Campelo. Chagas Rodri
gues, Oziel Carneiro, Wilson Martins, Anto
nio Mariz, Jutahy Magalhãe~. Humberto Lu
cena, Nabor Júnior, Maurício Corrêa, Júnia 
Marise, Amazonino Mendes, Fernando Hen
rTque. Garíbaldi Alves, José EdUardo, José 
Fogaça,- Josaphat Marinho, Odacir Soares_, 
Runaldo Aragão, Cid Sabóia de Carvalho, 
Mansueto de Lavor e Affonso Camargo. D~i.
xam de comparecer, por motivo justificado, 
os Srs. Senadores: Amir Lando, Carlos Pa
trocíÕ.io e José Paulo Biso\. Havendo número 
regimenta,!, o Sr. Presidente declara aberta 
a se~ão e dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, que é dada como aprovada. A se
gtiíi, passa-se 'à apreciaçãi::rdas matérias cons
tante~ d~ pauta. na ofdem determinada pelo 

Sr. Presidente. Item 1 - Projeto de Lei da 
Câmara n" 13. d~ 1991. de autoria do Depu
tado Nelson Jobim e outros, que dispõe sobre 
a edição e o processo legislativo das medidas 
provisórias previstas no artigo 62 da Consti· 
tuição Federal, e dá outras providên~.ias. Fo
ram apresentadas perante a ComissãO as se
guintes emendas: n"' 1, 9.10 e 11, pelo Sena· 
dor Jutahy Magalhães, n" 2. 3. 4_, 5, 6 e 7 
pelo Senador Antônio Mariz: n• 12, pelo Se
nador Maurício Corrêa; n" 8. pelo Senador 
José Fogaça e, n~ 13. pelo Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. O parecer do relator conclui 
o seguinte: pela aprovação do Projeto com 
duas emendas que oferece; pelo acolhimento 
da emenda n" 10 a pela rejeição das emendas 
n"' 02, 03, 04, 05, 07 e 11, a emendas n~I3 
aguarda parecer. Foi concedido vistas na r e~· 
nião anterior aos Senadores Chagas Rodn
gues, Elcio Alvares e Cid Saboia de Carva
lho. A matéria é liberada da vista sem apre
sentação de voto em separado, Em fq.se de 
discussão, usam da palavra os seguintes Srs. 
Senadores: Chagas Rodrigues, Maurício Cor
r_êa, Mansueto de Lavor, José Fogaça; Júnia 
Marise, Jutahy Magalhães, Cid SabOí;:i-de 
Carvalho e Josaphat Marinho. Nesta oportu
nidade, o Sr .. Cid Sabóia de Ql._ryalho solicita 
a retirada da emenda n"' 13, de sua autoria, 
o que é deferido pela Presidência. Anunciada 
a votação, são lidos e aprovados requ~riii!en
tos do Sr. Antonio Mariz, solicitando desta· 
que para votação em separado das Emendas 
no& 5 e 7, de sua autorit;~.. Passando-se à vota· 
ção do projeto, é o mesmo aprovado com 
as Emendas nuS 1 e 2 -CCJ, oferecidas pelo 
relator e a de n" 3 - CCJ, correspondente 
à Emenda n\' 10 do Sr. Senador Jutahy Maga
lhães. Submetida a votosas emendas des_taca
das. é rejeitada a de n'·', 7, sendo aprovada 
a de n", 5, que passa a ser a Emenda n" 4 
-CCJ. Nesta oportunidade o Sr. Presidente 
encerra os trabalhos, tendo em vista o adian
tado da hora. Nada mais havendo a tratar 
eu, Vera Lucia Lacerda Nunes, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente e levada à publi
cação juntamente com os apanhamentos ta· 
quigráficos. 

Anexo à s~ Reunião da Comissão de 
Constituiçdo, Justiça e Cidadania em rea
lizada em 17-4-91 

-O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Havendo número legal, declaro aberta a 

·reunião da ComfSsão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

A Mesa reafirma que esta Comissão se.rc::u
nirá, como tradicionalmente ocorre, desde 
que aqui estou, há 20 anos, às dez horas nas 
quartas-feirãS. As outras Comissões que mu· 
demos seus horários. O horário da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania se,mpre 
ocorreu às dez horas, nas quartas-feiras. Ain
da quando a semana parlamentar tinha cinco 
dias. Mesmo naquele tempo era às quartas
feiras. 
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Passemos ao primeiro item. que trata do 
Projeto de Lei da Câmara n" 13, que dispõe 
sobre a edição e o processo legislativo das 
medidas provisórias, previstas no art. 62 da 
Constituição Federal, e dá outras providên
cias, de autoria do nobre Deputado NelsoE\ 
Jobim e- outros; e sendo Relator, o nobre 
Senador Pedro Simon. 

Foram apresentadas perante a _comissão as 
seguintes Emendas nu11, 9,10 e 11, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães; 2, 3, 4, 5, 6, 
e 7, de autoria do Senador Antonio Mariz; 
n" 12, pelo Senador Maurício Corréa; n" 8, 
pelo Senador José Fogaça, e n" 13, pelo Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

O parecer é pela aprovação do projeto; 
pela rejeição das Emendas n"' 2, 3, 4, 5, 7, 
e 11; pela aprovação- da Emenda n~ 10, e 
ainda apresentando emenda de_ relator. A 
Emenda n" 3 aguarda parecer. 

Concedida vista conjunta aos nobres Sena
dores Chagas Rodrigues, Élcio Alvares e Cid 
Sabóia de Carvalho. 

Não apresentaram votos cm separado. Em 
todo caso, podem oferecê-lo nesta oportu
nidade. 

Consulto aos Senadores Chagas Rodrigues 
e .blcio Alvares, que estão presentes. se dese
jam manifestar a sua opinião preliminarmen
te? 

Com a palavra o nobre Senador Chagas 
Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, gostaria de fazer uma ligeira 
apreciação e uma sugestão ao nobre Relator. 
Queria deixar o meu ponto de vista. Não 
sei se posso fazer agora, neste momento? 

O SR._ PRESIDENTE: (Nelson Carneiro) 
-Pode fazê-lo. V. E:'" pediu vista? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, quero, iniCíaJffic"riie;rouvar o tra
balho do nobre Relator. Senador Pedro Si
mon. Gostaria de deixar aqui sobre esta ma
téria, que é da maior importância, o meu 
ponto de vista. 

Sr. Presidente, rigorosamente o nobre Re
lator acolheu duas emenda!i. Uma, incluindo 
expressamente matéria tributária. Sabemos 
que a proibição sobre matéria de competên
cia de lei complementar não esgota a matéria, 
não sendo possível editar medida provisória 
sobre a matéria. a não ser através de lei ordi
nária. Portanto, vedada a incursão na área 
da lei complementar. À primeira vista parece 
que a situação tributária já estivesse abran
gida. Mas não está, inclusive sobre determi
nados assuntos é até lei ordinária e em outros 
até decretos. 

Então, é de toda prudén_cia, de toda _conve
niência que se inclua expressamente matérta 
tributária, levando em conta não o procedi
mento, mas o conteúdo da lei. 

O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex• se refere a que emenda? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - No 
parecer do nobre Relator:- emenda ao inci-

sO 111, dê-se··ao diSpositivo a seguinte reda
ção: que disponha .. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A emenda do Relator. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- S. Ex• 
deve ter acolhido, pois fala aqui no parecer: 
"Ante o exposto concluímos, recomendando 
a aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n·• 13/91, rejeitadas as Emendas n~s 2, 3, 4, 
5, 7 e 11, com acolhimento da Emenda no 
10; e ainda _da emenda e__subemenda seguintes 
de autoria do Relator. 

De modo que o nobre Relator acolheu: 
disponha sobre matéria penal ou tributária. 

Aqui estou de pleno acordo, porque apri· 
mora o projeto. 

S. Ex' tamb~m manda que se acrescente 
o seguinte: "quando a medida provisória não 
for apreciada pelo Congresso, no prazo de_ 
30 dias, poderá- o Presidente- da República 
reeditá-la uma única vez, desde _que publi
caôã"rioDiário Oficial do dia segUin-te, ao tér
mino''-. 

É uma emenda que permite reedição, ain
da que por uma única vez. 

Quero~~Si. Presidente, fazer uma Ugeira 
apreciação. 

O SR. ANTONIO M-ARIZ --Pemiite-me · 
V. Ex• um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Pois 
não. 

O SR. ANTONI_O MARIZ - Solicit"ei o 
aparte agora, porque V. Ex• já começa a 
abordar um segundo tema da discussão, Refi
ro-m'trâquestão da mat~ria tributária, apenas 
para sustar uma dúvida. Gostaria de ouvir 
o esclarecimento de V. Ex', porque o art. 
146, da Constituição, no capltulo sobre entra
da do sistema tributário, diz o seguinte: 

"Cabe à lei cqmplementar .. " 
E no inciso III, do mesmo artigo, na letra 

a diz:__ 
"a- definição de tributos e de suas espé

cies, b_em como em relação aos impostos dis
criminados nesta Constituição, a dos respec- __ 
tivos fatos geradores, bases de cálculos e con
triQuintj!s.'' 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- En
tão, só nessa parte. 

O-SR. ANTONIO MARIZ- É que me. 
parece que t;ssa parte é suficientemente 
abrangente. E nisso que V. Ex• discorda. 

. O SR. CHAGAS RODRIGUES- Não. 
E isso que eu creio. 

V. Ex~ há de convir que a Constituição 
dá um tratamento diferente. 
_ Com relação a determinados tributos, ela 

quer que Só entre em vigor a alteração no 
exercfcio posterior. Em outros ela admite que 
no próprio exercício, quando faz uma exce-
ção. 

E, algumas alíquotas e outras áreas, que 
nãõ se=jamRgorbSamente dessa matéria espe
cificada, poderiam ser objeto de lei ordinária. 

Quando a Constituição tipifici, dizendo: 
"criação, denominação", é só aí. Fora daí 

ao tratamento tributário pode Ser feito atra
vés de lei ordinária. 

Por ·outro ladç>. isso é só uma questão de 
procedimento. E uma maneira em que a lei 
complementar tem uma disciplina especial, 
iimquórum especial, etc. A matéria tributária 
é tão importante, está ligada à História do 
Direito Constitucional. A História do Direito 
ConstitucionaJ náo é outra coisa senão a his
tória contra o absolutismo do Príncipe na ma
téria- tributária, e na matéria penaL O Prín
cipe núúiáava prender a quem entendesse no 
seu absolutismo; tributava da maneira que 
bem quisesse. Então, o estado de Direito foi, 
sobretudo. para defender os direitos funda
mentais na parte de tributos e na parte da 
liberdade. E, também, é um sentido pedagó
gico. E por que não incluir ao conteúdo a 
natureza? 

De modo que, nessa parte, estou de pleno 
acordo; afasta quaisquer dúvidas. Devemos, 
realmente,tratar disso. 

Agora, Sr. Presidente, respeito esse ponto 
de vista de muitos colegas, mas para mim 
não há, no seu modesto modo de ver, nenhum 
emba:::.amento jurídico, filosófico, nem jurídi
co-constitucionaL A Constituição não discí
pliria. Portarito, o Presidente pOde baixar me
dida provisória sobre tudo. E isso é um pensa
mento profundamente antijurídico. 

Estou trê-zendo aqui um livro modesto, um 
livro para universitári_os. Não é nenhum trata
cl_o, e o autor também não figura entre os 
grandes liberais na área do pensamento jurí
dico. Merece o nosso respeito, é um professor 
universitário, é o professOr Manoel Gançal
ves Ferreira Filho. 

Ele diz aqui, no seu IivroCurso de Direito 
Constitucional, na página 115: ''A Limitação 
do Poder. O poder, por natureza tem que 
ser limitado. Poder ilimitado não é poder, 
é absolutismo, e, sob certo aspecto, anar
quia". 

Então, diz o professor Manoel Gonçalves: 
"Repugna ao pensamento político contem
porâneo a ilimítação do poder. Ao contrário, 
é arraigada a convicção de que o poder, mes· 
mo legítimo, deve ser limitado. Isto porque, 
na famosa expressão de Lord Acton, todo 
poder corrompe, inclusive o democrático. Pa· 
ra )im_!tar o poder, várias são as técnicas ado· 
tadas: uma é a divisão territorial do poder, 
que inspira as desceiltralízações, e não raro, 
o próprio federalismo; outra consiste em cir
cunscrever o campo de ação do Estado, reco
nhecendo-se em favor-do indivíduo uma esfe
ra autônoma, onde a liberdade não pode so
frer interferência do Estado. É isso que se 
busca obter pela Declaração dos Direitos e 
Garantias do Homem. 

A terceira é a divisão funcional do poder, 
tão conhecida na forma clássica da separação 
dos poderes. 

Oi-a, Sr. Presidente, interpretando o art. 
62da Consytuição, sobre qual trata a matéria 
em exame, no me_u modesto entendimento, 
este não admite reedição. A reedição de me
dida provisória repugna não só ao sisteina 
adotado pela Coiistituiç8.o, a natureza- do re
gime democrático, como atéffiesmo ao arti~o 
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em si. Entendo. rigorosamente, que não hâ 
que se falar em reedição. 

A reedição poderia ser na hipórese da rejei
ção. Essa é, dt! toda, inadmissível. E o pró
prio Supremo Tribunal Federal já disse que 
não é possível reeditar medida provisória re
jeitada. 

Então, temos ã. outra hipótese, da não-a
preciação. Se a medida provisória podeN;e-ia 
admitir a sua reedição? 

Ora, Sr. Presidente, se a medida provisória 
não é apreciada, é porque ela não foi apro
vada. E se da não foi aprovada cu entendo 
que houve uma rejeição tácita~-irriplícita. 
Muitos dizem: é preciso que o Congtesso se 
pronuncie. O Congresso pode se pronunciar, 
inclusive. não comparecendo. É uma maneira 
de rejeitar a riJ.Cdída. Tanto mais que no siste
ma anterior, quando o decreto lei não era 
apreciado. ele era considerado implicitamen
te aprovado. Agora isso foi rejeitado. O siste
ma é outro. Agora. se não há apreciação, 
não há aprovação. E. temos aí uma rejeição, 
no meu modo de. vc:r. uma rejeição tácita. 
Mas esse é apenas um dos argumentos que 
me levam a não admitir, em princípio. dentro 
do meu modo de ver. de um rigoroso--argu
mento ou pensamento jurídico. calcado na 
atual Constituição. que não há que- se falar 
em reedição de medida, mesmo quando ela 
deixa de ser apreciada no prazo previsto na 
Constituição. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Permite-me 
V. Ex• um aparte? -

OSR. CHAGAS RODRIGUES-V. Ex' 
tem o aparte. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Parece-me 
que V. Ex• tem razão nessa apreciação, em
bora a emenda apresentada pelo Relator, na
turalmente, tenha como fundamento princi
pal um argumento de ordem política: o da 
viabilidade de sua aprovação pelo Congresso 
Nacional, em face da discussão e d~ljb!;!ração 
da Câmara. É da experiência da Votação na 
Câmara, certamente, que de~orre a emenda 
do Senador Pedro Sitnon. -E uma questão, 
eu diria, de avaliação política da viabilidade 
do dispositivo. Desde que esse dispositivo 
não fosse manifestame:ote constitucional, ou 
inconstitucional; acredito ser legítimo que o 
Congresso adote, como recon_h_ecimento de 
uma situação de fato, um procedimento que 
não é o ideal. mas que pode ser obj~to de 
aprovaç-J.o. 

V. Ex• tem razão no seu argumento, quan
do observa o lado controverso da matéria. 
De fato, o art. 62, no seu Pãrágrafo único: 
não distingue entre rejeição exp!Cssa ou não 
aprovação pelo silêncio do Congresso. O pa
rágrafo único fala pura e simpl~smente em 
não conversão: "se não forem convertidas 
em lei". Ora. se a Constituição não distingUe, 
não cabe ao intérprete distinguir. O diserci
mento entre rejeição ·ou expressão "pelo si
lencio" teria, _talvez, interesse para a aplica
ção no art. 67, onde diz que a matéria com;
tante de projeto de lei rejeitado. somente 
poderá constituir objeto- não houve proje
to etc.- na mesma manifestação, com apoio 

da maioria absoluta do~ membros de uma 
das Casas. 

Na verdade, parece-me também, como a 
V. Ex". que a não-conversão da medida provi
sória implica sua rejeição, sendo irrelevante 
verificar se isso se deu por i-ejeição expressa 
ou pelo silêncio do Congresso Nacional._ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- V.Ex• 
faz referênda, nobre c_ole_ga, a um outro argu
mento, que é justamente esse. O parágrafo 
únicO não distingue aí, e vai mais long_e. Além 
de não distinguir, na primeira parte do pará
grafo único, onde se lé: 

~·As- medidas provisórias perderão a 
eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei'" (então, abrange as 
duas hipóteses) "no prazo de trinta dias 
a partir de sua publicação" (e vai mais 
longe:) "devendo o Congresso Nacional 
_disciplinar as relações jurídicas delas de
correntes." 

Então. aqui há essa atribuição, há essa 
prerrogativa, há e~~e dever do Congresso f!.a 
hipóte~e. Como poder-se-la harmonizar essa 
competência do Congresso se se admitisse 
a reedição? Haveria uma contradição. Os 
pensamentos estariam em conflito. 

Sr. Presidente, tenho mais um argumento 
que impede a reedição. A Com;tituiçâo exige 
rcquisiws ou, como dizem outros, condições 
para que a medida provisória seja editada. 
Para isto é necessário, como diz o art. 62, 

- que se trate de caso de relevância e urgência. 
Alguém já disse que isso é muito subjetivo. 
O Presidente pode consíderar relevante um 
assunto que outros não consideram. E o Pre
sidente pode considerar urgente um assunto 
que ta:mbémnão seja considerado assim por 
outras pessoas. Mas isso aqui não é questão 
subjetiva·;- é ·uma--queStão "objetiva porque é 
uma questão de _tempo. O que é urgente hoje 
ain-da se poderia considerar urgente dentro 
de 30 dias. Mas o que é urgente hoje, ser 
urgente daqui a 60 dias? V. Ex'' e~tão=vendo 
que já não- é uni argumento jurídico, é um 
argumento lógico. A urgência é algo premen
te. Não pode ser urgente: "olha, o assunto 
é urgente; resolvam daqui a 20 dias". Então 
não é urgerite. _ _'~Q_ aSsunto"~é urgente, resol: 
varil daqUi a·so dias". Então não é urgente, 
a não ser- e é preciso rasgar todos os dicio
nários':'"""que o adjetivo urgente teria perdido 
totalmente o seu conteúdo. 

_l;:ssa:,;, Sr_ Presidente, ~ão as_ qbservª"çõ.es 
que gostaria- de faz~ r. Sou sensível ao argu
mento. Não me cOnsidero o dono da verdade. 
Acréditó. Coma mesma boa-fé com que de
fei1do juridicãm~nte ilogicamente a i_Il_1possi-
6iljdade_ de reedição de me_cj_ida provisória. 
que alguém honestamente e sínceramente de
fenda que o Presidente poss_a_ indefinidamen
te re-editar. como vem acontecendo. 

O~SR. MAURÍCIO CORRÉA- V. Ex• 
me p~rmite um apa_rte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Pois 
não! 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA- Acom· 
panhei o raciocínio de V. Ex' e de:vo__dizer, 
inclusive, Que apresentei uma emenda ao re
lator que tratava exatamente da impossibi
lidade da reedição. porque, claramente, o 

_ que consta do art. 62 é resultante da impossi
bilidade de qualquer tipo de reedição; seja 
a provocada em decorrência da recusa, aí com 
muito mais injustiça. como salientou V. Ex•, 
mas também no caso do decurso de prazo. 
A sistemática da interpretação dada pelo Di
reito italiano é da possibilidade de reedição 
quando, por decurso de prazo. não foi possí
vel a apreciação pelo Congresso. Nem sem
pre a apreciação decorre pura e simplesmente 
por que não houve condições de se apreciar 
no Congresso: por acúmulo de serviços. de 
pauta etc. Entretanto, há outras questões por 
superveniência de fato fortuito, enfim, uma 
questão qualquer que tenha impossibilitado 
o Congresso de apreciar naqueles trinta dias. 
É essa a interpretação que se deu. Filio-me 
à corrente da impossibilidade da reedição 
porque se em trinta dias a medida provisória 
não for apreciada, ela perde a eficácia. Ora, 
perder a eficácia. no bom vernáculo, significa 
tornar nula, não existir mais, passar um mata
borrão. Logo, há impossibilidade total de se 
reeditá-la. 

Parece-me que essa seria uma excelente 
oportunidade para o Supremo Tribunal Fede
ral manifestar a sua decisão final sobre esse 
tema da mais alta importância. Vou sustentar 
esse ponto de vista no plenário. Não sou in
fenso à dilação de mais trinta dias, apenas 
por um encaminhamento político, para possi
bilitar mais ao Presidente. Se perder aqui, 
vou sustentar; vou votar a favor do parecer 
do Relator Pedro Simon, concedendo a pror
rogâção dos trinta dias. 

No meu modo de entender, Senador Cha
gas Rodrigues, tecnicamente falando. com 
absoluta segurança, o certo seria, sem dúvi
da, a impossibilidade de reedição. como no 
teor exato do art. 62 que, em nenhum mo
mento. fala nessa reedição. De sorte que se
ria, repito, uma boa oportunidade para tes
tarmos o Supremo Tribunal Federal, para ele 
dizer que poderá ser repetido ou não. Entre
tanto, essa é uma questão que só depois de 
votada é que poderá ser submetida a sua apre
ciação ou não. Ai, eu gostaria de ver o Supre
mo em seus bons tempos. sobretudo naquela 
ocasião em_que Rui Barbo~a apresentou pe
rante a Corte um habeas corpus a favor daque
les que foram exilados, esmagados por Floria
no Peixoto que, indagado se não tinha preo_
cupação com as conseqUências do defcrimen· 
to_ dohabeas corpus, ele teria dito, dirigin
do-se ao Supremo Tribunal Federal, que esta
va com muito receio, por que quem iría da
rhabeas corpus para os ministros do Supremo 
Tribunal Federal. A decisão, como sabe V. 
Ex~, foi apenas um voto a favor de Rui Barbo
sa, do Ministro Piza. Logo em seguida, o 
Supremo Tribunal Federal começou a ter li
ções diferentes, 

Naquela época, não havia mandado de se
gurança, o habeas c.:orpus substituía. Antiga
mente, no Direito anterior chamava-se carta 
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de seguro. Não havia habeas corpus. O man
dato de segurança é uma conquista brasileira 
posterior ao habeas corpus. Já no caso do ha
beas corpus do Almirante Wander Cocq, 
também impetrado por Rui Barbosa, a deci
são foi outra. E houve aquele espetacular 
episódio em que o Senador Rui Barbosa se 
dirigiu ao Ministro Piza e beíjOU as suas mãos. 
Na sustentação do recurso, fez aquela mais 
bela oração, no que diz à instituição, que 
ele fazia do Supremo para uma decisão im
portante com relação ao futuro. De sorte que 
será uma grande oportunidade eu ver o Su
premo Tribunal Federal se pronunciar numa 
matéria de tão alta importância. 

Associo-me plenamente à sua interpreta
ção. Vou sustentar esse ponto de vista, mas, 
como disse e repito, não sou infenso à idéia 
de uma reedição, caso esse ponto de vista, 
que é legítimo, no meu modo de _entender, 
não seja o vitorioso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Per· 
gunto a V. Ex·, que é o autor da emenda 
-e agradeço a sua contribuição valiosíssima 
- V. EX" vai insistir juilto ·ao relator para 
acolher ou vai pedir destaque para a sua 
emenda? 

O SR. MAURICIO CORR~A- Só em 
plenário, aqui -nâo. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, como eu dizia, esse é meu enten
dimento, modesto, mas, a meu ver, técnico 
e jurídico. Na hipótese de, para -chegarmOs 
a um acordo, a um entendimento, os ilustres 
colegas aceitarem ou desejarem aprovar a 
matéria dessa maneira para que o assuntO 
só em plenário seja examinitdO~ não sou in
fenso a um acordo, a um entendimento, mas 
é claro que chegarei à admissão de uma reedi
ção, por uma questão de acordo, de entendi
mento. Esta é uma Casa ·política. No meu 
ponto de vista. se tivesse que dar um parecer 
jurídico, eu daria pela iinpossibilidade da ree~ 
dição de medida provisória em qualquer hi~ 
pótese. 

Agora, gostaria de me dirigir ao nobre Re
lator, Pedro Simon. Já elogiei o seu trabalho. 
V. EX' apresentou duas emendas. 

Nobre colega, li o art. 10 do projeto. Este 
projeto vai além da Constituição. Peço a 
atenção dos nobres colegas. Leio art. 10, do 
projeto: 

''Inadmitida, nos termos do art. 4~des
ta lei complementar, ou não convertida 
total ou parcialmente em lei uma medida 
provisória, dispont o CongreSso Nacio
nal, mediante lei ... " 

Não podemos acolher esta cláusula "me
diante lei". E, peço a atenção do nobre Rela
tor. Estamos indo além da Constituição. Ela 
não diz mediante lei e sim: 

"Devendo o Congresso Nacional discipli
ná-la". 

E, para ficar com este autor, quando ele 
trata da medida provisória, diz: 

"Neste caso, o Congresso Nacional 
disciplinará as relações jurídicas." 

Não fala em lei. Ora, se o Presidente da 
República teve uma medida provisória rejei
tada ou mlo itpredada, por qUe através de 
lei, ou seja, com o poder de veto irá o Presi
dente ser responsável por uma disciplina de 
relações que Sua Excelência provocou? En
tão, o Presidente que, sozinho, baixou a me
dida provisória - no caso de não ser conver
tida - o Congressà, sozinho, é que deve 
apreciá-la. Logo, seria - a meu ver- me
diante decreto legislativo e, nunca, mediante 
leL __ _ 

O SR. RELATOR (Pedro Simon)- No· 
bre Senador, a argumentação apresentada 
por V. Er- tem muita profundidade. 

Quando fiz um estudo para o parecer, a 
minha tese era exatamente essa em que, pelo 
dispositivo da Constituição, a regulamenta
ção-devia ser feita por decreto legislativo e 
não por projeto de lei. Mas, quando me reuni 
com as lideranças_! o nobre Senador HumR 
berto Lucena, que está aqui presente - e 
eu apre_~~ntéi a disposição de que devia ser 
pôr decreto legislativo e não por projeto de 
lei-, disse que não pode existir uma norma 
jurídica, não pode existir uma lei, uma dispo
sição, lá fora, frUto de um decreto legislativo. 

Gostaria, até, que o Senador Humberto 
Lucena fizesse uma exposição. 

O SK HUMBERTÕ LUCENA- V. Ex' 
--~tem toda razão. Inclusive houve um conheR 

cid0-ãrtigo=-da-l:iv-ra dó Di.- saulo Rirmos- -
que é jurista coii.he'cido- na-folha de 5.-PauiJ,:t 
chamando a atenção do Deputado Nelson Jo
bim, para isso. E o Deputado Nelson _Jçl;>_im 
CónvenceuRse, como autor do projeto, de que 
tiilha que ser lei e não decreto legislativo. 
-- - --

O SR. CHAGAS RODRTGUtS - Sr:' 
Presidente, aceito, com res~rvas, o pensa
mento do grande jurista Dr. Saulo Rarilos. 
Agora. que o nobre autor do projeto tenha 
se convecido ... S. Ex• é, também, uma das 
grandes expressões do pensamento jurídico 
no Congresso. Mas, confesso, todas as vezes 
em que a Constituição quer que a matéria 
seja disciplinada por lei ela expressa: "na for
ma da lei" ou, então, "na forma de lei com
plementar". Ela aqui fala, apenas, "o Con
gresso Nacional. E, o Congresso Nacional, 
Sr. Presidente, vai apenas disciplinar efeitos 
momentâneos dentro da ótica de que a me
dida provisória perdeu a sua eficácia desde 
a sua edição. Se houv-esse exorbitância o Po
der Judiciário corrig"iria. Agora, não é pOssí
vel, o Presidente baixar uma medida proviR 
sória, a medida provisória ser rejeitada, o 
Congtesso vai disciplinar, depois Sua Exce-

- l~ncia veta e nós sabemos que, lamentavel
mente, o veto ainda está sujeito a quorum 
eSpecial para a sua rejeição. 
- Entãô, este é o meu pensamento. Observo 

que ele foi, inicialmente, ãcolhido pelo nobr~ 

Maio de 1991 

Relator. Se este pensamento prevalecer, mui
to bem. Se não, aprovo com restriçOes. 

Nc que tange à reedição, o meu pensa
mento é contrário. Mas, se houver um acor
do, um entendimento político, já que estamos 
diante de um instituto novo, e tem havido 
abuso, então, acredito que, desse abuso, des
sa ãnarquia que aí está, para uma única_ reedi
ção, já é um progresso. Conquanto, no '!leu 
modesto modo de ver, não atenda rigorosa
mente nem ao espírito, nem à lei da Consti
tuição. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

--O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_....,....Com a pafavra O nobre Senador É leio Ál
vares, que, também, havia pedido vista do 
processo. 

O SR. ~LCIO ÁLVARES- Sr. Presi
dente, eminentes colegas, o, parecer do no
bre Senador Pedro Simon é, realmente, o 
corolário de uma sustentação que vem sendo 
feita, com muita ênfase, da restrição do poder 
do Presidente da República reeditar medidas 
provis?_rias. 

Eu verifiquef- e foi muito íinportante 
~?se debate, incl0:sive pela pã1a:vra ãbalfzada 
do nobre Senador Chagas Rodrigues - que 
este assunto, se fosse colocado dentro do uni
verso jurídico;logicanlente ___:_-é como se fosse 
um caleidoscópio - ele apresentaria várias 
facetas e interpretações que ensejariam até, 
quem sabe, a colocação dessa matéria numa 
largueza que, na discussão_ que se faz agora, 
espancaria qualquer dúvida em relação ao 
tónus político do projeto, que vem da Câmara 
dos Deputados. _Quero louvar aqui a viSão 
do Relator Pedro Simon quando, entregando 
um trabalho notá"'-el, um trabalho de pesqui

-sa;-deixou claro --e isso já é do conheci
mento de todos - que esse Projeto de Lei 
da Câmara n~ 13 carrega dentro do seu bojo 
Unia citga política da mais alta intenSidade, 
refletindQaté, dentro daemoção do debate, 
um certo_ confrônto . entre_ à Cóngressô e . o 
Pres-idente_da RePúblÍCa. TantO ·que-'0 
PMDB, partido que tem tradição democrá~ 
tica- e todos nós, não importa a nossa Sigla 
partidária, fazemos essa homenagem -, o 
PMDB, em razão da alta carga política con
tida nesse projeto, já argüi a possibilidade 
de invocar o instituto da fidelidade partidária 
para discutir a matéria. 

Vê~se, assim, inobstantea opiniáo de todos 
os eminentes juristas que-têni asseri tO neSta 
comissão, que, evidentemente, o aspecto po
lítico ganha relevância exemplar. 

Eu queria assinalar que o nobre Senador · 
Maurício Corrêa, por quem, antes de chegar 
a esta Casa, tinha uma admiração muito gran
de, não só pela sua qualidade de parlamentar, 
mas de advogado brilhante que todos nós resR 
peitamos, e somos operários da mesma oficiR 
na do DireitO, S. Ex~ já deixou claro que 
se este projeto for discutido à luz exclusiva 
da norma jurídica, há um pensamento radical 
que não admite, de maneira nenhuma, reedi
ção. E, aí, vale a honestidade de posição do 
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nobre Senador 'Maurício Couêa, que frisa 
muito bem que a ·origem das medidas provi
sórias vem do Direito italian_o, principalmen
te, e lá é clara a reedição da medida desde 
que haj3. os dois elementos fundamentais. 
Porque o Presidente da República tem o de
ver de editar no momento em que ele julgar 
que há umpericulo inmora- e, af,opericulo 
in mora tem que estar presente na urgência 
e relevância-; ele tem, então, não só o dever 
de editar, mas de justificar, em face da reali
dade em que o Pafs está vivendo. 

Então, me parece que a interpretação do 
art. 62 da Constituição envolve alguma coisa 
a mais. Estamos vendo, agora, no momento 
em que o debate se emocionaliza, e se emo
cionaliza, inclusive, com uma participação 
política muito intensa, que a interpretação 
que está sendo colocada, aqui, de uma ma
neira 'muito o_bjetiva, de que o Presidente 
não p-oderia reeditar, data venta, na interpre
tação do art. 62, que a reedição é um processo_ 
natural. E, aí, é o surgimento do debate polí
tico. Aqueles que entendem que o art. 62 
não permite, contrariando, inclusive, a ori
gem da medida normativa excepcional, têm, 
então, que se quedar diante da realidade pre
vista pelo Senador Pedro Simon, de admitir 
que esse debate é eminentemente político. 
Ou seja, vamos ser sintéticos, vamos dar ao 
Presidente o direito de editar uma, duas, trés 
ou dez vezes e, aí, evidentemente, qualquer 
discussão de ordem jurídica, com a devida 
vênia, se perderia porque as correntes, aqui, 
já estão inteiramente iQentificadas. 

Tenho certeza, por conhecer o valor dos 
integrantes desta comissão, que vamos ter, 
após a minha fala, votos brilhantes que vão 
trazer à colação todo o debate relacionado 
e, inclusive, t:xaminando principalmente a ur
gência e a relevância da matéria. E discordo, 
no momento em que o professor Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho foi convoCado pelo 
nobre Senador Chagas Rodrigues, que aqui, 
na questão da medida provisória, não há um 
poder ilimitado do Presidente. Pelo contrá
rio, se o Congresso, de maneira expressa, 
rejeitar a medida provisória, o Pre;sídente 
tem de se submeter à vontade do Congresso, 
porque, é claro, Sua Excelência náo poderia 
reeditar a matéria, o assunto seria liquidado 
e teria que se submeter à vontade da maioria 
dos parlamentares. Logicamente, a filigrana 
toda, a discussão toda está dentro da interpre
tação do art. 62, que- com a -devida vênia, 
não fui constituinte - padece de um esclare
cimento maior para evitar, exatamerite,-o que 
a ComissãO de ConstitUiç-ãõ~-1\iSffça e Cida
dania co-meça a fazer hoje. Iria mais além. 
Evidentemente, nós aqui representamos par
tidos políticos. Cada um tem o seu conheci
mento jurídico, e é fundamental, mas cada 
um também tem a sua fidelidade ao seu parti
do. Acho - e o Senador MauríciO Corrêa 
falou de maneira tão clara- que esse assunto 
é de tal delicadeza que o Supremo Tribunal 
Federal, em virtude da divergência das teses 
que sustentam os mais variados pontos de 
vista, teria que ser convocado. Então, gosta
ria de fazer essa colocação, deixando claro, 

pata que rião percariios a reãiidade do alcance 
desse projeto de lei da Câmara, porque nós 
temos, realmente, um tónus político da mais 
alta importância. Acredito, sinceramente, 
princi"palmente pela participa-ção sempre pa
triótica do nobre Líder Humberto Lucena, 
que nós vamos ter a oportunidade ainda, ao 
longo da permanência-desse projeto, até che
gãr ao plenário,-de colher muitos pronuncia
mentos a respeito dessa matéria, inclusive pe
lo conhecimento que temos tido do posiciona
mento não só do nobre Senador Amir LandO, 
que tem conversado constantemente comigo -
--nós temos também dentro do nosso parti
do, para muita alegria nossa, um dos maiores 
juriStas-desta Casa, que é o Sen·ador Josaphat 
Marinho_:, nias também dO que hoje, segun
do é do meu conhecimento, deve proferir 
um voto aqui da mais alta envergadura jurídi
ca, creio que nós vamos ter um debate bastan
te acentuado. ED.fão, eu- aqui me recolho, 
delifro desta- perspectiva, já que pedi vista 
na sessão anteriOr, dizendo que divirjo, logi
camente, dentro do enfoque político; me que
do, em alguns pontos, em relação ao parecer 
do Senador Pedro Simon, porque tenho a 
impressão de que todos nós comungamos na 
mesma causa. Inclusive, pretendia um voto 
por escrito, mas a CPI da Previdência ontem 
foi até altas horas. Nós temos um profundo 
apreço pelo Poder Legislativo. Evidentemen
te, na hora em que há esta tentativa, sob 
todos os pontos de vista válida, para se conse
guir, exatamente, dar a essa relação do Poder 
Exe_C!Jtivo com o Poder Legislativo uma nor
ma que não permita, realmente, as reedições 
sucessivas das medidas provisórias, aí falará 
mais alto, por certo e não obstante todo o 
mérii:õ jurídico desta Comissão, o talento polí
tico das lideranças, que vão ter de abordar, 
durante a caminhada até o plenário. essa m(!.
tériapoi" Tnfeiro. ··· -- - -- -- - · 

De uma maneira geral, entendo que o no
bre Senador Pedro Simon teve a oportuni
dade de elaborar um parecer da mais alta 
valia. Discordo em um ou dois pontos, por
que vou-me alongar mais ainda no estudo 
e quero deixar claro que, independentemente 
do mérito e do valor jurídico dos debates 
que aqui estão-se ferindo, esta matéria, acima 
de tudo, tem uma intensidade política que 
somente será consagrada - e ouvi isso do 
nobre Senador Chagas Rodrigues- se, ine
vitavelmente, caminharmos para um acordo 
e, dentro desse acordo, não ·tenho dúvida, 
há de prevalecer o bom senso dos nossos no
bres pares. Muito obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. 
P!~s~~~nte, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra V. Ex~, pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr; 
Presidente, era natur3.l que os autores do pe-
dido _de vista tiveSsein. tempo ilimitado paia 
apresentar o seu voto em separado, as suas 
opiniões. Agora, gostaria que V. Ex~, como 
Presidente, estabelecesse um prazo para que 
cada um de nós discutisse a matéria, prazo 
que deveremos estabelecer sem cercear o di-

reito de ninguém, determinando qual o prazo 
que cada um terá. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Evidentemente, a Mesa não vê razões de, 
neste momento, fixar prazos. Vamos ouvir, 
primeiro, ainda para dar o seu voto, o nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. Depois de 
colhido o voto de S. Ex', a Mesa fará um 
apelo aos demais membros para que, quanto 
possível, reduzam as suas opiniões a um prazo 
razoável, de modo a que todos possam mani
fe_star os seus pontos de vista. Confiamos, 
primeiro, na colaboração dos companheiros, 
antes de a Mesa fixar um prazo que não exis
te._ Ao menos quando integrava as comissões, 
esse nunca foi um prazo fixado rigorosamen
te, porque cada um de nós, na comissão, tem 
o cuidado de reduzir as suas considerações, 
de modo que todos possam usar da palavra 
nessas escassas duas horas. 

-Com a palavra o Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores integrantes 
desta comissão, pedi vista dos autos desse 
projeto para um exame mais demorado. Mas 
somos obrigados a reconhecer a grandeza, 
a qualidade, o brilho do trabalho do Relator 
Pedro SimOn, que foi designado para essa 
tarefa tão difícil, que é exatamente a fronteiia 
entre o direito e o comportamento político. 
Acredito que S. Ex~ encontrou caminhos difi
ct1imos de serem trilhados nessa situação pela 
qual passa o Senado Federal, neste momento, 
no exame do projeto do nobre Deputado Nel
son Jobim. 

Sr. Presidente, depois que examinei a ma
téria, vi que uma emenda, que havia apresen
tado, merece o exame do Relator, ainda, ago
ra, depois de prolatar todo o seu entendi
mento~ porque, nâ Verdade, nós discutimos 
a reedição da medida provisória, mas sabe
mos que o pressuposto da medida provisória 
é a relevância e a urgência. Quando admití~ 
mos a reedição da medida provisória, o míni
mo que podemos entender é que persiste a 
urgência; e uma urgência que persiste é por
que não é urgência. Uma urgência que era 
urgência há trinta dias, continua urgência de
pois de sessenta, é porque, na verdade, era 
uma falsa urgência. Isso me preocupa bastan
te no aspecto da reedição da medida provi
sória. Exatamente o que me preocupa é -o 
exame da relevância e da urgência. Mas cha
mo a atenção de V. Er" para a emenda que 
apresentei, que dizia o seguinte: 

"O exame dos pressupostos de admis
sibilidade da medida provisória implica 
a apreciação preliminar da Constitucio
nalidade da matéria." 

Seria exatamente isso. QuandO fôssemos 
examinar a relevância e a urgência, teríamos, 
de logo, o cuidado de examinar se as provi
dências encontradas pela Presidência da Re
pública, sendo relevantes, sendo urgentes, 
eram também constitucionais. Esse é um ca
minho que agora pode parecer até sem propó
sito. Mas sei que a única maneira de vigiar 
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melhor a edição da medida provisóti.a, antes 
que ela seja admitida, é examinarmos a sua 
constitucionalidade. Esse é um caminho que 
me parece altamente adequado. E quero sub
meter ao Relator, exatamente, o espírito des
sa emenda que apresentei e tendo vista do 
projeto, fiquei mais convencidO dessa-neces- -
sidade da apreciação prévia do caráter consti
tucional. 

Agora, Sr. Presidente, é forçoso notar que 
o procedimento, realmente, é político, por
que, quando elaboramos a Constituição, qua
se não deixamos espaço para· uma regulamen
tação mais cómoda. Os caminhos da regula
mentação são difíceis, são tortuosos, são ca
minhos, evidentemente, quase que imprati
cáveis, mas o·comportameiltoé político, prin
cipalmente depois que a Nação reclama um 
comedimento de Sua Excelência, o Presiden
te da República, o comedimento que há falta
do, até aqui, na edição das medidas provisó
rias. Há o caso também de uma emenda do 
Senador Antonio Mariz, porque falamos aqui 
em promulgação, mas, naturalmente, S. Ex• 
há de se reportar à promulgação da conversão 
quando não há sanção, quando entendemos 
que deve haver exatamente a sanção. 

Por último, Sr. Presidente, a Constituição 
Federal, como bem acentuou o Senador Cha
gas Rodrigues, não fala propriamente em lei. 
Diz que o Congresso Nacional regulamentará 
as relações jurídicas que ocorrerão em face 
da desaprovação de uma medida provisória. 

O decreto legislativo, entendo eu, restrin~ 
ge-se, no entanto, às fronteiras do Poder Le
gislativo. Não temos como fazer cumprir o 
decreto legislativo além-fronteiras do Con
gresso Nacional, das suas duas Casas. Por 
isso, o único modo realmente de regulamen
tar esses efeitos é a própria lei, porque so
mente ela tem a coercitibilidade necessária, 
a cogência necessária para determinar a sua 
observância. 

Sr. Presidente, era esse o meu pronuncia
mento, após o pedido de vista do brilhante 
relatório do Senador Pedro Simon, o qual 
louvo e c_om o qual votarei favoravelmente, 
no entanto, pedindo que examine a conve
niência da emenda que apresentei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V amos passar aos votos dos Srs. Sena
dores. 

A Mesa examina, neste momento, o reque
rimento formulado pelo nobre Senador Juta
hy Magalhães, já que os três senadores que 
pediram vista se manifestaram e trouxeram 
as suas contribuições ao exiune da matéria. 

A Mesa acredita e pede a colaboração dos 
colegas, para que no prazo máximo de 10 
minutos possa cada senador manifestar a sua 
opinião e trazer os elementos necessários ao 
julgamento final. Encerrando a série de vo
tos, dou a palavra ao primeiro senador inscri
to, Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Membros da Comissão, 

1. O Projeto de Lei Complementarn913, 
de 1991 (substitutivo), da Câmara dos Depu
tados e nela aprovado, "dispõe sobre a edição 

e o proce-sSo legislativo das medidas provisó
rias, previstaS no art. 62 da Constituição Fe
deral". 

SubmetidQ ao . .SenaQo, a apreciação dele 
pressupõe o exame de três questões funda
mentais: 

a) a ligimidade da iniciativa; 
b) a natureza da lei e seqs efeitos; 
c) a delimitação das normas reguladoras 

da matéria. 
A matéria, por sua natureza, aconselha que 

se exclua opinião contrária: ao Governo ou 
em favor dele. Requer interpretação técnica, 
que preserve o perfil e o prestígio das institui
ções interligadas. 

De nossa parte, buscamOs-guardar coerên
cia com o que escrevemos em 1987, quando 
o primeiro projeto do relator da Comissão 
de Sistematização, na Constituinte, ãdmitiu
tais medidas, e num modelo institucional de
claradanieriie Parlamentarista. Então as re
putamos "exagero manifesto", diante do 
"instrumental" com que se revestia o Poder 
Executivo (Co:ITeio Brazillerise, 18-9-87). Ho
je a observação _não há_ c:le _ser diversa, até 
porque prevaleceu o regime presidencial, 
com amplo núcleo protetor do Executivo. 
Vejam-~e as medidas· prOVisórias~ poiS, 

nesse quadro. 

Legitimidade da iniciativa 

2. Segundo o art. 62, 
"Em caso de relevâp.cia e urgência, 

o PfeiSiâeiite da República poderá adotar 
-medidas- provisórias, cOm força de lei, 
devendo submetê-las de .imediato ao 

----Congresso Nacional,_ que, estando em 
recesso, será convocado_extraor9ínaria,

- mente-para se reunir no prazo de cinco 
dias". 

E o parágrafo Unico-desse dispositivo esta
tuí: 

"As medidas provisórias Perderão efi~ 
cácia desde a edição, se não forem con
vertidas em lei no prazo de trinta dias, 
a partir de sua publicação, devendo o 
CongreSSo Nacional disciplinar as rela
ções juiídicas delas decorrentes". 

Embora Situad~s também entre os modos 
de legislar (art. 59, V), é evidente, pelo con
texto do art. 62, que as medidas provisórias 
têm caráter excepcional: quer por só se justi
ficarem "em caso de relevância e urgência", 
quer porq~ implicam "imediato" conhed
mento do Congresso Nacional, a ponto de 
ser "convocado extraordinariamente para se 
reunir no prazo de cinco dias", ou, ainda, 
por perderem a "eficácia" desde "a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo 
de trinta dias, a partir de sua publicação". 

Logo, por sua natureza e pela forma condi
cionada com que foram admitidas na Consti
tuição, as medidas _provisórias c.onfiguram 
uma especialidade siilgularfssima no quadro 
legislativo delineado. Não valem por si mes
mas, pois dependem de aprovação, e se recu
sadas pelo Congresso Nacional a este cabe 

"disciPlinar as relações jurídicas delas decor
rentes". A par disso, tais medidas, já inspi
radas na Constituição italiana (art. 77), foram 
introduzidas no texto_ brasileiro na expecta
tiva da criação de "um executivo parlamen
tarista", como salientado na Constituinte, 
coincidentemente pelo Deputado Nelson Jo~ 
bim, agora o primefro signatário da propo
sição discutida, conforme realça o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação da Câmara dos Deputados. 

:5. Em face dessa configuração jurídica e 
histórica da~ medidas provisórias, e tendo a 
Carta de 1988 consagrado, afinal, o regime 
presidencial de governo, temperado comprá
ticas parlamentaristas, o art. 62 há de ser 
interpretado à luz do conjunto do diploma 
constitucional. Nesse complexo, há de ter re
levo o princípio da independência e harmonia 
dos poderes (art. 29 e, de modo particular, 
a competência específica de legislar do Con
gresso Nacional- art. 48). 

Assim visto, como deve ser de acordo com 
a Hermenêutica, o art. 62 não confere pode
res irrestritos ao presidente da República; ou
torga-lhe poderes circunscritos, pela índole 
do regime constituçional e das medidas provi
sórias. 

4. Mesmo considerado discricionário· o 
juíZo do presidente: da República sobre ur
géncia e relevância, cabe oporlhe faculdade 
idêntica do -congresso Nacional. E nem_ o 
presidente nem o Congresso, nenhum dos 
dois pode formular juízo discricionário sobre
as maté;rias reguláveis, que hão de ter con
ceito definido em face do sistema jurídico. 
Ainda oa vigência da Carta autoritária de 
1967, altÍdind.o a decreto-iel, Pontes de ·Mi- · 
randa assinalou que "um dos fundamentos 
para a rejeição é não se tratar de urgência, 
nem de interesse público relevante" (Coms. 
à Const. de 1967 com a Em. n~ 1, de 1969, 
T. Ill, RT, 1970, p. 161). E assim entendeu, 
íncisivamente, o Supremo Tribunal Federal. 
Ao analisar o Decreto-Lei n~> 322, de 1967, 
que envolvia o trato de purgação da mora 
nas locações como se fosse. assunto oom
preendído na noção de segurança nacional,_ 
fixou a Corte no Recurso Extraordin;irio n\0 
.62.731, sendo Relator o Ministro Aliomar 
Baleeiro (Rev. Trim. de Jurisp., vol. 45, p. 
559); 

"DecretO-lei no regime da Constittti· 
ção de 1967. 

1. A apreciação descasos de "urgên
cia" ou· de "interesse público relevante" 7 

a que se refere o art. 58 da ConstitUição 
de 1967, assume caráter político e está. 
entregue a~ discricionarismo dos ju.íz;:s 
de oportumdade ou de valor do Pr~.s~
dente da República, ressalvada aprecia
ção contrária e também discricionária do 
Congresso. . _ 

2. Mas o conceito de "segurança na
cional" não é indefinido e vago, nem 
aberto àquele discricionarismo do Pre_si
dente ou do CQDgresso. "Segurança Na:
cional" envolve toda a matéria pertinen
te à defesa da integridade do território 
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independência, sobrevivência e paz do 
Pafs, suas instituições e valores materiais 
ou morais contra ameaças externas e in
ternas, sejam elas atuais e imediatas ou 
ainda em estado potencial próximo ou 
remoto. 

3. Repugna à Constituição que, nes
se conceito de "segurança nacional", se
ja incluído assunto mil.1_QQ_.:I_e Direito Pri
vado, que apenas joga com interesses 
também miúdos e privados de particu
lares, como a purgação da mora nas loca
ções contratadas com negociantes como 
locatários. 

4. O DL n9 322, de 7-4-67, afasta-se 
da Constituição quando sob calor de "se
gurança nacional" regula matéria estra
nha ao conceito desta. 

S. As situações jurídicas definitiva
mente constituídas e acabadas não po
dem ser destruídas pela lei posterior, 
que, todavia, goza de eficácia imediata 
quanto aos efeitos futuros que se vierem 
a produzir," 

5. Ora, se na aplicação de um texto ante
democrático foi lícito concluir_ n_e~s_a: cpn_for
midade, com razão dobrada há de prevaleCer 
idêntica exegese na prática de uma Consti
tuição de poder contido, e verificada a analo
gia de situações previstas, como no caso". Em 
verdade, se a competência dos poderes emer
ge da nova ConstituiÇáó em fOrrila de inde
pendência e harmonia, e se dela, também, 
se projetam as matérias objeto_ de delibera
ção, _é claro que são inadmissíveis fac~ldades 
indeterminadas. Em con~eqüência, é legíti
mo regular o poder de edição d_as medidas_ 
provisórias. 

ConstitUição e Justiça e Cidadania 
6. Esse, parece-nos, é o racíocinio com

patível com a vigência do estado de Direito. 
Conforme salienta Ramón Bayot y Serrat, 
da Real Academia de Jurisprudência e Legis
lação da Espanha, "o estado de Direito"-náo 
pode ser valorado pelo signo da vontade polí
tica, mas pelo respeito à norma preexistente, 
como garantia aposta a todo ato possível de 
arbitrariedade" (Estado de Derecho y P.oder 
Político, Grefol.Sa, Madrid,1987, p. 36). Af 
não se trata de arbitrariedade como violência, 
mas correspondente a ação ilimitada, por isso 
adversa ao estado de Direito. O juízo mencio
nado equivale ao de Rogério Soares, que vê, 
com objetividade, o estado de Direito carre
gado "dum sentido que ultrapassa os arranjos 
técnicos da defesa da liberdade, para expri
mir uma fundamental intenção de indepen
dência do homem no seu mundo económico 
e da cultura". E elucida: "Quer· dizer que 
ao lado dos elemento_s formais dum estado 
de Díre"ito se ãfirma toda uma construção 
material que limita inierriãiriefite- ãs p-o"SSThi
lidades do querer do Est:ido" (Direito Públi
co e Sociedade Téc:nic3~ Atlantida Editora, 
Coimbra, 1969, pp. 165/166). 

Na idéia pciis, de poder limitado radica a 
essência do estado de Direito. As fomteiras 
determinadas hão de ajustar-se os atas de 
todas as autoridades. É o Que emana de lição 

recente de Jacques Cheva"llier, professor da 
Universidade de Amiens, ao doutrinar que 
"no coração do estado de Direito", há, "fun
damentalmente; a idéia de limitação do po
der, graças ao tríplice mecanismo de proteção 
das _liberdades individuais, da submissão à 
Nação e da fixação de um domínio restrito 
'de competência". E, ao rematar, acentuou 
o alC~nce de seu pensamento: "A estrutu
raÇão da ordem jurídica não é senão um meio 
de assegurar e de garantir esta limitação, por 
meio dos mecanismos de produção do direi
to" (L 'État de Droit, in Revue du Droit Pu:. 
blic, LGDJ, 1988, pp. 313-379; cit. p. 365). 

7, _Pouco importa que o _art. 62 não exija 
expressamente disciplina, ou se o considere 
bastante em si, ou seja, self-executing. No 
sistema constitucional brasileiro, como nos 
regiines democráticos em &eral, não há direi
to neni -poder absoluto. Onde se instaura o 
estado de Direito--e a ConstituiçãO de 1988 
o proclama declaradamente (art. 19)- apre
sunção é de direitos_e poderes limitados, para
asegurança do equilíbrio das instituições e 
das prerrogatív<is e deveres das pessoas. Se, 
a pesai do princípiO da ~'livre fniciativa" e da 
"livre concorrência" (art. 170, e inc. IV, C. 
F.); o Estado, por iniciativa do Governo, po
de, legitimamente a nosso ver, conter. preços 
e impor o nco-rigelã.mento", em nome do inte
resse coletivo, sob igual fundamento é dado 
ao Legislativo traçar limites ã-ação do Execu
tivo, no plano normativo. 

Natureza da lei e seus efeitos. 

8. Dir-se-á que, embora ·legitimada are
gulação, o caso não é de lei complementar, 
mas ordináda. Parece-nos que assim ocorre, 
efetivai)lçnte._ Domina a idéia que reduz a 
"lei complementar", propriamente dita, às 
hipóteses- enunciadas no texto constitucional. 
No Senador firmou-se essa convicção pelo 
menos desde o pare?!r do Senado Aloysio 
de Carvalho no Projeto de Lei n? 24, de 1967, . 
de autoria do Senador Cattete Pinheiro 
(DCN, SeÇão II, 19-6-1968). Assim, o silêncio 
do texto, como no caso, não recomenda nem 
prestigia a disciplina por lei complementar. 

Tâmbém n~9 a indica, nem a ampar_a,_ o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição, 
que apenas prevê que "lei complementar dis
porá sobre a elaboração, redaçáo, alteração 
e -consolidação- das leis''. Refere-Se, apenas, 
a .. leis", pfesumidamente em sentido pró
prio, para ordenar o preparo de ato norma
tivo que disponha, em caráter genérico, sobre 
a feitura e a modificação delas. Se a norma 
constitucional do parágrafo se destinasse a 
abranger todas as modalidades de instrumen
to legislativo, enumeradas no caput do artigo 
59, tê-lo-ia feito expressamente. Integrao.do 
a mesma provisão, uma simples remissão à 
arte principal do dispositivo envolveria todas 
as espécies eriunciadas e não houve esta refe
rência. 

Teria sido melhor, portanto, que a Câmara 
dos Deputados houvesse dado seguimento e 
preferência ao Projeto de Lei n? 4.585, de 
1990, do Senado, neste aprovado como diplo
ma ordinário. 

9. Mas a apresentação do projeto em for
ma de "lei complementar" não torna ilegf
tima a regulação. Pode influir, se aprovado, 
no processo de mudança da lei, reconhecen
do-se desnecessário o quorum- especial estiM 
pulado no art. 69 da Constituição ca~o lhe 
seja negado, por decisão judicial, o caráter 
de "lei complementar", 

É o que autoriza afirmar-se o que ocorreu 
com o Código Tributário Nacional -Lei n~ 
5.172, de 25-10-66. Não foi votado, notoria
mente, como lei complementar. Sobrevindo, 
contudo, a Carta de 1967, que previu a elabo
ração de lei complementar para estabelecer 
"normas gerais de direito tributário" (art.19, 
§ 1~), o Supremo Tribunal Federal fixou, em 
1977, por provocação do Ministro Aliomar 
Baleeiro, que o Código _se revestia de tal quaM 
lidade (R. E. n9 79.212- Rev. Trim. Jurisp., 
vol. 81, pp. 440-453). Noutro julgamento, o 
Ministro Moreira Alves acentuou, como Re
lator:-"Esta Corte já afrrmou· o enténdíin~nto 
de que o C.T.N. é lei complementar, e, con
seqüentemente, só pode ser modificado, pos· 
teriormente à Constituição de 1967, por lei 
complementar, observado o processo legisla
tivo a ela concernente" (R.E. n? 93.850 _
Rev. Trim. Jurisp., vol. 105, pp. 194-200, 
espte. p. 199). 

-ora, se o Código Tributário Nacional, vO
tado por maioria Sirilples, póde ser declarado 
lei complementar e somente al'terável pelo 
processo especial estabelec_ido na Constitui

-ção, é óbvio que um diploma aprovado como 
tal, perdendo essa qualificação não perde a 
eficácia, apenas se torna modificável nas con
dições de qualquer lei ordinária. 

Delimitação das normas reguladoras. 
10. Visto, assim, que o possível lapso de 

forma não prejudica a disciplina da matéria, 
cumpre analisar o conteúdo do projeto. 

Para que se o faça apropriadamente, cabe 
reconhecer que no Estado moderno o Poder 
Executivo detém, crescentemente, parCela da 
função _legislativa. Não o impede a caracte
rização do Estado como estado de Direito. 
Essa outorga decorre da complexidade de 
problemas a cargo do Governo e de urgência 
para a solução deles. A gravidade de questões 
de interesse coletivo impõe o Estado presente 
e atuante na adoção de medidas legislativas 
e administrativas que atendem a emergências 
e supram falhas. 

Ê uma verifica~âo õ.riiveisal, e notória. 
11. Mas a urgência- e a relevância recla

madas do Estado nãO jUstificam cessão e práM 
tica de faculdades ilimitadas, ou estrangula
doras da competência do Legislativo. A fim 
de conciliar a rapidez de ação do Governo 
com as atribuiçóes dos _órgãos parlamentares, 
de trabalho mais lento, há meios constitu
cionais. Entre outroS, ressaltam a garantia 
de uq~ência no procedimento do Poder Legis
lativo, a pedido do Presidente da República 
(art. 64, § 19), e a delegação legislativa (art. 
68). Essas formas de atuação legislativa com
põem o equilíbrio institucional: não anulam 
o Congresso nem dificultam a ação do Exe
cutivo. 
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12. O projeto votado na Câmara dos ue
putados, embora não seja o de melhor técnica 
e forma, disciplina sem excesso o poder de 
legislar por medida provisória. Para delimitar 
os contornos da outorga contida no art. 62, 
admite vedações compatíveis com_o conjunto 
do sistema constitucional e em paralelo, de
claradamente, com o que vigora sobre dele
gação legislativa (art. 68_e § 19) e a respeito 
de projeto de lei recusado ( art. 67), quanto 
a ser irrenovável na mesma sessão legislativa. 
E não se pode aplicar à medida provisória 
a exceção de admissibilidade na mesma ses
são legislativa, por porposta de maioria abso
luta dos membros de qualquer das Casas do 
Congresso, dado que se trata de procedimen
to de iniciativa do Presidente da_ República 
e que produz efeitos desde sua ~dição, ao 
contrário do projeto de lei. 

13. Data venia do douto Relator da maté~ 
ria, rejeitamos a emenda_ de sua autoria ao 
inciso III do art. 39 do projeto, mas ·aprOva
mos a submenda que propõe às Emendas n~ 
1, 6, 8, 9 e 12 para acrescentar· parágrafo 
ao art. 79 

a) A emenda ao inciso III do art. 3~ visa 
a acresceras palavras "ou tributária". depois 
de "matéria penal e processual penal". Tro
nar expressa a proibição de editar medida 
provisória sobre essas duas matérias- penal 
e processual penal - se justifica, pO! não 
haver obstáculo explícito na Constituição, 
mas apenas decorrentes, legitimamente, da 
interpretação de preceitos que aludem a di
reitos individuais, sociais, políti~os e eleito
rais (Caps. I, II, III e art. 68, II, etc.). Se 
esses direitos não podem ser objeto de legisla
ção delegada, ainda menos seriam suscetíveis 
de situar-se no âmbito excepcional e de ur
gência da medida provisória. 

Já, quanto à matéria tribut~ia, a vedação 
brota claramente do texto básico. Consoante 
o art. 150, "é vedado à União, aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios exigír 
ou aumentar tributos sem_ lei que o estabe
leça" (I), assim como "cobrar tributos''" no 
mesmo exercício financeirO -em-que haja sido 
publicada a lei que os inStituiu ou aumentou" 
(III, b). Além de a ConStituição empregar 
o vocábulo técnico lei, é de tradição que tri
buto só se cria ou se majora por lei formal, 
e não por qualquer medida n,ormativa, sobre
tudo, a de caráter urgente; que pressupõ-e 
aplicação imediata, no- mesmo exercício. 
Ademais, o 19 Congresso Nacional de Estu
dos Tributários, realizado __ em S.ão Paulo ero 
1988, concluiu, por unanimidade, _que "me~ 
didas provisórias não podem criar ou aumen
tar tributos em face da reserva absoluta da 
lei fonnal" (ln Vittorio Cassone, Sistema Tri
butário Nacional, Atlas, 2~ ed., 1989, p. 76). 
Na Espanha, depois de dez-anos de aplicação 
da Constituição e apesar da controvérsia em 
torno do decreto-lei e de sua extensão por 
efeito da crise, o professor Francisco Pérez 
de los Cabos Orihuel salienta decisão de tri~ 
bunal no sentido de Q.Ue- "a reserva de ·lei 
se limita à criação de tributO!i e sua configu
ração essencial, dentro da qual pode situar
se, genericamente, o estabelecimento de 

jsenções e bonificações" (La Instrumentación 
de la Reconversión ln_çlustrial: Problemas de 
Constitucionalidade, in Dez Anôs de Regime 
Constitucional, Enrique Álvarez Conde, 
Coorden.~dor, Tecnos, 1989, p. 68, cit. p. 75). 
Donde se infere harmonia ou aproxirilidade, 
em substância, c_om o entendimento defen
dido no Brasil. 

Se, porventura, entre nós, for ígnorada a 
redação, cabe ao Congresso Nacional decla
rar a inadmissibilidade da medida provisória 
nesse ponto, ou, caso não se erga a barreira 
parlamentar, resta a quem for atingido pedir 
a proteçáo juriSdicional adequada. 

Não é próprio, porém, repetir noutro texto 
norma estabelecida em instrumento legítimo. 
A técnica legislativa O desaconselha. 

b) O parágrafo que se adita ao art. 79 esta
beJece_que, "quando a medida povisória não 
for apreciada pelo COngresso Nacional no 
prazo de 30 dias, -poderá o Presidente da Re
pública reeditá-la, uma única vez". Procede 
a Sugestão. Se o Congresso não cumpre sua 
função no prazo constituciónaJ eStipulado, 
não pode limitar a ação do Poder Executivo. 
Assim como ao Presidente da República não 
é çl.ado extralimitar sua competência, ao Con
gresso nãO ·-cabe omitír-se-; seja por que mo
tivo for, e ainda pretender restringir a inicia
tiVa governamental. Somente tem força para 
exigir o ctimprinl.éntõ do dever, ou punir, 
qUem exerctta a tempo-sua tarefa. A indepen
dência coOStitucional dos poderes não auto
ríza -desigualdade. A proposta do Relator 
concilia-s~ com o princípiO de hannonia dos 
p"oderes e é prudente ao limitar a reedição 
"a uma única vez". 

A respeito das emendas restantes, votamos 
pela rejeição delas, de acordo com o parecer 
do Relator, Senador Pedro Simon. 

Acrescentamos apenas, a propósito das 
que se destinam a conceituar Huigêncfa" e 
"relevância" como vocáhulo extremamente 
variáveis, fio espaço e no tempo. Conceituá
los em lei é temerário. A par disso, é opor~ 
tiúi.o ver que o Supremo Tribunal Federal, 
como referido no parecer do ilustre Relator, 
já fixou que "urgênCia" e "relevância""são 
aspectos políticos entregues ao discriciona
rismo do Congresso e do Presidente da Repú
blica (RE 75.935}. Se o diséricioll.arisitio 8tin
gir "o absurdo, tocar ao 

- a!bítrio", é que cabe controle jUdiciaL Logo, 
não parece legítimo, nem prudente, definir 
na lei o que iriuda sensiVelmente com a reali
d"ade diversificada. 

15. Aiespeito das eme'ndàs restantes~ vo
tamos pela rejeição delas_, de acordo com o 
parecer dO Relator. 

Conclusão 
16. Em face dessas razões,- e salvo reda

ção, votamos pela aprovação do projeto ori
ginário da Câmara dos Deputados, que esta
belece o equillbrio das instituições no plano 
legislativO-, com a suhemenda ao art. 7~, des
prezadas as demais emendas, inclusive a de 
no 10. 

O SR- ODACIR SOARES ...,- Sr. Presi-, 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Conce~o a palavra V, Ex~ 

O SR- ODACIRSOARES-Sr. Presiden
te, depois de ouvir o substancioso parecer 
e a substanciosa manifestação do eminente 
Senador Josaphat Marinho, e tendo em vista 
a nossa pauta de votação de hoje, com inúme
ras matérias de caráter pacífico, queria pro~ 
por a V. Ex~ e a esta comissão que suspendês
semos, ·pelo tempo necessário, sob o julga
mento de V. Ex~, essa discussão, de modo 
que fosse possível a distribuição para todos 
senadores que integram esta comissão do pa
recer do Senador Josaphat Marinho, de modo 
a que pudéssemos ter pleno e amplo conheci
mento das razões jurídicas e constitucionais 
que foram, oportuna e fundamentadamente, 
levantadas por S. E~ 

Considero que seria uma atitude de pru
déncia desta comissão tomar conhecimento 
das razões expendidas pelo Senador Josaphat 
Marinho, e, enquanto isso, V. Ex" poderia 
dar continuidade à discussão da pauta. Se 
for o caso, Se V._EX' julgar partinente, pode
ria, inclusive, marcar uma reunião extraor
dinária, na qual ptidéssemos, especificamen
te, discutir e votar esta matéria. 

O SR. MAURICIO CORRÊA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para Contraditar. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o nobre Senador Maurício 

- Corrê a pãra contraditar. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. ~re
sidente, Srs. S_enadores, a matéria já. é_ do 
pleno conhecimento de todos. Evidentemen
te, que o voto do Senador Josaphat Marinho 
engrandece a sua cultura jurídica. S. Ex~, ao 
longo do seu magnífico voto, exatamente cor
robora a tese que defendemos, e nos seria 
até admissível, dado O ciráter e a nobreza 
da independência do Senador Josaphat Mari
nho, que seu voto fosse. distante da técnica 
jurídica que S. Ex' domina com galhardia e 
sapiéncia. De sorte que adiar, para discutir 
depois, seria procrastinar uma solução que 
pode ser dada aqui, agora. Estamos prepara
díssimos para votar - na Comissão de Cons
tituição, Justiç_a e Cidadania, neste instante. 
Temos na pautã. da COmís-sao de Constitui
ção, Justiça e Cidadania vários projetas. In
clusive, tenho aqui comigo a proposta da rea~ 
lização de seminários. Há muita coisa para 
se fazer na próxima reunião desta comissão, 

Temos que liquidar a questão da medida 
provisória. Portanto, não há nenhum argu
mento que indique a_necessidade de suspen
são deste trabalho. O que há, sim, é uma 
recomendação racio_nal para que encerremos 
a discussão e passemos a votar. Nós todos 
estamos em condições de votar, sobretudo 

depois do esclarecimento dado pelo voto do 
Senador Josaphat Marinho, que, repito, traz, 
sem dúvida~ a reafirmação da sua cultura e 
da sua independência; S. Ex• não as colo~u 
e a seus conhecimentos de Direito Cons_titu
cíonal a favor de qualquer procedimento polí
tico .. P~lo c;ontrário, S. E.x~ reafirma o_ vigor 
cfa sua inteligência, de conhecedor de matéria 
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constitucional, em defesa de um ponto de 
vista constitucional. Ou seja, ficou claro que 
a regulamentação é constitucional. Não há 
dúvida, portanto, de que temos de votar essa 
matéria agora. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me ma· 
nifesto inteiramente coritrário a qualquer tipo 
de adiamento da discussão para votação de
pois. Proponho que encerremos a discussão 
e que votemos, em seguida, a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa vai decidir. 

Evidentemente_quena reunião antericrr já 
havia sido aberto o debate. Nela, houve o 
pedido de vista. Três do senhores memQrOs 
da comissão, pediram vista e manifestaram 
a sua opinião. 

Ao iniciar a coleta de votos, o nobre Sena
dor Josaphat Marinho proferiu, Como era es
perado, um notável voto, mas um voto. E 
dele resulta a concordância com o parecer 
do relator, com uma simples restrição, quan· 
to me foi possível captar, apenas a um dispo
sitivo que tinha Sido .acolhido pelo relator. 

Colherei separadamente os votos quanto 
a este texto depois de ouvir o nobre Relator, 
Senador Pedro Simon, que pode aceitá-lo, 
incluindo no se_u parecer ou não. Na hipótese, 
então, será examinado. 

Pergunto se há outro_s Senadores que quei
ram manifestar o seu voto. 

O SR. ODACIR SOARES -Sr. Presi
dente, eu queria pedir permiSSãO a V. Ex~ 
para aduzir mais algumas palavras a respeito 
desse requerimento--que apresentei a V. Ex" 

A minha preocupação é muito simples: es
se projeto de lei oriundo .da Câmara dos De
putados, a meu ver - e peço vênia aos emi
nentes juristas aqui presentes para discord:.u 
de algumas posições já manifestadas- é ab-
solutamente inconstitucional. . 

Entendo que ·o-dispositivo que trata de rrie
didas provisórias·~ auto-aplicável e não está 
suJeito a nenhuma regulamentação, nem a 
normatização. Entendo que a iniciativa desse 
pf(jjeto de lei tem uma 'conotação eminente
mente política: pretende impedir que o Presi
dente Fernando Collor governe ú País com 
os instrumentos que lhe foram colocados ãs 
mãos pela Constituição Federal. 

No governo anterior, no período de man~ 
dato do Presidente anterior, convivemos com 
as oposições totalmente favoráveis à edição 
de centenas de medidas provisórias, sem que 
essa questão da regulamentação do disposi~ 
tive constitucional sequer fosse levantado. 
Neste momento, levanta-se essa questão com 
o pretexto que não foi observado em 1988 
nem em 1989. 

A matéria, se não for convenientemente 
discutida e votada nesta Comissão, que é o 
foro próprio para discussão dessa natureza, 
e se for aprovado como está redigida, na for~ 
ma do substitutivo apresentado pelo Senador 
Pedro Simon, ela será, inexoravelmente, te~ 
vada ao Supremo Tribunal Federal, talvez 
com prejuízo-s para o Congresso Nacional pe
lo açodamento com que se deseja votá-la. 

Quando propus que s_e _suspendesse a reu
nião e se encaminhasse aos Srs. Senadores 
o pa_recer do eminente Senador Josaphat Ma
rinho, tive o intuito de permitir que as razões 
jurídicas e constitucionais levantadas e aqui 
expendidas por S. Ex~. com o brilho costu
meiro da sua inteligência e da sua cultura 
jurídica, pudessem ser plenamente apreen
didas por todos os membros desta comissão. 

O meu_ requerimento não tem outro intuito 
senão_ esse. Todos sabemos que a pauta desta 
comissão está sobrecarregada e disso fez co~ 
ro, ne"iite-inomento, o eminente Senador 
Maurício Corrêa, ao tentar, com seus argu~ 
mentos~ n_egar os objetivos da minha preocu~ 
pação. · -_ _ _ 

Como na reunião anterior o parecer do 
Senador Pedro Simon não foi debatido pelo 
pedido de vista que aqui fof fOrmulado por 
váriOs senadores, estou reque~ndo a V. Ex~, 
Sr~ Presidente, neste momento, que esse pa
recer seja distribuído, para que possamos ter 
pleno conhecimento do seu teqr_, discutir, in
clusive, o parecer e o substitutivo do Senador 
Pedro Sinion. --

É essa a idéia. 

O~ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa quer esclarecer que, ao indeferir, 
levou em considerã.ção a ConClusão do voto 
do Senador Josaphat Marinho. ' 

Se o voto do Senador Josaphat Marinho 
tivesse sido contrário ao parecer do Senado'r 
Pedro Simon, certamente a sugestão de V. 
Ex', Senador Od~cir Soares, merecia ser aco
lhida. Mas, como S._ Ex~ referiu, a sua diver~ 
gência com o parecer se resume a um únicO 
ponto, a uma emenda, que pode ser objeto 
de_votação em separado. 
-_-Por ISSo;- entendi que p.ão devíamos intei__: 
romper os trabalhos da comisSão, porque não 
há uma coalizão entre o que sustentou o no
bre Senador Pedro Simon, em seu parecer, 
e.o_que,_ afinal, foi acolhido, foi aceito e foi 
proclamadQ pelo Senador Josaphat Marinho, 

.Não havr;::nd.o_ essa coa,lizão, _não entenPi 
que fosse _n~çessário suspender a reunião ou 
suspender o debate, para que os Srs. Senado
res, melh-or infori:nados, pudessem votar co
mo o_seu des.ejo, só para essa razão, nobre 
&enador, re.conhecendo que não houve_ ne
nhum outro intuito da parte de V. Ex-, senão 
o de tentar colaborar para o bom andament9 
do processo. , 

Concedo a palavra, neste momento, à no~ 
bre Senadora Junia Mari~e. que me havia 
pedido para proferir o seu voto. 

A SRA. JUNIA MAR ISE -Sr. Presidente; 
Srs-:senador"es, depOis dõ lOngO, intermitente 
e brilhante voto do Senador Josaphat Mari
nho, que coloca, s_ob as luze_s desta comissão, 
iõdos os ir~:st_ru~entos jurídicos que consubs~ 
tanciam o seu voto, desejo, neste momentO:, 
também acompanhar-a posiÇão que já haviã 
adotado anteriormente, por uma questão de 
coerência com aquilo que entendemos ser de 
importância para o País, para a Nação-e, prín"
cipalmente, para o Congresso NacionaL 

Acompanhando _essa posição do Senador 
Josaphat Marinho, já discutida e examinada_., _ 

que passou por uma reflexão de nossa parte, 
n9 momento em que essa questão da regula
mentação das medidas provisórias estava sob 
o estudo da_Câm;;~.ra dos Deputados_ e, agora, 
chega ao Senado da República, entendo que, 
na verdade, esta comissão e esta Casa pode
rão ofer~r ao País, sobretudo, à própria 
governabilidade_ do País, os direitos e as pos
sibilidades que temos de poder oferecer uma 
regulamentação ao art. 62 da nova Co_nsti: 
tuição. 

Desejo, de forma rigorosamente simplista, 
colocar aqui o meu voto no relatório do emi~ 
ne:nte Senador Pedro Simóil. 

Também estou de acordo com a r~jeição 
da emenda que visa acrescer _ao. art. 3~ do 
projeto original da C::lmara dos Deputados, 
do ilustre Deputado, a expressão «ou tributá
ria". Isto porque, Sr. Presidente, quando al
guns estudiosos entendem que é inviável a 
medida provisória pã.-ra tratar de matéria tri· 
butária, argumentando que determinados as
suntos, entre os .quais se inclui o tributário, 
só podem ser tutelados por lei form3.l, temos 
que entender que o vocábulo lei deye seJ;: 
compreendido no seu significado amplo de 
fonte de direito. 
- Em segundo lugar, deve~se evitã.r i genera

lização. A matéria tributária, no meu enten
dimento, não se resume apenas na criação 
ou na majoração de tributos, mas abrange 
vasta área. Portanto, o meu apoio à emenda 
ao art. 7~, conforme está explicitado no rela
tório do Senador Pedro Simon. 

Desejo ainda acrescentar, Sr. Presidente, 
que a formulação do ilustre Senador Odacir 
Soares, que coloca_ sob apreciação a_eSta CO~ 
missão a possibilidade para que todos os seus 
membros, todos os Srs. Senadores possam 
apreciar, posSam examinar ou possam refletir 
sobre o voto do ilustre Senador Josaphat Ma
rinho, se esse for o CQnsenso desta comissão 
ou da sua maioria, acqmpanharia _o. pensa
mento do Senador_Qdacir Soares, por enten~ 
der que esta contis_~ão poderá continuar apre~ 
_ciando, discutindo e se debruçanQ.o ai.nda 
mais sobre esse vpto, o voto do UQstre Sena~ 
dor Josaphat Marinho, que abrilhantou, evi
dentemente, consu_bstanciou mais a posição 
de cada um de nós nesta comíssãq. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES- Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra; pela ordem, o nobre Sena
dor Élcio Álvares. 

O SR. ÉLCIO ~ÁLVARES- É impor
tante, no moinc;iriiO enlque Se debate o reque
rimento do Senador Odacir Soares - pare
ce-me que a Presidência antecipou uma deci· 
são- fazeruma colocação que é fundamen
tal, porque, desde ci primeiro momehfo, tiVe 
oportunidade de falar isso no voto. Disse _cla
ramente que o nobre- Relator Pedro Simon 
percebeu, com clarividência, a questão de fa-
to que está sendo dis~tida. . 

-Este projeto está seiiâo debatido em l.lm 
regime excepcional, diga~se de passagem, 
talvez até com a velocidade da medida provi-
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s6ria, porque entrou na pauta à revelia de 
ser mencionado na pauta dareu_niã_o_a_merio_r. 

Estamos vendo o empenho do PMDB e 
a presença do nobre Líder Humberto Luce
na, que muito nos honra hoje, porque já há 
uma questão paralela ... 

O SR. RELATOR (Pedro Simon) - O 
Senador Marco Maciel também está presen
te. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES -E do Uder 
Marco Maciel, que gostaria de registrar, aten
dendo aqui a uma referência do Relator, Se
nador Pedro Simon. 

A comissão viveu bons _momentos, diria 
até, avançando um pouco no adjetivo, mo
mentos excepcionais. 

Tive oportunidade de ler. É um trabalho 
primoroso, com muita habilidade, consentâ
neo com a sua realidade política e o seu enten
dimento jurídico. Mas, por outro lado, tam
bém - e aí, talvez, acode a intervenção do 
nobre Senador Oda_cir Soares -, o voto do 
Senador Jos_aphat Marinho, que não tive o 
privilégio de ler, porque sempre procuro con
versar com S. E~~. esta Casa tem, evidente
mente, luminares, principalinente dentrO do 
campo do Direito, como uma peça muito im
portante. 

Apenas aditaria à observação qu:e o nobre 
Senador Maurício Corrêa não só engrande
ceu o parecer do Senador Josaphat Marinho1 

mas a própria comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que, afin-al de contas, é uma 
estuário magnífico no debate das idéias. É 
importante frisar. 

Vejo - e- aí é inevitáVel - que· a preva
lência do interesse político- já é evidente. La-:.
mentavelmente diria qUe a pressa, às vezes, 
é inimiga da perfeição, pois teríamos oportu
nidade de colher muitos ·votos_ por escrito. 
Alguns votos dados aqUi, comO o do nobl-e 
Senador Chagas Rodrigues; Coi:n o lavor jurí~ 
dico de sempre, com o conhecimento qu-e 
lhe é peculiar, teria, talvez, uma forma muito 
mais concreta, se fosse traduzido para a força, 
evidentemente, de um voto estudado e elabo· 
rado, dentro da amplitude da matéria que 
está sendo debatida. 

Entâo, faço este registro, entendendo peÍ'
feitamente a intenção do nObre Senador Oda
cir Soares. E por que não confessar? Acho 
que tem de haver a sinceridade da confissão: 
~á um ínteresse político relevante. ~ 

Gostaria de-Taü!r-um regiSfíC,--à--m.argem. 
da discussão meramente política. Tive opor
tunidade de ouvi_r, com toda a atenção, o 
voto do nobre Senador Josaphat Marinho. 

Tenho por S. Ex' -e disse há pouco em 
relação ao Senador Maurício Corrêa - uma 
admiração que não é vjnçulada hoje pela nos~ 
sa convivência no Plenário do nosso Senado 
da República. É, acima cte tudo, i reverênCia 
que todos os advogados e pessoas do Direito 
votam à pessoa dessa figura excepcional que 
hoje já transcendeu ãs fronteiras da Bahla. 
E representa para mim, pot exemplo, um 
advogado do Espírito Santo, uma alegria 
muito grande nessa convivência de _ouvi-lo 
sempre. Tenho adotado uma linha de com~ 

portamento. Sempre procuro o Senador Josa
phat Marinho para ouvir de S. Ex· exata
mente aquilo que representa para mim e, o 
que é mais importante neste debate, a preser
vação da dig_nidade do Seilãdo da República 
e do Çongresso brasileiro. 

Tenho muito cuidado em votar. Sou um 
homem viriculado ao Pai-tidci da -Frente Libe
ral, que hoje tem uma posição de apoio ao 
Governo, ·mas lião quero, em nenhum mo
mento- e quero formar essa convicção com 
toda a sinceridade - diminuir, de maneira 
nenhuma, o entendimento de consciência. 
Hoje, acolhi o voto do Seriador Josaphat Ma
rinho como se-fosse nleu, porque S. EX"_real
riiente fez um estudo profundo. E não pode
rfamos nos quedar a determinadas situaçõe~ 
Pãia não hOrifãr·uma tradiçâo jurídica se não 
fizéssemos--a- mesma· trilha. Apenas, acho e 
eôténdO, como vamos ver no decorrer desses 
dias, que dentro do complexo desse projeto, 
qu_e _é um projeto que emocionaliza, que co~ 
move-; CJ.Ue'toCa~-pffiiCipã.linente fazendo com 
que--o PMDB se mobilize por inteiro, vamos 
ter oportunidade de verificar que há um inte
resse polítiCo muito deterroinad9, infelizmen
te, tirando um poUco, ·quem 'Sabe; do brilhan
tismo da discussão jurídica. que _está se reali
zando neste Plenário da comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania que _não Seria tão 
amplo na discussão do Plenário do nosso Se
nado da República. 

Então, neste momento, quero render mi
nha homenagem mais uma vez ao Senador 
Josaphat Marinho pela beleza do seu voto 
e entender perfeitamente a posição do nobre 
Senador Odacir Soares, afirmando que, dian
te da maioria, evidentemente, ãs vezes as de
cisões são tomadas e não tetnQS oportu_nidade 
de elaborá-las de acordo com a realidade que 
estamos vivendo. Entendo desta maneira Sr. 
Presidente ~-não ohstante â importância ju
rídica da matéria: Vamos votar esta matéria 
num regime acelerado, que c6meçou na reu
nião anterior, quando entrou fora da pauta,_ 
e agora vamos viver esse instante também 
que é de muita _importância. Mas estimaria 
imensamente, -a exe-niplo do que aconteceu 
com o nobre Relator Pedro Simon e com 
o Senador Josaphat Marinho, que esta maté
ria fosse muito mais discutida, porque, inega
Velmente, ela é do mais alto inter~ss~ na rela
Ção entre ·a Poder Executjvo e o Congresso 
Nácional. 

~:-o SR:~TOSÉ FOGAÇA:.._ $r. Presidente, 
indago se V. Ex~ está colhendo votos. ESta:. 
mos em processo d~ votação. Parece-me que 
o Se.naQQLÉ1çip. Á.Jvar_es acaba .de prof~rir 
6 seu voto. Então, Sr. Presidente, estamOs 
em_ processo de __ vQt~ção. De modo que V, 
E~ deve se. restringir a colher os votos e não 
permitir que esse tipó de manobra procras
tinário ou os obstrucionista persevere. 

6 SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece que ainda não foi con
cluída a fase de instrução da matéria, porque 
o Relator não se manifestOu ainda sobre as 
emenda~ oferecidas nesta oportunidade. No 

~ caso à Emenda n913, quanto à restrição susci-

tada pelo nobre Senador Josaphat Marinho; 
se se acolhe ou não a emenda de S. Ex• De 
modo que só depois a Mesa co:lherá os votos. 
Vai pedir ao Sr. Relator que se manifeste 
sobre essas duas emen4as. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

Apenas para lembrar a V. Ex•, se for o 
caso, se for oportuno, que há um requeri
mento de destaque de duas emendas que en
ca_~inh~reioportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrleiro) 
-No momento oportuno serão votadas des
tacadamente. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obri
gado. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, 
o ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho soli
citou a retirada da sua emenda, porque pre
tende fazer um projeto separado e apresentai:' 
em outra oportunidade. 

~O SR. CID SABOIA DE CARVALHO 
~Retiro a êmenda, Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A emenda n9 13 foi retirada. 

Sobre a mes_a, reqUerimentos que vão ser 
lidos nesta oportunidade, de autoria do Sena
dor Antonio Mariz. 

"Requer destaque para votação em. sepa
rado das Emendas n9 5 e 7. :· . . . . 

"Requer destaque para votação em sepa~ 
cido da Effienda- n~ 10; acolhido pelo Rela
tor." De autoria do Senador Josaphat Ma-
rinho. _ _ _ _ _ 

"Requer des~a.que para a votação em se-pa
rado para· a: emenda do Relator ao inciso, 
III, do art. 3?, do projeto." 

A Mesa vai colher o voto da comissão r~la
tivamente ao parecer, ressalvados os d(lsta
ques. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Sr. Presi
dente, requeiro a desistência do destaque' da 
Emenda n9 7, mantendo o destaque da Emen
da n~ 5: 

O SR. PRESIDENTE (Nelsori. Carneiro) 
-Então, a Mesa vai colher votos. 

Vai ser procedida a chamada. 
Senador Almir Lando está ausente. 
Senador Antonio Mariz. 

-o SR. ANTONIO J'-.,1ARIZ- Sim. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Câ~elro) 
-Cid Saboia de Carvalh,o. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Aprovo integnllmnete o parecer do Oo_bre 
Senador Pedro SimOn. Voto favoravelmente. 

O SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
---Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com o Relator, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) O SR. PRESIDENTE (Nelion Carneiro) 
-Senador Pedro Simon. -Senador José Paulo Bisol. (Pausa.) 

O SR. PEDRO SIMON -Sim. S. E~ está aus~nt~. 
Vou chamar os substitutos: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cam~iro) Na_ a~ência do Senador Amir L~nd9,_ vou 
-Senador Josaphat Marinho. chamar o suplente pela ordem constante da 

O SR. JOSAPHAT MARINHO-... Sal- relação. . ... . 
voos destaques. Senad-or Alfredo Canipos. (Pausa.) 

Au-Sente. - - - - - -
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Senador Alufzio-Bezerra. (Pausa.) 

-Senador Francisco Rollemberg. Ausente. 
O SR. FRANCISCOROLLEMBERG- Senador César Dias. (Pausa.) 

(Fora do microfone.) Ãuseilte.- - -- --
Senador Garibaldi Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) O SR._GARIBALDI ALVES -Sim, Sr. 
-Senador Carlos Patrocínio. (Pausa) Presidente._ 

S. Er está ausente. 
Senador Odacir Soares. __ O SR.--f:RESIDEN'TK(NiiiSOil:caiiieiro) 
O.SR. ODACIR SOARES _ Adoto 0 -Do PF'L~~ na ausên-cía· do- Senã.dor Carlos 

voto emitido pelo Senador Josaphat Marinho r;~~~:.í)nio, Seitã.dor Henrique Almeida_. 

na sua integralídade. Ausente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Senador Hidekel Freitas. (Pausa.) 
-Senador Élcio Álvares. Ausente. _ 

Senador Júlio_ CampoS. (Pausa.) 
O_ SR. ÉLCIO ÁLVARES - Sim; com Ausente. 

a ressalva do voto do Senador Josaphat Ma- Senador I.ouriVal Baptista. (Pausa.) 
rinho. Ausente.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Senador Meira Filho. (Pausa.) 
-Senador Chagas Rodrigues. Ausente. 

TodOs oS titulares do PSDB votarain. 
O SR. CHAGAS RODRIGUES~ Sitn_._- PTB, Senador Afonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) O SR. AFONSO CAMARGO- Voto 
-Senador Jutahy Magalhães. com o Relator, Sr. Presidente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Senador Lourember-g Nunes Rocha. (Pau-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) sa.) . ~ 
-Senador Wilson Martins. ___ A.JISente. 

O SR. WILSON MARTINS _ _Com 0 Re- Todos os outros votaram. 
lator. SenadoiEâu_ai'do Suplicy. (Pausa.) 

Ausente. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) S. Ex• está na ou_tra comissão. (Pausa.) 

-Senador José Eduardo. (Pausa.) A comissão proclama o resultado: o pare-
S. Ex• está ausente. cer da comissão foi aprõv;ido unanimemente 
Senador Valmir Campelo. (Pausa.) cóm os destaques formulados pelos nobres 
S. Er- está ausente. . - - Senã.d_ore_s Antonio Mariz _e__ Josaphat Mari-
Senador Maurício Corrêa. nho. 
O-SR. MAURíCIO CORru;A -Sim Passa-se, então,_ à votação do destaque da 

Emenda n~ 5. A Mesa vai ler esta emenda: 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

- Senador Magno Bacelar. "Aprovada a proposição pelo Con· 
greSS6 com ãu sem emeri::das, será enca-

OSR._MAGNO BACELAR-Sim, com minh-ãda ao Presidente da República 
o Relator. que, aquiescendo, a sancionará, obser-

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) vando-se no mais o que dispõem os pará-
- Senadora Júnia Marise. grafos do art. 66, da Constituição- Fede

ral." 
ASRA. JÚNIA MARISE -Sim~ Sr. Pre- A Mesa vai ouvir a jUstificação do autor. 

sidente ... (inaudível) 
O SR. ANTONIO MARIZ- Esta emen-

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) dã., Que V. Ex• acaba de ler, propõe a fusão 
-Senador Amazonino Mendes. de dois artigos do projeto:'-0 art. 5Y e 0 art. 

O SR. AMAZONINO MENDES - 6~, isso porque o projeto âá Uin -tratamentO 
Acompanho o voto do eminente Senador Jo- diferencia'do à promulgação da lei, ã conver-
saphat Marinho, na sua inteireza: são da medida provisória em lei segundo a 

medida seja aprovada com emendas ou sem 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) emendas. 

-Senador Oziel Carneiro. -Quando a medida provisória for aprovada 
O SR. OZIEL CARNEIRO -Sim, com sem emendas, o art. s~ diz que ela será can-

os destaques apresentados pelo Senador Jo- vertida em lei com promulgação pelo Presi- . 
saphat Marinho. -~dente do Çõngresso Nacional e qUando ela--

fm:: aprovãda com emendas, o art. 6~ diz que 
ela será encaminhada ao Presidente da Repú
blica que, aquiescendo, a sancionará: 

Então, a l~í distingue as duas hipóteses: 
uma conversão em lei com sanÇão, promul
gação e publicaÇão pelo Presideil.te da RePú
blica e promulg~ção e publicação pelo Presi
dente do Corigresso Nacional. Proponho a 
fUsão pára atiibuir nas duas hipóteses a pro
mulgação da lei ao Presidente da República, 
com base no art. 84 da Constituição qUe diz 
o seguinte: 

"Compete_ privativamente ao Presi-
dente da República: ......................... . 

IV -~anc~-~mar, promulgar e fazer publi
car as leiS .... 

.. ·~· ~~~ ~~~-~tê~ci-~ -~-~i·~~-ti~~· d~· p;~;i~i~~-
te_da República. __ _ 

Já o art. 48, que trata das atl;ibuições do 
Congressp Nacional, diz: 

"Cabe ao Congresso Nacional~ com 
a sanção do ~~e_sidente da República, 
não eii.gidã esta para o especificado 
nos arts. 49,51 e 52, dispor sobre todas 
as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: ... " 

· Quer dizer, ao Congresso Nacional, de fa· 
to, cabe legislar sobre todas as matérías da 
competência da União, inclusive a regulação 
das relações jurídicas previstas no art. 62, 
parágrafo único, mas com a sanção do Presi
dente da República. 

A própria Constituição estabelece as exce
ções. QuaiS são as- .exceções? As_ dos arts. 
49, 51 e 52 e nenhuma outra, salvo expresso, 
também na Constituição, como é o cas_o da 
promulgação pelo Presidente da Câmara e 
do Senado da emenda constitucional e como 
~ o caso da promulgação pelo Presidente do 
Senado quando o Presidente da República 
deixar decorrer o prazo de sanção _sem se 
manifestar. 

Salva essas exceções_expressas na Consti
tuição, haverá sempre, é o que diz a COnsti
tuição, a sanção do Presidente da Rt;:pública. 
É competência privatiVa do Presidente daRe
pública. As exceções a que se referem o art. 
48 dizem respeito ao art. 49, que trata da 
competência exclusiva do Congr_esso_ Na _cio-_ 
nal; ao art. 51, que trata da competência pri~ 
vativa da Câmãr8 dOs Deputados e ao art. 
52, que trata da competência privativa do 
Senado Federal. Estas são as exceçóes. 

Portanto, a lei ordinária ou a lei comple
mentar não poderiam criar uma nova exceção 
qual seja a de na hipótese de aprovação de 
uma medida provisória a conversão em lei 
se fáÇa sém o cumprimento do art. 84 que 
atribui privativamente ao Presidente da Re
pública a sanção, a piomulgação e a publi
cação da lei. 

São estes os funda,mentos que me Levam 
a propor a fusão dos_ dois artigos de tal forma 
que se resguarde o preceito do art. 84. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra a V, Ex· 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, 
tem procedência a emenda do Senador Anto
nio Mariz não só pelos argumentos· -expen
didos por S. Ex~, mas também porque o § 
7~ do art._ 66 estabelec_e a_ ún,ica_ exceção eq1 
que esta competência, que é do Presidente 
da República, possa ser transferida para o 
Presidente do Senado ou o Vice-Presidente 
do Senado. 

O § 7" do art. 66, diz: 

"Se a lei não for prOmulgada dentro 
de 48 horas pelo Presidente da Repú
blica, nos casos dos §§_ 39 e 59 - o § 
39 diz respeito ao prazo de 15 dias, o 
silêncio do Presidente da República, Im
portando, então, em sanção, e o § 5" 
é após o veto. O veto não sendo mantido, 
sendo rejeitado, o Presidente é obrigado 
a promulgá-lo. Em não ocorrendo isso 
no prazo de 48 horas, só, então, é que 
o Presidente do Senado adquire a com
petência de promulgar a lei." 

De mOdo, Sr. Presidente, que me parece 
inteiramente procedente, defensável, correta 
a emenda do Senador Antonio Mariz. Ela 
não prejudica, não fere o parecer, apenas 
aperfeiçoa num pequeno detalhe. Então, pa
rece-me absolutamente positiva. 

O SR. CHAGAS ROJ;>RIGUES -Sr. 
Presidente, faria unl apelo ao Dobre Relator 
para ac_olher nesta alturt;~. a emenda, mesmo 
porque_ o instituto é novo. Nós temos feito 
aqui uma çiistinção que não terp; fundamento 
constitucional. A Cons~ituição, no art~ 6T, 
fala em medidas que forem convertidas em 
lei, a medida, em qualquer hipótese, precisa 
ser convertida em lei e, sendo convertida em 
lei, terá que ser promulgada na forma pre
vista na Constituição. 

De modo que estou de pleno acordo com 
a emenda do nobre Relator e a nossa bancada 
vai votar sim. 

O SR. PRESIDENTE"(Nelson Carneiro) 
-Com a palavra o Relator. 

O SR. RELATOR (Pedro _Simon)- Eu 
aceito o apelo e acato_a e_menda. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa vai colher votos. 

(Procede-se à vOtação.) 

Há um requerimento do Senador Josaphat 
Marinho. 

Votação em separado da Emenda n9l0. 
A Mesa vai ler a Emenda n9 10: 

"Para os fins pi'evistos no art. 62, da 
ConstitUição, presunie-Se: 

Relevante - Matéria de excepcional 
importância que esteja a demandar ime
diata disciplina normativa, derrogadora 
do ordenamento- vigente em razão de 
acontecimento ou situação conjuntural 
imprevisível ou de extrema gravidade; 

Urgente -O estado em iminente pe
rigo que exija imediata aÇão normativa 
governamental e de cuja ausência possa 

--resultar grave e irreparável prejuízo ao 
interesse público. 

A emenda é do nobre Senador-Jutahy Ma-
galhães. _ · · · 

Com a palavra o Senador Josaphat Mari
nho que pediu o destaque. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. 
Presidente, compreendi o cuidado do nobre 
Senador J1.1tahy Magalhães ao apresentar a 
emenda, mas queria pedir a atenção do Ple
nário para a circunstância de que, no caso, 
o próprio supremo Tribunal Federal já decla
rou que eni matéria de urgência e relevância 
é da compreensàó discricionária do Presiden
te· da Re(iública e do CongreSso. Não conheço 
nenhuma disposiÇão na legislação estrangeira 
que defina hip"óteses' assemelhadas, exata
mente porque essas situações são previstas 
para a disciplina de situa_ções excepcionalís
simas que variam no espaço e no tempo. Se 
definirmõs o que-é urgência, e o que é rele
vância, poderemos amanhã nos encontrar nu
ma grave dificuldade, por mudança de situa
ção do quadro económico e político, dificul
tando a aç_ão __ discricionária _c!o próprio Con
gresso Nacional. Daí ter pedido destaque pa
ra a rejeição da emenda. 

-O SR. PRESÜ:>ENTE (Nels-on CarneirO) 
-A Mesa vai colher votos. 

Coni a· palavra o nobre Relator, Senador 
Pedro SimOn. 

Vamos ouvir o Relator. 

O SR...RELATOR (Pedro Simon)- Sr. 
Presidente, não há _dúvida de que o extraor
dinário jurista e também Senador Josaphat 
Marinho, analisa com muita_ profundidade o 
seu voto, excepcionalmente o conjunto de 
toda essa __ matéria. Anotei o que o professor 
Josaphat disse, e tenho aqui casualmente 
também no nosso parecer o texto do Supremo 
Tribunal, onde S. Ex~ argumenta a urgência, 
o interesse público relevante com aspectos 
políticos entregues ao discricionaiismo do 
Congresso e d.a Presidência ~a República. E 
diz o Senador.Josaphat Marinho que isSo va~ 
ria, se altera e que são realmente interio~ 
gações que podem ser vistas. Concordo com 
o Senador Josaphat Marinho plenamente de 
que nãõ é fácil chegarmos aqui, neste mo
mento, nesta hora e determinarmos o que 
é urgência, o que é relevância, e daqui a al
guns meses, daqui algum tempo, daqui a pou
co no Rio Brande do Sul e na Bahia, teremos 
que alterar. 

A pergunta que faço é se não pode haver 
um conceito sobre o qual não chegaremos 
a determinação absoluta. e completa, mas 
também não ficaremos no arbítrio e na aber
tura total e absoluta, onde o Presidente da 
República pode dizer que o carro do Vice
Presidente da República é urgente e é rele~ 
vante? Creio que devemos estabelecer algu
II}as norm.as, em cima das quais isso deve 
ser estabelecido. Eu sei que na legislação bra
sileira não é fácil. Repito, na Alemanha ou 
no Jap:fo, talvez, não piecisavam nem de me
dida provisória, não precisam dizer que o Pre
sidente da República só pode legislar com --=-

medida provisória, quandÕ é urgerite e quan
do é absolutamente importante, porque tem 
o "Congresso Nacional, porque existe o poder 
que faz_ entrar, --não precisa lei dizeS: e não 
precisa nem a ConstituiçãO dizer. .1:. óbvio 
que o Presidente da República, para baixar 
uina medida de emergência, ela tem que ser, 
realmente, urgente e importante. No entanto 
não é assim. Não é assim por quê? Porque 
no Brasil é diferente. Porque aqui neste País 
existe o jeitinho. Concordo com o Senador 
Josaphat Marinho. Seria ridículo, da nossa 
parte, estabelecermos, aqui e agora, um con
ceito de urgência e relevância, que será defi
nitivo e reconhecido. 

Mas é urgente, é relevante baixar uma me
dida provisória sobre o carro do Vice~Pre
sidente? Acho que podemos ficar no meio
termo. O que pretendemos fazer é exatamen
te fixar' pelo" menos- para criar constrangi
mento ao Congresso e ao Presidente de que 
é urgente, é rele_vante, o conceito é esse aqui. 
Vamos pelo menos ter esse constrangimento. 
Eu quase que insisto em 100% sobre o que 
diz o Senador Josaphat Marinho, e até tenho 
que dizer aqui que me rendo ao que S. Ex~ 
disse. Não pensem que estou aqui, n6sfe mo
mento, querendo dizer o que é urgente, o 
que é relevante. Não pensem que a emenda 
do Senador Jutahy Magalhães, está querendo 
dizer o que é urge"Iite e o que não é relevante, 
porque vamos cair todos bonitinhos. Tam
bém concordo. Mas o que se quer, o que 
eu deduzi da emenda do Senador Jutahy Ma
galhães é que queremos estabelecer premis
sãs- e nonfias atrãVés das quais se saiba--que 
o conceit_o que temos de relevância e de ur
gêôcia é isSo' áqui. ' --- -

Era isso que -deSej3.Và dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Acata o parecer e rejeita a emenda. 

O ·sR. JUTAHY MAGALHÃES "'-Tra· 
ta-se de u_m DVS, Sr. Presidente. O voto 
deverá ser claro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelspn_Car:neiro) 
-Mantém 6 re13.tório e >rejeita o -destaque. 
(Pausa.) · · · · · · · 

Emenda n~> 10. 

9 SR.-JÓSÉ-FbGAÇA __;Como se trata 
de um destaque para votação em separado, 
aqueles que querelo fazer com que o texto· 
permaneça como o Relator o acolheu, ou se
ja, com a emenda do Senador Jutahy Maga
lhães, deverão vota_r''sim". Aqueles que que
rem acompanhar o destaque de autoria do 
Senador Josaphat Marinho deverão votar 
"não". --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa ia comunicar isso ao Pien~riO. 

Vão ser colhidos os votos, 
Quem mantiver o parecer do Relator, vota

rá "sim"; quem acompanhar o Senador Josa
phat Marinho, votará "não". 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Se houver algum membro da comissão que 
não tenha votado, que o faça. (Pausa.) 



Maio de 1991 DIÁRIO DO CONORT'SSO N/\CION/\1 (Scçao TI) Quinta-feira 9 2155 

Todos votarain. 
Por 13 votos contra 6 foi mantido o parecer 

do Relator. 
Passa-se ao exame do último destaque, ain

da de autoria do nobre Senador Josaphat Ma
rinho: 

"Requeiro destaque, para votação em 
separado, da emenda do Relator ao inci
so III do art. 39 do projeto." 

A emenda diz o seguinte: 

"Que disponha sobre matéria penal, 
processual penal ou tributária." 

Acho que a emenda diz respeito somente 
à expressão "tributária''. Mantém a proibição 
sobre matéria penal e processual penal, mas 
exclui a expressão tributária. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. 
Presidente, a vedação de cuidar-se de matéria 
tributária em medida provisória está na Cons
tituição. A Const_ituição diz, expressamente, 
que só por lei é possível criar ou aumentar 
tributos e proíbe também que se faça cobran
ça no mesmo exercício financeiro em que o 
tributo tenha sido instituído. É de boa técnica 
que não se repita na lei o que já está clara
mente estabelecido na Constituição, até por· 
que a repetição é uma forma de desprestigiar 
a Constituição. Fica parecendo que a lei vale 
mais que a Carta Magna. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA-o-mesmo argu
mento valeria, nobre Senador, para matéria 
penal. . 

O SR. JOSAPHA:r MARINHO -.Não 
há nenhuma norma expressa na Cçmsti~uição 
sobre matéria penal ou sobre pro_cesso penal, 
como há sobre matéria_tributá~:i~. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Há no art. 5•, 
Senador, que estabelece que só pode ser con
duta penal aquilo que é expressamente pre
visto em lei. Logo, não pode ser objeto de 
medida provisória. Isto também está assegu· 
rado na Cons..,;.t;.:ição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO--'- No que 
diz respeito a tributo, a Constituição ainda 
faz a impc.,;cã.o de que ele não pode ser cobra
do no mesmo exercído. Afasta- claramente. 
E, exatamente para preservar os direitos e 
garantias, eu deixei o campo aberto a que 
se estabelecesse, mas não quanto a tributo. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. 
Presidente, e_u aceitaria a argumentação do 
nobre professor, se neste País não se usasse 
e abusasse. O próprio Presidente da Repú
blica já utilizou medida provisória para disci
plinar matéria criminal. 

O Supremo Tribunal considerou isso in
constitucional. Acontece que como nos Esta
dos Unidos o Senado rejeitoq a indicação 
de um juiz para a Supfenia Corte, porque 
entendeu que o juiz iria ter um entendimento 
diferente sobre a lei de divórcio e sobre abor
tos, amanhã nada impede que a composição 
do Supremo Tribunal Federal venha a enten
der do mesmo modo que os consultor,es jurí
dicos da Presidência da República, que 
acham que como a medida provisória tem 

força de lei, o Presíd"ente da República pode 
também legislar sobre matéria penal, porque 
não há lei específica que o proíba de fazê-lo. 

De modo_ que apelo à inteligêilcia do nobre 
Senador Jo.saphat Marinho, pois já temos um 
P:recedente, que, amanhã, pode repetir-se. 
E aquele velho brocardo jurídico: "o que 
abunda não prejudica". Aqui, dada a impor
tância excepcional da matéria, devemos fazer 
uma referência à proibição sobre lei tributá
ria, porque esse é <rentelldimento hoje; ama~ 
nhã, não sei se o Presidente da República 
continuará pensando do mesmo modo e se 
o próprio Supremo, pQr uma. nova compo~ 
sição, venha a diz_er que não há lei. 
- Então mantenho o meu pep.samento, en~ 

tendendo que deve. se incluir, rejeitando-se, 
assim, o destaque do nobre Senador, não obs
tante os seus altos propósitos. 

O SR. C!P_SABÓIA DE CARVALHO 
-Sr. Presidente, peço a palavra para um 
esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. CID SC'\BÓIA DE CARVALHO 
-Sr. Presidente, na verdade, ·o Senador Jo
saphat Marinho não te:m nenhup1a divergên
cia no mérito. É uma divergêp.cia m_eramente 
de técnica legisl~tiva, mas apelo a S. Ex~ para 
que retire a emenda, porque a constante des
sa regulamentação, como já ficou bem claro 
aqui, é uma essência poUtica, indiscutivel
mente. É claro que, numa té_cnica absoluta, 
teria razão o Senador Josaph_at Marinho, se 
o Presidente Oa República fosse· um homem 
disciplinado e acostumado ao respeito à 
Constituição. Mas, na verdade, Sua Exce
lência o Presidente colide com à Constituição 
do amanhecer ao anoitecer .:........:. isSo, diariã
mente. 

Então, é melhor que tenhamos o cuidado 
político de nãO permitir esse . vaZio para o 
ctescumprimento constitucional. Voto favo
ravelmente ã manutenção do texto do Rela~ 
tor, fa.zendo apelo ao Sen.ador.Josaphat Marr 
nho para que retire o seu·destaque. 

. O .SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobt:e Senador José 
Fogaça. · 

-O SR. JOS:é FÕÜAÇA- Sr. Presidente-;
apenas quero mencionar o inciso XXXIX do 
art. 5\ ao- qual me referi, que diz: "Não há 
crime sem lei anterior que o defina ... " 

Ora, quando é editada, a medida provi· 
sória ainda não é lei, ainda não foi convertida 
em lei. De modo que ela se torna inconsti, 
tucional se contiver matéria penal. Isso e.<>tá 
expresso também na Constituição. Portamo, 
nesse caso~- falece_de razão o argumento do 
Senador Josaphat Marinho, ou seja, só por
que consta da Constituição, não vamos deixar 
de incluir na regulamentação própria da ma· 
téria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirof 
-O Senador Mansueto de Lavor havia pedi· 
do a palavra, está concedida. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Era 
exatamente o que o Senador Fogaça está adu
zindo. É que, realmente, o próprio art. 1" 
do texto é uma repetição do art. 62 da Consti
tuição e ilem por isso há desprestígio de um 
texto ou outro. é próprio dessas regulamen
tações repetir, às vezes na íntegra, textos da 
Constituição -que pretendem posteriormente 
regulamentar. Com todo o respeito ao emi
nente colega e jurista Josaphat Marinho, o 
nosso apelo é para que S. Ex~ retir.e a emenda. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. 
Presidente, a emenda não é minha, é do rela
tor. Entretanto, eStá aqui. Eu a mantenho 
pela coerência'do voto' que proferi: E, a pro
pósito da alegação que fez o nobre Senador 
Chagas Rodrigues, de que já houve excessos, 
se· houve excessos e não foi cordgido, deles 
participou, laméntávelmente, o Congresso 
Nacional. 

O SR. RELATOR (Pedro Simon)- Sr. 
Presidente, nada-há -a fazei- senUo agradecer 
e louvar o voto de destaque do Senador Josa
phat Marinho. S. Ex· tem absoluta razão! O 
texto que estamos adotando aqui já está na 
COnstituição, já eXiSte ·na ConStítuiÇiío. Fora 
este um País oilde as coisas fossem reais, tí
nhamos que, ·aceitando a proposta do Sena· 
dor Josaphat Marinho, dizer: mas por que 
vamos falar de matéria tributária se já está 
na Constituição? ' . 

Senador Josaphat Marinho, a realidade é 
completamente difefente. Essa não é a inter~ 
pretação dos econoriliSfas da Cas·a, de vários 
partidos, inclusive 'dO meu, que defendem a 
tese de que deve-se deixar o direito dei Presi· 
dente da República Ji!gislar sobre matéria.ti'i· 
butária nas medidas provisóriaS. Fui prõcU

- rado por vários- parlamentares_, ·e uma da<> 
causas que mais defendem é exatamente com 
o argumento: "Comd! Mas em meio aos de· 
bates, em meio às difiCulda_sies, çm ni~io aOs 
danos que enfrenta o Poder ExeCutivo; va
mos impedi-lo de poder legislar sobre matéria 
tributária. Vamos cortar uma das ·pernas do 
Poder Executivo. Temos de oferecer .chanres 
para que tenha ffieio~ de consegui~ verbas 
para depois execuq·l.as". 

Então, a interpretação dos economistas 
que pensam que_ mandam,_ que ent-endem 
mais do que juristas, como õ s-ériaaor Josa
phat Marinho, é que _eles quefem-- coritfnuar 
a legislar sobre matérta tributária. Se vamos 
incorrer na redundância de colocar no texto 
o que não é a boa exegese, tem razão o sena
aor - o ideal é que não precisamos. Mas 
é melhor, talvez, incorrer na redundância de 
repetir do que permanecer a porta ao Presi
dente da República para cometer a inconsti
tucionalidade. Então·. creío que não é a me
lhor redação, não é o ideal, não está correto; 
o ideal é como quer· o senador. Na verdade, 
.estamos fechando uma porta para que. venha 
uma série de inconstitucionalidades, e aceito 
a crítica do SenadOr. _Incorremos em erro, 
porque na hora em que o Presidente da Repú
blica já legislou sobre·matéria tributária, nós 
deixamos, nós somos co-responsáveis. É me
lhor que estabeleçamos o artigo e que fique 
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tras providências. O relator, Senador Fran· 
cisco Rollemberg oferece parecer pela consti· 
tucionalidade, juridicidade e aprovação 
quanto ao mérito. Em fase de discussão usam 
da palavra os Senadores Jutahy Magalhães, 
Josaphat Marinho, Oziel Carneiro e Amir 
Lando que, na oportunidade solicita vistas 
da matér-ia, obtendo o deferimento da Presi· 
dência. Item 17- Projeto de Lei da Câmara 
n\' 88, de 1990, de autoria do Deputado Mau· 
ro Campos, que inclui o Município de São 
Romão, no Estado de Minas Gerais, na área 
da Sudene. Relator: Senador Magno Bacelar; 
parecer: pela constitudonalidade, juridicida- · 
de e aprovação quanto ao mérito. Na oportu· 
nidade da discussão, a comissão entende que 
o mérito da proposição deve ser analisado 

pela douta comissão de Infra-Estrutura, de
vendo a matéria ser encaminhada à Mesa, 
para redistribuição. Item 19 - Ofício "S" 
n"28, de 1987, do Superior Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal, cóplà das 
notas taCJ.UigráfiCãs e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n" 100.875-0. do Es
tado de São Paulo, o qual declarou a inconsti
tucionalidade do inciso III do art. 3" do De
creto-Lei no 1.438175, na redação que lhe deu 
o Decreto-Lei n'·' 1.582/77. Relator: Senador 
Valmir Campelo; parecer: favorável, nos ter
mos do projeto de resolução que apresenta. 
Não havendo discussão, coloca-se em vota
ção o assunto que recebe aprovação unânime. 
Item 20 -Projeto de Lei da Câmara n'' 12. 

de 1991, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre o enquadramento dos servidores 
da extinta Fundação Pro.ieto Rondon, redis
tribuídos para órgãos da administração fede
ral direta, autarquias e fundações públicas. 
O Sr. Senador OZier Carneiro lê o parecer 
lavrado pelo Senador Amazonino Mendes, 
relator da matéria. Após debate sobre a ques
tão, a Presidência coloca em votação o pare
cer que recebe aprovação unânime. Nesta 
oportunidade o Sr. Presidente encerra ostra
balhos, deixando adiada para a próxima reu
itens da pauta. Nada mais havendo a tratar, 

eu, Vera Lucia Lacerda Nunes, lavrei apre
sente ata que, após lida e aprovada será assi
nada p~lo Sr. Presidente e levada à publica
ção.- Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 55• SESSÃO, EM 9 DE 
MAIO DE 1991 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDJENTE 

1.2.1 -Mensagem do Presidente da 
República 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N' 117/91 (n• 307/91, na origem), re
ferente à indicaçãoc:lo Dr. Francisco Ro
berto André Gros para exercer o cargo 
de presidente do Banco Central do Brasil. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SR. PRESIDENTE - Correspondên
cia recebida do Dr. Francisco Roberto 
André GrOs, indicado para a presidéncia 
do Banco Central. pelo Senhor Presidente 
da República, colocando-se à disposição 
dos Senadores para as informações que 
julgarem necessárias. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES, pela ordem- Prazos regimen
tais da Comissão de Assuntos Econômí
cos para apreciação da indicação do novo 
presidente do Banco Central. 

SR. PRESIDENTE - Esclarecimen
tos ao Sr. Jutahy Magalhães, concernen
tes à tramitação da mensagem presiden
cial da indicação do novo presidente do 
Banco Central. 

SENADOR RONAN TITO- Solida
riedade de S. Ex~ às colocações do Sr. 
Jutahy Magalhães, feitas na presente ses
são. 

SUMÁRIO 

SENADOR MAURÍCIO CORRÊA 
- DefiniÇão_ de reimiâÕ da Comissão de 
Assuntos Econômicos para apreciação da 
indicação do Dr. Francisco Roberto An
dré Gros para o Banco Central. 

SENADOR MARCO MACIEL -
Apelo ao Presidente da comissão de As
suntos Económicos para que marque, ob
servados os trâmites regimentais, o mais 
breve possível reunião para apreciação da 
indicação do novo _dirigente do Banco 
Central. 

-sENADOR FERNANDO HENRI
QUE CARDOSO - Observância regi
mental no tocante à indicação do novo 
presidente do Banco Central. Demissão 
da Ministra Zélía Cardoso de Mello. 

SÉNADOR RAIMUNDO LIRA
Convocação de reunião da Comissão de 
Assuntos Económicos para as 10 horas 
da próxima 3'-feira, destinada â aprecia~ 
ção da indicação do Dr. Francisco Ro
berto André Gros para _o Banco Central. 

SR. PRESIDENTE - EsclarecizD.en
tos sobre a tramitação da mensagem refe
rente à indicação do novo presidente do 
Banco Central. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
-Solicitando da Mesa informações sobre 
o Requerimento=n9117/91, de convocação 
da Ministra da Economia, Fazeuda e Pia

. nejamento para prestar esclarecimentõs 
ao Senado referentes aos acordos firma
dos com os credores externos. 

SENADOR MARCO MACIEL- Ca
ducidade do Requerimento n~ 117/91, face 
a demissão da Ministra Zélia Cardoso de 
Mello. 

SR. PRESIDENTE - Esclarecimen
tos ao Sr. Ed_uardo_Suplicy, no tocante 
ao Requerimento n91l7(91. 

SENADOR MAURÍCIO CORRJ'.A 
-Persistência das razões do Requeri· 
menta no 117/91, que não é pessoal mas 
dirigido ao ocupante do ~rgo de Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento. 

SR. PRESIDENTE - Acolhimento 
das razões invocadas pelo Sr. Maurício 
Corrêa, determinando a contagem de pra
zo para o comparecimento do novo Minis
tro da Economia,.Fazenda e Planejamen
to, a partir de sua posse. 

1.2.3- R:equerimento 

- N9 184/91, do Sr. José Sarney, solici
tando licença para se ausentar dos traba
lhos da Casa, no período de 11 a· i:i de 
maio do corrente: ~provado. 

1.2.4-Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n~ 126/91, 
de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
que dispõe sobre a importação e expor
tação de alimentos. 

..:... Projeto de Lei do Senado n~ 127/91, 
de autoria do Senador Nelson Wedekin, 
que dispõe sobre a alocação de recursos 
para crédito rural. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 128/91, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
que dispõe sobre a indisponibilidade de 
bens e direitos de devedores da União 
por dívida relativa a tributos a contribui

,ções federais e prevê a sua conversão em 
penhora. 

1.2.5 -Discursos do Expediente ( conti_
nuação) 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FBDBRAL 

PASSOS PÓRTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACJFL DA SILVA MAIA 
Diretor EzCativo 
CARLOS HOMERO VIEJRA NINA 
Diretor AdmiDiltrativo 
LUIZCARLOS DE BASTOS 
Diretor IadUitrial 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impreuo sob rc:~poau.baidade da Meu do Se .. do Federal 

ASSINATURAS 

Scmestrn1 ---···-···············-·······-·-··-·---··-·-·-·----~ 3.5!9,65 

FlDRIAN AUGUSTO COUI'INHO MADRUGA 
Dire10r AdjUDto 

SENADOR NELSON CARNEIRO 
-Defesa da isenção _do IPI para embar· 
cações que especifica. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Ofício n? S/8/91, relativo à proposta pa
ra que seja-autorizado o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a emitir letras 
financeiras do tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul (LFT-RS), destinadas ao 
giro de 29.319.216 LFT-RS com venci
mento em maio de 1991. .Aprovado~ após 
parecer da comissão competente, nos ter
mos do Projeto de Resolução n9 28/91. 
À Comissão Diretora para redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 28/91. Aprovada. A promulgação. 

Tiragem 2200 exemplares. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

~SENADOR MÁRCIO LACERDA
Prejuízos da importação de carne bovina 
a ser efetuada pelo Governo, aos criado
res nacionais. 

SENADOR NELSON CARNEIRO 
..,....- Reivindicações da Associação de Mo
radores e Amigos da Colônia Juliano Mo
reira, no Rio de Janeiro, -

SENADOR DIVALDO SURUAGY 
-Homenagem à memória do ex-Senador 
Virgl1io Távora. 
- 1.3.2 --Designação da Ordem -do Dia 

da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Mário Covas, proferido na 
sessão de 30-4-91 

3 - ATOS DO PRESIDENTE 
- N'' 450 e 454/9l. 

4- PORTA RIA DO PRIMEIRO-
SECRETÃRIO 

- N• 15191 
5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

~ 7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENT]lS ~ 

Ata da 553 Sessão, em 9 de Maio de de 1991 
1 ~ Sessão Legislatj"a-Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA 

AS 19 HORAS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES; 

AffonsQ Caniargo ~ Al~xandre Costa -
Alfredo Campos- Almir Gabriel- Aluizio 
Bezerra - Amazonino Mendes - Áureo 
Mello - Beni V eras - Carlos De 'Carli -
Carlos Patrocínio - César Dias - Cid Sa
bóia de Carvalho_-Coutinho Jorge- Darcy 
Ribeiro - Dario Pereira -Dirceu Carneiro 
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy -
Eicio Álvares - EpitáciO Caféfeira - Fer
nando Henrique Cardoso- Gifribaldi Alves 
- Gerson Camata - Guilherme Palmeira 
-Henrique Almeida -Hugo Napoleão -
Hydekel Freitas - Joãg Calmon - João 
França - João Rocha -Jonas Pinheiro ~ 
Josaphat Marinho -José Eduardo- José 
Fogaça - José Paulo Bisol - José Richa 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

-::-José Samey --Júlio Campos-Júnia Ma
rise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia 
- Lourival Baptista - Lucídio Portella -
Magno ~ªcelar - Mansu__eto_ de Lavor -
Márcio Lacerda - Marco Maciet - Mário 
Covas - Marluce Pinto - MauríCio Corrêa 
- MaurO- Benevídes - Me ira Filho -Moi
sés Abrão - N"abor. Júnior - Nelson Car
neiro- Nelson Wedekin- Ney Maranhão 
- Odacir Soafes ~ Onofre Quinan - Oziel 
Carneiro - Pedro Simon - Raimundo Lira 
- -R.onan Tito - Ruy Bacelar - Valmir 
Campelo -Wilson Martins. 

_ 0 SR. PRESIDENT~ (Mauro Benevides) 
~_A lista de presença acusa o compareci
~rq.e,nto de 66 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regilp.enta\, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos 
trabalhos. -
- O Sr. 1'' Secretário procederá à leitura dõ
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado e es
colha de nom-e ináicãdo para cargo cujo provi
mento depe;nde de sua pré-"'ia aquiescência. 

MENSAGEM N" 117, DE 1991 
. (N~ 307/91, na origem) 

Excelent(ssimos Senhores Membros ~o Se
riadO Federal: 
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Nos termo~ Jo dtspo~to no artrgo H4. inciso 
XIV, combinado com o artigo 52. inciso III, 
alínea d, da Constituição Fedt:ral, tenho a 
honra de submeter à consideração do Egrégio 
Senado Federal o nome do Doutor Francisco 
Roberto André Gros para cxácer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Bra~il. 

O Senhor Francisco Roberto André Gros 
é um técnico de notável competência para 
o desempenho dessa elevada função, confor
me demonstra o anexo Curriculum Vitae. 

Brasl1ia, 9 de maio de 1991. - Femando 
Collor. 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Francisco Robcr_to_André Gros 
Nascimento: 21 de abrif de- f942 ~ · ' 
Local de Nascimento: Rio de Janeiro 
Nacionalidade: Brasileira 

Formação Acadêmica 
1958- Fixou residência nos Estados Uni· 

dos (período escolar) 
1958-1960 -Peddie School, High~town. 

N.J. 
1960-1964- Princeton UnivcrSity - 8. 

A.. Woodrow Wilson School of Public & fn
ternational Affairs 

1965-1967- Columbia Universitv. Mãster 
of Arts Program in EcOnomics v • 

Experiência Profissional 
Em 1967 voltou ao Brasil, onde trabalhou 

no Grupo Financeiro Metrõpolitana, primei
ro na financeira e depois no Banco de Inv~ti-
mentos. . 

Em fins de 1972. transfc_riu_-se_ par;;t ós, 
EUA. Trabalhou durante 3 anos na área in
ternacional da Kidder, PeaboQx Çl.Oct Çp·~-; . • 
Inc., um -dos principais bancos de investimen· 
tos de Wa\1 Street. 

Em fins de 1975, retornou ao Bra<;(!, para 
a Corretora Multiplic. onde permaneceu até 
1977. 

Em agosto de 1977 foi _para ª CVM -
Comissão de Valores Mobiliários. onde ocu
pou sucessivamente os cargos de Superinten· 
dente de Empresas, Supcrintentl~nte-Geral 
e Diretor. 

De sçtembro dç 1981 a junho de 1985, ocu- · 
pau o cargo de Diretor-Executivo do Ul'ii
BANCO- Banco de Investimento do Brasil 
S.A .• sendo responsável pelas atividades de 
"underwriting" e de "corporate finance" do 
Grupo Unibanco. 

De julho de 1985 a fevereiro de 1987 ocu
pou o cargo de Diretor da Áre_a de Projetas 
V do BNDES (:!de Vice-Presidente do BN
DESPAR. subsidiária do BNDES. 

De fevereiro a maio de 1987-foi Presidente 
do Banco Central do BrasiL 

De junho de 1987 a junho de 1989_ocupou 
o cargo de Diretõr-Presidente da Aracruz Ce
lulose S.A. 

De5de novembro de J989 é Presidente do 
BFC Banco S. A. 

Outras atividades 

Presidente do Conselho, CLC __ Càiilara 
de Liquidação e Custódia da Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro, -

Membro do Conselho dn IBM EC- Insti
tuto Brasileiro de Mercado de Capitais -
Rio de Janeiro. 

MenibrQ ôo Conselho da Dedini S.A. 
Vice-Presidente do Con5clho da Ca!'.a de 

Saúde São Sebastião, Rio de Janeiro. 

(À Comissão di! Assumas Econômi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O expediente lido será despachado â Co
missão de Assuntos Econômicos. 

Refcrcntcmente à matéria. o Presidente 
sente-seno dever de comunicar aos Srs. Sena
dores: qu,e. '? :or. f'Ça.nçi~~o: Roberto André 

"GroS, indicado por mensagem do Senhor Pre
sidente da República, enviou ao Sr. Presi
dente do Senado o seguinte expediente: 

Honrado com a indicação, pelo Exce
lentfssimo Senhor Presidente da Repú
blica, de meu nome para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central doBra

--Sil~ valho-me do privilégio de dirigir-me 
a Vossa Excelência para._ antecipada
mente, co!Õdu-ine ã.ô in'teíi-o dispordes
sa· E'giégiã"-Câsa Legisla'tiVa. especial
mente dos Excelentíssimos ·senhores Se
nâdofe~ que integram a Cofnissão de As
s_untos Econômicos, para, em cumpri· 
mento à Constituição Federal e ao Regi
mento Interno do Sena<!o. apresentar
me a qualquer hora que julguem conve
niente c oferecer-lhes roda:, a~ ínforma
ções_e subsídio.c:. que hajam por bem exi
gir-me. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Exc_elência prote~tos de ele· 
vada estima e consideração.- Francisco 
Roberto André Gros. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presid~nçia despachou esse expediente 
após o conhcdme.ntQ Qo Plenário. neste mo
mento, à Comissão de Assunto~ Econômico"s 
a qUem incumbe .ror dispositivo regiinental 
aprazar a data é a hora para a interpelação, 
a chtunada sabatina, do Sr. Francisco Rn: 
berto André Gros. 

Era a comunicação-que a Presidência dese
java fazer, despachando, como fez agora, es
sa correspondência à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

o·sr. JuÜlhy- MagalhãeS- Sr. Presidente. 
não quero interromper V. Ex"._mas eu gosta
ria_de pedir a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} 
-Pois não, a Presidência concede a palavra 
a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, todos temos interesse em 
proceder a apreciação do nome do Presidente 
do Banco Central o mais rapidamente possí
vel, mas. dentro do _que det~rmina o Regi
mento - parece-me que o art. 383 -. só 
poderemos reunir a comissão após três dias 
da leitura da mensagem. 

Portanto. no meu entendimento. seria con
veniente à comissão marcar a reunião o mais 
cedo, para a segunda-feira próxima, porque 
daria tempo inclusive aos Srs. Senadores para 
apreciarem o nome, verificarem se gostariam 
ou não de fazer indagações e terem o tempo 
necessário para se prepararem e. principal
mente, porque obedeceriam ao Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nobre Senador Jutahy Magalhães. a Mesã 
sente-se no dever de ofert:"cer a V. Ex' e- a
Casa, neste instante, alguns esclarecimentos 
em torno do tema suscitado por V. Ex". que
seria, ou como será, o cumprimento do dispO· _ 
~itivo regimental explicitado_no_ urL 3.83 .dci · 
Regimento. 

Permito-me informar a V. Ex" e à Casa 
que, quando da indicação do Sr. Ibrahim E ris 
e de mais quatro diretores do Banco Central 
-porque integrante da Comis5ão de Assun
tos Econômicos, acompanhei esses fatos pari 
passu - a comissão foí instada a apreciar-. 
no menor espa-ço de tempo possível, aquelas 
indicações e o fez.. salvo engano, em 48 horas, 
garantindo. assim, a_ interpelação não só do 
Sr. Ibrahim E ris mas também dos quatro dire
tores do Banco Central. 

Posteriormente; quando da indicação do 
Dr. Ronaldo Costa Couto, então Chefe do 
Gabinete Civil do Governo Sarney, para 
compor o Tribunal de Conta..., do Distrito Fe
deral, eu. _dirigindo a Comissão do DistritQ 
Federat, interpretei esse dispositivo no âm
bito da comissão e depois no plenário. alegan
do que e-sse prazo poderia s_cr invocado pelq 
notificado em seu prol. 

Foi esse o entendimento que deixei muito 
claro na Comissão ao Distrito Federal e. tam
bénl. de form:~. reiterativa, diante do Plenário 
do Senado Federal. 

Ora, pressupõe-se "que esses três dias sejam 
indispensáveis para que o indicado elabore 
a sua expos-ição, prepare-se com dados e com 
informações aballzadas, que lhe permitam 
responder às indagações certamente formu
ladas pelos Srs. Senadores. 

Foi esse o entendimento que adotei então 
como Presidente da Comissão do Distrito Fe

_deral _e, evídentcmente, agora, se de outra 
_ fQrma oferecesse exegese a esse dispositivo 
constitucional, eu estaria, realmente, adotan
do dois pesos e duas medidas em relação a 
essa interpretação regimental. Penso que, se 
o candidato se considera qualificado e sufi
cientemente inforril~do. abalizadamente in
formado para se suhmeter a uma inquirição 
de alto nível, como será, sem dúvida, a da 
Comissão de Assuntos Econômitos, eviden
temente que caberá à comissão, no entendi
mento _com S. Ex•. aprazar a data e a hora 
desse debate ou dessa sabatina. 

Se a instrução processual se ultimar no âm
bito da Comissão de Assuntos Econó-micos, 
evidentemente, pelos aspectos que envolve 
esse tipo de indicação- inclusive as caracte
rísticas da própria govemabilidade. no que 
tange a vida econômica e financeira do País 
-os Srs. Senadores não se furtarão de apre
ciar, soberanamente, essa matéria no plená-
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rio, se ela pude'r chegar à deci:;ão ::,obêrana 
dos Srs. Senadores nas próximas horas. 

Era a informação que a Presidência se sen
tia no dever de transmitir ao ilustre represen
tante da Bahia, sem dúvida, um dos regimen
talistas mais brilhantes do Congresso Nacio
nal. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem novamente, embo
ra não queira dialogar com a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, acho est(anh_o que esteja
mos apenas preocupados em saber_sc o indi
cado abre mão do prazo porque se considera 
em condições de vir ser sabatinado. E os sena
dores que terão que fazer as indagações, o 
questionamento na comissão, não têm o di
reito a manter esse prazo regimental dos três 
dias a fim de se prepararem para fazer as 
indagações necessárias ou que julgarem con
venientes?_Será que os senadores são obriga
dos, desde que o questionado chegue aqui 
e diga que, em 24 horas está pronto para 
responder. a abrir mão desse prazo? 

Entendo que deveríamos atender ao Regi
mento. Não há necessidade nenhuma, na 
questão de governabilidade, que determine 
que votemos na comissãO no sábado, que é 
como querem fazer. Podemos_ votar na segun
da-feira, e, s_e fosse o caso de governabili
dade, na segunda-feira à tarde, votar-se-ia 
no plenário do Senado. Mas creio que nem 
isso seja uma questão de governabilidade, 
porque, se assün fosse, Sr. Presidente, coita
do d_o Brasil, pois se o Brasil não tem condi
ções de esperar dois dias para resolver a ques
tão da escolha do Presidente do Banco Cen
tral, então, aí eu diria: coitado do Brasil, 
se fosse a questão de governabilidade! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nobre Senador Jutahy rvtagagalhães, a 
Mesa não pode realmente se antecipar àquilo 
que representará uma decisão interna da Co
missão de Assuntos Económicos. A Presi
dência jamais incursionaria riüfila iírea que 
é da competência regimental específica desta 
comissão. 

Acredito que muitas das questões que V. 
E~_suscitou poderão ser apresentadas no âm
bito da Comissão de Assuntos_ Ecottômicos. 
Agora, a julgar pelas manifestaçõ~s que têm 
chegado à Presidência, há uma expectativa 
de que o Senado decida num prazo que evi
dentemente tanto poderá ser de 72 horas co
mo de 48 horas. Enfim, não há nenhum prazo 
assinado exp1icitamente para essa decisão, 
ainda mais porque não sabemos que tipo de 
apreciação ocorrerá n_a Comissão de Assun
tos Econômicos: se todos os seus in~egrantes 
vão se inscrever para debater; se essa matéria 
extrapolará o dia de _amanhã -se for convo
cada para amanhã ou para segunda-feira -
ou se ficar para terça: ou·qüãfta-feira. Então 
a Mesa se dispensa de comentar aquílo que 

venha a ser uma dcci~ão da Comissão de As
suntos Ecoriômicos. O que posso dizer é que 
a Presid~ncia da Casa acompanhará todos os 
lances de tramitação dessa matéria e real
mente adotará aquele procedimento que, do 
ponto de visfa reg"iinCrltal. for o mais aconse
lhável para -o Senado no momento dessa im
portante decisão. 

O Sr-. Ronan Tito - Sr. Presidente. peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beoevides) 
-Concedo a pal~vra a V. Ex'_ 

OSR. RONANTITO(PMDB -MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. peço esta questão de ordem para hipo
tecar apoio à questão de ordem levantada 
pelo Senador Jutahy Magalhãe~. No meio da 
seffiáila que_ passou tivemos, ·na qUarta-feira, 
·o dia 1" de mai_o_,_ Por isso mesmo. a Casa 
nãõ-tevc O seu funcionamento nOrmaL 

NO eritanto, a Comissão de Economia teve 
necessidade de reuniõe_s extraQJdinárias, às 
quais não me furtei de assistir; saí do meu 

. estado e vim para ·ess'as reuniões, 
No entanto, Sr. Presidente. neste momen

to, considero data vénia, com o maior respei
to, que a decisão não é da Comissão de As
suntos Econômicos. Estamos falando dQ Re
gimento do Senado, portanto a df:-cisão tem 
que ser do Plenário. Neste instante, go~taria 

·de dizer que apoio a questão de ordem levan
tada pelo Senador Jutahy Magalhães e que 
gostaria que respeitáss-emos o Regimento e 
fizéssemos a n_ôssa reunião na segunda-feira. 
·se fosse-o caso-da convocação. _ 

Mas a decisão quanto às questões regimen
. tais do Séi18:do Federal pe~tef!c~ a y. Ex~ 
T, ·em última instância, ao Pl.en4rio. da Çasa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nobre Senador, realmente se a Comissão 

·de Assuntos Económicos apreciar essa maté
. ria somente na sua sessão ordinária da próxi
ma quarta-ft:ira. por{[Ue São -naS qllaitas-Tei
ras que a Comissão se reúne; evidentemente 
a Mesa aguardará a manifestação da Comis
são de Assuntos Econõmídls. 

Então a_ Presidência não pode incursionar 
no âmbito da competência da Comissão de 
ASsuntos-· ECà-tl(frriíCoS. M8.S v: EX•; homem 
público dos mais brilhantes desta Casa, sabe 
que se nós formos esperar a reunião da Co
missão de Assuntos Econômicos na próxima 
quarta-feira. que ê à data da sua reunião ordi
riária, obviamente nós vamos ultrapassar a 
próxima semana sem que se aprecie essa pro
posição, q~e é de inquestionável relevância 

-p·u-ra os rumos económico-financeiros do 
Pa-ís. - -

O Se. Mauricio _C_or-rêa --:- Sr. Presidente, 
.~u tamb!§m gostaria de falar sobre a questão. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palayra pela ordem. 

-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
·-:-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rrcio Cotrêa e, pOsteriormente,_ ão nobre Se-
nador Marco Maciel. -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Pela ordem. Sem revisão" do orador.)- Sr. 
Presidente~ há aUã"S razõe·s- qUC nos indicam, 
que nos direcíonam ·para que tenhamos a 
oportunidade de examinar as questóes relati
Vas-as-colocações do indicado n_a próxima se
gunda-feira. A primeira dessas conveniências 
é o cumprimento regimentaL Se nós transi
girmos com o cumprimento do Regimento· 
não e uma boa prática. 

V. Ex• exemplificou um precedente rela
tivo à Comissão do Distrito Federal. E eu 
me recordo, e V. Ex• também deve se recor
dar, que eu fui voto_ vencido, não concordei 
com V. Ex". data maxima venia, naquela oca
sião. Esse o primeiro argumento. 

O segundo, que é demais importante por
que é do ponto de vista pragmático, é que 
-nós temos qUe ter tempo para nos informar
mos a respeito da atuação do indicado, da 
sua vida pública, enfim, das suas propostas. 
daquilo que ele pretende apresentar como 
gestor dos negócios no· Banco Central. 

Por estas razões, Sr. Presidente, essa reu
nião terá que se dar na próxima segunda
feira; quarta-feira seria inconveniente, V. Ex' 
tem toda a razão. 

Temos ?Qui o Presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos. o Senador Raimundo 
Lira, podemos marcar essa reunião para se
gunfa-feira, às ro-hõras da manhã, para fazer 
a sabatina, ou até terça, mas, eu me inclinaria 
até,-se se quisesse uma urgência maior, que 
fosse segunda-feira, mas. do ponto de vista 
para ter uma presença maior de senadores 
seria até melhor que fosse terça-feira. 

Estamos convencidos de que temos que dar 
a- nossa participação na solução desse mo
mento que estamos vivendo, mas. essa partici
pação terá que se dar, em primeiro lugar, 
obedecendo ao Regimento·, e, em segundo, 
permitindo que tenhamos condições de votar 
conhecendo a causa." -

Portanto, Sr. Presidente, a pOsição do PDT 
é exatamente a de que a reunião se dê na 
próxima segunda ou terça-fe"ira, e que ouça
mos a palavra do Presideote da Comissão 

-de _Assuntos Econômicos porque eu tenho 
a impressão de que dal resultará uma equação 

" para o problema. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Senador Maurício Coi-rêa, antes de conce~ 
der a palavra ao eminente Líder Marco Ma
ciel, eu teria que oferecer o meu testemunho 
a esta Casa de episódios vivenciados na Co
missão do Distrito Federal. Evidentem~nte 
que eu não iria desencovar- não sei se saiu 
a expressão uiilizada no momento- a trami
tação de proposições na Comissão do Distrito 
Federal. 
Recordo~me de quando da apreciação do 

Dr. Ronaldo Costa Couto, mansa e pacifica
mente a Comissão do Distrito Federal aceitou 
abreviar o prazo e o fez naquela escolha unâ
nime que deve ter consagrado aquele Conse
lheiro do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral. A argíTição que V. Ex' fez nuiri episó
dio posterior, quando esta Casa apreciava a 
indicação do Sr. Wanderley Vattin. então in-' 
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clicado pelo Senhor Preskh:mte da Rept.i.bhca, 
para ocupar, como su-cessor, já que como 
substituto não poderia fazê-lo, com as impli
cações envolvendo inelegibilidade ou não de 
um dos candidatos ao Governo do Oistriro 
Federal. 

Nessa ocasião, recordo-me e lhe faço justi
ça, a sustentação foi feita <..lliirih~ de mim, 
Presidente da Comissão do DiSfrito Federal, 
que não a considerei, porque presente o noti
ficado. e por essa<; mesmas razões é que o 
Sr. Francisco Gros pretende, atravCs da sua 
correspondéncia. colocar-se à disposição da 
Comissão. 

Mas, evidentemente quem dirige a Comis
são de Assuntos Econômicos_é o nobre Sena
dor Raimundo Lira, e a S. Ex" caberá. ouvin
do os seus pares, naquela Comissão perma
nente •. decidir a respeito. 

Refoge. neste momento. ao Presidente do 
Senado, competência de decidir em torno do 
assunto. A matéria se transfere, pob, para 
o âmbito da Comissão de Assuntos Econó
micos. 

É a éecisão da Mesa. 

O SR. MARCOS MACIEL (PFL - PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente Mauro Benevidcs, gostaria de, em 
rápidas palavras. dizer a V. EX" que estou 
inteiramente de acordo com a interpretação 
de V. Ex• da norma regimental e da decisão 
que_. a partir daí. V. Ex• profere com relação 
ao assunto. 

Apenas gostaria. Sr. Prcsiçl_ente, Srs. Sena
dores, tendo em vista a relevâncül da matéria 
a ser apreciada, e por que não dizer att: da 
sua urgência, de fazer um apelo ao Presidente 
da Comissão de Economia, o Senador· Rai
mundo Lira, c: aos demais membros dessa 
Comissão, para que possa fazer a sua reunião 
na próxima segunda-feira. E quem sabe, Sr. 
Presidente, uma vez apreciada a questão na 
Comissão de Economia, possa ela, no mesmo 
dia. de ac_ordo inclusiv,c _com as normas regi· 
mentais, ser objeto de apreciação pelo Plená
rio da Casa. Dessa forma, estaremos dando, 
em tempo hábil. uma resposta â demanda 
formulada pelo Poder Executivo e. ao mesmo 
tempo, Sr. Presidente estaremos contribuin
do tamb~m para o fortalecimento da instituí
ção congressual. 

As vezes. pergunto-me se a opinião pública 
não ficaria a iridagar se não estaríamos demo· 
rando muito em dar essa resposta, sobretudo 
quando se trata de uma instituição que. natu
ralmente, regula o sistema financeiro, o siste
ma monetário, que baixa normas sobre ques
tões extremamente sensfveis de economia, 
que são as relativas à moeda. 

Daí por que, ao terhpo em que mais-uina 
vez manifesto a minha opinião no sentido 
de acolher, como não poderia deixar de ser 
de outra forma, a adição de V. Ex•, faço tam· 
bém o apelo à Comissão de Economia, aqui 
muito lucidamente presidida pelo Senador 
Raimundo Lira, para que possamos apreciar 
essa matéria na segunda-feira pela mamhã, 
se S. Ex" a isso não se opuser e os demais 
membros da sua Comissão, caso a Comissão 

d.:: Economia aprecie a matéria na própria 
segunda-feira, poder{amos, assim, durante a 
sessão ordinária da tarde. já discutir e votar 
a matéria em plenário. de tal maneira que 

-esse processo não sofra delongas que, de al
guma forma, possam comprometer o bom de
senvolvimento das finanças públicas do País. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Pois não. É sobre o mesmo assunto? 

O Sr. Fernando Henríque Cardoso - So
bre o mesmo a§?Uílto. 

O SR. FEII.NANDO"IiENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, tenho a impres· 
são de que estamos. tal vez, passando à opi
nião púlblica uma sensação que não corres
ponde à realidade. Não existe nenhuma in
quietação no País só porque houve uma mu· 
dança no ministério. Isso é bom para o Pals. 
Enerri no caso do PfeSídentC do Banco Cen
tral, quanto eu saiba, não houve nenhuma 
inquietação. Os mercados funcionaram nor· 
mamcnte, não houve nenhuma onda especu
Iativ<l maior. Isso é_ normal. 

Creio que o Senado deve proceder de acor· 
do com o Regimento. Já disse V. Ex' quais 
são as normas regimentais. São essas, e a 
Comissão de Economia teln um prazo,· não 
inferior a-72-liOI-as, depois de feita a !eitu.ra 
aqui para o Plenário. 

Não prevejo nenhuma dificuldade maior 
para a reunião da comissão. Não há. ànhllo 
de dificultar o normal processo de avaliação 
do eminente Dr. Francisco Gros, que foi indi· 
cada novamente, pois já o havia sido indicaâo 
anterionnente para esse cargo. 

Entendo que o Senado deve proceder de 
acordo .com ritual pertinente, porque é isso 
que o País deseja, que haja um ritual normal. 
Acredito que se dermos um sinal de açoda
mento pod~ dar a impressão de que há resis
tências. Não há resistênc;ias. Eu, pelo menos. 
não percebi nenhuma resistência. Há vontade 
de cumprir os ditames regimentais e constitu
cionais. 

O praZo norlnaf é terç.a-f~ira, quando, Pela 
manhã, se reúne a comissão; à tarde, o Sena

. do aprecia. então, a decisão da comissão, ou 
talvez, a comissão, ã tarde, numa sessão ex
traordinária a aprecie. Djgo, isso, pon:J.ue 
pior será a inexistência de_ número. Aí, sim, 
pode parecer que há uma resistência que não 
existe. 

Eu ponderaria, também, ao Líder do Go
verno, que a maneira mais -fácil de proce
dermos seria deixarmos que essa questão se 
resolvesse com toda naturalidade no decorrer 
da próxima semana. Recordo-ao Senado que 
na última designação de um presidente do 
Banco Central do Dr. Wadico Bucchi.levou 
meses seffi ser ouvido por nós. E, não podia 
ser efetivo porque, naquela ocasião, sim, ha
vi~úima resistência, não aO Dr. Wadico Buc
chi mas havia urna questão política e, durante 
meses o Senado não fez a argüição. Meses, 
não foram· dias. - · · 

Penso que isso pode transcOrrer com toda 
naturalidade, achO ser essa- a melhoúrianeira 
de assegurarmos que a mudança de ministério 
não vai abalar o País, como não vai mesmo, 
o País já estava tão abalado. Eu, pessoal· 
mente, depois me re(erirci -devo dizer ante
cipadamente- de forma respeitosa a até elo
giosa à Ministra Zélia Cardoso de Mello. 
Num momento como esse em que já devemos 
começar a fazer a Históra, a Ministra teve 
um desempenho aqui. diante de nós. várias 
vezes e diante do País, de muita coragem. 
Nem sempre concordei com as posições assu
midas pela Ministra Zélia Cardoso de Mello, 
mas acredito que a equípe goverriamental co
locou sobre a mesa de discussão uma série 
de temas da maior importância. E quero dar 
ao Plenário o testemunho do que já disse 
na Comissão de Assuntos Econõmicos: sa· 
bem. V. Ex'' que me ocupei muitas vezes-
da dívida externa neste Senado, muitas veze_s. 
Fui Relator da Comissão Especial da Dívida, 
acompanhei com outros comp-anheiros nos
sos, inclusive o Senador Ronan Tito, que era 
Líder do PMDB, eu como Líder do PSDB, 
acompanhamos com muita atenção a nego~ 
ciação da dívida. Pois bem, eu disse lá que. 
em .nenhuma ocasião, eu vi uma negociação 
feita com tanto cuidado para defender os inte
resses nacionais como a que está se realizando 
hoje. 

O Sr. _Marco Ma<;iel- Apoiado! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO -Isso foi sob a gestão da Miriistra.Zélia 
Cardoso de Mello .• que se houve com muita 

.. bravura. em matéria difícil, em matéria que 
sabemos todos ser muito difícil. Eu vi essa 
equipe fazer o possível e o impossível, e'não 
nego também o mérito ao Presidente da Re~ 
pública. afinal é o responsável, espero que 
mantenha :;:t mesma conduta. para que oBra· 
sil chegue a uma negociação que presefve 
os nossos interesses. Só isso valeria a home
nagem que quero prestar aqui ao desempe
nho da Ministra Zélia Cardoso de Mello. 

Certamente não terá atingido nem na pré~ 
negçciação o ideal, e nós.teríamos uma série 
de reparos a fazer, mas eu sei que lutou com 
muita dignidade e com altivez. De modo que 
não fere ao dizer que isso não vai abalar a 
República, não quer dizer que eu, pessoal
mente, não tenha ficado até mesmo, confes
so, com um sentimento de que talvez tivésse
moS perdido, com a demissão da Ministra 
uma oportunidade de ver a conclusão dessa 
negociação sob o -controle de S. Ex• Não só 
nessa matéria. mas em várias outras, a equipe 
económica teve unl desempenho adequado. 
Nós criticamos várias vezes; e· ilãó- há por 
que não fazê-lo em razão de _ter usado um 
estilo um tanto autoritário, ou a falta de co
municação mais fluída com a sociedade, as· 
surpresas que muitas veze's a equipe eConó
mica causou ao País, nós criticamos muitas 
vezes as decisões como, por exemplo, ares
peito do Sistema Financeiro da Habitaçtio, 
mas são criticas normais na política de quem 
está na oposição, que não visa nunca desme~ 
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recer o propósito daqueles qt•c estão tratando 
de fazer a gestão económica. 

É com esse espírito que nós vamos encarar 
esses fatos. No regime presidencialista, quan· 
do há mudança de um ministro, o país todo 
se surpreende. c ninguém nem tem que expli
car por quê- e até me irritam certas insinua
ções a rcspe1to de <:a usas, elas mio me interes
sam - isso foi uma decisão de S. Ex" ou 
do Presidente, ou de ambos, nós temos que 
sofrer as conseqüências. No regime parla
mentarista nós teríamos discutido muito mais 
profundamente todo o drama que teria leva
do a esse desenlace. No a tua[ regime nós nos 
surpreendemos e temos que nos conformar 
com o resultado. não há mais nada a fazer 
e nem nos cabe julgar, cabe-nos depois en
frentar as conseqüências de um novo minis
tro. Não quero me antecipar sobre o novo 
ministro porque é cedo para isso. Tenho visto 
várias opiniões. eu conheço o novo ministro 
há muitos anos, muitos e muitos anos. 

Eu tenho visto pelas repercussões, que já 
estão dando à nova equipe económica, que 
não está constituída, uma coloração liberal 
consevadora- têm-me dito que os partidos 
que apóiam o Governo estão mais contentes 
agora- não sei será verdade. Acho que seria 
uma maldade! Mas acredito que se desanu
viou o panorama. Eu não sei o que vai aconte
cer, não quero prejudicar, vamos aguardar 
os a tos do ministro um líder político não deve 
estar julgando a partir de impressão e de ima
gens, mas a partir de atos. Para a negociação 
da dívida o novo ministro tem todas as condi
ções para uma negociação adequada, porque 
é um conhecedor, mas que ele leve com a 
mesma altivez a questão da dívida como esta
va sendo conduzida pela Ministra Zélia Car
doso de Mello. 

Sr. Presidente, desculpe-me, eu não queria 
fazer um discurso. 

O Sr. Marco Maciel - Senador Fernando 
Henrique Cardoso, V. Ex· me concede a pala· 
vra· para uma breve ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A presidéncia ·esc\arei.::e ao nobre Senador 
Marco Maciel que o Senador Fernando Hen
rique Cardoso solicitou a palavra para reenfa-
tizar a questão de ordem. --

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - V. Ex• tem razão. Desculpo-me por 
ter-me estendido c abusado da paciência dos 
meus colegas. 

O SR. PRE-SIDENTE (Mauro Benevides) 
- V. Ex· não abusa nunca; V. Ex· deleita 
o Plenário com a sua manifestação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Realmente, diante de um Presidente 
com esta habilidade eu só teria uma coisa 
a propor: que seja nosso Primeiro-Ministro, 
o quanto antes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A manifestação do nobre_ Líder Fernando 
Henrique Cardoso, que agora conclui seu 
pronunciamento, remete-nos ao exa-me das 

indicações ant~riores do Banco Central. no 
cãso. o Sr. Wadico Bucchi e o Sr. lbrahim 
Eris. 

Em relação ao Sr. Wadico Bucchi havia 
um fato que não foi realçado, talvez pela ar· 
gúcia do Senador Fernando Henrique Cardo
so.. é que S. Ex' já Se encontrava no exercício 
de um cargo, como diretor da área bancária 
do BancO Central. E. praticamente, já vinha 
gerindo aquela instituição, diretor que era. 
nomeado pelo entfio Presidente da Repúbli
ca, José Sarney. 

Quanto ao segundo Presidente, lbrahim 
Eris, é evidente que houve a interferência, 
a solicitação da Ministra Zélia Cardoso de 
Mello que nos chegou ao gabinete, de todos 
os relatores, para que aprovássemos não ape· 
nas a indicação do Sr. lbrahim Eris, mas tam
bém dos quatro díretores do Banco Central. 
E o Senador Raimundo Lira. distinguindo
me, como_o-_rez, para relatar a indicação do 
Sr. Gilberto Loyola levou ao meu gabinete 
a Minístfa Zélia Cardoso de Mel lo para que 
aprovássem-os, no· minor espaço de tempo 
possível, aquela indicação. 

São fatos recentes que apenas me permito 
lembrar Para conhecimento dos Srs. Senado
res, mantendo, portanto. aquela decisão de 
que cabe à Comissão d~ Assuntos Econô
rrricos estabelecer a data e a·ho.ra pãra que 
nela possa se apresentar o Dr. Francisco An
dré Gros. indicado para presidir o Banco 
Central. 

O Sr. Raimundo Lira - Sr. Presidente. 
peço a palaVra pela õrdCm. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
--Tem a palavra V. Ex• -

O SR. RAIMUNI)O LIRA (PFL - PB. 
Pela ordem. Sem revisãO do Orador.)- Sr. 
Presidente, ainda para falar a respeito dessa 
questão. Tive o cuidado de consultar e ouvir 
um grande nú~ero dos Srs. Senadores, mem
bros da Comissão de Assuntos Econômicos, 
e. -examinei, também, o Regimento que esta
belece um prazo, um intervalo mínimo de 
trés dias. Poderíamos considerar o terceiro 
dia como o próximo sábado e fazer essa reu
nião, mas não seria interessante porque esta
ríamos transmitindo ao Pals uma idéia de que 
existe algum tipo de desestabilização no co
mando económico e financeiro do País, mas 

. oUvindo as lideranças e os senadores e..~tabe· 
lecemos a próxima terça-feira, às 10 horas. 
para a reunião da Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

Então ficam os Srs. Senadores convocados 
pàra a reunião na Comissão de ASsuntos Eco
nómicos para a próxima terç<i~feira, às IÚ hO
ras, quando faremos a sabatina do novo indí
cado para a presidência do _Banco Central 
do Brasil, o Dr. Francisco Roberto André 
Gros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
.,......-,Após a manifestação do Presidente da Co
missão de Assuntos Econômicos, a dúvida 
fica dirimida. Re~tará à Mesa, por ser compe
tência sua, incluir na Ordem do Dia essa pro-

posição. quando entender que o momento 
é o adequado para a apreciação do exame. 

A competência é da Mesa. que nfio abre 
mão dessa prerrogativa. e se as lideranças 
entenderem de requerer urgência para essa 
matéria, poderão fazê-lo, e nas duas sessões 
ordinárias subseqüentes ela poderá ser apre
ciada Pelo Plenário. Era a informação que 
teria que dar, neste momento, paia conheci· 
mento dos Srs. Senadores. 

,Se, realmente, chegar à Mesa algum rc::que
rimento depois de apreciada a matéria pela 
Comissão de Assuntos Económicos na próxi
ma terça-feira, quem sabe já na quinta-feira 
poderíamos examinar a indicação do presi
dente do B<lnco Central. :t esse o trâmite 
normal do Regimento, do pleno conhecimen
to de todos os_ Srs. Líderes. 

O SR. RAIMUNDO LIRA -Sr. Presiden
te, ainda complementando a questão de or· 
dem, o Regimento permite que na próxima 
terça-feira ·um s-e-nado-r oU um líder requeira 
à Mesa a dispensa do interstício de três se_s· 
sões ordinárias. Farei esse requerimento de 
dispensa de interstício e poderemos votar a 
matéria na mesma terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Com a dispensa de interstício, não será 
"na pfóxim·a·terç<i-feira. será na próX.ittia quar
ta-feira. A dispensa prevê exatamente 24 ho
ras. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Vinte e qua
tro .horas? 

O, SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- E Sr. Senador. E se for o caso o pedido 
de urgência já indicado pela Presidência, af 
seriam as duas sessões ordinárias subseqüen
tes. Seria, portanto, na pi-óxima qüinú~feira. 
Evidentemente se existir quorum no plenário 
para apreciação da matéria. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Solicitando
se a di~pensa de interstíciO, Sr. Presidente, 
poderá ser na quarta-feira? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide_'s) 
:.:.... Perfeitamente,- resguardada a exigêl'lcia 
nifriiffia do quorum constitucional previSto 
para a apreciaç-ão dessa matéria. Portanto, 

-eta o esclarecimento que a Mesa se' sentia 
no dever de prestar ao Plenário. certa de que 
essa matéria tramitará da forma preconizada 
pelo Presidente da Comissão de Assuntos 
Económicos, que é_exatamente aquela que 
atende às reclamações encaminhadas tanto 
pelo Senador Jutahy Magalhães corllo pelos 
demais Senadores. 

A Mesa, .então_, a _inclu_irá _na On:tem do 
Dia, se for concedida a dispensa de inú~rst. 
tí_cio, na próxima quarta~feíra. Se nãci: em 
outra data que a Mesa julgar conveniente 
para incluir a matéria na Ordem do Día. · 

O Sr. Eduai-do SUplicy-- SI. Prisidente, 
peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Concedo a palavra a V. Ex~. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
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Presidente, há cerca de duas semanas foi 
aprovado pelo Plenário requerimento do no· 
bre Senador Maurício Corréa convocando a 
Sra. Ministra Zélia Cardoso de Mello, da 
Economia, Fazenda e Planejamento, para 
comparecer a este plenário com a finalidade 
de, principalmente, explicar os termos do 
acordo com os credores internacionais sobre 
os juros devidos em 1990 e que agora seriam 
objeto de entendimento com os bancos inter
nacionais e as instituiçOes financeiras. 

Indago, Sr. Presidente. se permanece_ váli
da a convocação do titular da Economia, uma 
vez que houve mudança de ministro. Entendo 
que a vontade, certamente, do Plenário do 
Senado, é de que o titular daquela Pasta deva 
prestar os esclarecimentos solicitádos. A in· 
dagação que faço é se haveria necessidade 
de novo requerimento, ou se, como acredito 
o seja~ quase que, certamente, é o c-o-nsenso 
desta Casa, permanece válido aquele requeri
mento e, portanto, também a nossa expec~ 
tativa de que o miniStrO-Coinparece"rá em dã.ta 
a ser combinada com a Mesa. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar o senador Eduar· 
do_ Suplicy. (Pausa.) 

O SR: EDUARDO SUPLfCY- Nobre Se
nador, fiz apenas uma indagação. 

O Sr • .MarcO Maciei-=Ab! Pensei! trata-se 
de questão de ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Perdão. 
nobre Líder Marco Maciel, fiz apenas uma 
indagação à Mesa. Não sei como V. Ex~ vai 
contraditar uma indagação. -

OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do_ orador.) Antes que 
o Presidente a decida, a meu ver é importante 
que eu produza as minhas razões. 

Sr. P_residente, entendo que a notificação 
foi dirigida à Ministra Zélia Cardoso de Me
no. E no sentido de cumprir as normas regi· 
mentais foi que a comunicação- foi dirigida 
a S. Ex~. Isso, oQviamente, não se pode apli
car, agora, por transferéncia, ao novo Minis
tro, que sequer se empossou ainda. 

Daí por que, Sr. Presidente, creio que a 
indagação que formula o nobre Senador 
Eduardo Suplicy não tem procedência. 

É essa a nossa contradita. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A informação da Secretaria-Gerá.! da Mesa 
é de que, realmente, o requerimento do no
bre . Líder Eduardo Suplicy foi direcionado 
ã então Ministra Zéliã Cãrdoso de Mello, 
titular da Pasta da Economia-, Fazenda e Pla
nejamento, mas não haverá dificuldade algu
ma para S. Ex• reabilitá-lo, redirecioOando-o 
a partir das 11 horas e 3_0 minutos de amanhã, 
já que a posse do ministro será às 11 horas. 
V. Ex• pode encaminhar à Mesa esse requeri~ 
menta, que- se diligenciará a stialmediata 
apreciação, até mesmo para que sejam co
nhecidos os pontos de vista do novo titular 
da Pasta da Economia sobre o quadro finan
ceiro e econômico do País. · 

Portanto, o nobre Líder do PT pode dHi
genciar o envio à Mesa desse requerimento 
que imediatamente será lido para conheci
mento e decisão do plenário. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra pe_la ~?rdem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Coriéa. 

O SR. MAURÍCIO CORRiiA - (PDT
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
--Sr. Presidente, evidentemente, não quero 
criar nenhum tipo de polémica a respeito dis
so. 

Ora, quando se requer a presença de um 
ministro de Estado no Senado, não se requer 
a presença da pessoa física, e sim a da pessoa 
jurídica, ou melhor, da pessoa que se investe 
na condição de ministro titular de uma _das 
pastas. 

Mas, Sr. Presidente, não sou açodado nem 
precipitado. Parece-me que seria inteiramen
te despropositado que eu já viesse a requerer 
ou a insistir- até -no comparecimentó de um 
minis-ti"o-que ainda nem tomou posse, porque 
sabemos .. que a política poderá ser outra, e 
tudo indica que será. O. Zélia saiu nas cir
@.nStâncias que conhecemos e o que \tirá po· 
derá dar um rumo à economia que até nem, 
justifique mais a sua convocação. 

Nesse _ _aspecto, por economia processual, 
entendo que a questão poderá ser colocada, 
quem sabe, amanhã, ou na semana que vem, 
mas na hora, pelo menos, que o ministro dis· 
ser o que ele vai fazer. 

Mas, no mérito, quero dizer a V. Er. que 
;t convoçação ~-_-para o comparecimento do 
ministro de Estado. 

O Sr. Marco :Maciel- Se V. Ex· me permi
te, farei uma breve intervenção. (Assenti· 
mento do orador.) Ora, a prevalecer esse en
tendimento, estaríamos subtraindo do miriis
tro recém-empossado o prazo de que ele dis
põe, pela norma regimental, para compare
cer. O ministrO nem sequer empossado está! 

O SR. MAURÍCIO CORR1!:A - Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. M8rco Maciel -Perdoe-me insistir 
nesse ponto de vista, mas se a-interpretação 
de V. Ex~ estivesse correta, seria subtra:fdo 
do ministro o tempo que o Regimento defere 
a S. Ex• parã' que possa comparecer à Casa. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Isso é ou
tra-Coisa. SeiiaCfof MarcO Maciel, com o máXi
mo respeito ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A palavra está assegurada ao nobre Líder 
Maurício Corréa. A Presidência pede ao no~ 
bre Líder Marco Maciel que aguarde a mani
festação conclusiva do Líder do PDT. 

·O SR. MAURÍCIO CORRiiA- A convo
cação foi feita ao ministro de Estado, mas,_ 
evidentemente, ente~demos que há um fato 
novo. 

O novo rriinistro toma posse._A sua admi
nistração, o que_ ele pretende fazer poderá 
ser bem diferente daquilo que a Ministra Zé· 
lia até então vinha realizando. 

Portanto, acho que o requerimento perdeu 
a sua motivação, quer dizer, o fato que orien· 
tou a convocação da Sra. Ministra não preva
lece mais. Mas, no que tange à espécie, quer 
dizer, à convocação, prevalece a do ministro. 

Quero dizer a V. Ex' que não vou insistir, 
está sobrestado, não quero prosseguir por 
uma questão lógica, por uma questão de ra
cionalidade. Vamos esperar saber o que o 
ministro vai fazer. Como diz o Senador Mário 
Covas, quem sabe o ministro resolve levantar 
todos os cruzados a partir de amanhã, ou 
coisa que o valha ... 

O Sr. Mário Covas- Não, resolve não! 
Ac_eitar_o argumento de que convocar o mi· 
nistro é convocar a_pessoa, ou S. EX" faz um 
novo projeto mandando reter ou então está 
liberado a partir de amanhã! 

O SR. MAURÍCIO CORRÍiA- Sr. Presi· 
dente, era essa a explicação que julguei no 
meu dever dar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Quanto à manifestação do nobre Líder 
do PDT, a Mesa avocou o requerimento, que 
se encontra na Secretaria~Geral, para depois 
consultar ao próprio signatário se perinane
cem as razões que determinarâm a convo
cação. Se permane-cerem, então, fluirá o pra· 
zo a partir da posse do titular, no caso o 
Sr. Marcílio Marques Moreir3:. _ 

O Requerimento n? 117, Cfo Senador Mau
rício Corrêa, foi encaminhado à Ministra da 
Economia, Fazenda e Planejamento para 
·prestar esclarecimentos sobre o andamento 
Oas_ recente:s.neiociações do Governo brasi
leiro com os credores internacionais acerca 
da dívida externa brasileira. 

O tema realmente está presente, e em en
tendimento com o Senador Maurício Corrêa, 
nós vamos exatamente reabilitar o seu reque
rimento, para q·ue o prazo flua a partir da 
data em que se empossar no ministério, o 
Sr. Marcílio Marques Mon:ira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
--Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 184, DE 1991 

Requerimento a V. E r., nos termos do art. 
43, II, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, licença para me ausentar dos trabalhos 
da Casa no pc;:rfodo d.e 11 a 22 de maio do 
corrente. 

Sala das sessões, 9 de maio de 199L -
Senador José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A prova~o o requerimento, fica concedida 
a licença ao nobre SenadOr José Sarney: 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pélo Sr. 1? Secretário. 
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São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 126, DE 1991 

Dispõe sobre a importação e exporta
ção de alimentos 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'' A importação de alimentos desti

nados ao abastecimento do mercado interno 
será restrita, em quantidade e qualidade, ao 
atendimento de efetiva carência produtiva 
nacional, ouvida a respectiva entidade de 
produtores. 

Parágrafo único. Poderão ser efetuadas 
importações destinadas à formação ou forta
lecimento de estoques reguladores, direta
mente pelo Governo federaL 

Art. 2" A exportação de alimentos será 
restrita em quantidade e qualidade, ao exce
dente da oferta produtiva nacional. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4'.> Revogam·se as disposições em 
contrário, 

Justificação 

A nova ConstitÓiçãO,--e!U'seu ·art. 1~_7. as
sim estabelece: 

''Art. 187. A política- agrfCola será pia· 
nejada e executada na forma da lei, com 
a participação efetiva do setor de produ
ção, envolvendo produtores e trabalha· 
dores rurais, bem como dos setores de 
comercialização, de armazenamento e 
d~ transport,~s, levando _em conta, espe· 
Clalmente ... 

Tiveram oS Constituintes a preocupação de 
explicitar, na formulação da política agrícola, 
a particíp-aÇão ·efetiva dos produtores, cujo 
interesse precípuo é fator fundamental para 
o sucesso das _atividades agrícolas nacionais. 

PreSS!J.pOmos, basicamente, que o adequa
do abastecimento alimentar é condição indis
pensável para garantir a tranqúilidade social, 
a ordem pública e o processo de desenvol· 
vimento ec_onômico-social. 

Eventuais concessões ao abastecimento, 
em função de razões eçon.ó_m(cas no comércio 
internacional brasileiro, são altamente dano
sas ao País, pelo que devem se_r radicalmente 
proibidas, o que pretendemos c_om o projeto 
ora apresentado. 

Consideramos que os melhores juízes e fis· 
cais da conveniência e oportunidade da im
portação de alimentos serão o_s seus produ
tores específicos, senhores da informação 
mais precisa sobre a possibilidade de atendi
mento ao mercado interno. Facultamos, po
rém, ao Governo federal, a importação direta 
para formação de, estoques reguladores, den
tro dos princípios de planejamento agrícola. 

Conscientes da importâricia do presente 
projeto, contamos com a colaboração e apoio 
dos parlamentares. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1991. -
Senador Nelson Wedekin. 

(À Comiss.ão de AssuntOs Económicos 
- decisão terminativa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 127, DE 1991 

D1sP0e ·sobre a alocação de recursos 
para crédito rural. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. l!' É obrigatória a alocação ffifnima, 

pelos bancos comerciais, de 30% (trinta por 
cento) das recursos disponíveis para as cartei
ras de crédito rural. 

Art. 2" O Banco Central do Brasil pode
rá, excepcionamlmente,liberar parte dos re
cur:rds-oonsignados na forma do art. 1". quan
do a demanda por crédito rural for infeiior 
ao mínimo estabelecido. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4'' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

-JUstificação 

A nova Constituição, _em seu art. 187, I, 
assim estabelece: 

"Art~ 187. A política agrícola será 
planejada e executada- na forma da leJ, 
com a participação efetiva do setor de 
produção, envolvendo produtores e tra-

. .:...:: balhadores rurais, bem como dos setores 
ãe comercialização, de armazenamento 
e de transportes, levando em conta, es-
pecialmente: _ 

-r=-os instrumentos cteditícios e fis
cais;" 

Tíver~m os constitui~t"e'~ 'â p-re.oc~paçãÕ de 
relacionar ein primeiro lugar dentre os com
ponentes da política agrícola, o crédito rural, 
pela sua importância fundamental na conti
nUidade e no sucesso das ativjQades agrícolas 
nacionais, 
--o Banco do Brasil _tem historicamente 
atuado como 9 principal -agente de crédito 
niral no país, sem ter sidQ seguido, na mesma 
medida, pelos bancos comerciaiS estaduais e 
ptivados, cujos recursos destinª-d.os ao fittan_
ciamento das atividades agrícolas são escas
soS-Ou âtéTne"Xistehtes. 
·o presente projeto visa estender aos de

nfaiS bancos a função de agentes de crédito 
rutal, aumentando a oferta de recursos para 
o setor, o que em muito contribuirá para a 
e~p·ansão de nossas fronteiras agrícolas e for
tafeCimeinto de todas as atividades afios. 

Esperamos, pela elevada ·significação do 
presente projeto, contar com a· contribuição 
e a_ apoio dos parlamentares. 

Sala das Sessões, 9.de maio de 1991. -
Senador Nelson Wedekin. 

(À Comissão de Asssuntos EcOnómi
cos- decisão terminath:al. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 128, DE 1991 

Dispõe sobre a -in(fisponibilidad-e de 
- bens e direitos de devedores da União 
por dívida relativa a tributos e contri
buições federais e· prevê a sua conversão 
em penhora. · 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art 1" O Ministério da Economia. F~

zenda ~ Planejamento, através do Departa
mento da Receita Federal, deverá declarar 
a indisponibilidade de bens e direitos de sujei
to passivo da obrigação considerado compro
vadamente _devedor, observado disposto no 
artigO 3", para gatantía de dívida relativa a 
tributos e contribuições federais, desde que 
haja processo regular de constituição de cré
dito da União" e tenham· sido esgotados na 
esfera administrativa todos os prazoS de defe
sa, de recurso e de cobrança amigável desti
nados ao SujeitO paSsiv-o para ti1anifeslação 
de seus dir~itos. 

1\'- Os bens e dir_e_itos declarados indispo
níveis poderão ficar sob a guarda do titular, 
mediante termo de depositário fiel. 

-. -2'. Não será decla.rada a indisponibilida· 
de, se a dfvida estiver garantida-por depósito, 
caução ou fiança, na forma regulamentar.-

30 A competência para declarar a indispo
nibilidade, a forma de_ publicidade do ato e 
os critérios para avaliação dos deve,dore.s
con_tumazes, dos depositários infiéis e dos 
bens .declarados jndisponfveis serão dispostos 
em regulamento. 

Art. 2" Sob pena de nulidade •. os be_ns 
e direitos declarados indisponíveis não pode
rão ser alienados ou gravados de ônus a partir 
do respectivo registro~ ou ato adequado, pelo 
órgão competente, ou, se bens móveis ou as
semelhados, sem_ registro_ especmco, a partir 
de _aposição de slnâis característicos de inali.e· 
nabilidade, na forma que dispuser o regula-
mento. · · 

Parágrafo ú[iico. A alienação ou onera
ção dos bens e direitos decla~ados inc!ispo· 
níveis poderá ser autorizada, desde que o pro· 
duto se vincule .à extinção da dívida, ou seja 
esta garantida por depósito, caução ou fiança, 
na forma regulamentar. 

Art. 3'' Os- bens ou direítOs de_ terceiro 
responsável pela obrigação só poderão ser 
declarados indisponíveis se, antes e funda
mentadamente, lhe for imputada a responsa
bilidade peJa dívida_ noS termos do Código 
Tributário Nacional e da legislação de regêri
ciade tributo e contribuição federal, facultan
do-se-lhe defesa na forma regulamentar. 

Art. 4? Antes de se tornar irrecorrlvel o 
crédito ou antes de esgotado o prazei-para
sua cobrança amigável ,na instâricia adminis
trativa, e se houver indício grave de que _o 
devedor está praticando ou na iminência de 
praticar atas de alienação ou gravosos, ou 
seu começo. de bens ou direitos com a inten
ção de fraudar o crédito, a autoridade admi
pistrativa competente, poderá: 

I- expedi_r comunicado ao registro públi
co competente, ou à entidade p-ública ou pri
vada a quem couber o re_gistro, ou ato ade~ 
quado, sobre transmissão de domínio e posse, 
de que os bens ou direitos apontados nao 
podem cautelar_mente ser transmitid~s ou 
onerados, salvo autorização de autoridade 
adminiStrativa OOmpétertte mediante caução 
ou fiança na forma que fotptéVista rio regula
mento; 
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II- aplicar, para o conhecimento de ter
ceiros, sinais caractcrístic_os de indisponibi
lidade, se se tratar de bens móveis ou asseme
lhados, sem registro específico. 

Art. su Sob pena de responsabilidade, a 
autoridade competente tornará Imediata
mente sem efeito a índisponibilídade se a dívi
da for extinta por pagamento, ou se a mesma 
for garantida por depósito, fiança ou caução-, 
na forma regulamentar. 

Art. 6'' A Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional, ao propor a execução regulada 
pela Lei n" 6.830, de 22 de setembro de 1980, 
e suas alterações. e se não ocorrer o paga
mento no prazo previsto em lei, após citação 
do devedor ou quem de direito, deverá reque
rer a conversão em penhora dos bens e direi
tos declarados indisponíveis, prosseguindo-se 
a execução nos termos do citado diploma le
gal. 

Art. 7~ Esta lei será regulamentada no 
prazo de sessenta dias e entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 8 9 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O -preSente projeto de lei cda a indisponi-' 
bilidade de bens e direitos de devedores-con
tumazes_da Fazenda Pública por dívida de 
natureza tributária, e prevê a sua conversão 
em penhora. 

O crédito tributário, base de sustentaçã-o 
para a realização de urna política de moder
nização também pretendida pelo atual gover-, 
no precisa ter maior força e coerçãO em seus_ 
instrumentos de cobrança. 

O Código Tributário Nacional fOi elabo
rado em pleno regime de exceção. Não preci~ 
sava o país, àquela época, de maiores forçaS 
coercitivas em seus mecanismos de cobrança 
do crédito tributário, pois, através de decre
tos-leis, o Poder Executivo conduzia com fa
cilidade o Sistema Tributário, compensando 
perdas de arrecadação com aument-os de alí
quotas de imposto ou com a criàção e institui
ção de novos- tributos. 

O decepcionante índice de inefidênciã 
constatado na cobrança dos executivos fiscais 
(mais de 80% }, motivado principalmente pe
la precariedade de cumprimento dos denomi-, 
nados mandados executivos na fase judicial, 
tem se constitu(do em premiação indesejável· 
para os maus pagadores, devedores-contu~ 
mazes, que se locupletam com o uso indevido 
do dinheiro público. 

Os executivos fiscais, antes temidos pelos 
contribuintes devedores, hoje são altamente 
favoráveis poi não lhes impingirem qualquer 
receio, pois, pelo método de citação _vigente, 
quando o devedor chega a ser citado pelo 
Oficial de Justiça do Poder Judiciário, já não 
há bens que garantam a liquidação da dívida. 

O que se pretende com o presente projeto 
de lei é elimínar a principal causa respõnsável 
pela perda, sem análise de mérito, de mais 
de 80% dos créditos tributários ínscritOs em 
d(vida ativa, ou seja, a citação_e penhora de 
bens sob a responsabilidade do oficial de jus
tiça do Poder Judiciário, possibilitando a in-

versão do controle jurisdicional, de forma 
que a União possa sair da posição de autora 
para ·condição de ré na ação judicial de co
brança. 

A implantação da indisponibilidade de 
bens e direitos do devedor, a ser declarada 

-pelo Departamento da Receita Federal não 
atinge os contribuintes cumpridores de suas 
obrigações fiScais e ocasionãlmente de de1le
dores à Fazenda Pública e nada mais repre
senta do que a antecipação do Instituto de 
Penhora de Bens hoje existente, detendo a 
virtude de impedir que o processo fiscal de 
cobrança fique paralisado em gavetas de ar
quivos ou de armários, tendo em vista que 
o interesse do contribuinte em liberar os bens 
penhoradas_ será bem maior do que o exis-
tente n_o_s dias_atuais. -

A declaração de indisponibilidade de bens 
e direitos_ do devedor não se constitui em 
lesão ao_direito individual do contribuinte, 
pois essa medida abrange apenas os débitos 
irrecorríveis e as portas do Poder Judiciário 
estarão sempre abertas para a discussão de 
seus direitos. 

A indisponibilidade de bens e direitos não 
modifica o processo de execução disciplinado 
pela Lei no 6.830, de 22_de setembro de 1980, 
mas eliminã a priOcipal ca:Usa reSPonsável pe
la perda do_ crédito tributário o larg!)_período 
que-ge-ralmente decorre entre a data de venci
mento da obrigação fiscal e o início- da co
brança na área judicial, gerando como conse
qüência o desaparecimento do devedor e dos 
bens antes existentes. 

Este -pfOjeto-de lei Consiste em que -logo 
ap6s esgotados -todos os prazos de defesa, 
recurso. .e _cobrança amigável de_stinados ao 
contribuinte -seja fa_cl}lta_do à fazenda de
clarar indisponíveis bens e direitos dos contri
buintes considerado&, comprovadamente, 
devedores~contumazes. 

A indisponibilidade atinge também os de
põSitários irifiéis, isto é, aqueles que recebem 
tributos de terceiros como meros intenne~ · 
diários e não Os-repassam à União. 

O artigó 29 estabelece_que os bens ou direi
tos tOr-nados indisponíveis não poderão ser 
alienados_ ou gravados de ônus a partir da 
referida indisponibilidade, permitindo o seu 
parágrafo único, que a autoridade compe
tente poderá àutorizar a alienação ou onera
ção dos bens ou direitos, desde que o produto 
se vincule à extinção da dfvida em razão da 
qual se tornaram indisponfveis. 

Oartfgo 3~ permite que a indisponibilidade 
alcance bens de terceiro·s-·:re·s-ponsáveis p~la 
obrigaçlio tributária, desde que a responsa
bilidade- lhes possa ser imputada fundamen
talmente. 

Q_ artigo 4~ define as formas de proteç§o 
dQ.Instituto da Indisponibilidade e o artigo 
59 determina a obrigatoriedade de desvincu
lação dos bens ou direitos, caso a dívida seja 
extinta por pagarífêílto, ou caso seja oferecida 
garantia por depósito, fiança ou caução, na 
forma estabelecida no regulamento. 

O artigo 69 -dispõe que, ao ser proposta 
a execução fiscal pela não liquidação do débi
to, deverá ser requerida a conversão em pe-

nhora dos bens e direitos declarados indispo
níveis. 

Finalmente, o artigo 7" prevê a regulamen
tação através de decreto do Poder Executivo 
dentro do prazo de sessenta dias. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1991. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, PT
SP. 

(.4 Comissão de Assunt~s EconÓmicos 
- decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Os projetes lidos, após publicados, serão 
encaminhados ã comissão competente. 

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

O SR. P"RESIDENTE (MaurO Benevides) 
-Tem V. Ex~ a palavra. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, representante do Estado do Rio de 
Janeiro, nesta oportunidade não vou abordar 
a mudança de ministros, mas a mudãn_ça de 
opiniões. · 

O President.e da República, através da Me
dida Provisória· n~ 287, de 14-12-90, incluiu 
no art: 19; ite-m xn:. o" seguinte: 

"Isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para as embarcações, 
com a respectiva manutenção e utiliza
ção ·_do crédito do imposto relativo aos 
insumos empregados na sua industria
lização de que trata o § 29 do art. 17 
do Decreto-Lei n92.433,_de 19-5-88, com 
à redaçãodada peloDecreto-Leinq 2.451 
de 29~7-88." 

-Ora, Sr. Presidente, esúrem curso no sena
do, aprovado pela Câmara, um projeto rela
tivo à isenção exatamente desse imposto. E, 
nessa oportunidade, o Governo S"e esqueceu 
de incluir, entre aqueles produtos que devem 
gozar de tal isenção, as embarcações; não 
as embarcações de passeio, não as embar~ 
caçôes de turismo; mas as -embarcaç6es que 
são importantes para o Rio de Jarieiro, pela 
contribuiçãO que trazem para a sua econo
mia, e :(n;lportantes para o Brasil pelo pres
tígio e necessidade do aumento de sua frota 
mercante. 

Infelizmente, quatro meses depois, o Go
verno se esqueceu do que havia proposto em 
dezembro; não foi preciso mudar o ministro, 
com os mesmos ministros. -

Ora, este projeto chegou ao exame do Se
nado, e na Comissão de Assuntos Econó
micos as emendas oferecidas pelo nobre Se
nador Maurício Coiréa e por mim n3o mere~ 
ceram acolhida. 

E-VldeD.temente, apresentamos o recurso 
regimental e a matéria viiá, certamente, à 
apreciaçãO do Plenário._ 

Mas, desde já, Sr. Presidente, quero mani
festar aqui a minha estranheza, caso. houvesse . 
mudado o ministro, eu compreenderia o por-
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quê da mudança da situação, mas os ministros 
são os mesmos; os que assinaram em dezem
bro são os mesmos que assinaram em março 
ou abril. . 

Então, as dúvidas que tém surgido e que 
têm levado_ o debate a todas as lideranças 
desta Casa sobre a conveniência de ouvir ou 
não o ministro que vai entrar para substituir 
a ministra que saiu, perde relevo, porque es
tou citando um caso em que, em menos de 
três ou quatro meses, o Governo mudou radi· 
calmente de atitude. 

De modo que eu, representante do Rio 
de Janeiro, interessado no desenvolvimento 
da indústria naval no nieu estado, que é por 
igual o desenvolvimento da indústria naval 
em todo o País, estou Ceitó ae que·o-senado, 
ao apreciar o recurso, acolherá a emenda do 
Senador Maurício Corrêa que é igual à emen
da que ofereci. 

Faço essa declaração hoje, Sr, Presidente, 
porque,lamentavelmente, não foi lido no Ex
pediente, certamente porque não chegou a 
tempo, o meu pedido de afastamento, na pró
xima semana, pois fui coilvOcado pelo Insti· 
tuto Conrado Adenauer, da Alemanha. Com 
o Senador João Calmon, vou visitar aquele 
país e já, certamente, na Próxima semana, 
aqui não estarei. Mas, quero deixar, de logo, 
essa minha estranheza e o apelo para que 
o Plenário, ao examinar o recurso lhe dê pro
vimento, para que se examine essa emenda, 
e se lhe dê provimento porque a mesma aten
de a uma reivindicação não só do Estado do 
Rio, mas ao fortalecimentO da indústria naval 
brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Casa fica inteirada da ·comunicação do 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente~ 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
OFÍCIO N' S/8, DE 1991 

(Em regime de urgéricia, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Ofício N~' S/8, de 1991, relativo à pro
posta para que seja autorizado o Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul (L FI'· 
RS), destinadas ao giro de 29.319.216 
LFf-RS, com vencimento em maio de 
1991. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econômicos.) 

Solicito ao nobre _S_en_ador Coutinho 
Jorge o parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos so
bre a matéria. 

Ofício N" S/8, de 1991, relativo à pro
posta para que seja autorizado o Go-

vemo do Estado do Rio Grande do Sul 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul (LFT. 
RS), destinadas ao giro de 29.319.216 
LFT-RS, com vencímeiito em maio de 
1991. (Dependendo de parecer da Co
missã~j_e Assuntos Económicos.)- -

Solicito a.o~nobr_e S~1ÚLdor Coutinho Jorge 
o pateCá âã: ComiSsão de AssuntoS Econô· 
micos sobre a matéria. 

O SR. Ç-OUTINHO JORGE (PMDB -
PA. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senhor Presidente do Ban
co Central do Brasil encaminha para exame 
do Senado Federal pedido formulado pelo 
Senhor Governador do Estado do Rio Gran
de do Sul de autorização para emissão e colo· 
cação no mercado de Letras Financeiras do 
TesoUro do Estado do Rio Grande do Sul, 
destinados ao giro de 29.319.216 (vinte e nove 
milhões, trezentos e_de:z,enove mil e duzentas 
e dezesseis) LFf-RS, com vencimento em 
maio de 1991. 

A emissão deverá ser realizada nas seguin
tes condições: 

a)_ quantidade: a ser definida na data ou 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

-b) modalidade~ nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe
rencial); 

_dj prazo: até 1095 dias 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 
f) característica~_Q_os tÍtulos a serem substi

tuldos: 

VliNCIM!iNTO 
01.05.'.11 
15.0$.91 

QUANTIDADE 
13.lS'J4.2IO 
15.425.000 

TOTAL ... 29.319.216 

g) previsão de colocação e vencimento dos 
títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇÃO VliNClMRNTO 
01.05.91 15.08.94 
15.05.91 15.11.94 

TÍTIJJ.O DAT/\·ll/\SE 
53HJ'JS OL05..1Jl 
53tOt)5 15.U.S.'JI 

h) forma de colocação: através de oferta~ 
públicas, nos te.rmos_ da Resolução n" 565, 
de 20-09-79. do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n"s 6.465 e 
8.822, de 15-12-72e 15-02-89, respect[vamen

, te, e Decreto Estadual n" 33.668, de 18-09-90. 

A apreciação da matéria está subordinada 
a váiiós dispositivos constitucionais e, especi· 
ficamente,_ à Resolução nd 58. de 1991. do 
Senado Federal, tendo a ~nálise dos docu
mentos sido centrado, especialmente, rias.dis
posições inclufdos em seus arts. 4~·. 8" e 10, 
que foram atendidos. 

Quanto ao mérito, o parec~r DEDIP/DIA· 
RE-91-/2, de 15 de feve(eiro de 1991, Qo Ban-

co Central. que integrar o processo, não 
aponta óbices à operação. 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento 
do pleito nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 28, DE 1991 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir e colocar no mercado Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul, destinadas ao giro de 
29.319.216 LFT -RS; com vencimento em 

--maio de 1991. -

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul autorizado, nos termos do art. 
8\', da Resolução n°58/90, do SenaOo Federal, 
a emitir e colocar no mercado Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul,_destinadas ao giro de 29.319.216 (\'in
te e nove milhões, trezentas __ e dezenove mi_! 
e duzentas e dezesseis) LFT-RS, com venci
mento em maio de 1991. 

Art. 2'' As condições financeiras básicas 
da operação de crédito são as seguintes: 

a) quantidade: a ser definida na data ou 
resgate_ dos tftulos a serem substituídos, dedu
rida a parcela de 12% a títuhde juroS; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: ig1,1al ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacinal (mesma taxa refe
rencial); 

d) prazo:- até 1095- dias 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 
f) características dos tftulos a serem substi

tuldos: 

VENCiMENTO 
01.05.91 
15.05.91 

TOTAl •.. 

QUANTIDADE 
13.894.216 
15.425.000 

29.319.216 

g) previsão de colocação e vencimento dos 
títulos a serep emitido!>: 

COLOCAÇÃO VliNClMENTO 
01.05.91 15.08.94 
15.05.91 15.11.94 

TÍTULO DATA-ll/\SE 
S3HJ<J5 01.05.91 
53109.1 15.05.91 

. h) forma de colocação: atr_axés de oferta.s 
públicas, nos termos da Resolução n" 565, 
de 20-9-79, do BancO Central do J?Jasil; 

i) autorizaç_ão legi~la_tiv~;_ L~l?__Q"' 6.4~~ e 
8.822. de 15-12-72 e 15-2-89, respe-ctivariien~ 
te, e De_creto Estadual n'l 33.668, de 18-9-90. 

Art. 3•! Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 4\' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

'é-o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-o parecer é favorável e c-onclui pela apre
sentação do projeto de resol_ução que auto_
riza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir 
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e colocar no mercado Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado. 

Completada a in~trução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto em turno único. 

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

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dirctora para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Sobre a mesa parecer da Comissão Dire
tora oferecendo a redução final da matéria 
que s_erá lida pelo Sr. 1" Secre.tário. 

É lida a seguinte: 

COMISSÃO DIRETORA 
PARECER N• 71, OE !99! 

Redação final do Projeto de Rt.-solução 
n• 28, de 199l. 

A Comissão Diretora apresenta a redução. 
final do Projeto de Resolução n" 2R, de 1991. 
que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado 
de Le_tras FinailCeírã.s do Tiisot.irO dO Estado 
do Rio Grande do Sul. _destinadas ao giro 
de 29.319.216 LFT-RS; com Vencime-nto em 
maio de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão. 9 de maio 
de 1991. - Mauro Benevides, Presidente -
M~ira Filho, Relator- Alexandre Costa, Lu
cídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N"_71. DE lWI 

Redação final do Projeto de Resolução 
D 9 28, de 1991. 

Faço sabe~ que o Senado Federal aprovou. 
e eu, Presidente, nos termos do art 48. item 
2R do Regimento Interno, promulgo a se· 
guinte 

RESOLUÇÃO N" DE l99! 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Gr-ande do Sul a emitir e colocar no mer
cado Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul, destinadas 
ao giro de 29.219.216 LFT-RS; com ven
cimento em maio de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l" É o Governo do EMado do Río 

Gran-de do Sul autorizado, nos termos do art. 
R'1 da Resolução n" SR. de 1990, do Senado 
Federal. a emtir e colocar no mercado Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul. destinadas ao giro de 
29.319.216 (vinte e nove milhões, trezentos 
e dezenove mil e duzentas e dezcssCis) LFT
RS. com vencimento em mato de 1991. 

Art. 2-' As condições financeiras- bãsierts 
da operação de crédito são as seguintes: 

a) quantidade: a ser definida na data ou 
resgate dos títulos a serem substituldos, dedu
zida a parcela de doze por cento a título de 
juros: 

b) modalidade: nonliOatÍva-rransferível: 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do T e.sourõ Nacional (mesma tax<:~ refe
rencial); 

d) prazo: até L095 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) carãcterístíós dos títulos a serem substi· 

tuídos: 

VI!NC1MFNTO 
OJ.05.1Jl 
15.05.91 

QUAN11DADE 
l3.HtJ4 . .lló 
15.425.000 

TOTAl-.. 29.319.216 

gl previsão de colocação e vencimento dos 
tltulos a serem emitidos: 

COI.OC'AÇÀO 
01.05.91 
15.05.91 

TÍTULO 
s::no95 
531095 

- VF.NC1MF.NTO 
15.08.94 
15.11.94 

DATA-BASE 
01.05.91 
15.05.91 

h) forma de colocação: através de oferta:. 
públicas, nos termos da Resolução n" 565, 
de 20 de. !->Ctcmbro de 1979. do Banco Central 
do Brasil~??x003 i) autorização legislativa·: 
Leis n''' 6.465 c 8.812, de -15 de dezembrO 
tk 1972 -e 15 de- fevereiro de_l989, respectiva
mentt:, e Decreto E:.tadual n·• 33.668, de I~ 
de setembro de 1990. 

1\.rt. 3" Esta resolução entra cm vigor ria 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Em discu;;s.ão a redução final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavrn. encerro 
a di!>cussão. 

Em votação. 
Os Srs. S_enadorcs que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. A matéria vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) 
- Esgot;,u.l<t, a mat~ria da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. -
Concedo a palavra ao nobrt: Senador Már

cio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -
MT. Pronunc"ia o Segufnte discurso.) - Sr. 
Presidente~ Srs. Senadores, a questão do pro
tecioniSmo ão colnércfci- íiiternacíonal é -de 
extrema tmportância para a atual conjuntura 
bra:.íleira. Enquanto os paiscs desenvolvidos 
caminham lentamente rumo à liberalização 
do comércio de produtos agrtcolas, assiste-s{< 
em nosso País a um debate entre o ÜQverno 
e as _entidades rurais sobre a conveniência 
ou não_d.; ~e _aplicar uma alíquota compen
satória de imposto de importação sobre mer
cadorias adquiridas a preços que embutem 
um subsídio. A Lei Agrícola de janeiro de 
1991 estabelr;:ce. como principio, a necessi· 
dade,__de_.'i_e_ proteger o setor produtivo nacio
nal da concorr~ncia desleal, provocada pela 
importação de produto com preço distorcido 
por subsfdio. O art. 6R, vetado, e cujo veto 
não foi ainda discutido, determina que: 

.os produtos agrícolas importados 
que receberem no pafs de origem quais
quer vantagens, estímulos tributários ou 
subsídios diretos e indiretos terão tribu
tação compensatória se os preços de in
ternação no mercado nacional caracte
rizarem concorrência ao produto bra:.i
lciro similar, a critério do Conselho Na
cional de Politica Agrícola (CNPA)." 

A inclusão dessa salvaguarda cncontr"- res
paldo no GATT (Acordo Geral sobre Tarifas 

-Aduaneiras e Comércio). do qual o Brasil 
é signatário. e destina-se a assegurar que a 
utilização de subsídios aceitos como forma 
de promoção de pol([icas nacionais não afete 
adversamente qualquer atividadl;! produtiva, 
em quaisquer dos países integrantes do acor
do. O Decreto n" 93.962, de 22 de j<ineiro 
de 1987, dp a interpretação e a aplicação dos 
arts. 6",16e23 do GATT. que tratam, respec
tivamente, dos direitos antidumping e de 
compensação das subvenções e da proteção 
de concessões c 'iantagens. 

A despeito da legislaç<io vigente, na pr{tti
ca. o setor agrícola não apenas ê desprote
gido. como tem que conviver, ano a ano, 
coin a importação de mercadorias a preços 
que desestimulam a manutenção dos investi
mentos. sob_ a alegação de proteger o consu
midor. ao se abastecer o mercado na entres~ 
safra de produtos agrícolas. a preços estáveis. 
O racioc(nio, embom lógico e apoiado nas 
regras de funcionament<l do livre mercado __ 
não é relevante, porque, de modo geral. os 
preços de importaçáo de produtos agrope
cuârios trazem implícitos uma alta dose de 
protecionismo imposto pelos países desenvol
vidos, especialmene aqueles membros da Co
munidade Econômiert Européia - CEE; e 
os Estados Unidos, de onde_ procede a maior 
parcela de nossa importação <.laqueies pro
dutos. 

As relações comerciais _entre o Brasil e a 
CEE têm sido marcadas por conflitos, em 
virtude principalmente do tratamento prefe
rencial dispensado pela comunidade a uma 
série de terceiros pafs-es; da Política Agrícola 
Comum (PAC), que exerce um fone impacto 
sobrt: o volume e a estabilidade dos preços 
dos produtos agríc_olas comercializados no 
mercado internacional; da abertura de pro
cesSos antidumprng--e- anti-subsídios piatica
dos pelos países-membrn!-. contra as expor
taçôes brasileiras, nos últimos anos; da prote
ção tarifária aplicada sobre produtos agrope
cuários: das restrições à importação de têxteis 
e peças de vestuário, além daquelas que ak
tam o comércio de aço. 

A reação ao protecionismo crescente tem 
levado os países cm desenvolvimento. expor
tadores de produtos agropecuários. como o 
Brasil. a se posicionarem juntamente com 
países desenvolvidos. como a Austrália e o 
Canadá. e até certo pont:) com os Estados 
Unidos, na busca de uma solução para os 
conflitos causados por mais de meio século 
de protecionismo na agricultura européia e 
japonesa. A liberação abricola traria bene
fícios imediatos para a Austrália, o Canadá 
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e a Argentina, tradicionais exportadores de 
grãos, visto que, com o fim dos subsídios, 
a produção nos países desenvolvidos poderia 
diminuir, paralelamente à elevação da de
manda e dos preços. Sem sombra de dúvida. 
o Brasil tambêm seria favorecido se, a par 
de melhores oportunidades de comércio, fos
sem dadas ao setor rural as condições de cres
cer de forma competitiva. sem tndeclsões na 
política de preços, de crédito rural c do co
mércio exterior. 

O protecionbmo agr(cola, Srs. Senadores. 
onera não apenas os contribuintes e consumi
dores do:; países de~envolvidos, como dete- _ 
riora as relações do comércio internacionaL 
Em virtude dos subsídios, os preços internos 
de produtos agrícolas na Comunidade Econà
mica Européia, eram vinte e dois por cento 
maiores que a média dos preços internacio
nais cm 1990, e os subsídios ef~tivos, ou seja, 
a parcela de_ renda média dªs fazendas euro
péias devido aos sub~idios era de trinta e oito 
por cento. Nos E5tadt)~ Unidos, a proteçiio 
nacional, dada pela dbcrcpância entre os pre
ços internos e internacionais, era de seis por 
cento, enquanto no Japão esta cifra equivalia 
a cento e seis por cento. Não é por acaso 
que os preços de arroz no Jap<io são cinco 
vezes maiores que aqueles praticados no mer
cado internacionaL O ~ubsídio _efc-tivo naque
le pafs foi de set~nta e dois por cento, em 
1990. 

A importação de carne, em _1991, a ser 
efetuada dlrétamente pelo Governo Federal, 
não se dará dentro das regras estabdecidas 
pela Lei Agrícola, o que nos parece inacei
távei..A _interpretação dada pela Procurado
ria-Ge-ral da Fazenda Nacional, conforme de
poimento do Presidente da. Companhia Na
cional de Abastecimento à ComissãO de Agri
cultura e Política Rural da Cfimara dos Depu
tados. em 4 de abril deste ano, é que a impor
tação feita com o objetivo de formação de 
estoques estratégicos - como seria no caso 
da carne-, que respeitem as regras de inter
venção no momento da ~.:alocação do produto 
no mercado, não mereceria a itplicação de 
alíquotas de imposto de importaçiio compen
satória.;- por subsídios. O argumento não é 
aceito pelas associações de classe. por consi
derarem que as únicas regras claras são aque
las estabelecida:. na Lei Agrícola, e _que o 
setor vem padecendo. ao longo dos anos_._ d~ 
concorrência- desleal c predatória. de falta 
de estfmulos à produção. O que a atividade 
agrícola requer. Sr. Presidente, é o cstabclc: _ 
cimento e a manutenção de princ(pios, de 
regras claras c definitivas. de estabilidade n<ls 
decisões. A política macroeconômica de cur
to prazo, de preocupação única com a varia
ção dos índices de preços tem causado danos 
inestimáveis::\ agricultura. como a queda da 
renda do se to r e a estagnuç_;j.o ou o decréscimo 
na produção de alimentos básicos. Além de 
contar com a condicionante climática, que 
impõe altos riscos à ativídadc .. o setor agrícola 
tem sido alvo de políticas desarticuladas. da 
falta de estímulo e da manipulação cambial 
que. ao invés de beneficiar o setor, na maioria 
das vezes o penaliza. 

Somos a favor de uma economia livre, de 
um comércio internacional que favoreça a 
conlpetitividade interna. Não concordamos. 
entretanto, com, em nome da liberdade de 
mercado e da proteção do consumidor, a de
sestabilização de uma atividade, re!>ponsável 
pela geração de emprego, de divisas c de ren
da, c que, se bem orientada, redu:z; a!' pressões 
sobre os centros urbanos, verdadeiros focos 
de acirramento dos problemas sociais que 
afligem a população brasileira. 

Nos países adiantado~, os -iilstrumemos- de 
poHtica são -utilizados para fazer cumprir a 
estabilidade dos preços. sem entretanto de
preciar o património acumulado t: sem deseS:
timular a atividade produtiva, como o faze
mos. Nas últimas décadas, todos os progra
mas de estabilização no Brasil tíveram. no 
comportamento da agricultura, o seu ponto 
de apoio. Desde o início da década de 80, 
a agrocpecuâria tem sido o sctor chamado 
a sOlucionar os prõblemas mais presentes da 
econoroja_~a inflação, o desequillbrio das con
tas externas e a gei:"".ação de energia alterna
tiva. Em meio a circunstâncias adversas, tais 
como' a estagnação da economia na década 
de 80, com crescimento do_ PIB per capita 
de apenas noventa e Uob. décimos por cento, 
após uma taxa de seis por cento na década 
anterior, a conseqüente reduçlio oa demanda 
interna, a drástica redução do crédito rural, 
recessão externa _e queda das cotações da" 
principais mercadorias exportadas, o se to r de 
produção vegetal ainda cresceu a taxas mé
dias anuais de mais de três e meio por cento, 
entre 19RO e 1989, e o de produtos animais, 
de mais de trê..<; por cento. Todos os estudos 
que analisam os efeitos dos planos de estabili
zação económica !>Obre a agricultura são unâ
nimes cm apontai que a au.séncia de política~ 
de ajustamento que compensem as perdas 
ocorridas nas relaÇões de troca entre o setor 
agrícola e o industrial. ou _entre as lavouras 
para Consumo interno c aquelas volt:Jdas para 
a _exportação, elevam o desestfmulo à ativi
dade e. em conseqüência, __ ;,\ o_ece:-.-sidade de 
importação. Contudo. a importação decor
rente de um dcsequih1)rio de curto prazo, 
de uma imposição dada pela qubra de safra 
é diferente daquela que é gerada pela má 
concepção das políticas macroeconômicas. 
que deixam a agricultura ao se to r das deci~ões 
do!> economistas de plantão, fazendo verda
deir_a a noc;iio de que nem sempre o que é 
bom para o Brasil é bom para a sua agricul
tura. A entrada de produtos no País a preços 
5.ubsidiados, sem o cumprimento da legisla
ção. é predatória, seja nos seus efeitos a cur
to,-~ méd_io ou a longo prazos, ação esta que 
devemo~ contestar. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

(Muit.o_ bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Srs Senadores, recebi da Asso
ciação de Moradore..<; e Amigos da Colônia 
Juliano Moreira um extenso dossiê, com 227 
páginas, nas próprias palavras da Associação, 
"descrevendo sua realidade, a" realidade do 
Projeto Rio-Urbe e reivindicando os direitos 
da comunidade". 

Consta de doze partes: histórico, docurrien
tário fOtográfico, certidão de registro das ter
ras da Colônia Juliano Moreira, croqui mos
trando a divisão habitacional-hospitalar, ma
pa ·ctas terras da colónia, croqui mostrando 
a forma pela qual sempre foram distrufdos 
os núcleos hospitlaares, abaixo-assinado dos 
moradores, mapa que mostra área em litígio, 
há sete anos, contra um funcionário, contrato 
Rio-Urbe e adenda, projeto Rio-Urbe, estu
dos daRio-Urbe para pólos industriais, cartas 
de intenção da Fiocruz, plano decenal 
1987-1996 da Ç_olónia, e, enfim, censo dos 
moradores da Colônia Juliano Moreira. 

Como se vê, ou cOmo se ouve, uína alen
tada e exaustiva dpcumentação, que bem de
monstra o desejo, o empenho, a necessidade 
de ver atendidas suas reivindicações, as rei
vindicações da Associação de Morado_re~ ~ 
Amigos da Colônia JUliano Moreira. Mostra 
também o seu grau de organização. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho por 
costume não deixar de atender qualquer soli
citação que me Chega àS mãOS. V. Ex•S SãO 
testemlii:ihas de'ste meu empenho e desem
penho. Variadas foram as ocasiões em que 
aq_ui me referi à leitura atenta de documen
tos, cartas, pedidOs e reivindicações, das 
quais usualmente exponho o essencial e das 
quais, muitas vezes, deixo falar peta minha 
voz a própria voz dos necessitados, inCorpo
rando ao meu discurso transcrições dos escri
tos. FaçO~o, embora.com prejuízo da melhor 
forma, para que se sinta mais autêntica a voz 
que pede e da qual o dono, segundo _o_pre
ceito evangélico, certamente receberá. 

No caso em pauta, trata-se de documen
tação que exaure todas as possibilidades, que 
cerca o assunto por todos os lados, e está 
à disposição de quem queira coõ.sU(üí-là. Não 
é o caso de se lerem as 87 páginas do censo, 
as 85 do plano diretor, as 13 do abaixO-as
sinado com suas aproximadamente quatro
centas assinaturas, as poucas da certidão de 
registro, com seus vértices, seus segmentos 
de reta, ou curvas, e seus ângulos de deflexão 
medidos ao minuto. 

Muito provavelmente esquecidos do bro
cardo latino que recomendava pauca se bona, 
nossos amigos da Colônia Juliano Moreira 
transformaram-as dez páginas do documento 
de _fotografias em 1_4, com repetições, e_ en
viaram truncada parte da petição, que resu
mo, apesar de tudo. 

A colónia Juliano Moreira é um macro
hospital de psicopatas (hospital fazenda) si
tuado em Jacarepaguá, na área de planeja
mento quatro do Município do Rio de Janei
ro, com uma extensão territoral de 780 hecta
res, antiga Fazenda do Engenho Novo, que 
foi instalada em 1924, era, por definição, um 
hospital de psiquiatria, colónia agrícola que 
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mantinha funciOnárioS e SUas famílias dentro 
dessas terras. Durante três gerações foi-lhes 
pennitido, e a seus fihos e netos, construírem 
suas casas, amplas, confortáveis, com seus 
quintais cheios de árvores frutíferas, varan
das amplas e até garagens, formando hoje 
uma comunidade de cerca de dez mil mora
dores, com duas associações legalmente cons
tituídas. 

São funcionários de baixa renda, mutos de
les aposentados. Só conseguiram construir ou 
ampliar as suas casas ano após ano, por vinte, 
trinta ou quarenta anos, pedaço por pedaço, 
tijolo a tijolo e quase sempre na base do mu
tirão. 

A colónia tem infra-estrutura bem forma
da, com sede e estação de tramento de água 
e esgoto, luz em todos os cantos. Também 
é organizada na parte social: tem escola, clu~ 
be com boa sede, vários grupos de futebol, 
biblioteca, linha de ónibus e muitos telefones. 

Pois a Rio~Urbe, que é a empresa muni~ 
cipal de urbanização do Rio de Janeiro, vem 
tentando realizar um plano habitacional pelo 
qual os moradores serão desalojados de suas 
atuais casas, que serão derrubadas sem dar 
direito a nada, e serão obrigados a comprar 
lotes_de 7,5 X 15 metros quadrados, com casa 
embrião de 25 metros quadrados, financiados 
pela Caixa Económica. 

Por tudo isso, vêm os moradores da Colô~ 
nia Juliano Moreira, por intermédio de sua 
associação, solicitar textualniente o seguinte: 

"Primeiro: que o projeto (da Rio~ Ur
be) não seja executado, como medida 
de segurança para os moradores, até que 
haja as seguinte definições: 

a) que dentro da área do projeto todas 
as casas demolidas sejam ressarddas por 
outras, sem nenhum custo; 

b) que todos os moradores que estão 
fora da área do projeto, chamada área 
hospitalar, não sejam obrigados a sair 
de suas casas (cerca de quinhentas). 

Segundo: que seja estudada, em de"fi
nitivo, a questão da legalidalde da posse 
das terras da Colônia. 

Terceiro: que, se tiverem direitos ad_. 
quiridos, eles lhes sejam reconhecidos 
definitivamente, com documentação de 
todos os órgãos competentes." 

Esse o pleito, Sr. Presidente e Srs. Senado
, res, que faço meu. Que aquela gente mo
desta, mas determinada, seja ouvida e aten
dida, eis o que almejei com este pronuncia· 
mento.. Muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevidesJ_ 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Di~ 
valdo Suruagy. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PFL- AL. 
Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presí· 
dente, Srs. Senadores, Virgílio Távora foi um 
engenheiro-militar, um professor de Histó
ria, um político, um administrador e um téc· 
nico em diversas áreas do conhecimento hu-

mano, que se sobressaiu em todos os postos _ 
que ocupou ao longo de sua vida. 

Nasceu em Fortaleza, capital do Estado 
do Ceará, em 29 de novembro de 1919, e 
faleceu em junho de 1988, quatro meses antes 
da promulgaç-ão da nova Constituição brasi
leira. que traz a marca da sua valiosa contri
buição._ 

Mais do que as inúmeras obras que realizou 
como engenheiro do Exército bra:.Heiro, co~ 
mo governador de seu estado por duas vezes, 
como deputado federal em trés legíslaturas. 
como ministro da Viação e Obras Públicas 
no governo do Presidente João Goular, como 
senador e constituinte, Virgl1io Távora legou 
à Nação bra~ileira o patrimónío maior da sua 
panicipação, da sua influência mediadora nas 
decisões voltadas para a rcdemocratização do 
nosso País e para a construção da nova ordem 
política, econômicã e social consubstanciada 
na ConstitUição promulgada em 5 de outubro 
de 1988. 

Virgílio T;ívora iniciou sua vida profissio
nal como engenheiro _construtor de pontes, 
integrando fronteiras para o progresso do ex· 
tremo Norte do País. E dedicou seus últimos 
anos à construção de pontes para o entendi
mento das diversas facções partidárias repre~ 
sentativa:; na Assembléia Nacional Consti
tuinte, em tofno de prindpíos e 6bjetivos que 
defendia com isenção ideológica, coragem e 
sentimento patriótico. Era aquele que sem
pre seguia na frente, ab(in9o caminhos tão 
necessários para o progresso do nosso País 
e para o alargamento do processo democrá
tico. 

Virgflio Távora foi o expoente de uma ge
Tação de nordestinos que deixou o mais vivo 
exemplo a ser seguido por aqueles que bus
paro um país menos dependente, desenvol
vido e sem tantas desigualdades económicas 
e sociais. Fói uril. patriota que jamais se dei· 
xou influenciar pOr ideologias de nacionalis
mos exacerbados, sabendo, como poucos, en· 
xergar a realtdade brasileira dentro de um 
contexto amplo no espaço e no tempo. A 
defesa do_ mercado interno, a criação de em
pregos produtivos e a preservação da cultura 
nacional eram princípios que defendia com 
ardor. 

Um Cstudio::>o,.quando não encontrava res
postas_ claras, no seu vasto cabedal de conhe· 
cimento, nunca hesitava em se a_dentrar na 
esc_uridão de caminhos desconhecidos para 
entender as mais complexas variáveis envol
vidas nos assuntos submetidos ao seu exame, 
que -sabia defender com a desenvoltura dos 
mais destacados especialistas. Assim foi em 
economia, em energia nucJear, em informá· 
tica, nas inúmeras questões que envolvem a 
geo-economia nordestina e em tantas outras 
que pautaram a sua atividade política. 

Nos últimos anos de vida, incansável e isen
sfvel aos sofrimentos do próprio corpo, já 
conhecendo a gravidade do seu estado de saú· 
de; nãO se deixou abater pela doença._ E 
agia como quem tem muita pressa. Pressa 
de ainda conseguir ver consolidado, no ideá
rio da Assembléia Nacional Constituinte, o 

consenso sobre muitas das questões por ele 
defendidas. 

Pelo estudo de sua obra. pode·se dizer que 
Virgilio Távora nasceu predestinado a cum
prir a sua missão em favor do Ceará, do Nor
deste e do Brasil. 

Tendo recebido as bases de sua formação 
política no próprio seio familar, para o her
deiro político de_ uma plêiade de homens ilus
tres, como o tio Juarez Távora, ou o pai, 
Manuel do Nascimento Fernandes Távora
deputado, senador, governador, interventor 
federal na Constituinte de_ 1946 e chefe da 
Revolução de 1930 -. o mais natural teria 
sido. graduar-se numa área do conhecimento 
humano que o levasse mais rápido a ser o 
sucesso~ político da famflia. 

Mas Vfrg11io Távora preferiu antes estudar 
Engenharia Militar e dedicar-se com desvelo 
ao estudo das Ciências Exatas e dos métodos 
quantitativos, adquirindo, assim, importan
tes instrumentos de análsie para o estudo 
aprofundado dos inúmeros e complexos pro
blemas com que iria se defrontar ao lon'gO 
de sua brilhante carreira. 

Desde os tempos de caserna, praticava a 
leitura dinâmica, o qtie lhe perriiítia man
ter-se bastante atualizado sobre o que acon
tecia no Brasisl e no mundo. Cultivava o gos
to pela música clássica e pela poesia, sabendo 
de cor muitos versos de Fernando Pessoa. 

Como todo bom nordestino, começava 
suas atividades diárias com o nascer dO sol. 

Nos estudos, seu desempenho escolar foi 
tão brilhante que sempre esteve entre os pri
meiros colocados. Na Escola Militar de Rea
lengo, foi dispensado de ocupar o posto inter~ 
mediário de aspirante a oficial do Exército, 
ascenciendo logo ao posto de segundo_~tenen- · 
te .. _ 

No Batalhão doS Pantoneiros, o jovem te
nente introduziu alterações no projeto de 
uma ponte que era fruto da mais avançada 
tecnologia francesa. Hoje, exércitos de vários 
países usam um sistema de_ pontes para trans
posição de rios criado por Virgílio Távora -
aos vinte e _um anos de idsade. 

Como major, Concluiu o curSo da Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército, 
merecendo menção "Muito Bem", concedida 
a poucos. Do militar, segundo afirmou o Se
nador Jarbas Passarinho, pode-se afinnar que 
Virgfl_io Távora "cumpriu um dos mais belos 
juramentos castrenses: "Não desembainhar 
a espada sem justa ·razão e jamais voltar a 
embainhá-la sem honra". 

Era chegado o mo"mento de o apelo político 
desviar do generalato aquele que exerceria 
sete mandatos no Legislativo Federal, dois 
no comando do ExecutiVO de seu estãdo, ocu
paria um ministério e serra o constitUírite que, 
pela obra realizada, receberia a mais signifi
cativa homenagem da Nação brasileira, re
presentada pelas várias lideranças partidá
rias, cujas exaltações à sua personalidade in
vulgar estão consigi]-adas nos Anais da As-
sembléia Nacional Constituinte. 

Virgílo Távora pertenceu e militou, ao lon
go de mais de quarenta anos, exçlusivamente 
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em três partidoS de mesma sintomia ideoló- denciando a participar da vida pública nacio-
gica: a UDN, a antiga Arena e o PDS. E na\ no exercício das mais elevadas funções. 
sempre mereceu o respeito e a admiração Com a proximidade das e\eiçóes pre.."iiden-
dos partidários de todos os matizes ideo\6- ciais,_em 1960. Vírgmo foi designado secretá-
gicos, conforme declarou o Senador Hum- rio-geral_ da Comiss'ão Pró-Candidatura de 
berto Lucena. como Líder do PMDB no Se- Jânlo OuaâroS~ t_encto colaborado decisiva-
nado, por ter sido sempre "íntegro-e coúentc meritC na efaOOraÇão do decálogo da campa-
com ·suas convicções, fiel aos seus ideais, nha. Q _ _4ecálogo janista continha a defesa. 
porém aberto ao diálogo, conciliador e ho- das li6údãdes democráticas, a eliminação a 
mem de palavra no cumprimento de acordos qualquer restrição à particip-~fção de candi-
e compromissos''. ' da tos às eleições, a elaboração de um código 

Virg!lio Távora mostrou que via no poder de ética -disciplinar da disputa eleitoral e a 
o instrumento necessário para trabalhar e soberania do País sobre suas reservas de pe-
realizar. nunca para se locupletar. A condi- tróleo. 
ção de permanente atraso e abandono a que Após a renúncia de Jânio, no governo par-
se viam relegados a região Nordeste e o Ceará __ lamentarista de Joiío Goulart. com Tancredo 
em particular era o que mais o motivava a Neves como Primeiro-Ministro, Virgtlio Tá-
desenvolver seus conhecimentos, seu poten- vara foi nomeado Ministro da Viaçâo e Obras 
cial e su.as experiências. dedicando-se à causa PúbHcas. -
pública através do exercf<:;to do poder político Erri apertas ·tlové-me-s-es no ministério ·cre 
no seu mais puro e amplo significado. um Governo em crise, Virgl1_io Távora deu 

Dona Lu(za Moraes_ Távora, a esposa dedi- início a uma intensa política portuária, tendo 
cada, era também a ouvinte atenta e a copse- retuperado e edificiido obras em diversos pr· 
lheira inteligente não a pena<; em assuntos so- tos, destacadamente nos Estados do Ceará. 
dais, mas em questões ecopómíças e po1ftf- Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia. 
cas. que Virg!lio a levava a partilhar sempre Encaminhou ao ·conselho de Ministros suas 
que os trabalhos ultrapassavam os limites dos resoluções técnicas relativas· ao projeto de 
gabinete_s oficiais. ligação da Bacia Amazónica à do Prata. Ati-

Seu apartamento da Avenida Princesa Isa~ v_ou ·o afástamélll:o da rodovia Rio-Bahia, cu-
bel, em copacabana-Leme, assim como o jasobrasvisit'oucomfreqüêricia. Determinou 
escritório de sua casa cm Fortaleza, e _depois a construção de "CínCO barragens no rio Itajaí; 
o apartamento funcional em Brasília, eram em Santa Canrina, para resolver problemas 
como que centros sociais e políticos para os de inundaç_ã_g. Api"esentou projeto criando 
conterrâneos e para as bancadas do Ceará. o Conselho Nacional de Transportes, desti-
do Nordeste e também do partido, em nível nado a estabeleCer e d.irigir a política de trans-
nacionaL Ali se ouviam. discutiam, estuda· portes. bem como a coordenar os investimen: 
vam, se encontravam alternativas de solução tos. federais ligados ao setor. E intensificou 
e se definiam diretrizes de ação para o enca· baStante o rifmo de trabalho no polígono daS 
minhamento e solução de problemas do Cea· secas. _ __ -· 
rá, do Nordeste e questões de interesse nacio- . .Ref~rindo-se ao asfaltamento da estrada 
nal. Rio:..:. sabia, o Senador Jutahy Mci.galhães de-

Em 1951. Virgílio aPresentava·a<YCohgtes- clarou que "não_é preciso insistir no rec_onhe_- _ 
so Nacional, juntamente ·com o Deputado cimento dos méritos dessa obra, cujos bene-
Armando Fontes, a Eme_nda Constitucional fícios para a economia e o desenvolvimento 
n!' 63, que instituía o monopólio integral da do 
Petrobrás sobre todas as ativiÇiacles ligadas Estado da Bahia são patentes e falam por 
ao petróleo brasileiro. A campanh_a_desencaM si". -
deada em prol da criação -da PetrObrás e da Effi 1962_, Virgílio Távora foi guindado ao 
nacionalização do petróleo foi um dos mais GOverno do seu estado p()r uma formidável 
belos registres do sentimento da unidade na- coalizã_o de forças, que uniu o PDS e a UDN 
cional ocorridos em meados deste s_éculo. na_ charriad~ "União pelo Ceará". 

Reeleito deputado federal em 1954, Virgí- Q~Uãndo falava em nome do PFL durante 
tio Távora foi um dos pioneiros na luta pela homenagerri póstuma p"re'sta-da pela Assemw 
intiodução no Brasil da transmissão da ener- bléia Nacional Constituinte, o Deputado Lú-
gia elétrica a grandes distânciâs, o que culmi- cio Alcântara dizia que a aliança êntre os 
nou com a chegada a quªs_e fodo o Nordeste dois grandes partidos do estado pusera termo 
da energia gerada na usiria de Paulo Afonso, a "'aéc"ãdas de lutas insensatas, ódios, volênM 
na Bahia. ciás ·e mesquinharias que dividiam cidades 

Durante os dois primeiros mandatos no Le- e fapu1ias para alimentar disputas eleitorais 
gislativo Federal, Virgílio mostrou que ama- que propiciavam ao vencedor repartir o bu-
va o Nordeste como poucos: Sem alardes de- ti.til ·com os amigos em detrimento do inte-
magógicos, aprofundar~s no estudo e encami- resse públi~o." · 
nhamento dos problemas nordestinos, pere-
grinara pelos órgãos públicos reivindicando "Virgílio Távora governou com auste-
ações e providências que atendessem às de- ridade e resolveu com energia e habili-
mandas nordestinas e batalhara como nin· dade os conflitos que naturalmente ir-
guém para conseguir adesões ou engrOssar roiT(peram· no seio do governo. Moder-
as fileiras no apoio às causas que defendia. nizou a administrçaão pública estadual, 

Sua dedicação ao trabalho de __ edificaçáo fez o primeiro governo planejado no 
de Brasília e ao partido muito cedo ·o foi Cre- Ceará, ·c~riou novOS· ii1Stftime·ntos admi-

nistrativos, realizou inúmeras Obras pú
blicas e trouxe a energia elétrica de Paulo 
Afonso. marco do novo Ceará. E não 
havi~ mais quinhão a repartir, coletores 
a nomear, professores a transferir C dele
gados de polícia a serem demitidos como 
era costume segundo a tirania dos vence
dores locais." 

Quando sobreveio O gõlpe de 1964, o Go
venador Virgílio Távora, comÕ-velho amigo 
de João Goulart, foi muito fustigado pelas 
guarnições militares locais. Apesar das pres:· 
sões que sofreu, foi bastante correto com os 
intelectuais de e:.querda que recrutava para 
seu governo. · 

Na solenidade de inaguração da energia 
elétrica de Paulo Afonso. que contou com 
a presença do Presidente Marechal Casteno 
Branco, proclainõu O quanto o Ceará devia 
ao deposto João Goulart. Escapou de perder 
o pdoer por ser sobrinho do então Ministro 
Juarez Távora, nome tutelar de facções do 
Exército e herói da Revolução de 1930. 

Em maio de 1966, Virgílio Távora desin
compatibilizou-se do cargo de governador pa
ra se candidatar novamente à Câmara dos 
Deputados. E, no pleito de novembro, fOi 
eleito na "legenda da Arena, detendo a maior 
votação de todo o Nordeste. 

Effi novembro de 1970, toi eleito senador, 
novamente com a maior votação do Nordes
te. Como vice-líder. foi o principal defensor 
da política económica dos tempos do milagre 
econômico. Nesse período, foi um defensor 
intransigente do aCordo nu.clear do Brasil 
com o governo da Alemanha. . 

Naquela época, de elevadas taxas de cresci
mento económico, as perspectivas erari::l de 
que nosso País chegaria ao terceiro mitênio 
como membro do Primeiro Mundo. Vírgílio 
acreditava na sustentação desse crescimento 
e pregava a necessidade de assegurar o provi
mento dos serviços públicos básicos e a cria· 
ção _Qe u~a infra-estrutura económica ade~ 
quada ao almejãcfõ estágio d~ país desenvol
vido. 

No final do Governo Geisel, quando muda
vam os rumos da economia, paralelamente 
se_ e_s.boçavam os primeíros sinais de uma 
abeitura política lenta e gradual. 

Virg!lio Táavora manteve-se_ à frerite, de
fendendo algumas reformas liberalizantes, a 
exemplo da criação do Conselho de Estado, 
órgão que deveria substituir os instrumentos 
de exceção, e do restabelecimento de eleiç-ões 
diretas para governador. 

E_!fl1978, Virgt1io-Toi íriaicado pelo Presi
dente GeiSel para governador do Ceará. 

No seu segundo governo, arrancou o Ceará 
para a industrializçaão pela consolidação do 
III Pólo Industrial e- o equacionamento do 
problema de abastecimento de água até o 
fim do século. Considerando a adversidade 
do clima e o solo montado no cristalino, de 
difícil acessO à água, dizia que a economia 
cearense não iJOdia continuar sustentada no 
binómio boi-algodão. E defendia a industria
lização do estado através do desenvolvimento 
dos pólos metal-mecânico, coureiro e madei-
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reiro, assim corria da instalação de indústrias. 
eletrónicas e de montagem. 

No final de 1978, Virgílio filiou-se ao PDS. 
Em 1982, candidatou-se ao Senado e saiu vi
torioso para um mandato que se encerraria 
em janeiro deste ano. 

Para bem desempenhar seu papel de Vice
Líder do Governo no Senado Federal, Virgt
lio aceitou o desafio de se aprofundar no estu
do das ciências económicã.s. E tornou-se um 
excelente profissinal autodidata. Mas jamais 
concebeu a Economia como ciéncia mera
mente formal. 

Representante de um governo de tendên
cia estatizante, a posição pessoal de Virgt1io 
sobre a estatização era de que "há uma pre· 
sença excessiva do Governo na economia, 
seja nos Estados Unidos democrata, seja na 
Polônia autocrata.. Governos gastam de
mais financiando e se firianciam a qualquer 
custo. São imunes à falência e sugam recursos 
da sociedade e das empresas privadas". 

Teve grande influência na aprovação da 
lei que assegura a reserva do mercado brasi
leiro na área de informática, conseguindo a 
adesão dos mais extremados opositores. 

A visão sobre o papel da universidade, ex
ternada pelo próprio Virgffi"o, mostra suo~ 
preocupação como necessidade de reorien
tação da política desse setor: 

"Tem-se procurado transformar os 
centros fundamentais de ligação histó
rica das gerações em meras oficinas de 
trabalho, onde o passo- básico é a prepa
ração de mão-de-obra altamente espe
cializada para atender a um mercado ca
da vez mais carente de braços e da aplica
ção de conhecimentos. Não seria mais 
curial orientarmo-nos para uma verda
deira adaptação. em que a universidade 
corresponda, com todo vigor e capaci
dade, às exigêndas de um mercado im
posto pelo avanç,, tecnológico, sem tam
bém esquecer o se,1 papel de interligação 
entre passado, pres~.·nte e futurof". 

A atuação de Virgílio TJ:vora na Assem· 
bléia Nacional Constituinte foi a confirma
ção, a consolidação, a síntese do seu passado 
de glórias. Nos anais da Constituinte está re
gistrada, em memoráveis páginas, sua grande 
participação, o seu denodo, altruísmo e dedi
cação. E, mais do que isso, está também re
gistrado o reconhecimento de todos os Cons
tituintes, independente de colorações parti
dárias, na palavra das respectivas lideranças, 
que exaltaram a sua vida e sua obra nas 
homenagens prestadas no Congresso Nacio
nal. 

Associo à imagem que tenh~..t ..i::!t;;!!~'e.-com
panheiro uma passagem da poesia árabe de 
Gibran: 

"Toda grande vida é uma grande con
quista. E em toda grande vida há lutas 
e sofrimento, procu-rado e aceito com 
vistas a um triunfo determinado ... '' 

"Tu és o precursor de ti mesmo. E 
as edificãÇões que conscrufste na tua vida 
serão simples fundações para teu Eu gi-

gante. E, por sua vez, esse Eu gigante 
será uma base para outro Eu, ainda 
maior." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR.---PRE-SIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã, a realizar-se às 9 horas, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SBNADO 
N' 82, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Discussão,_em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 82, de _19_91, de autoria 
do Senador Mário Covas, que estabelece nor
ma para realização das eleições municipais 
de 3_ 4e outubro de 1992 e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer da Comis· 
são de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

2 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 43, DE 1991 

(Em regime de urgéncia, nos 
termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 43, de 1991 (n" 346/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão ao Sistema Canaã 
de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Caria
rica, Estado_ do Espírito Santo. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 53, de 1990 (n~ 8.390/86. 
na Casa de origem), de iniciativa -do Presi
dente da República, que reajusta o valor da 
pensão especiãl concedida a J ustiniana Fleury 
Passos e: revertida a Maria Nilza Fleury Pas
sos, filha do ex-Deputado Edson Junqueira 
Passos, tendo 

PARECER, sob n" 56, de 1990, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao proje
to com Emenda de n~ 1-CAS. 

4 

Discussão, em turno único_,_do Projeto de 
~ Lei da Cãmara_n''~9~, ·de !990 (n' 4.648/90, 

na C.asáode "Orí&etn); -de inciatiV3. do Tribunal 
Sup'erior do Trabalho, que altera a compo
sição e a organização interna do Tribunal ReM 
gional do Trabalho da s~ Região, cria cargos 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'' 64, de 
1991, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cldad~nia. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 3, de 1991 (n" 5.659/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que concede pensão es
pedal a Orlandino Barbosa Feitosa e dá ou· 
tras providências, tendo 

PARECER, sob n'' 59, de 1991, da Co
missão 

-de Assuntos Sociais, favQrável ao proje~ 
to com a Emenda de nu l-CAS. 

6 

Discussão, em turno úncio, do Projeto de 
~ Le.Lõa_ C_âmar.a n" 1_2, de 1991 (n" 4.575/90, 

na Casa de origem), de inciativa áo Presi
dente da República, que dispõe sobre o en
quadramento dos servidores da extinta Fun
dação ProJetO -Rondon, redistribufdos para 
órgãos da administração (ederal direta, autar
quias e fundações públicas, tendo 

PARECER fAVORÁVEl, sob n•• 65, de 
1991, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

7 

Discussão, em turno único. do Projeto de 
Lei da Câmara n" 17, de 1_991 (n" 80/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que institui isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI e de
preciação acelerada para máquinas, equipa
mentos e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'' 69, de 
1991, da Comissão 

- de Assuntos Económicos. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei _da Câmara n" 18, de 1991 (_n·• 81191, na 
Casa dç origem), de iniciativa do :Presidente 
da República, que autoriza a concessão de 
financiamento à exportação de bens e servi
ços nacionais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 70, de 
1991, da Comissão 

- de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 10 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE
LO SR. MÃRIO COVAS NA SESSÃO 
DE 30-4·91 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadorc;:s, há circunstâncias, ao lon
go da História; em que uma figura, uma pes
soa, um ser humano, uma instituição, uma 
organização acabam representando o estuá
rio para o qual concorrem circunstâncias que 
colocam essas pessoas, essas entidades, essas 
instituições como expressão de determinados 
valores. Ofendidos em suas prerrogativas es
ses valores são atingidos. 
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A História registra alguns fatos, alguns de
les com maior intensidade, c a intensidade, 
via de regra, é proporcional à violência da, 
ofensa. É a História que registra Tiradentes. __ 
Embora ele não fosse o único dos insurretos, · 
canalizou-se para ele e no seu holocausto, 
o símbolo da libertação deste País, e a violên
cia que contra ele foi com_çtida transferiu-se 
para toda a Nação. 

Lembro-me de que já viVí este Congresso 
na companhia de alguns que aqui estão pre· 
sentes, quando. em 1968, um parlamentares, 
por ter feito um discurso, acabou travestin
do--se da figura de _símbolo das imunidades 
e da inviolabilidade parlamentar; a violêncía 
que então se cometeu, transferida para _o 
Congresso Nacional, tornou, naquele instan
te , o Congresso em grande recipiente da 
honra e da dignidade nacion~L 

Recentemente, Sr. Presidente, mais preci~ 
samente há alguns dias um jornal deste País; 
um jornal poderoso, é verdade, mas umjor~ 
na\ como tantos outros. a Folha de S. Paulo, 
acbao_ll por ser, em virtude das violências que 
contra ele foram práticadas. o repositório da 
altivez, da independéncia e da defesa do di
reito de informar. 

b bom que recolhamos os antecedentes: 
"O Governo Federal. contratou as 

agências de publicidade Setembro e Gio
vanni Associados, sem licitação pública. 
A Setembro participou da campanha 
presidencial de Collor, e o proprietário 
da Giovanni foi locutor não-remunerado 
na mesma campanha. A contratação foi 
determinada pelo secretário particular 
do Presidente, o Sr. Cláudo Vieira. A 
Constituição bem como decreto feito pe
lo próprio Presidente proíbem que isto 
se faça. A Folha de S. Paulo publicou 
reportagens revelando os contratos que 
beneficiavam a Setembro e a Giovanni. 
O Presidente Collor e o seu Secretário 
Vieira sentiram-se ofendidos com o noti
ciário da Folha e processam os jornalistas 
com ba::.e na Lei de Imprensa. 

A Procuradoria-Geral da República 
instaurou inquérito civil público para 
apurar os contratos e concluiu que são 
eles ''ilegais, imorais e lesivos". Corre 
na Justiça Federal de Brasílía uma ação 
popular para anular os contratos sem lici
tação. Em São Paulo, o Juiz da 4" Vara 
Federal Criminal, João Carlos da Rocha 
Matta, tentou um terceiro processo con
tra a Folha pela republicação, no último 
dia 11, em reportagem quelinhél por úni
co objetivo recapitular o caso. de notas 
que cosidcrou ofensivas ao Presidente 
da República. A Folha alegou junto à 
4~ Vara a suspeição do seu juiz titular. 

O Governo nunca explicou os critérios 
utilizados para escolha das élgéncias Se
tembro e Giovanni. Duas versões foram 
divulgadas pela imprensa sobre esse fa
vorecimento em I" de agosto de 1991. 
o Jornal do Brasil informou que: ''APre
sidCncia da República decidiu premiar 
os esforços das agências que trabalharam 

para o então candidato Fernando Co
llor." 

Segundo forte comentário, o JB indi
cava que, além da remuneração normal, 
as agências estavam recebendo ama taxa 

_ -~e_xtra do_Governo, como compensação 
pelo trabalho gratuito na campanha. 

Em-2 de agosto de 1990 (o dia seguin
te), nota do Painel Económico da Folha 
hlformou que. dentro do próprio Gover
no, havia estimativa. sobre uma dívida 
para com as agenCiaS que participaram 
da campanha eleitoral. O Presidente não 
foi acusado de nada, mas o Governo dis
torceu o sentido da nota. Quer pena de 
prisão para todos os jornalistas da Folha 
que investigaram as irregularidades dos 
contratas. 

As notas do Painel Económico foram, 
naquela mesma data, reproduzidas pelo 
jornal Gazeta de Alagoa~. de propiedade 
da família CólJOr. O Presidente da Repú
blica não_ tomou nenhuma providência 
judicial contra o jornal publicado em 
Maceió. 

O M_iuistério da Justiça soliC:ítóii ao 
Ministério Público Federal oferecimento 
de denúncia contra a Folha, por entender 
que o noticiário tinha o propósito de de· 
negrir a imagem do Presidente da Repú
blica. A defesa da Folha ãfirmou que 
o"-jornal só cumpriu seu papel de infor· 
ffiar, sem intenção do ofender o Presi
dente. Apontou a inépcia da denúncia. 
demonstrou a inexistência de justa causa 
para o processo e arguir a inconstitucio-
rialidade do _artigo da Lei de Imprensa 
que proíbe a exeeçâo da verdade, a prova 
da verdade, quando se trata do Presi
dente da República. 

Quase dois meses depois da publica
ção dessa reportagem da Folha, numa 
suscetibilidade ferida a prestação, C\áu~ 
dio Vierra também se sentiu ofendido: 
em dezembro ingressou com queixa~cri
me. 

O Juiz da 4" Vara Federal de São Paulo 
recebeu_ a denúncia _e a queixa contra 
a Folha. Não admitiu a exceção da verda
de e indeferiu o pedido de inquiração 
do Presidente Collor e de Vieira." 

Ess.es são OS antecedetiú~s. Sr. Presiden~e. 
antecedentes de uma conduta que passa pela 
adoção de um dispositivo da Lei de Imprensa, 
que não admite a prova da verdade em se 
tratando do Presidente da República; que 
não passa pela negociação de_ que foram en
tregues dois contratos sem concorréncia pú
blica a duas empresas; nem ao fato de que 
essas duas empresas trabalharam na campa
nha do Presidente, mas que, simplesmente 
pela transcrição do fato, determina que os 
jornalistas envolvidos sejam objetos de um 
processo. 

A todo cidadão brasileiro é dado o direito 
de recorrer ao Poder Judiciárcio. Longe de 
mim negar esse direito ao Presidente da Re
públíca. Mas, a partir daí, na última quint~
feira, o Diretor de Redação da Folha, Otav1o 

Frias Filho, escreveu uma carta aberta ao Se~ 
nhor Presidente da Repúlica. Tarefa que não 
era fácil, pois ele deveria traduzir, no mesmo 
instante em que promovia a sua auto defes_a, 
a tantativa de. um posicionamento nascido das 
alturas de quem. a rigor, defende valores, 
menos do que a sua propriedade. 

A -carta começa com este parágrafo: 

"Como chefe do atual Governo, o se
nhor tem conclamado ao enterldimento 
nacional. Anteriormente, sua visão era 
de- qi..te o entendimento já ocorrera na 
eleição em que a sua candidatura derro
tou as elites,_ termo pelo qual o senhor 
designa as instituições organízadas da so
ciedade brasileira. Depois de empObre
cer a população, vender a fantasia de 
que os problemas nacionais seriam solu~ 
cionados nuJU passe de mágica, violar 
a Constituição, humilhar o Congresso, 
jogar o País numa recessão profunda e, 
naturalmente, fracassar desde logo à luz 
das expectativas delirantes então ctia.
das, o senhor resolveu vesfíi' a· pele de 
cordeiro e recorre agora ao entendimen
to riacional. Esse entendimento é o outro 
nonle da impotência a que o senhor cbe~ 
gou, decorridos apenas um quinto do seu 
mandato. O acordo que o senhor vislum
bra, entretando, parece ainda resumir-se 
à submissão aos caprichos do governan
te. O senhor não assimilou até agora os 
rudimentos da noção de cidadania. A 
boa vontade da sociedaçle brasileira, em 
face das promessas que o senhor formu
lou sem poder cumprir, tem sito enorme, 
quase inacreditável, e o senhor se mal 
acostumou a ela, mas não é nem incocydi
cional nem inesgotável. Depois de vinte 
anos de uma ditadura que se dizia feita 
em nome_ de id_eaís dçmocráticos- essa 
foi aliás a sua escola - não creio que 
a opiOíão pública esteja inclinada atole
rar uma democracia de fachada." 

É possível entender o que leva o Presidente 
CoUo_r a essas pos_ições? Tenho para mim que 
cada eleição tem a sua htst6ria. Participei" de 
várias delas, e de o_utras tantas não participei. 
porque a violência me impediu. Mas melem
bro bem de que em l9Xó, quando fui candi
dato à eleição que me honrou com um man
·dato a esta Casa, o estado de espírito do povo 
brasileiro era de extrema euforia. Havia uma 
crença no futuro. Havia um crédito em rela
ção ao destino que nos esperava. E. havia 
mais do que isso: Um enorme contingente 
de vontade nacional engajado na tarefa de 
construir esse future. Queria, portanto, a opi· 
níão pública candidatos que fossem capazes 
de expressar esse sentimento. essa mensagem 
positiva. 

Dois anos depois, fui candidato à Presi
dência da República, e o estado de esptrito 
era completamente diferente: havia uma pro
funda, uma enorme, uma extraordinária ín~ 
dignação nacional. Indignação em função da 
demissão de certos valores, da demissão dos 
partidos políticos, da desilusão com os acón-
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tecimentos. da fruStração com as esperanÇas 
perdidas. 

Supus - e o meu partido comigo - que 
seria possível vencer aquela etapa tão~somen
te pela fixação de uma proposta absoluta
mente séria e o compromisso de, em hipótese 
nenhuma, abrir mão da verdade e das dificul
dades que ela encerrava. 

Lembro-me de um texto que empreguei 
com muita freqüência naquela eleição: "Nós 
não estamos oferecendo o paraíso, pois ele 
não está à vista; quando muito, vamos buscar 
o purgatório, que é a etapa necessária para 
atingir a perfeiÇão." Pois bem, não posso ne
gar que, naquela eleição, houve alguém que 
soube interpretar com correção o sentimento 
de indignação nacional. c esse alguém foi, 
senr-dúvida nenhuma, Fernando Collor de 
Melloc_Sua __ Excelência foi capã.z de usar um 
discurso que melhor se adaptou como qua
dro, como retrato, para a moldura que então 
já escava prefixada. Foi alguém que soube 
expk•rar a indignação popular oferecendo a 
imagem da salvação nacional, e, a si próprio. 
o papel de "salvador nacional". 

Às vezes me perguntam: "Se você sabia 
disso, por que não fez a mesma coisa"? E 
eu respondo que não acredito em ··salvadores 
da pátria"! Acredito numa Nação construída 
por uma sociedade que seja capaz de salvar 
a si mesma; que tenha consciência de que 
esse processo é dinâmico e que é feito da 
sua própria lavra. 

Por isso- e para não frustrar aqueles que 
me conhecem, pois deles perderia o respeito. 
sem sequer conquistar os incautos - é que 
adotei a mesma postura que tem sido, afinal, 
a constante da minha vida. Mas reconheço 
que o candidato vitorioso foi capaz de inter
pretar. com precisão, o sentimento de indig
nação nacional que dominava este País. na· 
quele instarite. Isso obrigou-o à uma postura 
messiânica, que antecipava o que está aconte
cendo hoje. 

Lembro-me com clareza da sua célebre fra
se da liderança messiânica, em cima dos pa
lanques: "Não me deixem só" E era possível 
traduzir com clareza aquele "Não me deixem 
só" aquele, "Não me abandonem!" Fiquem 
atrás de mim para que eu possa fazer aquilo 
que eu acho que o povo brasileiro precisa 
e merece. Sem dúvida tem razão a nota quan
do diz que. no passado,. para o Presidente. 
o entendimento nacional era alguma coisa 
nascida tão-somente do próprio ato eleitoral, 
quando ele derrotara as elites. Mas isso, des
de Jogo. é uma deformação na visão do pro
cesso democrático. É a visão de quem extrai 
do processo democrático tão-somente o fato 
eleitoral. Quando se é candidato a Presidên· 
cia da República, o aval de natureza eleitoral 
nos dá a legitimidade de ocupar o cargo; não 
nos dá uma outorga para sermos ditadores. 

Ninguém comõ" o Presidente foi capa7. de 
entender o sentimento da sociedade. Tenho 
dito que vivíamos. e vivemos ainda hoje, um 
certo masoquismo ctvico. Uma certa tendên
cia derramada por toda a sociedade brasileira 
no sentido de admitír que, para construirmos 
o futuro, temos que passar por uma grande 

dose de sacrifíCio. Percebeu isso com clareza. 
Traduziu isso cm exprcssões,-·e-m-IiD.ses intei
ras. Foi o homem que disse que tinha uma 
única "bala na agulha" e que precisava acer
tá-la no primeiro tirO. Foi o homem que en
tendeu este sentimento e. mais do que nin
guém. foi às últimas conseqüências; e teve 
respostas. 

Lembro-me bem, ainda, de que no primei
ro Plano- Collor, onde se fez a mais profunda 
intervençã_o_ de natureza económica que co
nheço na hiStória da sociedade humana em 
regimeS de lib~rdades derri.ocrática?; quando 
se investiu até con-tra a éonta particular do 
cidadão. que é alguma coisa como dinheiro 
-vivo. A conta bancária é alguffia coisa como 
dinheiro no bolso que se troca, para efeito 
de não perdê-lo. por um papel que, assinado, 
imediatamente tem curso de moeda corrente. 
Vi em-centenas, milhares de pessoas, alguns 
deles possuidores apenas daquela poupança. 
a expressão singela e participativa, aceitando 
a violência -do"_ golpe com o pensamento de 
que, se ainda fosse para acabar com o "diabo 
da inflação", ela se dispunha até a perder 
aquilo que fora o resultado da acumulação 
da sua vida. 

É diflcil para o candidato, todavia, e conse
qüentemente_ para o Presidente. absorver as 
noções de .cidadania. As nações de cidadania_ 
implicam proclamação da participação; naS
cem do reconhecimento de que o cidadão 
não esgota a Sua "tarefa no ato de votar, é 
isso que torna profundamente dramáticas até 
mesmo as relações internas do Governo; é 

-1sto- qUe cria a crueldade polftica a que esta 
Nação se acostumou a assistir. A crueldade 
que vimos triturar Bernardo Cabral; a cruel
dade que vimos fazer a um homem que reputo 
de bem, com idéias diferentes das minhas, 
mas ·do qual fiz questão de ressaltar neste 
Senado, tive sempre um tratamento profun
damente honesto e sério, o ex-Ministro Ozi
res Silva. 

b este tipo de desconhecimento da cidada
nia- para um Governo que fala por:.(mbolos 
que faz com que o Pre~idenre da República 
coloque-se lado a lado com o ministro em 
desgraça e o faça aparecer perante a Nação -
correndo ao seu lado sem fõlego para alcan· 
çá-lo, como a simbolizar a sua dissintonia co· 
mo o passo do próprio Governo: I:: este tipo 
de desapreço à cidadania que faz o Presidente 
ter- Presidente eleito, Presidente ainda não 
empossado- em Berlim, quando alguém lhe 
grita "Fora Collor", uma expressão agora pu
blicada--pelos jornais, mas que é para mim. 
que já ultrapassei a barreira dos 60 anos. uma 
expressão que não deve ser reproduzível da 
tribuna do Senado. É isto que o faz em Ma~ 
ceió, ao ver um cidadão protestar. avançar 
contra ele e arrancar-lhe a Camiseta, Já qUe 
não pôde fisiCã:iilente alcançá-lo; é isto que 
o faz, repito, ter a rcação recentemente tida 
no Ceará, às vezes d_e origem, nesta necessi
dade profunda de afirmação. 

Continua a carta aberta: 

..... -Apesar do emperiho inegável que 
o Senhor de_dica ã tarefa de desmantelar 

os partidos. abater as entidades empre
-sariais e os sindicatos, sufocar as organi
zações culturais, intimidar a imprensa, 
prevalecendo-se da desordem ideológica 
da nossa época. assambarcando a torto 
e a direito bandeiras que vão do mora
lismo mais tacanho à ecologia; inspiran
do estereótipos. aqui, do fascismo. atre· 
lado à social-democracia mas lançando 
sempre uma névoa cintilante de confu
são sobre a sociedade, apesar disto tudo, 
o Senhor é obrigado a ouvir vozes capa
zes de dizer não! São cada vez mais nu
merosas. A população pobre. desiforma
da, ainda se deixa desconcertar pela vo
racidade com que o Senhor manipula os 
símbolos da pressa, do poder e da rique
za; onde a informação circula livremen
te, a;. reações, entretanto, oscilam entre 
a ironia e a repulsa pela truculência, pela 
afoiteza e pelo arrivismo patético com 
que são conduzidas atitudes do Gover
no."' 

O candidato Fernando Collor fez questão 
d~ estabelecer uma relação dircta com a so
ciedade e isso Sua Excelência repete Como 
Presidente. 

Foi buscar uma legenda inexistente, até en
tão. Fez uma campanha que. diga-se de pas
sagem. teve _uin certO simbolismo revolucio
nário. Diria até que ela foi dimensional mente 
mais revolucionária do que a do seu conten-
dor do seguil.do turno, o Lula. -
- Fez uma campanha contra o Executivo, 

contra o Legislativo, cOnüa o Judiciário. Bri
gou com a CUT e com a Fiesp; brigou com 
as Forças Armadas e com a Igreja. Disse mal 
dos políticos e falou mal da pOlítiCa. Não quis 
companheiros. quis cóalitos; não quis parcei
ros e nem aliados, quando muito uma ou ou-
tra campinhia. -- - -

Lembro-me que logo depois de eleito, indo 
à França e sendo entrevistado na televisão 
por um sobrinho de Mitterrand, que lhe per· 
guntava: "verdade que V. Ex~ é um político 
populista'? E Sua Excelência respondia inter
rogativamente: Eu? Não sou nem político"! 

Esta- ielação díreta é o pressuposto básico 
para quem despreza o proce...-.so democrático. 
É o reconhedmento ou a rejeição dos inter· 
mediários que vivem entre o poder e a socíe· 
dade; dos segmentos organizados da sacie· 
dade, dos partidos políticos. da instituição 
chamada Legislativo. Ora. isso foi fâcil de 
fazer! Nomeou um adversário; um adversário 
que. não sendo palp<ível. sendo abstrato, en· 
tra na cabeça de_ cada um com a definição 
que o recipiente quiser dar! E deu a ele_o 
nome de ··marajá''! Marajtí. passou a ser para 
o trabalhador. o patrüo que o explora! Ma
rajá passou a ser para o empresário o fundo· 
nário público exc!!pcionalmente remunerado 
que constrói o déficit público! Marajá passou 
a ser, para cada um de nós, aquilo que imaàl· 
návamos como errado neste País, como defei· 
to deste País! Marajá passou a ser uma abstra
ção na consciência de cada um; construída 
pela consciência a imagem que desejasse! 
M'arajá tem uma vantagem: ele não reage! 



2176 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seç!lo II) Maio de 1991 

Marajá, sendo Üma ab~tração, não dá respos
tas[ Marajá, sendo um vulto e uma figura 
que se mo-difica na cabeça de cada interlo
cutor, a rigOr. não responde! Como Presi
dente. não consigo deixar escapar da mlnha 
cabeça uma imagem, repito, de certa dor. 
dando a irripressão de que, neste País, al
guém, corn_a_mclhor das intenções- e quero 
proclamá-lo daqui-. entra numa tapera. on
de moram quinze, dezoito, vinte pessoas, 
amontoados em catre~, sem nada a cobrir 
o solo, com paredes rachadas, com o teta 
abundando de goteiras, com as janelas e as 
portas já sem poderein fechar e diz: - É 
desumano, é_ inaceitável que pessoas huma
nas vivam aqU"L E -imcdi3.ta-ffiente pega uma 
picaretae começa a destruição daquele teto. 
o ninguém a -pensar o que erigir no lugar 
daquilo que está sendo destruído. 

Ah! O Presidente sabe manipular os s-ímbo
los de poder, de riqueza, de pressa! É o Presi
dente do jet-ski! E o Presidente do supersó
nico! É o Presidente do submarino! É o Presi
dente. vestido a caráter. comendo cobra na 
Amazónia_! É o Presidente da velocidade! É 
o Presidente qUe s-ai daqui. três meses depois 
de eleito, pega um avião. gasta 300 mil dóla
res cm aluguel e vai tomar banho numa ilha 
do Pacífico chamada Seychellcs, cujas praias, 
seguramente,. ficam muito a dever às praias 
de Maceió. E o Pre.o;idente que faz o discurso 
da austeridade com ênfase e. creio, até com 
sinceridade. _mas, no mesmo instante, anun
cia. por antecipação, que, indo a Paris. almo
çará no melhor c mais caro dos restaurantes. 
É alguém que prega uma coisa e reage de 
forma diferente. O que estitrá por trás disso? 
Será que o· Presidente quer anunciar a este 
País que o Brasil que oferece aos brasileiros 
é aquele em que cada um poderá ter o mesmo 
tipo de atitude, poderá gozar das mesmas 
prerrogativas. prazere.'i c privtlégios que ele 
próprio goza? Mas~ há uma profunda. uma 
enorme C_i;:filffàdição ~tre uma coisa e_ o.utra. 
segue· à ~aür.t~ãfiéfitt:: 

"0 Senhor está processando a mim 
e a três_ companheiro!-> jornalista:. <.la Fo
lha. Muito bem. é seu direito. Mas ess_e 
processo é apenas - o Senhor :.abe tão 
bem quanto eu -a ponta visível de um 
iceberg Jc ataques. discriminaçõ-es. 
ameaç"ã_!f -e __ violência contra este jOrnal. 
Sei da an!-ietlade. formidável numa pes-
soa com taritos problemas graves e reais 
a enfrentar. com ljUC o Senhor interpela 
seus auxiliares todo!i os dias a respeito 
do andamcntn do processo contra a Fo
lha.Sei que o Senhor" vOltou todo o apa
relho dü E:.taUo contra este jornal em 
que p-arece identificar um perigoso para
digma Je inUcpcndência- a ser punida, -
de altivez a ser exempluda. de vigilância 
a ser reprimida." 

O maior Jos temon~s <.lo autoritarismo é 
exatamente a independência. Ela não é peri
gosa peln que fala. Ela é perigosa por falar. 
Ela nãn C punível pelos seus argumentos, ela 
é punfvel pela aud<kia. pela ousadia de tomar 
em suas mãos a liberdade e a dignidade. Mas 

isso léVá. .. ã cOntradições. O que aconteceu 
ao· il:OnteJri que saiu na IstoÉ,três dias depois 
dO piaõõ."a anunciareufórico, radiante. sorri
dente _·que com ele nada tinha acontecido, 
pois que eie foi-a avisado de que o plano ia 
ocorrer e que o seu dinheiro ia ser retido? 
AlgUma coisa aconteceu com ele? Não. Algu
ma coisa-aconteceu com quem deu a informa
ção a ele? Assim, os maiores inimigos do 
arbítrio sác <1 altivez, a independência e a 
vigilância. Por quê? Porque elas são requi
sitos inc!i_spensáveis à honra e à dignidade. 
Tem o_ Presidente_ as vezes atitudes que che
gam a ·ser incompreensíveis. :É um misto de 
arrogância autoritária com populismo elegan
te; é alguma coisa que se traduz nas suas 
mensagens, no mais das vezes ditas pela büca 
do seu porta-_vo-z._ ··volte para a escola". ao 
Presidente da Ordem dos Advogados. Quem 
não se lembra do pito em Mailson da Nóbre
ga? Quem não se lembra da mensagem e do 
apelido atribuído a Roberto Requião, Gover
nador eleito do Paraná? "Quem bater leva"! 
Numa repetição danosa do .. prendo e arre
bento". "Esse Governo nunca oferecerá a 
outra face·~.- Será· is"sO uma- síildrome do "é 
dando que se recebe"? Mas quando vejo as 
palavras do porta-voz chmnar a um Minbtro, 
homem de bem, de Rolando Lero, s_ob o ar
gume"ritO-âe que S. Ex·' não é capaz de enten
der as mensagens de que deveria se demitir. 
triturando--se a personalidade humana e redu-__ 
iindo-se a dignidade de um homem a sua 
menor expressão. realmente causa-me espan
to. 

.Continua o editorial: 

''Estou sendo duro. franco e leal em 
rclãÇão ao Senhor talvez seja útil para 
o país que alguém lhe diga em público 
e em voz alta as coisas que se comentam 

--rusuas costas AFolha porém apoiou as 
linhas gerais da campanha que o Senhor 
propós contra a inflaçâ(). Sustenta idéias 
ctm.gtlf~iltes Com as suas no que se refere 
à Privatfiàção. à redução da máquina do 
Estado. à luta contra as desigualdades 
sociais e regionais, à modernização tec~ 
no lógica. ao combate contra a economia 
de cartório e à integração do Brasil nos 
~ua~ros do mercado internacional. ~or 

_ iilÇrível que pareça, do ponto de v1sta 
programático hú mais convergência do 

-_;,_~7.·: _que âíVergi!ncia entre as posiç6es do jor-
-ilál c aquelas que o S_enhor vem pre-
gando. 

O problema é o abismo que se abre 
entre o que o Senhor diz e o que o seu 
goVerno f~z. entre o liberalismo da retó
rica e a selvageria d<l ação, entre o priva
tishlo" confesso e o intervencionismo que 
é praticado. entre a aura frenética de 
primeiro-mundismo e o costume arrai
gado do coronelismo interiorano. entre 
o OCidente e Miami. Confe~so que como 
cidadão brasileiro estou farto de suas 
tentativas de iludir, de~organizar e tute
lar a sociedade. Como eu, muito~ já não 
se acham dispoStos a transigir com a inse
gurança de seu Governo. com as arbitra-

riedades que despencam umas sobre ·as 
outras. às vezes umas contra as outras. 
com os pacotes. os confiscos. as mentiras 
e o exibicionismo vulgar que contamina 
a ãdministração como um todo." 

A contradição é característica da persona
lidade política, nos contam os jornais. 

O Jornal do Brasil, de 17 de maio de 1990, 
tratando da personalidade do candidato, já 
então Presidente, dizia o seguinte: 

"Portador de uma biografia de para
doxos, onde ao campeão da política anti
convencional de hoje se contrapõe o ma
lufista de ontem e ao cruzado da luta 
contra os marajás se contrapõe o Pre
feito de Maceió que, nomeado pela Are
na, teria feito um derrame de nome-ações 
ao apagar das luzes de sua gestão. 

Serenidade doméstica ressaltada pela 
jovem esposa. É capaz também de gestos 
de brutalidade física e verbal." 

Jornal do Brasil de 14-5-90: 

"Os companheiros de tatame do kara
teca Fernando Collor guardam dele a 
lembrança de uma pessoa dotada de ob
jetividade fria, compulsiva e uina atifude 
tranqüíla que disfarçava bem uma pan
cada extremamente violenta. 

No tatame, ele tinha uma capacidade 
de simulação muito grande. Era mais 
O!J menos essa figura contraditória que 

conhecemos na política." António Flá
vio Testa, 59 Dan, Membro da Federação 
B:ca:>ilje;n.s!;": çle Ka~;:a_tê." 

Quando cinco mil pessoas por dia vão à 
Justiça Federal em São Paulo para entrar com 
o pedido de devolução dos seus cruzados reti~ 
dos, isso rCproduz, isso repõe a contradição 
de um passado não muito remoto, quando 
se afirmava a disposição de dar para um de
terminado fim e o não alcance desse objetivo. 

É um Governo que às _vezes me lembra 
Anatole France. Há uma figura de Anatole 
France, a Genovesa, que rezava diariamente 
para a Virgem nos seguintes termos: "Oh! 
Modona, vós que gostes capaz de conceber 
sem pecar, ajudai-me a pecar sem conceber". 

É por causa disso, dessas contradições, que 
nos vemos hoje envolvidos com o Presidente 
da Comissão de Valores Imobiliários, em No
va Iorque, apurar o conhecimento prévio da 
suSpensão dos registros de café que favore· 
ceram determinadas empresas. 

É por isso que vimos- na bUsca do poder 
e na luta interna do poder o embate Zéli.a-Eg
berto Batista, em face do fato de que Egberto 
Batista, em quatro dias, fez uma-pOrtaria que 
deu à Suframa a possibilidade de oferecer 
as guias de importação,--estas por si negociá
veis, e que, se deixou escapar dentro do Mi· 
nistério~ seriam direcionadas_, para não dizer 
favorecidas, a um irmão dê! Egberto Batista. 

Isso deixa no ar. um episódio como de Mota 
Veiga, desligado da Petrobrás e acusando, 
uma figura difícil de ser retratada, difícil de 
se explicar, um apelido que lembra sigla de 
p.::j.rtido político, e que afinal falava no tráfico 
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de influência que fez para-favorecer a compra 
da Vasp. Continua a Carta. 

"Que o Sr. esqueça o processo contra 
meus três colegas e concentre os seus 
rancores na minha pessoa, já que deseja 
atingir a Folba como instituição. Tenho 
sido às vezes aconselhado a deslocar nosM 
sa linha editorial para o campo da oposi
ção pura e simples a seu_ governo. Por 
mais que o Sr. me force a isso, resisto 
a esse impulso que desvirtuaria o jorna
lismo que vimoS procurando fazer antes 
mesmo que o Sr. sonhasse em galgar a 
Presidência. ( .. ,) 

Não se trata de apoiar ou de se opor 
a governos. Infelizmente, o Sr. não de
monstra aptidão nem discernímf:ilto in
telectual para conviver corri a diferença 
de pontos de vista, com O conflito de 
idéias -e versões, com o curso desimpeR 
dido de informações, com a respiração 
política que somente a imprensa livre é 
capaz de assegurar, O Sr. exige aplauso 
irrestrito e capitulação--:-nevo dizer que 
quanto mais o Sr. persegue eSte jornal, 
maiar é o ânimo que vejo- nos Olhos dos 
jornalistas- e não apenas da Folha." 

Não dispor de aptidão para conviver com 
as idéias, com o conflito das idéias, com o 
entrechoque das idéias. É por isso que o res
peito à crítica é inaceitável. É por isso que 
quando um governador do Ceará sai de lá 
dizendo que há uma empresa que está ven
dendo cisternas aos prefeitos, com contratos 
previamente garantidos junto ao Ministério, 
anunciaRse, enfaticamente, via portaRvoz, 
que as empresas desse governador sofrerão 
uma -devassa. 

Ora, pobre Goverrio que-se obriga a dizer 
que determinadas empresas sofrerão uma de
vassa. No mínimo ele se demite da sua tarefa, 
reconhece a sua demissão da sua tar_efa basi
lar de fazer a fiscalização. Coincidentemente, 
esse exRgovernador é do meu partido. E se 
alguém vai defender que as suas empresas, 
como as de qualquer outro brasileiro, têm 
que estar abertas à apreciação do fis_c_o, é 
este parlamentar. É paradoxal, todavia que 
no instante em que ele traz ã consideração 
do Poder essa denúncia, nesse instante, ele_ 
seja avisado de que as suas empresas vão 
sofrer uma devassa. 

Mas, não fica contente o Governo. O seu 
sucessor nem bem assume e se anunda, vazaR 
do no Palácio, que o Secre_tárlo de PJa_neja
mento vai ser multado. No Brasil ninguém 
é multado ontem, passa a ser multado amaR 
nhã. A multa é alguma coisa que se antecipa 
como certa, porque ela vai ocorrer, indepenR 
dente do exame, e porque ela não é o resulR 
tado de um exame, ela é o resultado de uma 
decisão política. 

É por isso que quando um homem de boa
fé, deputado, genericamente anuncia aquilo 
que todos sabem, e não direciona isso para 
uma única área, e se encontra no Ministério 
da Infra-Estrutura, recebe um convite do Mi
nistro, depois de receber um telefonema do 
Presidente da República, para se retirar, já 

que fez uma acusação e não deu os nomes. 
E por isso que de repente uma lista de pes
soas, supostamente ganhadoras de excessos 
dentro da Previdência, cuja origem ninguém 
conhece até hoje- e isso ninguém perguntou 
-aparenta oferecer ao Governo o reingres
so, o resgate, a restauração da imagem que 
para si próprio criou-durante a campanha. 

Continua o texto: 

"Processe-me pelo que de fito penso 
----- e afirmo em vez de se esconder sob o 

pretexto de duas notas inócuas, perdidas 
sem assinatura numa edição publicada, 
aliás, quando eu estava ausente, em li
cença profissional. A Folha já disse e 
repetiu que não houve calúnia ou inten
ção de caluniar sejã o Sr., seja qualquer 
membro do se_u governo. Soa falso, além 
disso, que falem em ofença alguém que 
sem apresentar até hoje uma única prova 
at..'Usou o presidente Samey de corrupção 
e utilizou contra o atual governador do 
Rio de Janeiro palavras irrepetíveis. Na 
realidade, não é com reparações a sua 
imagem supostamente ofendida que o 
Sr. se preocupa no caso. Se fosse assim, 
teria tomado providências contra outros 
três jornais que publicaram _as mesmas 
notas. Na véspera de sua publicaçãe na 
Folha, um jornal do Rio divulgou infor
mações de tipo idêntico e o Sr. não mo
veu uma palha. Se a alegação da ofensa 
fosse sériã~ o diário de propriedade de 
sua família não teria adquirido, pouco 
depois da publicação das duas nota"s,-os 
direitos de republicação da mesma colu
na da Foilba onde el_~;~._s haviam sido es
tampadas." 

No fim, a conclusão- que--~e extrai é que 
a reação não é em função da honra ofendida; 
é, sim, uma re:ação contra o 10coridicional 
direíto-de dizer, é uma reação contra o fato 
da audácia e da ousadia de s_e afirmar. 

Mãs eu ainda me lembro estarrecido da 
imagem que a Nação assistiu quarido na cam
panha eleitoral um dos candidatos, sobraçan
do um imenso dossiê, foi proCurar o Ministro 
da Justiça, creio que à épocã-Oscar Corrêa, 
e a ele entregou aquele dossiê representativo 
do que havia de pior no governo Sarney, e 
recebeu de volta o conjunto de inctepações 
qUe -eram feitas ao ex-Governador da Ala
goas, então candidato à Presidência da Repú
blica. Hoje os dois dossiês estão na mão do 
GovernO,_ eis ãCriin bom caminho por onde 
a vontade de instaurar a seriedade neste Pafs 
devia ser praticàda pelo Governo. 

Esta forma de escolher alguém, e tão-so
mente alguém para imputar-lhe um processo 
quando ele repete o que é dito em outros 
jornais-, representa uma discririliriaÇão odio-· 
sa, pior que isso, é uma forma de hipocrisia. 
Como todos- sabem, a hipocrisia é a única -
concessão que o vícío faz à virtude. 

"Não deiXa de ser curioso que esteja 
sendo levada a julgamento, sob o sílên~ 
cio acovardado e \nteresseiro de quase 
toda a mídia, a única publicação brasi-

leira que mantém uma seção diária de 
retificações e que remunera Um dos seus 
profissionais pela exclusiva missão de 
criticar pública e asperamente as pró
prias edições. Este jornal nunca pediu 
um favor sequer ao seu Governo, e-nun· 
ca cedeu à necessidade quase psicológica 
que o Senhor tem de li1enciá-lo._ Lamen· 
to concluir que a Folha está em julga
mento não por seus defeitos, que são 
muitos, mas Por suas virtudeS o- que me 
orgulha. O que está em jogo é saber se 
é possível existir um jornal como este 
em um País como o nosso. O que está 
em jogo é decidir se daqui por diante 
a Nação contará com uma imprensa ín· 
trépida ou temorosa, livre ou subjugada, 

Corrêa J úni9r, em certa ocasião, disse o 
seguinte: "Não há homens prepotentes, há 
sociedade_s covardes. A tirania é antes uma 
fraqueza coletiva que uma expressão de força 
individual". 

Mas eis aí uma ambição, uma ambição que 
proclama com satisfação: o jornal que reco
nhece o seu grande número de defeitos, mas 
que acentua, neste caso, estar apanhando por 
suas virtudes. 

"Vejamos. Eu estou na planície, o Se
-nhor está encastelado; eu me sinto cerca
do de amigos e amigas que nada me de· 
vem, a seu redor se vêem áulicos da cor 
da cera; eu luto pela minha iiberdade 
o Senhor por uma vaidade ferida e, no 
entanto, as minhas razões são públicas 
e de interesse geral, ao passo que as suas 
é que são particulares, sombrias corno 
a própria solidão; eu defendo para cada 
um_ a possibilidade de expressar o que 

-pensa sem ir p~ra a cadeia, por isso, en-
quanto o Seilhor -se agarra à lei de im· 
prensa do regime p1ilitar eu procuro al
cançar o exemplo dos grandes jornalistas 
-do passado, o Senhor desce à mesqui· 
nharia dos tiranetes; eu advogo um direi
to, o Senhor uma obrigação de vassala
gem; uma condenação lançará vergonha 
sobre o Senhor e_ honra sobre mim; seu 
Governo será tragado pelo turbilhão do 
tempo até que dele só reste uma pálida 
reminiscência, mas este jornal - desde 
que cultive o seu compromisso com o 
direito dos leitores ã verdade - conti
nuará em pé; até mesmo o Senhor é ca
paz de compreender por que a minha 
causa é maior, [llais forte e mais justa 
do que a sua." 

Sr. Presidente, Sr:s. Senadores este, é o 
grande problema da solidão do poder.- Este 
é o grande problema -e eu falo a homens 
que já provaram "essa experiência -daqueles 
que são obrigados, na intimidade da sua cons
ciência, a torilar, aqui e ali, em cada instante, 
as grandes decisões. 

Se esses ho.mens não tiverem-a humildade 
de rc;;.conhecer que o que de piOr pode haver 
são os· áulicos cor de cera, se eles viverem 
sob o silêncio da palavra impedida, sob au
sência da Crítica generosa, na realidade eles 
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morrerão sob o império dos áulicos cor de 
cera. 

Plutarco nos conta: "Bias, interrogado 
qual era o animal mais nocivo, respondeu: 
se falas nos animais ferozes, é o tirano: se 
dos animais domésticos, é o adulador". 

Onde nos tem levado essa conduta que de
ságua numa atitude desse tipo? 

A pior recessão. desde 1947, quando a Fun
dação Getúlio Vargas começou a promover 
as suas estatísticas, ocorreu no ano de 1990. 
O_ PIB baixou 4,26%. o que significa cjue 
a renda per capita diminuiu 6,54%. Até o 
censo de 1990 deixou de Ser realizado por 
não ter sido providenciada a alocação de re
cursos~ 

Até, então, o campeão da queda era o ano 
de 1981, com uma queda de .6.24% .. Nos últi
mos dez anos, houve recuo do PIB em três 
oportunidades, o que mostra que_ tivemos 
uma década_ perdida; e houve um recuo da 
renda per capita em 5; nenhuma delas, entre
tanto, com a dimensão de 1990. 

Continuamos aprofudando a nossa injus
tiçasocia. Até 1989,48,6% da população eco
nomicamente ativa ganhava _menos de dois 
salários mínimos e 5% da população detinha 
40%: da renda. 

Isso agravou-se em 199Q Pior; eu comecei_ 
a ver com perplexidade que, de repente, co· 
meçava-se a saudar a recessão como anUnCio 
antecipado da vitória sobre a inflaçiio. A re
cessão, que tradicionalmente é um subpro
duto inconveniente do combate à inflação, 
passou a ser.em si próptiã um sitfaf positivo 
de que a vitória estava próxima, de tal ma
neira o núm~ro de falências, de concordatas 
e de desemprego. No Estado de São Paulo, 
o número de desempregados ultrapassou a 
cifra de. I milhão - 1 milhão e 32 mil -; 
o desemprego cresceu 3'Z%; só na indústria, 
há 270 mil desempregados. E aí alguns fatos 
começam a assustar a todos nós. 

De,repénte, nas ruas de_Santo Amaro, a 
falta.de um ónibus- quem sabe se foi isso, 
alguma coisa,. tal qual uma combustão espon
tânea, deixa aquela população endoidecida, 
e ela se volta contra o transporte, contra o 
comércio,_contra tudo o que existe na frente. 
Que parâmetros, que motivos, que razões te
rão levado aquela população a uma reação 
tão traumatizante? O que terá feito com que 
um grupo, armado de paus e pedras, em Dia·
dema, tenha resistido à polícia, depois de 
uma invasão_ de terra? N_o .Rio Grande do 
Sul, ,a _que levou a um conflito entre um pro· 
prietário de terrras e outros que degenerou 
em mortes? 

Como machuca abrir os jornais e lei que 
o número de "justiça feita pelas próprias 
mãos," na Bahia, -em Rondônia, no Norte 
do País, aumenta a Cada dia, com a população 
perdida dentro de si própriã, na busca de 
solução para os seus problemas mais comezi
nhos! A partir daí, começa a cresce-r, a sedi· 
mentar um conceito novo, um fantasma no· 
vo, melhor-diria, um vocábulo chamado ingo
vemabilidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a mi
nha consciência tranqüili: ftii candidato con-

tra este Presidente e fui signatário da nota 
do meu partido que no dia mesmo da sua 
posse, proclamava a legitimidade da sua_ elei
ção_ 

Na sua posse estive no Paláci9 e lhe estendi 
a mão que foi acolhida! Não significava um 
gesto de adesão, que nunca pretendi! Signifi
cava, isto sim, uma reafirmação de crença 
e obediência à vontade popular que o esco
lhe"r.i para Presidente. Significava minha rea
firmação de fé no único caniinho que justifica 
a luta política de uma vida - o processo 
democrático. 

Tenho sido extremamente sincero no meu 
desejo i"nter_ior e na minha proclamação pú

-blica de que desejo o melhor sucesso para 
esse Governo. 

Tenho procurado contribuir - e o meu 
partido t_em feito isso. com a melhor da nossa 
potencialíd'ade política, intelectual- no sen
tido de oferecer aquilo que nos pare_ce condi
zente com a vontade e o_ interesse popular. 
E tenho oferecido mais do que isso - e o 
faço nesse inst~_n_t_e .-c-, tenho-lhe oferecido 
a lealdade d_a minha oposição. 

Em ditadqra se. é _oposião .. contra tudo. Nu.,-_ 
ma democracia, se oferece igualmente os ser
viços· ao País, sendo,go_wxrw .ou .sendo_ opo-
sição: - · 

~or isso_.sustent9 que a melhor forma, a 
melhor das maneiras para se contribuir com 
a governabilic!a.de é.exatamente aprofundar 
o nosso compromisso com o processo demo
cratico. 

O Sr. RonaJ! TitQ - PeJ;"mite-me ~. Ex• 
urtl apirte'? 

O SR. MÁRIO COVAS -Pois não. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Mário 
CQvas, O di~c;urso que V. Ex•_ profere nesta 
tarde é de suma, importância e muito rico 
em mensagen~. _Q.ostaria, nest~ momento, de 
pinçar apenas uma, ficar no fulcro de uma 
delas, talvez a mais importante: o espírito 
da democracia, do democrata. Milton Cam
pos certa vez ..___nós nos orgulhamos muito 
de_ alguns políticos mineiros e me orgulho 
muito_de.Mllto.n_ Campos -foi abordado pe· 
lo seu chefe de gabinete mostrando um artigo 
de jornal e esse chefe de gabinete dizia a 
ele: - "olha aqui, governados, o que _estão 
dizendo_do seu Governal Denunciavam ali 
uma pre_tensa au, talvez. uma corrupção. O 
Governador parou, leu a nota e disse:" -
Meu amigo, fazer oposição é tão importante 
e uma coisa tão extraordinária na democra
cia, que não deveria ser s6 uma prerrogativa 
dos adversários, mas deveria, também, ser 
um_Uever dos amigos. Mande apurar __ o fato, 
pot favor." Eu não deveria dizer mais nada, 
pofque.acho que esse exemplo de Milton 
Catnpos, o grande democrata brasileiro, mi
neifo, era o suficiente para trazer o enfoque 
corteto entre a denúncia e o fato delituoso. 
Veja, nobre Senador,nâosomóS_o Judiciário. 
O Deputado Luís Roberto Ponte não tem 
obrigação de apresentar provas, ele fala em 
evidências. Se. verdadeiramente. o Governo 
quer ser correto, e acredito que ele quer ser 

por que não convJdar o Deputado Luís Ro
berto Ponte. que é um homem sério, foi Mi
nistro de Estado e dizer a S. Ex•: há mesmo? 
Onde está? Certas coisas que acontecem sa
bemos que são difíceis de serem provadas 
e aqui, repito, não é através do Judiciário. 
De tal maneira que as coisas s.e desvirtuaram, 
não é o fato delituoso o crime, mas o crime 
passou a denunciar o delito ou o fato delituo
so. Parabenizo V. Ex• pelo brilhante discurso. 
Muito obrigado. 

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço muito 
ao Senador Ronan Tito, pela intervenção. 

Gostaria de ser capaz, tal qual Vieira, de 
transmitir a esse Governo a minha sensação 
interior. Gostaria de que ele fosse capaz de 
compreender que é possível ser oposição e 

. ao mesmo tempo. querer bem a este País, 
ao mesmo tempo desejar que um concorrente 
que chegou ao poder seja feliz na sua tarefa 
de exercitar o governo. Eu gostaria qué ele 
compreendesse que aqui o que dizemos é uma 
prática leal, escorreita, daquilo que significa 
o compromisso com a democracia. Gostaria 
de vê-lo acertar, gostaria _de vê-lo vencer essa 
crise social e contará çomigo para esse obje
tivo; gostaria:_ de vê-lo abraçar o parlamen
tarismo pelo que ele tem de dimensão demo
crática~ gostari3. :de vê-lo viiorioso nesta luta 
pelo resgate da dignidade do Estado; gostaria 
de vê-lo compreender que a tarefa de ser 
Presidente é cumprir o mais nobre de todos 
os serviços, a mais generosa de todas as obras, 
a de ser o permanente interlocutor da 'von
tade cciletiva~ 

O Sr-. Odãcii- S"oares-:- P~rmíte-me V, EJC~ 
um apaite,o:n?bre- S_enadof? 

O SR. MÁRIO COVAS-Poisnão. Ouço 
o aparte de V._ Ex~. nobre Senador Odacir 
Soares. 

O Sr. OdacirSoares -Nobre Senador Má
rio Covas, estou ouvindo, com muÍta aúm~ 
ção, o discurso de V. 'Ex• e quero, desde já, 
considerá-lo uma bela peça literária, própria 
do brilho e da inteligência do gênío- de V. 
E~ - - -

O .SR. MÁRIO CoVÃs- Muito grato~ 
O Sr. Odacir Soares- Entretanto, eu até 

me reserveí para esse aparte e quase não o 
faço pelo fato de não identificar, precisamen
te, no discurso de V. Ex• nenhum fato novo, 
nenhum fato relevante, nenhum fato consis
ter:ite que me fizesse apartear uma vez que, 
na tribuna, vem tratando de matérias, a meu 
ver, aqui, seguidamente tratadas e discutiâas. 
A parte final do pronunciamento até agora 
proferido por V. Ex•, na relaidade, traz um 
fato muito importante, que é o Presidente 
Fernando Collor de Mello governar-este P"afs 
utilizando-se dos. instrumentos que a Consti
tuição lhe colocou nas mãos para a prática 
democrátíca. -Quando V. Er reclama coino 
outros que, aQui também já teclaraníaram, 
do fato de o Presidente da República estar 
processando um jornal da expressão da Fo_l~_a 
de S. Paulo e quando o próprio jornal-_Vem 
num editorial de primeira página reclamar• 
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contra esse processo, parece· me que nós esta· 
mos desejando que a democracia não seja 
praticada neste País porque centenas de ho
mens humildes, de empresas pequenas de jor
nais, de rádios do interior estão, nos diversos 
fóruns deste País; sendo processados porca
lúnia, por difamação e por injúria. Quindo 
se lamenta que o Presidente da República 
tenha mandado interpelar um.Deputado Fe
deral por ter indicado genericamente ocor
rência de corrupção do Governo sem ter es
pecificado os agentes ativos e passivos-âisso, 
parece-me, sinceramente nobre Senador Má
rio Covas, que o Presidente está exatamente 
exercitando aquilo que a democracia con(ere 
aos seus governantes: o recurso ao Poder_Ju~ 
diciáriO. Aquela instância na qual nós temos 
a obrigação de presumir, na- qual as partes 
possam produzir as suas alegações como defe
sa e como acusação. Qtlãildo V. Ex~ diz que 
1990 foi o ano em que se verificou a maior 
recessão dos últimos anos, V. Ex~ está dizen
do e_xatamente que essa recessão não decor
re"u de ação ou de omjssão,do Senhor Presi
dente da República: Quando V. Ex• diz que 
a década de 80 foi uma década perdida, está 
constatando aquilo que durante a campanha 
eleitoral foi tema do discurso de_ V. Ex•, que 
integrou o discurso do Presidente_CoUor, in
tegrou o discurso do então candidato do PT 
e de outros candidatos. V. Ex'~ na realidade, 
reforça, fundamente e reitera a ação do Go
verno. Quando V. Ex' diz que deseja que 
o Presidente seja Vitorioso, que o Presidente 
tenha sucesso, que o Brasil vença as desigual
dades sociais, inter-regionais e interpessoais, 
V. Ex' está efetivamente repercutindo aquilo 
que -consta do programa e do plano de Go
verno do Presidente e que foi também ob jeto 
da campanha eleitoral de V. Ex• Na reali
dade, V. Ex•, afora essas constatações, rea
liza uma análise baseada em juízo de valor, 
difícil, portanto, de ser constestada, porque 
é a opinião de V. Ex•, um opositOr leal, ma 
s um opositor do Senhor Presidente da Repú
blica; Um opositOr leal, como disse V. Ex• 
e como nós reconhecemos, com a agravante 
- e isso já é um- juízo- de- valor meu - de 
ter sido adversário do Senhor Presidente da 
República na campanha e de ter perdido a 
eleição. Digo isto a V. Ex• com absoluta leal
dade. V. E~, na realidade, presta uma home
nagem ao Presidente. Na medida em que o 
Presidente pratica atas errados do ponto de 
vista leal, o cidadão pode acorrer à Justiça, 
aos Tribunais, ao Supremo Tribunal Federal 
e ver corrigidos os erros. Assim, estamos pra
ticando aquela democracia que desejávamos 
praticar, que foi Objeto de um trabalh,o árduo 
na Constituinte e que resultou n~ atual Carta 
Magna. Sinceramente, o discurso de V. EX" 
a meu ver, é uma ode ao Presidente da Repú
blica. Na realidade, V. Ex• o está elogiando, 
porque constata que a realidade sociaJ dc;:ste 
Pafs, a crise económica e a inflação não são 
produtos do seu Governei, são fatos econó
micos e finari.éeii"os herdados de outros Go
vernos e de outras décad_a_s, inclusive da déca
da perdida de 80. Era este o aparte que queria 
oferecer ao se.u discurso. V. Ex• faz um dis-

curso literariamente muito bonito e digno do 
seu valor e do seu brilho. 

O SR. MÁRIO COVAS -Fico muito grato 
a V. Ex' pela generosidade dos conceitos. 
Vejo que, na realidade, discordamos um pou
quinho. O fa_tO de eu tei" sido candidato à 
Presidência e de ter perdido não me impede 
de falar. Creio que V. Ex•, como o Presi
dente, não compreende determinada coisa: 
é exatamente o fato de que a origem do man
dato do Presidente é a mesma do meu. Ele 
foi eleito presidente, eu fui eleito senador. 
Temos, portanto, por igual- tendo em vista 
a origem-, responsabilidade para com este 
País. 

Se V. Ex• quis tão~somente lembrar o fato 
de que fui derrotado na eleição, ou melhor 
dizendo, para gratificar V. Ex•, que o Presi
dente Fernando CoUor foi o vitorioso na elei
ção, comecei por proClamar isto! Eu não esta
ria tf8.tãi)dó disto _aqu1, como náo estou tra
tando da personalidade do Lula, não tendo 
e]e sido eleito presidente: estou tratante exa
tamente porque ele foi eleito, exatamente 
porque ele é o presidente. E estou tratando, 
rastreado no fato de que alguns brasileiros 
apontaram na minha direção. Certamente 
por equívoco, mas apontaram na minha dire
ção, o que me oferece a responsabiliqade de 
dizer o que estou dizendo aqui. 

Sempre acreditei que-. em politica, o contá
gio não exístia. Mas vejo que V. Ex' não 
pensa da mesma maneira: acha que uma der
rota eleitoral inabilita, do ponto de vista de 
votOs, parã'"O resto da vida. Creio que não, 
pelo contrário. 

O Sr. Odacir Soares- Isso é juízo de V. 
Ex• Eu não disse isso. 

OSR. MÁRIO COVAS- V. EJç:• me julgou 
pouco representativo. Mais do que isso: de 
alguma maneira ímpedido de criticar, até por
que fui à a~versário derrotado. 

O Sr. Odacir Soares - Mas eu não disse 
isso~ Isso não está em jogo, e é algo que 
proclamo: no dia da posse, fui estender minha 
mão a-o Presidente, e, volto a insistif, -não 
porque pretendesse alguma adesão, mas por
que pretendia reafii"nlar meu compromisso 
coni õ proce-sso e proclamar a legitimidade. 

O que mais me espanta--isto é o patético 
da questão- é V. Ex' dizer que não trago
nada de novo. Eu gostaria de trazer algo de 
novo. Estou falando exat.amente porque não 
há nada de novo. Como denúncia, Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS- É porque esta· 
mos vivendo em cima disso, na reiteração. 
e na_ reafirmação de uma série de aconteci~ . 
meQ.tos, que se s_omam para definií- um cará-
ter e uma personalidade política a esse Go~ 
vemo. GOstaria de pode)':"_ estar aqui procla
mando que mudou; gostaria de poder, e cer
tamente virei em outra ocasião - quero crer 
que V. Ex~ acabe sendo o vitorioso nessa pen
dência - proclamar que os meus conceitQs 
de hoje, todQs eles baseaO:os em fatos, na 
realidade, foram mudados por novos aoonte-

cimentos. O patético não é eú estar repetindo 
fatos que já foram tratados aqui; o patético 
é ess_es fatos não terem sido superados por 
outrós, Sr. Senador! Isso que é dramático 
para este País, é essa noção de que cada um 
de nós, que tem um mandato de origem popu· 
lar, tem, na realidade, o mesmo compromisso 
com esta Nação-. 

É esta a tentativa que faço neste instante, 
não apenas para a Casa com a qual convivo, 
mas diretamente ao Presidente da República, 
com quem já tive cantatas de natureza pes
soal, não enquanto presidente, mas enquanto 
homem público e_m outras oportunidades e 
de quem espero, volto a insistir, possa ter 
o sucesso necessário. 

Não! 1990 não é um ano perdido da nova 
. década perdida, não! 1990 é o primeiro ano 
da nova década. Apenas que nesse ano canse· 
guiu~se um retrocesso do Produto Interno 
Bruto quase igual àquele ocorrido nos dez 
anos anteriores. E este ano inteiro nasceu 
de uma recessão que foi resultado da vocação 
desse Governo em se dirigir e se orientar 
para um único objetivo. Volto até a insistir: 
hoje a recessão é saudada como bem. Ela 
é de alguma maneira reverenciada pelo fato 
de que quanto mais profunda ela fosse, mais 
próxima estaria a vitória contra a inflação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é pos· 
sível fazer em nome dessa governabilidade? 
O que é possível fazer alguém que tem posi
ção clara, nítida, em relação a isso e que 
vive neste regime democrático? Fizemos uma 
Constituição, e essa Constituição aponta o 
caminho. O primeiro dos itens sobre o qual 
se instrui a Constituição diz: o Brasil é um 
Estado democrático de d_ireito; nãO um Esta
do de direito tradicional, de conteúdo libetal, 
onde a .representação se faria através do Po
der Legislativo tão-somente; onde haveria in
dependência de poderes; onde. o sufrágio 
existiria; onde a lei seria, no mais das vezes, 
instrumento normativo; nem o Estado social 
de direito, que às vezes sequer abriga o Esta~ 
do democrático; mas o Estado Democrático 
de Direito! A palavra "democrático'' qualifi
cando Estado, e não qualificando "direito". 
Ao contrário do que ocorre na Constituição 
portuguesa, onde se fala em Estado de direito 
democrático. Aqui o conceito é muito mais 
amplo. Ademocracia tem que necessaria
mente perpassar o Estado, para que daí ela 
se derrame sobre todos os demais setores da 
sociedade, inclusive sobre a construção jurí
dica. Com que objetivo? O objetivo de cons~ 
truir uma sociedade_ justa, solidária, livre, 
participativa, plural, onde o embate d_as 
idéias e o anúricio dos fatos ocorridos não 
sejam respondidos Com o processo. 

O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me um 
aparte, Senador Mário Covas? 

O SR. MÁRIO COVAS - Com muit~ hon~ 
ra, Senador. --

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Mário 
Covas, a facúndia de v_., Ex' já é consagrada 
no Brasil inteiro. Muito ao contrário.do que 
se falou alhures, o di1.cu_rso de V. Ex' tem 
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forma e conteúdo. Tem forma, pOrque V. 
Ex' tem um estilo todo próprio, que agrada, 
tem lisura literária, enfim. tem expressão no 
falar; e conteúdo, porque traz uma análise 
perfeítã"-do quadro político que vivemos, com 
o Presidente da RepúbliCa eleíto nãs COD.di
ções que todos nós conhecemos, após a Carta 
de 1988. Senador Mário Covas, o velho 
Thiers dizia que os grandes discursos podem 
mudar opiniões, mas não os votos. V. Ex• 
traz, exatamentc aqui, a sua opinião, que é 
extremamente responsável, que é calorosa
mente certa, porque V. Ex• fez uma análise 
daquilo que constituiu a promessa desse Go
verno. daquilo que ele alardeou, pelos quatro 
cantos desta Pátria, que iria fazer, e a reali
dade do seu governo. V. Ex• pôs a nu a fanta-
sia do Governo e a realidade que estamos 
encontrando. Esse Governo, Senador Mário 
Covas, quando disputou a Presidência daRe
pública, sabia da existência da Carta promul
gada em outubro de 1988, sabia que tinha 
que enfrentar uma Constituição tal qual o 
povo a concebeu, através dos seus represen
tantes aqui no Congresso Nacional. E trans-
mite ã opiniãõ pública que os seus empecilhos 
para: governar residem, cxatamente, nessa 
chamada ingovernabilidade provocada pela 
Constituição. V._ Ex~ traz um discurso com 
conteúdo, porque aborda exatamente todos 
esses desmandos do G_o_verilo fe"deni.l. TudO 
isso que e"Je falou que ia OOriibati!r e .ião acon
teceu; tudo aquilo que ele disse que era a 
causa da desgraça da administração- pública, 
e, tampouco, até agora, ergueu uma pedra 
que demovesse esses obstáculos que saliert
tava existire, qUe, na verdade, existem. se-na
dor Mário COVas, V. Ex· falou a respeito do 
parlamentarismo. Não posso fugir à tentação 
de dizer a· V. Ex' entusiasta do regime de 
gabinete, homem que tem sustentado essa 
posição, que eu também sou parlamentarista. 
Se, durante o período da Constituinte não 
pude-votar no parlamentarismo, é porque ha
via um compromisso de natureza programá
tica. Hoje, estou liberto para reconhecer, 
sem dúvida, que o regime de gabinete é o 

deve saber até melhor que eu que o regime 
parlamentarista no Brasil não for uma cons
trução constitucional, porque a Constituição 
de 1824, outorgada porO. Pedro I, não trazia 
em seu bojo a construção do parlamentaris
mo. A criaçãO do parlamentarismo no Bra~il 
foi a construção das necessidades vividas pelo 
governo·--rmquela ocasíãõ. Feijó, por ·exem
plo, quando e.'>tava na Regência, teve dificul
dades com as maiorias no Congre.<;so, naquela 
ocasião. Mas, ainda não era regime parla
mentar. O regime de gaOinete surgiu apOS-
1847. que fOi a ocasião erri qUe ·o Presidente 
do Conselho, através de um decreto do Impe
rador. passou a dirigir a politica-, o governo 
e a administração púbfica. Só isSo que V. 
Ex· diz, como conselho ao Rei,- valia, nobre 
Senador Mário Covas, como gl-ande conteú
do do seu discurso. Mas, afora isso, as coloca
ções feitas pelo eminente homem público, 
Senador Mário Covas, a quem respeito e por 
quem tenho profunda empatia, dão um gran
de "gancho" para o Presidente da República 

repensar o seu governo, repensar o entendi
mento que deve haver conosco. não repetir 
esses "inCídentes que têm ocorrido. As críticas 
feitas por V. Ex• são oportuníssini.as, Hoje, 
por exemplo, quem lê a revista Veja, nas págí-
nas amarelas, encontrará uma bela entrevista 
do eminerite juris-ta lves Gandra, e vai sentir 
o que é a inconstituCionalidade desse gover~ 
no. Como já sabemos, são fatos mais do que 
repetitivos, e -talvez aí até- possamos ter uma 
ligeira controvérsia - não conheço a opiniõ 
de V. Ex• -cám relação à amplitude daqU.ifo 
que deve ser feito ou rtão em termos de revi
são constitucional. Por exemplo, na revisão 
constitucional, pelo art. 3° do Ato das Dispo
siçõeS Constítucionais Transitórias, parece
me que pOdeffios fazer as corrigendas através 
de eventuais emendas. Nós temos o instituto 
da ação direta de incortstitucionalidade que 
demos- ao Procurador-Geral da República. 
aos governadores de estado, às confedera
ções-sindicais, enfim, a outrOs organismos da 
sociedade, para que o-cump-rimento da Cons
tituição se fiz~sse. E temos Viiito que o Procu
radpr-Geril da J3.epúbfiêa tem_ usado- dessa 
faculdade, hoje, dele, como um dos primeiros 
a ser elencado no art. 103. Porta_mo, nobre 
Senador, muito ad contráriO do que se falou 
aqui, o seu díscurSo.tem tàdo O apoio dessa 
Liderança do PDT porque traça um perfil 
claro, define Um ·quadro perfeito do que nós 
vivemos. Sõ tenho a dizer que endosso, em 
gênero, ·núinero e gi'au, tUdo aquilo que está 
sendo objeto dessa valiosa·:_aprcciaçào feita 
de cima da alta experiência -de V. Ex' 

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço muito 
a generosidade- do aparte do Senador Mau-
rício Corrêa. Acho, como V. Ex\ que, tal 
qual o jornal Folha de S. Paulo, a Consti
tuiçãO eStá sendo muito criticada pelas 5uas 
virtudes e não pelos seus defeitos. Ela possui 
alguns capítulos e alguns princfpios que, sem 
dúvida, representam enormes avanços na sus
tentação democrática e no avanço social. Ela 
tem _a_ defirtiç_ão do est~_do democrático de 
direito, ela tem a definição da sustentação 
de uma sociedade jUsta, solidária, pluralista, 
capaz de construir, não apenas ao social. mas 
também no econt;mico, o processo de aper· 
feiçoamento da pessoa humana. A rigor, rtun
ca vi governo que não reclamasse da Consti
tuiçlio. mas quando se a discute não são os 
adjetivoli que se quer tratar é o capítulo do 
poder, pois quem está no poder sempre o 
acha irtsuficiente para o seu próprio exercício. 

Conc_ordO com V. Ex•, pois a Constituição 
acaba sendo.atacada muito mais por suas vir
tudes .do que pelos seus defeitos. Isso vem 
muito a propósito porque, afinal, o diretor 
de redação da Folha de S. Paulo, di_~ exata
mente isso e é por essa razão-que esse jornal 
recebeu o_ processo que está enfrentando. 

O Sr. Almir Gab~iel- Permite-me V. Ex· 
um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Ouço V. EX" 
com muita atenção. 

O Sr. Almir Gabriel- Entendo que algurts 
pontos precisamos retomar dentro desse seu 
discurso. O primeiro, que diria repetitivo, 
é parabenizá-lo pela eloqüência. pois V. Ex· 
d~monstra, mais uma vez, que é, sem dúvida 
alguma, o maior tribuno que o Congresso 

_ tem, neste momento. A forma de persuadir, 
de colocar~ aprisiona todas as pessoas em 
atenção às idéias que V. Ex' expõe. Em se
gundo lugar, V. Ex• parte de um editorial 
da Folha de S. Paulo que, durante toda a 
sua ca_mpanha para a Presidência da Repú· 
blica, não deixou, em nenhum momento de 
ferí-lo, de atingi-lo, de machud-io, em edito
riais, artigos ou notícias que, na maioria es
magadora das vezes. não correspondia à rea
lidade e nem ao seu pensamento que podia
mm; acompanhar a cada dia. Então. é uma 
beleza que V. Ex" utilize tod.:~_ a sua __ el_pqüên
cia para defender exatamente um jornal que 
tem uma posição que, no principio, é aquilo 
que fundamenta o seu discurso, que é a defesa 
das liberdades democráticas e a possibilidade 
de construir-se um País çlemocrátiço._Gosta
ria de colocar um ponto, que me parece muito 
importante, não o de discutir se tal oU qual 
fato relacionado é antigo, é novo, se ele acres
centa ou subtrai, mas enfocar um fato que 
me parece o mais importante que V. Ex• colo
ca, não de maneira completamente explícita, 
mas que. no meu entender, é subjacente em 
todo o seu discurso, que é a discussão entre 
o lógico e o mágico, dentro desse Pa(s. Esta 
é a questão posta diante da sociedade bra:.i
leira_. através da mídia. Um mágico se colocou __ 
como capaz de resolver todos QS problemas 
naciOnais; pôs-se puro, pôs--~e ·angellcil, pôs
se perfeito, pôs-se destemido, pôs-se de todas 
as formas como aquel,e que por si resolveria 
todos os nossos pfob'temas. Na verdade. o 
lógico demonstrava a impossibilidade de tal, 
e a prática e:.tá mostrando exatamente que 
de mágica o Brasil não precisa e muito menos 
de mágicos~ E se algum governante,,_ neste 
momentõ, é capaz de réconhecer a gra\·ida-de 
da s_ituaç_ão br<!-sileira_. reconhecer qu~ esta-__ 
mos convivendo com uma empresa pública 
chamada União Federal em véspera de falên· 
cia, e que o dirigente maior dessa empresa 
pública dcveriu ser a primeira pessoa a cha
mar o· conjunto da sociedad_e a ouvir pessoas 
da estatura de V. Ex,• e outros para que, mes· 
mo na Oposíção, como o -Jornal a Folha de 
S. Paulo, pudesse_m sentar-~~ à mesa para 
construir realmente um País. Então, a pro
posta de reconstrução rtadortal y_ue vemos 
nos documentos do Governo, a mim, parece. 
pode ser dirigida para uma outra coisa: para 
a reconstrução da mentalidade dos goverria:n. 
tes_brasiieiros, porque o contingente de votos 
que os coloca na Presidência. ou nos _governos 
dos e-stados. ou nas prefeituras. não lhe:. atri
bui a condição de reis, nem de príncipes, nem 
de donos das cidades, e, sim, a de gerentes 
de uma empresa, com i.im mandato especí
fico, que devem convocar o conjunto da so
ciedade para a construção de uma nova fase 
da sua vida, Diria que o discurso de v.- EX• 
é bem o reparo na direção de que precisamos 
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mesmo reconstruir a mentalidade de nossos 
presidentes, de nossos governantes. 

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço muito 
o aparte do_Senad_or Almir Gabriel que, evi· 
dentemente, contém uma enorme dose de 
bondade e de relação pessoal. Agradeço mui· 
to e incorporo o seu aparte como, sem dúvida 
nenhuma, um dos trechos -mais brilhante~. 
se não o mais brilhante, do meu discurso. 

Mas sei que o Presidente_te_m_sido_extrema
mente tolerante com este alongamento do 
meu discurso, por isso vou encerrar. 

Sr. Presidente, creio que seria possível 
transmitir à Presidência da República uma 
imagem que, afinal, ao longo da minha vida, 
sempre formulei a respeito deste País. Este 
não é um país simples; ao contrário, os núme
ros, que se agravaram no- último ano, estão 
a demonstrar isso. E as crises que são de 
natureza social. a do Estado, a do atraso tec
nológico, a_ da queda do crescimento econó· 
mico, todas se som<~.m para construir um 
enorme quadro de concentração de renda e 
de pobreza em todos os setores. 

Mas este é um País que tem potencialidades 
extraordinárias. Sempre imaginei. Srs. Sena
dores, que fosse possível existir, bem no cor~
ção do Brasil, uma enorme, -uma extraordi
nária torre, com algumas centenas de milha
res de metros de altura, à qual alguém, re
cém-chegado a este País, fosse levado por 
um brasileiro, conhecedor desta Nação, para 
um contato com a imensidão do seu terri· 
tório. 

E depois de subir àquela altura, o acompa
nhante diria ao peregrino: cada uma dessas 
janelas se abre para um horizonte desta N~
ção. E o visitante, imediatamente, abre a pn
meira jahela, a que se volta para o norte, 
e o que ele vê ali é uma imensa mata verd~. 
serpenteada por rios; 5 milhões e 800 md 
quilômei:ros quadrados de mata verdejante, 
onde árvores extraordinárias se voltam para 
o céu como mãos em agradecimento pela dá
diva da natureza. Se for capaz de visualizar 
abaixo da copa das árvores, há de ver que 
ali os primórdios da civilização estão presen
tes. 

Lembro-me que um dia, ainda como Depu
tado, ouvia, numa comissão parlamentar de 
inquérito, de um dos irmãos Villas-Boas. ho
mem cuja vida é uma imensa aventura huma· 
na, que, naquela manhã. pela vez primeira. 
na reserva do Xingu, havia tido conta to ainda 
não visual, ainda verbal, com uma tribo indí
gena tão primitiva, que morava de forma nó
made, acompanhando as suas casas com fo
lhas de bananeiras, que estendiam entre os 
caules; pela primeira vez, em cantatas não 
físicos, não visuais, mas através de gritos, 
se fizera conrato com essa tribo que remon
tava aos primórdios da civilização. 

Ainda não desperto desse espetáculo, sai 
o peregrino e abre a segunda janela, e ela 
se volta para o Nordeste ou, melhor dizendo, 
para os nordestes, porque há dois: há um 
nordeste lüorâneo, úmido, rico. estuante de 
vida; é há um nordeste interiorano. seco, 
agreste, um nordeste feudal na sua constru· 

ção, idade média no seu tempo cronológico, 
a convivei com aqueles primórdios da civHi· 
zação existente ao longo da Amazônia. E esse 
visitante há de dizer: mas que imenso País 
é este Onde, na cronologia histórica, se vai 
dos primórdios da civilização até a Idade Mé
dia? 

Mas, a(, ele abre a terceira janela, para 
o Sul, e há de ver ali, estuante de vida, me
tiós, ônibus.- ch<iritlnés de fátiiicas, século 
XX, comunicações._ telefones, telex, fax, 
multidão concentrada nas grandes cidades. 
EstupefatO; ésse homem há de dizer: que con
tinente é este, que abriga essa ~ultiplicidade 
e essa diversidade?_ E, aí, o acompanhante 
lhe aduz: este imenso P_aís fala uma única 
túi&ua, tem um únicq pOvo e, a-despeito -das 
sti<i.S imensaS n.eCessiáádes, peiségue uma Sín· 
tese, uma unidade nessa diversidade. 

NãQ_é fáçU __ ç_onstrut-_la. Sei disso e deve 
sabê-lQo Presidente da República. Não é fácil 
atingir esse objetivo: Tóynbee, o filósofo da 
História, construiu uma imenSa teoria sobre 
o progresso ·aas civilizações, a célebre teoria 
do "repto e da réplica", e admitiu que as 
civilizações foram maiores, ~_ais fortes, mais 
pujantes eX:itarhente ali onde o desafio para 
o seu crescimento era de maior dimensão. 

Pois bem, cab~ a nós enfrentar ~sse .des~-. 
fio. Ele não é uma prerrogativa nem mono
pólio do President~ da República. É uma coi
sa que só se atingirá se esta Nação for capaz 
de se dimensionar e de se organizar na busca 
desse Objetivo. É de Faulkner este aviso: "O 
supremo grau da sabedoria é ter sonhos sufí· 
cientemente grandes para não perdê-los de 
vista enquanto os perseguimos''. 

Esta Nação continua sonhand9. e sonhan
do grande. b um direito dela. E a visão da 
dimensão desses sonhos que permite Iião per
dê-los de vista na caminhada para conquis
tá-los. 

Neste instante ~m que vim trazer este arra
zoado, cujo objetivo foi permitir que eu ma~ 
nifestasse a minha solidariedade a um jornal, 
e mais do que a um jornal, aos valores implí
citos no processo, aos valores que pretendo_ 
ver resgatados na defesa do jornal, nesse ins· 
[ante, queria eu deixar, com muita humil· 
dade, a minha palavra para este Governo: 
que ele substitua a arrogância pela humil· 
dade, o voluntarismo e a sua forma autori
tária pelo convívio democrático; que ele se 
dispa do manto de príncipe e assuma a postu· 
ra de cidadão; que tenha a consciência que 
os homens que o levaram ao poder continuam 
sendo cidadãos e, portanto, com direito a 
uma parcela deste País. 

Esse é o desejo que formulo nesta tarde. 
Para esse objetiVo, ainda que como Oposi
ção, o Presidente da República contará com 
o nosso apoio: É 9 que eu espero; suponho 
que é o que este País espera. 

O Pafs continua sonhando. Tem a reali
dade do seu sonho e quer vê-lo transformado 
em fato concreto. Cabe a cada um de nós 
contribuir, pela responsabilidade que temos. 
para que esse objetivo seja alcançado. 

_übrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!, 
Palmas.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DQ PRESIDENTE 
N~ 450, DE 1991 

-O Presidente do Senado Federal. no uso 
de_ suas atribuições regimentais e regulamen· 
tares_, de conformidade com a _delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei n" 8.112, de 1990,_e_ no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, resolve nomearJOS:é: 
CARLOS -DE OLIVEIRA para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamen
tar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no gabinete do Líder do Governo, 

-Senador Marco Maciel, a partir de 1" de maio 
de 1991. 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
NY 451, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e _regulamen
tares, de conformidade com a delegação- de 
competência qúe lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dfrétora ri" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei n" 8.112, de 1990. e no Ato da ComissãO 
Diretora n'·' l, de 1991, resolve nomear SO
NIA ALMERINDA VAZ DA SILVA para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1. do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no gabinete do Senador 
Pedro Simon, a partir de 2 de maio de 1991. 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 452, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de 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 Pro
cesso n" 005.526/9140, resolve aposentar, vo· 
luntariamente, LASARO FEREDHETI. 
Analista Legislativo, Área de Processo Legis· 
lativo, Classe Especial, Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, n0s ter
mos dos artigos 40, inciso III, alínea a, da 
ConstituiçãO da República Federativa do 
Brasil, artigos 186, incisO III, alínea a, 67 
e 250, da Lei n·• 8.112, de 1990, combinados 
com os artigos 490, 492 e 488, § 4", do Regula· 
meato Administrativo do Senado Federal, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF 
n" 87, de 1989, com proventos integrais, ob
serVado o disposto no artigo 37. inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N~ 453, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação ·cte 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão DireiOrã n\' 2, de 4 de abril de 
1973-. e tendo em vista o que Ccinsta do Pro
cesso nu 006.122/91-4, resolve aposentar, vo
luntariamente, OITO MARES, Amilista Le
gislativo, da Área de Processo Legislativo, 
Classe 1~. Padrão III, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 
40, inciso III, alínea c, da CoristituiçãO-da 
República Federativa do Brasil, artigos 186. 
inciso III, alínea c, 67, da Lei n" 8.112, de 
1990, combinado com os artigos 490, 492, 
e 488, § 4\', do Regulamento Administrati-vo 
do Senado Federal, bem assim com o artigO 
11 da Resolução SF no 87,-de 1989, com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço, 
correspondentes a razão de 30/35 (trínta trin-

ta e cinco avos) do seu ven(;imentQ .• obser
vado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. . __ . 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. -
Senador Mã.uro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 454, DE 1991 

O Presidente do Senado_Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação ~e 
competêncul que lhe foi outorgada pelo _Ato 
da ComissáQ Diretora no 2, de 4 de abnl de 
1973, e tendo em vista o que_consta do Pro-
cesso n~ 01.716/90-A, resolve. alterar o Ato 
desta Presidência,- de 4-·1 ~12," publicado no 
DCN, SeÇão II, de 8-4-72~_parã manter apo-
se_ntado o se,ryiçlo~ .P.AU.~O GQSTA DE 
OLIVEIRA, no e;afgo de_ f..nalista Legisla-_ 
tivo, Área de Processo LegiSlativo, Classe 
"Especial", P:idrão' III, do Quadro Penna
--nente do Senado Federal, nos termos do arti
go_?~!! _ _iilc_iSo 11, combinado com os artigo~ 

· 515, inc;i~p)II, 516,_ ipcjso·lJI, 517, incisos 
IV e V, e488, § 4v, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal~ bem assim çom. 
o artigo 1~ da LeJ Il'·' ~-050, de 1950, a partir 
de 28 de novembro de 1990, com proventos 
integrais, Observado o disposto no artigo'37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

PORTARIA N• IS, DE I99I 

O Prime_iro Secretário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais e ten." 
do ~m. vista o disposto n·o artigo 574, -§ 6'·', 
do Regulame,nto Administrativo, resolve~ 

Prorrogarpo-r-30 (trinta) dias, o prazoj:iara 
a realiz:1ção dos trabalhos da Comissão de 
Inquérito instjtu(da pela Portaria n" 6, de 
I99). 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. -
Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Seàefá-
rio. · 

-~ ""' ... ,_..,._.,_.,_,.~. j·1Jc '~--"~-"-'"" ........ _,._~hf ..... lo' ..... ~'·" .......... t ~-l. 
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ANO XLVI. N" 58 SÁBADO, 11 DE MAIO DE 1991 BRASlLIA DF 

· SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, c eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 12, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, destinadas ao giro de 
29.319.216 LFT-RS, com vencimento em maio de 1991. ·· ·· 

Art. 1 '' É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos do art. 8• da Resolução 
n' 58, de 1990, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado Letras Financeira{ do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul, destinadas ao giro de 29.319.216 (vinte e nove milhões, trezentos e dezenove 
mil e duzentos e dezesseis) LFT·RS, com vencimento em maio de 1991. 

Art. 2'' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) quantidade: a ser definida na data ou resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 

de doze por cento a título de juros; 
b) modalidade: nominativa-transferivef; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finai!ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.095 dias; · 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
1-5-91 
l5c5,g1 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação 
15-5-91 
15-5-91 

Vencimento Tí!ulo 
15.8-94 531095 

15-11-94 531095 

Quantidade 
13.894.216 
15.425.000 

Total ...... 29.319.216 

Data-Base 
1-S-91 

15-5-91 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro 
de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n"' 6.465 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro de 
1989, respectivamente, e Decreto Federal n' 33.668, de18 de setembro de 1990. · 

Art. 3'1 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de maio de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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EXPEDffiNTE 
CI!NTRO GRÁl'ICO DO SBNADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Dirctor-Geral do Senado Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor E2cutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminiltrativo 
WIZCARLOS DE BASTOS 
Diretor IDclustrial 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACONAL 
lmpreao sob respouabilidade da Meu do Se•ado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ··-···-············--·-·-·------·-·----·-·--··- Cr$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSlO COtmNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1- ATA DA 56" SESSÃO, EM 10 DE 
MAIO DE 1991 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

-N· Il6191 (n" 203/91. na origem). de 
agradecimento de_c_orn_unic_ª-ç-ªo. 

1.2.2....- .Aviso do Secretário.-Geral da 
Presidência da República 

- N'·' 332/9f, encamin_hç:~Q.Qo_ esclareci
mentos pre!i.tados pela Sec(cla_ri_a da Ciên
cia e Tec-nõlogia, .contendo 9-s informa·. 
ções solicitadas através do Requerimento 
n" 350/91_, de autori~d.o.Senador Jutahy 
Magalhães. 

1.2.3 - Ofício do Ministro das Relações 
Exteriores 

- N" 6/91, encaminhan-do c.~c\areci
mentos prestados pelo Ministério' das Re
lações Exteriores sobre quesi.to~_ tonstan
tes do Requerimento n" 35/91. d_t: autoria 
do Senador Humberto Lucena. 

1.2.4- Ofício do Primeiro Secretário 
da Câmara dos Deputados 

- N'' 281/91, comunicando o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n" 173/84 (n" 5.387/85, naquela Casa), que 
dispõ.e sobre o reajustamentQ dos valores 
das aposentadorias e pensões devidas pela 
Previdência SociaL 

1.2.5- Pareceres 

Referentes às seguintes. matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n" 123/90 

(Projeto de Lei n" 4.434-B/90, na origem), 
que autoriza o repasse, aos estados e mu· 
nicípios, de percentual da arrecadação da 
taxa de ocupação de imóveis da União. 
dispõe sobr~ taxas e laudêolios e dá outras 
providências. 

Tiragem 2200- exemplares. 

SUMÁRIO 
-Projeto de Resolução n" 16/90., que 

altera o Regimento Interno do Senado 
Federal ( Rcdação final). 

-Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara ·nn 84/90 (n'' 1.523/89, 
na Casa de origem), que cOncede pensão 
especial a Ne\cy da Silva Campos e outros 
(Rcdação do vencido para o turno suple

_mentar). 

1.2.6- ComunicaçãO dã Presi~ênda 
-Prazo paia apreserit<ição.de emendas 

___ ao- ProjetÇ> de Lei 4a Cãm_~_a n" 123/90. 

1.2. 7 - ComunicaÇãO 

:..._Do Sen.âdOf Ãffiazonino Mendes, 
que se ausentará do País no período de 
_13 a 16 _Qo corrente mês e ano. 

1.2.8- Leitura de projetas 

-ProjetO de Lei do~Se_nado n" 129/91, 
de autoria do Senador Neh;on Carneiro, 
que inclui a Fundaç3.0-Wohe _Fh.imiiierise 
de Desenvolvimento Regional - FUN
DENOR, nõs dispoSitiVos' dã Lei n~ 
8. !67/91. ' ' ' . . 

-Projeto de Lei do Senado no 130191, 
de autoria do Senador Fernando Henri~ 
que Cardoso, que dá nova redação ao 
item 111 do art. 131 da Consolidação da,s 
Leis do Trabalho. 

1.2.9 --Comunicação da Liderança do 
• .PRN . 

-Substituição de membro em comis
;--sáo permanente. 

l2.10M Comunicações da Prcsidl:ncia 

-Recebimento do Ofício n" S/19/91 (n" 
394/91, na origem). do Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, através 
do qual solicita a retificação da Resolução 
n" 72, de 1990. 
- --=. ReCc_bimento do- dfi"cío n" 708191, do 

Prefeito Municipal de São Bernardo do 
Campo, encaminhando r~latório sobre as 

operações de crédito realizadas por aque
le município, bem como peças do balanço 
geral das atividades financeíras no exer-
cício de 1990. -
. -:- Recebime:n _ _to da. __ !VI_e:Qsagem _n" 
118/91 (n" 206/91, na origem}, através da 
qual o Presidenk da República comunica 
que se ausentará do País no período de 
14 a 19 do corrente. com destino à Espa-

_____ _nh_q_, atendendo a convite do Rei Juan 
Carlos I. -

1.2.11_- Discu~s do Expcdícnte 

SENADOR MAGNO BACELAR
Resultados do Encontro Internacional de 

Alfabdizãção e Cidãdania, realizado em 
Brasflia - DF. 

SENADOR RUY BACELAR- Pia· 
no de Cu~teio e Benefícios da PreVidência 
Social. 

SENADOR EDUARDO SUPL!· 
CY--Saída da Ministra Zélia Cardoso 
de Mello do Ministério da Economia. 

l.:Lü- Leitura de projetos --

-Projeto de Ld n·• 131191, de autoria 
do Senador Márcio_ Lace~:da, que dispõe
sobre a exigência de concurso público pa
ra a admissão de pessoal nas empresas 
estatais 'e sociedades de economia mista. 

-Projeto de Lei do Senado n" 132/91, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
que .díspõe sobre o __ depoimento de autori
dade ou_ cidadão perante as comissões da 
Câmara dos Deputados. do Senado Fede
ral e do Congresso Nacional. 

1.2.13- Requerimentos 

- N"1 185 e 186!91, de autoria dos Sena
dores Nelson __ Carneiro e João Calmon, 
respettivamente, solicitando licença, no 
período de 11 a 19 de maio, para viagem 
ã Alemanha, a convite da Fundação Kon
rad Adenauer. 
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1.3- ORDEM DO DJA 

Projeto de Lei do Senado n~ 82. de 
1991, de autoria do Senador Mário Covas, 
que cstabt:lece normas para a realização 
das eleições municipais de 3 de outubro 
de 1992 e dá outras providências. Retirado_ 
da pauta. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 43, 
de 1991 (nu 346/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema Canaâ âe Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodi~ 
fusão sonora na cidade de Cariadêá, Esta
do do Espírito Santo. Discussão encerra
da, após parecer favorável da comissão 
competente, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara no 53, de 
1990 (n" 8.390/86. na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que reajusta o valor da pensão especial 
concedida a Justiniana Flcury Passos_e re-_ 
vertida a Maria Nilza Flcury Passos, fifha 
do ex-Deputado Edson Junqueira Passos. 
Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada nos termos do_ arr. 168 do Regi
mento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n" 99, de 
1990 (n" 4.648190, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Tra
balho. que altera a composição e a ofgani
zação interna do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5~ Região, cria ·cargos e dá 
outras providencias. Discussão encerrada, 
ficando a votação adíada nos termos do 
art. 168 do Regimento Interno. _ 

Projeto de Lei da Câmara nu 3, de 1991 
(n" 5.659790. na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente .da Repúbllca. que 
concede pensão especial a Orlandino Bar· 
btlsa Feitosa e, dá outras providências. 
Discussão encerrada, fic<indo· a votação 
adiada nos krmos do art. 168 do Regi
mento Interno. 

Projeto de Lei da C-dmara n'; 12 •. de 
1991 (n" 4.575/90, na Casa de origem). 
de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o enquadramento dos 
servidores da extinta Fundação Projeto 
Rondon. redistribuídos para órgãos da 

administração federal direta, autarquias 
e fundações públicas. Discussão encerra· 

- da. ficando a votação adiada nos termos 
do art. 168 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara nu 17, de 
1991 (n" 80/91, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
instíti.ii ísenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados- IPI, e depreciação 
acelerada para máquinas, equipamentos 
e dá outras providências. Discussão SO· 

brestada em virtude da apresentação do 
Requerimento n'' 187/91, cuja votação fica 
adiada nos termos do an. 168 do Regi
mento Interno, tendo sido interposto o 
Recurso n" 3/91, para que a emenda seja 
submetida ao Plenário. 

Prõjeto de Lei da CârTiarã n'' 18. de 
199~ (n'" ~-1/91. na Casa de origem}. 9e 
iniciativa do Presidente da República, que 
autoriza a concessão de financiamento à 
exportação de_ bem, e serviços nacionais. 
DiscusSão enc_errada, ficaõd-o_ -a vOtação 
adiada nos termo!. do art. 168 do Regi
mento Interno. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CÉSAR DIAS -Exclu
são dos quadros do magistério dos ex-ter· 
ritórios federais dos benefícios do plano 
único de classificação e redistribuição de 
cargos e empre-gos ·de pessoal docente, 
tratado na Lei n~ 7.596, de 10-4-87. 
SENAPOR~MAURÍCJO COR

RÊA- Dia Mundial da Cruz Vermelha. 
Perdas cal..lsadas à exportação de aviões 
"Brasília" para Cuba devido ao não for
necimento de det~rminados equipamen
tos por em-pre-sas norte-americanas. Equí
voco· de redação da PEC sobre a criação 
do Conselho Nacional da Justiça. Agiliza
ção do processo legislativo e, prioridade 
na pauta _da Ordem do Dia .. 

1.3.2- Matérias apreciadas ~pós a Or
dem do Dia 

-Requerimentos n°'1 185 e 186, de 
1991, lidos no Expediente da presente ses
são. Aprovados, após pareceres da comis
são competente. 

L3.3 - Comunicações 

-Dos Senadores Nelson Carneiro e 
João Calmon, que se ausentarão do País. 
a partir de 11 do corren~e. 

1.3.4 - Discursos após a Ordem do Dia 
(continuação) 

SENADOR ODACJR SOARES, co
mo Líder- Viagem de instrução de guar
das-marinha a bordo do navio-escola 
"Brasil". -

SENADOR ÁUREO MELLO- Fa- . 
lecimento do ex-Deputado Wilson Cal
moo. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- De· 
sequihbrici ila extrãção e comércio da bor
racha na Amazônia. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Retirada de recursos destina
dos às regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste,_ em conseqüência da mera aprova
ção dos Projetas de Lei da Càmara n·•• 
17 e 18, de 1991, constantes da Ordem 
do Dia da presente sessão. AçãO das lide
ranças no sentido de _que sejam evitadas 
omissões de informação na apreciação de 
proposições em plenário. 

SENADOR NELSON. CARNEI
RO- Documento elaborado pelo Sfndi
cato dos f\.1ctroviários do Rio de Janeiro, 
relatando experiências acumuladas cm 11 
anos de operaç~o do Metró. 

1:3.5- Designação da· Ordem do Dia 
da próxima sessão 

IA-ENCERRAMENTO 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ·ATAS PA COMISSÃO 

3- MESA PIRETORA 

4 - LIDERES E VICE-LÍDERES 
PE PARTIDOS ~ 

~S - COMPOSIÇÃO PAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 56a Sessão, em 10 de maio de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, 

ÁS 9 HORAS ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa -
César Dias- Dirceu Carneiro- E leio Álva-

Alexandre Costa e Lucídio Portella 

res - Epitácio cafeteira - José Eduardo 
- José Richa - Lavoisier Maia - Magno 
Bacelar- Márcio Lacerda- Maurício Cor
réa- Mauro Benevides- Nabor Júnior
Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 15 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 
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Sob a proteçào de Deus, inidamo~ nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1'' Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MANSAGEM DO PRESIDENTE 
DAREPÚBÜCA 

De agradecimento de comunicação: 
N" 116/91 (n"203/91. na origem). referente 

à promulgação da Resolução_ n" 11. de 1991. 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL .DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N" 332/91, de 9 do corrente. encaminhando 
esclarecimentos prestados pela s·ecretarja de 
Ciência e Tecnologia sobre quesitos constan· 
tes. do Requerimento n~ 350. de 199[, de auto
ria do Senador Jutahy__Magalhães. 

(Encaminhe-se em original ao requ~-
rente) 

OFÍCIO DO MINISTRO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES 

N~ 6/91. de 4 de abril último, encaminh:m
do esclarecimentos prestados pelo Ministério 
das Relações Exteriores sobre quesitos cons
tantes do Requerimento no 35, de 1991. de 
autoria do SenadQr Humberto Lutena. 

(Encaminhe-se em original ãO iecfu-e-: 
rente) 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 281/91, de 26 de abril de 1991, comuni
cando desarquivamento do Projeto. de Lei 
do Senado n~ 173 de 1984 (n" 5.387/85 naquela 
Casa), que dispõe sobre o reajustamento dos 
valores das aposentadorias e pensões devidas 
pela Previdência Social. 

PARECERES 

PARECER N• 72, DE !991 
(Da Comissão .de Assuntos Económicos) 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 
123, de 1990 (Projeto de Lei n• 4.434-B, 
de 1990, na origem), que "Autoriza o 
repasse, aos estados e munJcjpios, de per
centual da arrecadação da taxa de ocupa
ção de imóveis da União, dispõe sobre 
taxas e laudêmios, e dá O!..!tras providên
cias". 

Relator: Senador Esperidião Amin 
Originário da Câmara dos Deputados, on

de logrou aprovação, o projeto de lei em epí
grafe veio a esta Casa, para apreciação nos 
termos do art. 134 do Regimento Comum. 

A proposição autoriza os municípios, me
diante convénio com a Secretaria_ de Patri
mónio da União - SPU, a procede-rem à
inscrição de ocupação e ao cadastramento dos 
usuários de terrenos da União, nos respec
tivos territóriõs, bem como permite à União 

repas~ar aos município~. por dez anos. 201k 
(vinte porcento) da receita originária da taxa 
de ocupação e aos esta_dos 2%_(dois por cen
to) dessa arrecadação. a título de custeio, 
desde que eStes. também em convênios com 
a Secretaria de Património da União, promo
vam a fiscalização e o policiamento, rotineiro 
e permanente, ou especial, relativamente ã 
preservação do domínio e posse dos imóveis. 

Às prefeituras incumbe remeter ã SPU do
cumentação detalhada dos imóveis da União. 
bem 'como ·proceder à ·sua inscrição e cidas· -
tramento. os quais só terão validade após 
accitaçik!_ por aquela Secret<~ria. A taxa de 
ocupação de terreno da União, calculada so
bre o valor do domínio pleno, atualizado 
anualmente pela SPU, será de 2% (dois por 
cento) ano ano. 

Por força do disposto no art. 3" do projeto 
de lei, vem a ser foreiro de terreno da União, 
para fins de regularização fundiária, sem pa
gamento do valor do domínio útil, aquele 
que, ate a-promulgação da Constituição Fe
dera(, preenchesse requiSitOS; tais como, es
tar inscrito como ocupante do terreno ou ter 
requerido a inscriÇão; ter título de proprie
dade devidamente registrado, ter ocupado de 
fato terreno da União. com edificação autori
zada por alvará expedido pela prefeitura. de
ter a posse com fundamento em título ou 
concessão de aforamento. 

O projeto consolida. no art. 4", normas 
expedidas por diversos diplomas legais sobre 
a- concessüo ·de afora-Ql~:Q.t9 . de. terr~l}qs _da 
União~ como as referentes. ao acesso à pro
priedade, o domínio de alodial. o usç de ter
reno_ necessário a concessionários de serviço 
público e à ativi_dade pesqueira e à edificação 
de benfeitorias. 

Pelo art. 5" do projeto, o enfiteuta, ao tor· 
na:r-se'foreiro. adquire o domínio útil do ter· 
ren-<J da União, que corresponde a 83% (oi
ténta e três por ·ç:ento). do dol"!línio pleno, 
permanecendo a União com o d_omínio d_ireto 
do restante.~ O ptojeto estabelece, no art._ 
6", que são inexig(veis os alaudêmios, foros, 
taxas e multas_incidentes sobre transferências 
onerosas de domínio útH ou de direitos sobre 
benfeitorias em ocupações de terrenos da 
União, realizadas até 31 de dezembro de 
1987. O parágrafo único do citado artigo tor
na exigíveis, a partir do exercício de 1989, 
foros e taxas incidentes sobre terrenos situa
dos dentro do perímetro de áreas tombadas. 

Permite o projeto a regularização das 
transferências de domínio útil, anteriores, 
desde que obedecidas algumas condições, co
mo o recolhimento prévio de laudêmio (5%) 
incidente sobre o valor do negóc_io e o registro 
público das alienações ocorridas anterior
mente. 

-Timbém é facultada, na forma do § 3~ do 
art. 49 do Ato da~ Disposições Constitucio
nais Tiãnsitórií:iS, a remição dos aforanientos, 
mediante prévio pagamento do domínio dire
to. O _art, 9" do projeto trala das áreas men
cionadaS nos art. 20, inciso IV, e 26, inciso 
II, da ConstituiÇão Federal, com título aqui~ 
sitivo de propriedade, de qualquer origenl.. 
devidamente registrado até 5 de outubro de 

1988, estabelecendo que tais áreas são de pro
priedade dos estados, dos municípios e de : 
terceiros, exceto os terrenos çie marinha e 
seus acrescidos, tornando-se foreiros Os seus __ 
titulares. 

Os procedimentos Previstos no projeto 
submetem-se ao que dispôem o art. 225 da 
Constituição Federal. a J..ei n" 6.938, de 21 
de agosto de 1981. e o Decreto-Le"i 0"1".]"98. 
de 11 de dezembro de l 987. relativamente 
à preservação do meio ambiente. 

A Secretaria do Património da União regu
lamentará os procedimentos de identificação, 
demarcação. avaliação, inscrição de ocupa
ção, aforamento, arrendamento, aquisição e 
registro dos bells~.imó\•eis de propriedade da 
União. 

As medidas preconizadas no projeto de lei 
que ora ~e examina são de longo alcance e 
têm o mérito de possibilitar um tratamento 
racional à questão fundiária no Brasil, rele
gada durante décadas a ~egundo plano,_ a tal 
ponto de a União desconhecer a situaç~o das 
terras de seu domínio, por falta de métodos 
e de contro~e e_m grande_ escala, para fins de 
identificação e cad~O;Lstramento. _ 

O maior mérito da proposta é, sem dúvida. 
o de permitir a· participação dos municípios 
e dos estados na _receita patrimonial da 
União, sobretudo dos municfpios, atribuindo 
a uns e outros tarefas de inscrição. cadastra
menta, registro, controle, fiscalização e arre
cadação, enfim, interessando as máquinas ad
ministrativas local e regional, mais próximas 
dos fãtos, a"Cooperarem Com a SPU na admi
nistração dos terrenos da União. 

Por oportuno e conveniente, tendo e;rQ vis
ta o tratamento_~dequado dado à matéria, 
o projeto de lei merece aprovação também 
desta Casa, ressaltando .q uc as medidas nele 
propostas simplificam e desburocratizam os 
procedimentos relativos à administração dos 
imóveis da União. taref.a que será facilitada 
com a cooperação dos estados e municípios. 
__Estão presente!\ no projeto de lei sob exa· 

me os pressupostos de admissibilidade da 
proposição quanto à competência legislativa 
da União e à atribuição do Congresso Nacio
nal, nos termos dos aru.. 22, 48, 61, caput, 
e 59, __ incjso III,daConstituição Federal. 

Pelo exposto, em viSta dos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade, de boa téc
nica legislativa e de mérito, manifestamo-nos 
favoráveis à aprovação do projeto ae lei. 

Sala das CQifli_ssões, 9 de maio de 1991. 
-Raimundo Lira, Presidente - Esperidião 
Amin, Relator- José Eduardo - Pedro Si· 
mon- José Fogaça- ÉlcioÁlvares- Henri
que Almeida - Eduardo Suplicy - Dario 
Pereira - Alfredo Campos - Nelson Wede· 
kin - Marco Maciel - Ronan Tito -- Ruy 
Bacelar. 

PARECER N• 73, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação imal do Projeto de Resolução 
u~ 16, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n~ 16, de 1990,. 
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que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio 
de 1991. - Mauro Benevides, Presidente -
Meira Filho - Relator - Alexandre Costa 
- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 73, DE 1991 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 
28;do Regimento Interno, promulgo a se~ 
guinte - -

RESOLUÇÃO N• , DE 1991 

Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O Senádo Federal resolve: 
Art. 1~ Os dispositivos abaixo enumera~ 

dos do Regimento Interno do Senado Federal 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 80. Fixada a representação 
prevista no artigo anterior, os líderes en
tregarão à Mesa, nas quarenta e oito ho
ras subseqUentes, as indicações dos titu
lares das comissões e, em ordem numé
rica, as dos respectivos suplentes. 

... ::A~~--.. g·i:·. ·A~ ·c~~;~;õ~~- ~~- "ã;bit~ 
de suas atribuições, cabe, dispensada a 
competência do Plenário, nos termos do 
art. 58, § 29, I, da Constituição, discutir 
e votar: 

I -projetas de lei ordinária" de auto
ria de senador ressalvado o projeto de 
código; 
II- projetas de resolução que versem 

sobre suspensão da execução, no todo 
ou em parte, da lei a declarada inconsti
tucional por decisão definitiva do Supre
mo Tribunal Federal 

§ 1? ............................ -........... . 
b) projetas de resolução a que se refe

rem os arts. 52, V, VI, VII, VIII, IX, 
e 155, §§ 1~, IV, e 2~. IV e V, da Consti
tuição; 

§ 2~ Encerrada a apreciação termi
nativa a qu__e se refere este artigo, a deci
são da comissão será comunicada ao Pre
sidente do Senado para ciência do Plená· 
rio e_publicação no Diário do Congresso 
Nacional. 

§ 39 No prazo Ue cinco dias úteis, 
contado a partir da publicação da comu
nicação referida no parágrafo anterior 
no avulso da Ordem do Dia da sessão 
seguinte, poderá ser interposto recurso 
para apreciação da materia pelo Plenário 
do Senado. 

§ 49 O recurso, assinado por um dé
cimo dos membros do Senado, será diri
gido ao Presidente da Casa. 

§ 59 Esgotado_ o prazo previsto no 
§_39, sem -interposição de recurso, o pro
jeto será, conforme _o caso, encaminhado 
â sanção, promulgado, remetido à Câ
mara ou arquivado." 

"Art, 108. . .............................. . 
Parágrafo único. A -pauta dos trihã

lhos das comissões, salvo em caso de ur
gência, será distribuída, com antecedên
cia mínima de dois dias úteis, aos titula
res e suplentes da respectiva comissão 
mediante protocolo." 

"Art. 383 .......•..................•...... 
e) O relatório deverá conter dados so

b_re .o .. c_an_di_d_am, passando a constituir 
parecer- com o res-ultado da votação, 
aprovando ou rejeitando o nome indi
cado; 

I) a reutiiao-st!rá PUblica, sendO avo
tação procedida por escrutínio secreto, 
vedadas declaração ou justificação de 
voto, exc~to quantC! ~o aspecto legal;,, 
'o''' '-~• ~~~··' • •' • oYo ~- •• o-o O·~>.--·~~·' o o'' ••• ~ ... ' 

Art. 2~ O art. 336do Regimento Interno 
do Senado Federal é acrescido do seguinte 
parágrafo: 

Parágrafo único. As proposições re
feridas no art. 91, I _e II, reservadas â 
competência terminativa das comissões, 
não poderão ser apreciadas em regime 
de Utgência, salvo se da decisão profe
rida houver recurso interposto por um 
décimo dos membros do Senado para 
discussão e votação da matéria pelo Ple
náriO-. -

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua public3.ção. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 74, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido para o turno s_uple
mentar do Substitutivo do Senado 3o Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 84, de 1990 
(n~ 2.523/89, na Casa de origem). 

A Comiss~o Diietora apresenta a redação 
do veficido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n~ 84, de 1990 (n~ 1.523189, na Casa 
de ~rigem), que concede pensão especial a 
Nelcy da Silva Campos e outros. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio 
de 1991. - Mauro Benevides, Presidente -
Meira Filho, Relator - Alexandre Costa -
Luc(dio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 74, DE 1991 

Cc;mcede pensão especial a Nelcy da Sil-
- va Campos e outros. -

O CongreSso Nacional decrita: 
Art. !P É concedida pensão especial, 

mensal, ·vitalíCia, no valor de Cr$ 70.694,56 
(setenta mil seiscentos e noventa e quatro 
cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) a Nelcy 
da Silva Campos, Prático da Barra do'Porto 
de Recife-, no Estado de Pernambuco; a--Ar~ 
lindo RodrigUes da Silva, Mestre de Cabota
gem; a Walter Sterring de Oliveira, Primeiro 
Condutor-Motorista; a Benedito Henrique 
da Silva, Marinheiro; a Teodomiro Calixto 
de Souza, Moço do Convés; a João Laurinda 

de Souza,~arinheir<;~; a Severino Valentim 
da Cunha, Marinheiro; a João Manoel dos 
Santos, Foguista; e a Luiz Ferreira Neto, Co
zinheiro, que atuaram no reboque do petro
leiro "Jatobá", em 12 de maio de 1985. 

Parágrafo único._ A peilsàci es])eci8.1 pre
vista neste artigo poderá ser percebida cumu
lativamente cOm õutra pensão ou aposenta~ 
daria da Previdência Social e será reajustada 
segundo os índices adotados para as demais 
pensões pagas pelo Tesouro Nacional. 

Art. 29 A despesa decorrente desta lei 
correrá ã cont~ ~~-~l!__~_r_gf)_~_P!!_~_isi~~iá!ios 
da União --Recursos sob a Supervisão do 
Minfstêtiõ da Economia, FaZenda e Planeja
mento. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O Expediente lido vai â publicação. (Pau
sa.) 

Foi encaminhado à publicação parec-er -da 
Comissão de Assuntos Económicos que con
clui favoravelmente ao Projetõ de Lei da Câ~ 
mara n9 12J,. de 1990. 

A proposição ficará sobre a mesa durante 
cinco sessões ordinárias, a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, II, "d", 
do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. 1~ SeCretário. 

É lida a seguinte: 

Of. GSAM n' 20191 
Br.asília, 7 de maiá de 1991 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que, de acordo com o disposto no art. 
40, § 1?, "a", do Regimento Interno, estarei 
ausente dos trabalhos desta Casa entre Os 
dias 13 a 16 do mês em curso, quando integra
rei Missão Parlamentar do Partido_D_eino
crata Cristão, em viageril- a Roma, ltália. 

No ensejo, renovo a Vo~sa Excelência pro
testos- de elevada consideração e distinguido 
apreço. _-Senador Amazooino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A comunicação lida vai â publicação. 

Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos 
pelo Sr. 1? Secretário. 

SãO -iídOS ·os -segu-ínte-s: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 129, DE 1991 

Inclui a Fundação Norte Fluminense 
de Desenvolvimento Regional - FUN
DENOR -, nos dispositivos da Lei n~ · 
8.167191. 

O Congresso Nacional decre~(!.: 
Art. 1P Aplicam-se â,Fundação Norte 

Fluminense de Desenvolvimento Regional
FUNDENOR-, no que couberem, as dispo~ 
sições da Lei n? 8.167/91. 

Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
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Art. 3Q Revogam-se as disposições em 
contrário 

Justificação 

o presente projeto se justifica, em virtude 
do grau de pobreza em que se encontram 
os Municípios de São Fidélis, Itaperuna, San
to Antonio de Pádua, Itaocara, Miracema, 
Natividade, Porciúncula, Laje do Muriaé, 
Bom Jesus do Itabapoana, São João da Bar
ra, Macaé, Conceição de Ma_cabu. Campos 
dos Goytacazes e Cambuci, além dos recém
elevados a municípiOs; antes diSfr1tos de al
guns acima mencionados, Italva, Varre-Sai, 
Quissamã e Cardoso Moreira. 

Quando da discussão do PLC n" 124/90, 
em 15 de dez:embrQ cl~ 1_990, lamentei que 
fossem excluídos dos benefícios da futura lei, 
os municípios do norte_ e noroeste do Rio 
de Janeiro, tão prejudicados quanto os do 
Espírito Santo. . __ . __ 

Espero obter, com esta proposição, a apro
vação do Congresso Nacional, por se tratar 
de medida justa e extremament~_ relevante 
para uma região do meu Estado, onde a renda 
per capita é, possivelmente, a mais baixa do 
País. 

Senado Federal, 10 de maio de 1991. 
Nelson Carneiro. 

ESTATUTOS 
TÍTULO I 

Denominação7 natureza, duração, 
sede e área de atuação 

Art. 1~ A Fundação Norte fluminense de 
DeSenvolvimento Regional (FUNDENOR) 
instituída por escritura pública de 8 de janeiro 
de 1970 em notas do Cartório do 4P Ofício 
da Comarca de Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, livro 85, fls. 33/37v., devidamente 
registrada, aos 11 da março de 1970, no Re
gistro Civil de Pessoas Jurídicas- da ·mesma 
Comarca, livro A~2, folha 288, sob o nu 515, 
é uma pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, regendo-s~ pelos presentes es
tatutos e pela legislação pertinente. 

Art. zo A Fundenor tem sede e foro na 
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
e prazo de duração indeterminado. 

Art. 39 A áre_a _de ação da _F_\Ind~nQr é 
a região geoeconômica do norte fluminense, 
integrada pelos MunicíPiOs de Bom Jesus do 
Itabapoana, Cambuci, Campos, ConCeição 
de Macabu, Itaocara, ltaperuna, Laje do Mu
riaé, Macaé, Miracema, Natividade, Porciún
cula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis 
e São João da Barra. 

Parágrafo únicO. Esta área de ação pode
rá ser ampliada mediante proposta do Conse
lho de AdministrãçãO; ratificada pelo Conse
lho Curador. 

TÍTULO II 
Objetivos 

Art. 49 A Fundenor tem por objetivos: 
I- estimular e promover o desenvolvimento 
económico e social da região norte fluminen
se; II - promover ou apoiar medidas desti· 

nadas a elevar o padrão de formação moral, 
profissional e técnica do homem da citada 
região. 

Parágrafo único. Para atingir seus objeti
vos a Funda_ção atuará principalmente atra-
vés de: · · 

a) levantamento dos recursos naturais da 
região e estudo das possibilidades de sua utili
zação; 

b) estudo, em colaboração com os setore.<;. 
públicos responsáveis pela infra-estrutura da 
região, de realizações .. necessárias ao desen
volvimento regional e proposição das medi
das e providências cabíveis; 

c) estudo das atividades primárias, secun
dárias e terciárias da regiã_o, identificação dos 
problemas que entravam o seu desenvolvi
mento e exame das respectivas soluções; 

d) estudo de novas oportunidades de ele
vada significação para o desenvolvimento re
gional e elaboração de projetas específicos; 

e) programas de capacitação dos recursos 
humanos exigidos pelo processo de desenvol
vimento; 

I) programas de assistência às comunida
des municipais e regional atraVés de melhoria 
dos se tores de_ educaçãp, saúde e habitação 
e demais setores de interesse sócio-econó
mico; 

g) prestaçãQ.de assistência técnica à agro
pecuária, à iridústria e aos serviços da região; 

h) estudos e pesquisas para manutenção 
atualizada dos diversos assuntos acima rela-
Cionados. . 

Art. 59 Para consecução de seus objeti
vos, a Fundação manterá departamentos es
pecializados em_ estudos, pesquisas, planeja
mento e elaboração de projetas, assistência 
técnica e em outras atividades de interesse 
regional, a critério do Conselho de Admi
nistração. 

Parágrafo único. Mediante convênio ou 
contrato coni órgãos municipais, estaduais, 
nacionais, estrangeiros ou internacionais a 
Fundação poderá encarregar-se da execução 
ou supervisão de serviços e tarefas relacio
nadas com seus objetivos. 

TÍTULO lU 
Do Património e sua Utilização 

Art. 69-_ ~Opatrimónici-da Fundação, cons
tituído pelos bens relacionados na escritura 
de instituição, e pelos bens e direitos de qual
qu·er natureZa pOr ela- adquiridos ou a ela 
doados desde o início do $CU funcionamento, 
poderá ser acrescido: 

a) por doaçõ_es, legados, subvenções e au
xílios que venha a receber de pessoas ffsicas 
oU jurídicas, ·de direito público ou privado; 
~ b) pelos bens e direitos que venha a ad

quirir. 
Art. 79_ Os bens e direitos da Fundação 

somente poderão ser utilizados na realização 
dos objetiVos definidos no Título II permi
tida, todavia, a inversão de uns e outros para 
obtenção de recursos .destinados à consecu
ção dos mesm9s objetivos. 

Art. 89 A alienação de imóveis e a aceita
ção de doações com encargos- ou de valor 

superior a cem vezes o maior salário mfnimo 
vigente no País, assim como a inversão de 
bens e direitos previstos no art. 79, depen
derão de parecer favorável do Conselho Cu
rador. 

Art. go Constituirão rendimentos ordi-
nários da Fundação: - · 

a) os provenientes de títulos, ações ou pa
péis financeiros de sua propriedade; 

b) _as rendas próprias dos imóveis que pos
s-uir; 

c) os juros bancários e outras receitas da 
mesma natureza; 

d) as rendas em seu favor instituídas_ por 
terceiros;-

e) usufrutos a ela conferidos; 
f) a remuneração que receber por serviços 

prestados; 
g) receitas provenientes de convênios. 
Art. 10. A Fundação não distribuirá lu

cros, dividendos ou quaisquer outras vanta
gens a seus instituidores ou mantenedores, 
e os respectivos dirigentes não perCeberão 
remuneraç.ão ou proventos de qualquer espé
cie, empregando-se toda a rec_eita da entidade 
na consecução dos objetivo.s definido_s.no Tí
tulo II. 

TÍTUL<:ÍIV 
Dos ()rg!ios da AdminiStração 

.. e sua Competência 

Art. 11. São órgãos da Fundação: 
a) o Conselho DeliOerativo; 
b) o Conselho Curador; 
c) o ConselJw -9~ Admii).istfação; 
d) a Presidência. 
§ 19 Além dos órgãos referidos neste arti

go, a Fundação terá Uffi ConselhO ConsultiVo~ 
integrado pelos prefeitOs dos municípios refa
cionados no art. 39 , os quais para isso serão
especialmente convidados. 

§ 29 Ao Presidente da Fundação caberá, 
também instalar as reutiiões do Conselho 
Consultivo, passandci após, a direção dos tra
balhos a um dos seus integrantes indícado 
por aclamação. 

§ 39 Das reuniões do Conselho Co'nSul
tivo, além do Presidente da Fundação, pode
rão participar, também sem direito a voto, 
o Superintendente, Coordenadores, Asses
sores e Chefes de Departamentos. 

§ 4~ O Conselho· Consultivo reunir-Se-á 
duas vezes por ano; uma, até 30 (trintã)'âe 
junho, para conhecimento do relatório de ati
vidades e da prestação de contas do exercício 
anterior aprovado pélo Conselho Delibera
tivo", e outra, até 30 (tri"nta) de setembro, 
para apresentação de indicações ao Cbiiselho 
de Administração para-constar da programa
ção do exercício se.gulnte. 

Art. 12. São componentes natos do eon~ 
selho Deliberativo os instituidores e os cha
mados "contribu,int_es" que assinaram a escri
tura· de instituiçãO~dã Fundação. 

Parágrafo único.· Os componentes que 
forem eleitos para o Conselho de Curadores 
na forma da letra "c" do art. 19, estarão 
impedidos de partiCipar das reuniões do COn
selho Deliberativo enquanto durar o man
dato. 
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Art.13. Passarãotambémaintegraro ~n
selho Deliberativo as cooperativas e assocta
çõ_es congêneres de produtores, atuantes na 
região geoeconômica do norte fluminense 
que, a juízo do Conselho Curador e aprova
ção do Conselho Deliberativo, fizerem doa
ção à Fundação de valor igual ou superior 
a cem vezes o maior salário mínimo vigente 
no PaíS.- - - --

Art. 14. O Conselho Deliberativo reu
nir-se-á em caráter ordinário até o dia 30 
(trinta) de abril de cada ano e, extraordinaria
mente, sempre que convocado regularmente 
sendo os seus trabalhos em qualquer caso, 
dirigidos pelo Presidente da Fundação. 

Parágrafo único. O Conselho Delibera
tivo poderá ser convocado extraordina~ia
mente pelo Presidente, pelo Cons_elho Cura
dor ou, ainda por 1/3 (um terço) no mínimo 
dos seus integrantes e que reúnam condições 
de constituí-lo. 

Art. 15. As reuniões referidas no artigo 
anterior s6 se efetivarão se publicados os res
pectivos editais ou avisos com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias em jornal local de 
larga circulação, mencionando, ainda que su
mariamente, a respectiva ordem do dia e indi
cando o local, dia e hora da reunião. 

Art. 16. O COnselho Deliberativo so
mente poderá deliberar, em primeira convo
cação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
no mínimo dos seus integrantes e que reúnam 
condições de constituí-lo. 

§ 1~> Não havendo número na primeira 
convocação, a reunião se realizará no mesmo 
dia com uma hora de intervalo, e deliberará, 
então com qualquer número. 

§. 2~> Na apreciação das matérias de que 
tratam os arts. 36 e 38, observa-se-á, porém, 
o quórum ali previsto. 

Art. 17. Compete ao Conselho Delibe-
rativo em sua reunião ordinária: · 

a) ,conhecer, até 30 (trinta) de abril de cada 
ano, o relatório de atividades e o balanço 
geral da Fundação do exercício anterior e 
deliberar livremente sobre os mesmos; 

b) eleger·os componentes do Conselho de 
Administração e respectivos suplentes; 

c) eleger 4 (quatro) componentes e respec-
tivos suplentes do Conselho Curador, esco
lhidos livremente entre pessoas de ilibada re
putasão e reconhecida e:xperiéncia no trato 
dos problemas nacionais ou da região geoeco
nômica do norte fluminense; 

d) pronunciar-se sobre a admissão de coo~ 
perativas e associações congéneres de produ
tores para integrarem o Conselho Delibera
tivo. 

§ 1~> As eleições se processarão por escru
tínio secreto, pelo sistema ae- votação ponde
rada, cabendo o peso 2 (dois) aóS votos dos 
instituidores e "o peso 1 (um) aos votos dos 
"contribuintes" e das pessoas jurídicas que 
tenham feito doação à Fundação nos termos 
do art. 13. 

§ 2~" Ocori"endo empate na votação-, ao 
Presidente caberá desempatar. 

Art. 18. Competirá~ extraOrdinariamen-
te. ao Coriselho Deliberativo quando espe-

ciah:llente convocado por quem puder fazê
lo: 

a) alterar os presentes estatutos, observan
do o disposto no art. 36; 

b) destituir o Presidente e componentes do 
Conselho Curador e Conselho de Adminis
tração; 

c) deliberar sobre_ os demais assuntos para 
os quais tiver sido convocado. 

Art_. 19. O Conselho Curador, inte-grado 
por 17 (dezessete)"participantes, terá a se
guinte composição: 

a) 1 (um) representante de cada um dos 
Ministérios da Fazenda, da Agricultura, do 
Interior, da Indústria e do Comércio e _do 
Planejamento e Coqr:den.a_çãQ Geral, indica
dos pelos respectivos titulares; 

b) 1 (um) representante de cada uma das 
Secretarias d~ lndústria:- -e Comércio; Agri
cultura e Abastecimento e do Sistema Finan
ceiro do Estado, incH~ados pelos respectivos 
titulares; 

c) 4 (quatro) representantes dos "contri
buintes", por eles indicado; 

d) 4 (quatro) componentes a que se refere 
ao art. 17, alínea c; 

e) 1 (um) representante do Conselho Con
sultivo, por ele indicado. 

§ 1 ~ Cada componente do Conselho terá 
um suplente indicado ou eleito na forma pre
vista ·ne-ste- artigo. 

§ 29 O màndato dos componentes eleitos 
do Conselho é de 4 (quatro) anos, permitida 
a reeleição. 

§ 3P As reuniões do Conselho Curador 
serão presididas por um de seus componentes 
escolhidos em cada reunião por maioria abso-
luta. -

Art. 20. AoConselhoCuiãdorcompete: 
a) -ielai pela fidelidade à idéia que presidiu 

à instituiÇão da Fundação; 
b) aprovar' no máximo até 15 de dezembro 

de cada ano, o plano de trabalho e a proposta 
orçamentária para o exercício seguinte; 

c) acompanhar a execução do orçamento 
e do plano de trabalho; 

d) examinar, quando achar conveniente, 
os livros contábeis e papéis· de escrituração 
da Fundação, o estado da caixa e os valores 
em depósito; 

e)_ lavrar no livro de."Atas e Pareceres do 
Conselho Curador" o resultado dos exame.s. 
a que -pr<fcéder;-

f) apresentar ao Conselho DeliberativO, 
no máximo até 30 de abril de cada ano, pare
cer sobre o relatório das atividades, a presta
ção de contas e o balanço geral da Fundação 
no exercício anteriqr; , _ . 

g) manifestar-se sobre a alienação de imó
veis e a aceitação de doações com encargos 
ou de valor igual ou superior a cem vezes 
o maior salário mínimo vigente no País, tendo 
em vista, quanto a estas últimas, o disposto 
no art. 13; 
-.~_h) manifestar-se sobre a inversão de bens 

e direitos prevista no art. 7~"; 
i) denunc~ar ao Conselho Deliberapvo as 

irregularidades, erros, fraudes ou crimes por
ventura descobertos, envolvendo bens ou ser-

viços da Fundação, e sugerir as medidas que 
a respeito reputar úteis à vida da entidade; 

j) convocar reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo se o Presidente retardar por 
mais de um mês a sua convocação, e extraor
dinária, sempre que ocorrerem .motivos gra-
ves e relevantes; - --

1) manifestar-se sobre proposta do Conse
lho de Administração quanto à ampliação da 
área de ação __ da Fundação, na forma prevista 
no parágrafo únic_o do art. 3?, 

Art. 21. O Conselho Curador reunir-se
á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por ano, 
até 15 de dezembro para apreciar o _plano 
de trabalho e a proposta _orçamentária para 
o .exercício seguinte, e até 30 de abril para 
emitir parecer sobre o relatório das ativid~
des, a prestação de contas e o balanço geral 
da Fundação do exercício anterior. 

§ 1~" Extraordinariamente, reunir-se-á 
sempre que convocado pelo Presidente da 
Fundação ou pela maioria dos seus compo-
nentes. · 

§ 2" :J;:.m.casos especiais, o Conselho Cu
rador poderá se reunir fora da sede da Fun
dação. 

Art. 22. O Conselho Curador somente 
poderá deliberar, em primeira conVocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços), no míni
mo dos seus componentes. 

§ 1" Não havendo número na primeiia 
convocação, o Co.nselho se reunirá no mesmo 
dia, com uma hora de intervalo, podendo 
então deliberar com qualquer número. 

§ 2~> As deliberações do Conselho Cura
dor serão tomadas por maioria de votos, não 
podendo, em caso de divergência, a soma 
dos votos componentes previstos nas alíneas 
a e b do art. 19 ultrapassar 25% (vinte e 
cinco por cento) do quorum votante formado 
pelos componentes presentes à reuniã_o. 

Art. 23_. , ,Todas as deliberações do Con
selho Deliberativo e do Conselho Curador, 
ser_ão registradas em ata, admitindo-se que 
até a sua aprovação, as formais declarações 
de votos r~idas, ainda que de forma resu
mida, durante a reunião, produzam seus efei
tos imediatos. 

Art. 24. OS integrantes dos -órgãos deli
berativos coletivos podem, em caráter excep
cional exercer o direito de voto através do 
credenciamento de representantes, com_ po
deres específicos, limitando-se essa faculda
de, no máiinio, a duas reuniões consecutivas 
num mesmo ano fiscal. 

Art. 25. O conselho de Administração
Será constítuíâo de 5 (cincoj parti~ipantes 
efetivos, eleitos pelo Conselho Deliberativo. 

§ 19 Cada-participante do conselho terá 
um suplente, escolhido na forma prevista nes-
te artigo. · 

§ 2" Dentre os seus partícip3nteS, õ'- con~ 
selho elegerá o Presidente e o Vice-Presi
derite da Fundação. 

§ 3~> O Presidente da Fundação será tam
bém o Presidente dç. conselho e, nas vota
-ções, terá, além do voto comum, o de desem
pa~e. 
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§ 4" O mandato dos participantes do con
selho será de 3 (três) anos, permitida a ree
leição. 

Art. 26. _Ao Conselho de Administração 
compete: _ 

a) programar, organizar, dirigir, orientar, 
controlar e coordenar as atividades da Fun
dação; 

b) deliberar sobre a guarda, aplicação-e 
movimentação dos bens da Fundação; 

c) aprovar o quadro e fixar a remuneração 
do pessoal; 

d) encaminhar ao _Conselho Curador, no 
máximo até o último dia de março de cada 
ano, para exame e posterior encaminhamen
to ao Conselho Deliberativo, o relatório 
anual de atividades, a prestação de contas 
e o balanço geral do exerc(cio anterior; 

e) encaminhar ao Conselho Curador, até 
15 de novembro de cada ano, o plano de 
trabalho para o exercício seguinte e a respec
tiva proposta orçamentária devidamente jus
tificada; 

f) expedir o regimento interilo da Funda
ção e alterá-lo quando julgar necessário. 

Art. 27. O Coliselho de Administração 
reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por 
mês, para informar-se do andamento dos tra
balhos e apreciar as matérias submetidas à 
sua deliberação. 

, Parágrafo único. Extraordinariament~, 
reunir-se-á sempre que convocado pelo PreSI
dente. 

Art. 28. O Conselho de Administração . 
funcionará com a presença de 3 (três) partici
pantes, no mínimo, e suas deliberatões serão 
tomadas por maioria dos votos,- observado, 
quanto ao voto do Presidente o disposto n_o 
§ 3• do art. 25. ~ ___ - _ 

Art. 29. O_P.residente e o Vice-Presiden
te da Fundação, eleitos pelo Conselho de Ad
mini;stração, na forma prevista no § 29 do 
art. 25 terão mandat() de 3 (três) anos,_ sendo_ 
permitida a reeleição. 

Art. 30. Ao Presidente compete: 
a) representar a Fundação, ou promover

lhe a representação em juízo ou fora dele; 
b) convocar o Conselho Deliberativo, o 

Conselho Curador, o Conselho de Adminis
tração e o Conselho Consultivo; 

c) presidir as reuniões do Conselho Deli
berativo e do Conselho ae Adill.inistração; 

d) admitir, promover, transferir, remover, 
elogiar, punir e dispensar empregados. con
ceder férias e licenças; 

e) movinientar depósitos bancários, con
forme estabelecido no Regimento Interno da 
Fundação; 

f) assinar convênios e contratos; 
g) saldar compromissos; 
h) praticar todos os demais atos necessá

rios à administração da Fundação que, de 
acordo com os presentes estatutos, não sejam 
da competência de outro órgão. 

Parágrafo único. Ao Presidente é lícito 
fazer delegação de competência para atos 
concretos específicos. -

Art. 31. Ao Vice-Presidente caberá 
exercer as funções que lhe forem delegadas 

pelo Presidente, ao qual substituirá nos casos 
de impedimento, vaga ou licença. 

TÍTULO V 
Do Exercício Firianceiro--

Art. 32. ·o exercício financeiro coincidi
rá com o ano civil. 

Art. 33. Até o dia 15 de novembro de 
cada ano o Conselho de Administração apre
sentará ao Conselho Curador a proposta or

_çame_ntária para o exerCíCio Seguinte, em que 
serão especificados separadamente as despe
sas de capital e as de _operação. 

§ 19 A p~oposta orÇanientária será justi-
ficada com a indicação dos programas de tra· 
balho correspondentes. 

§ 29 _ O ConSelho Curador terá o prazo 
de 30 __ (trinta) dias para disCUtir, emendar e 
aprovar a proposta orçamentária, não poden
do majorár despesas, salvo se consignar os 
respectivos recursos. 

§ 39 Aprovado o orçamento ou transcor
rido o prazo fixado no parágrafo anterior sem 
que se_ tenha verificado a aprovação, fica o 
presidente autorizado a realizar as despesas 
previstas. - ·- - - -- ---- -· 

Art. 34. OS resultados do exercício serão 
lançados n-o Fundo Patrimonual ou em fun
dos esPeciais, de acordo com o parecer do 
ConSelho Curador e deliberação do ConSelho 
Deliberativo. 

Art. 35. A prestação anual de contas se
rá feita ao ConselhQ Curador até o dia 31 
de março de cada ano e, além de outros, 
contará-com os segUintes elemefltos: 

a) balanço patrimonial; 
-b) balanço económico; 
---c) balanço financeiro; 
d) quadro comparativo entre a receita rea

lizada e a receita estimada; 
e) quadro comparativo entre a despesa 

realizada e ? despe_sa prevista. 
§ 19 A prestação anual de contas, a que 

se refere este artigo, deverá ser acompanhada 
de parecer de auditor externo à Fundação, 
de reconhecida idoneidade_ e comprovada ca· 
pacidade técnica. 

§ 29 Depois de apreciados pelo Conselho 
Curador, o relatório das atividades, a presta
ção de contas e o balanço geral serão encami
n]lados ao Conselho Deliberativo, até 30 de 
abril, sendo afinal submetidos ao Ministério 
Público, para os devidos fins. 

TÍTULO VI 
Disposições Gerais 

Art. 36~ Paia se poderem alterar Os pre
sentes Estatutos é necessário éfue a reforma: 

a) seja deliberada por 4/5" {quatro quin
t()s), no mínimo, doS votos dos co~pon.entes 
que constituírem, na época, o Conselho Deli
berativo; 

b) não contrarie os objetivos da Fundação; 
c) seja aprovada pelo representante do Mi

n_istério Público. 
Art. 37. Os componentes dos Conselhos 

Deliberativo, Curador e da Administração 
são pessoabriente responsáveis por aiOS lesi-

vos com dolo_ ou culpa a terceiros ou à própria 
Fundação. . . _ 

Art: 38. A Fundação extinguir-se-á me
diante votos de 4/5 (quatro quintos), no míni
mo, dos componentes que constituírem, na 
época, o Conselho Deliberativo. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E CULTURA 

~CONSELHO NACIONAL 
DE SERVIÇO SOCIAL 

Certificado de Entidade 
De Fins Filantrópicos 

O P;esidente d~ C._ons_e_Ího NaCionii de Ser
viço Social, para os fins previstos ria Lei n9 
3.577, de 4 de julho de 1959 e de acordo 
:om a competência atribuída a este Conselho 
pelo art. 19, do Decreto n9 1.117, de 19 de 
junho de 1962, com as alterações previstas 
no Decreto n9 72:819, de 21-9-73, resolve ex
pedir o presente Certificado à Fundação No r
te Fluminense de Desenvolvimento Regio
nal, sediada em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, conforme decisão proferida em ses
são realizada em 26 de março de 1975, julgan
do o PrOCeSso n9-2_@;631n4. 

CNSS·Erasfiia, 15 de maio de 1975. -
Adherbal Antonio de Oliveira, Presidente. 

LEGISLAÇÃO ÇITA.DA.~ 
DECRETO N• 67.685 
DO n• 226, de 1•.-12-70 

DECRETO N• 67.685, 
de 30 de novembro de 1970 

Decllra ·de ·utilidade pública a Funda
ção Norte Flunib~.ense de Desenvolvimen~ 
to Regional, com sede em Campo·s, Esta
do do Rio de Janeiro. 

O Presidente da República. usando da atri
buição que lhe confere o artigo 01, item III, 
da Constituição e atendendo ao que consta 
do ~recesso MO 1;19 22)9~,."de 1970, decreta: 

Art. 19 É declarada de utilidade pública, 
nos termos do _art. _29 ln rme da Lei _n9_ 91, 
de 28 d_e _agosto de 1936, combinado com 
o art. 19, in fine,' do Decreto n9 50.517, de 
2 de maio de 1961, a Fulldação Norte Fhuni
nense de DesenvOlvimento Regional, colri se
de em Campos, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 29 Este decreto entrará em vigor na 
data -de sua publicação; revogadas as dispo
sições em contrário. .- _- -

Bnisília, 30 de novembro de 1970;-1499 da 
Independência e 829 da República. - EMÍ
LIO G. MÉDICI- Alfredo Buzaid. 

LEI N• 8.167, 
DE 16 DE JANEIRO DE 1991 

Altera_ a legislação do Imposto sobre 
a Renda relativa a incentivos fiscais, esta
belece novas condições operacionais dos 
Fun~os de Investimentos Regionais, e dá 
outras providências. 
o no ••• oooo oooo•• ••• ••••••••••••oooo••••••u•oooooo• 

_A Comi$são_ de Assuntos Económicos 
-- decisiJo terminativa. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 130, DE 1991 

Dá nova redaçlio ao Item m do art. 
131 da Consolidação das Leis do T['a· 
balho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Passa a vigorar com a seguinte 

redação o item III do art. 131 da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto· Lei n9 5.452, de 1~ de maio de 1943: 

"III -por motivo de acidente do tra
balho ou enfermidade atestada pelo 
INPS, e,x:ce_tuada a hipóteSe de inciSo.IV 
do art. 133." 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Eram as seguintes as diSposições do art. 
134 da Consolidação das Leis do Trabalho 
que vigoraram.- até maio de 1977: · 

"Art. 134. Não serão descontados 
do período aquisitiVo _do direito a férias: 

a) a ausência do empregado por mo
tivo de acidente do trabalho; 

b) a ausência do empregado por mo
tivo de doença atestada pelo INPS, exce
tuada a hipõteSe da alínea d, do artigo 
anterior; 

c) a ausência do empregado, devida
mente justificada, a cri_tério da empresa; 

d) o tempo da suspensão por motivo 
de inquérito administrativo, quando o 

' niesmo for Julgado fmpiocedente; 
' e) a ausência na-hipótese do art. 473 

e seus parágiafos; -
t) os dias em que, por cOnveniência 

da empresa, não tenha havido trabalho, 
executada a hipótese da alínea c do art. 
133." 

Alterou, entretanto, o DecretO-Lei n• 
1.535, de 13 de abril de 1977 e que e·ntrou 
em vigor no dia 1~' de maio daquele ano, _todo 
o Càpítulo IV do Título _II da Consolidação 
das Leis do Ttabalho e a matéria anterior
mente objeto do art. 134, antes transcrito, 
passou a constar do art. 131, nestes termos: 

"'Art. 131. Não s_erá considerada 
·falt3., para os efeitos do artigo anterior, 
a ausência do empregado: 
1-nos casos referidos no art. 473; 
li -durante o licenciamento compul

sório da empreg~Qa por motivo de ma
ternidade ou aborto não criminoso, ob
servados os requisitos para percepção do 
salário-mate;nidade custeado pela Pre
vidência Social; 
III-por motivo de acidente do traba

lho ou ·cte incapacidade que propicie a 
concessão de auxilio-doença pela Previ
dência Social, excetuada a hipóteSe do 
inciso IV do art. 133; 

IV -justificada Pela empresa, enten
dendo-se como tal a que não tiver deter
minado o desconto ~o correspondente 
salário; -

- V - durante a suspensão preventiva 
para responder a inquérito administra
tivo ou de prisão preventiva, quando for 
ímpronunciado ou absolvido; e 

VI- nos dias em que não tenha havi
do serviço, salvo na hipótese do inciso 
III do art. 133."' 

Desse modo, as ausências do empregado 
ao serviço, por motivo de doença que, em 
qualquer hipótese, não eram descontadas do 
período aquisitivo do direito a férias, só, na 
forma da legislação atual, deixaram de ser 
quando •~propicie a concessão do auxílio
doença pela Previdência Social" (item III do 
art. 131 da CLT). Ora, oauXI1io-doença, con
soante os arts. 24 e 25 da Lei Orgânica da 
Previdência Soicial só é devido quando a en
fermidade do trabalhador provo,a o seu afas
tamento do trab3.Ulo por período superior a 
15 dias. 

Conseqüentemente, a legislação atual ins
tituiu situ"aÇão realmente paradoxal; as faltas 
ao trabalho só não são descontadas do perío
do aquisitivo do direito a férias que é, Como 
sabemos, de doze meses, quando tais ausên
cias se prolongam por mais de uma quinzena. 

É, efetivamente, indefensável tal critério 
que, por isso mesmo, deve ser abolido. 

Este o claro objetivo do presente projeto 
de lei. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1991. -
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

À ComissliO de AssuntoS Sociais- de
cisá o terminativa. 

O SR. _PRESIDENTE :(Mãuro Benevides) 
-Os prOjitos que acabam de ser lidOs serão 
publicados e encaminhados às comissões 
competentes. _ 

Sobre a rilesa, ofíCio" que será lido pelo 
Sr. 1~' Secretário. 

É lido o seguinte: 

Brasma, 8 de maio de 1991 
Senhor Presidente, 
Coilforniee-n"tCiidímentos havidos na Ban

cada do partido da Reconstrução Nacional 
- PRN, e, na qualidade de líder do referido 
Partido, solicito a substituição da Exm~ Sena
dora Júnia Marise pelo Exm" Senador Ney 
Maranhão, na Comissão Permanente de As
suntos Sociais do Senado Federal. 

Sendo o que se encontra para o momento, 
aproveito para apresentar-lhe portestos de 
respeito e consideração. -Senador Ney Ma
ranhão, Líder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Será feita a substituição solicitada. (Pau-. 
sa.). 

A Presidência recebeu _o Ofício n~ S/19, 
de 1991 (N~ 394/91, na origem), do Gover
nador do Estado do Rio Grande do Sul, atra-. 
vés do qual solicita a retificação da Resolução 
n• 72, de 1990. 

A matéria será despachada â Comissão de 
Assuntos Económicos. -- - -

O SR. PRE&DENTE (Mauro Benevides) 
-A Presi-dência receheu, do Prefeito Muni-

cipal de São Bernardo do Campo (SP), o 
Ofício no 708, de 1991, encaminhando relató
rio sobre as operações de crédito realizadas 
por aquele município, bem como peças do 
balanço geral das atividades financeiras no 
exercício de 1990. 

O expediente será encaminhado à Comis
são de Assuntos Económicos, para conhe
cimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidéncla recebeu a Mensagem n" 118, 
de 1991 (o'' 206/91, na origem), através da 
qual o Presidente da República comunica que 
se ausentará do País no período de 14 a 19 
do corrente, com destino à Espanha, atan
dendo a convite do Rei Juan Carlos I. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N·· 118. DE 1991 
(n" 206/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se· 
nado Federal: 

Tenho a honra de me dirigír a Vossas Exce
lências para informá-los de que me ausentarei 
do País no período de 14 a 19 de maio de 
1991 para realizar visita de_ Estado ao Reino 
da Espanha, atendendo a convite de sua Ma
jestade o Rei Juan Carlos I. 

O propósito da visita a esse país amigo 
é o de explorar novas formas de cooperação 
bilateral, para mútuo benefício dos povos 
brasileiro e espanhol. Durante minha visita 
deverá sei' assinada a "Ata de Bases de Trata
do Geral de Cooperação e Amizade Brasil
Espanha", traçando os lineamentos básicos 
desse importante instrumento, que se pre
tende cGlebrar com vistas a prover meios para 
a intensificação das realações hispano-brasi
leiras em diversos campos, sobretudo na área 
da cooperação económica. 

Brasília, 8 de maio de 1991.- Fernando 
Collor. 

O SR. Pl{ESIDENTE (Mauro Benevides) 
_:_Há oradores inscritos. 

Concedo -a palavra ao nobre Seõ:idor Mag
no Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senad_o
res, os dados sobre o analfabetismo no país 
são assustadores e foram confirmados oficial
mente durante o Encontro Internacional de 
Alfabetização e Cidadania, que reuniu, no 
último fim -de semana, no auditóriO Petrônio 
Porlella, sob a coordenação do Ministério da 
Educação, o Diretor-Geral da Unesco, repre
sentantes de organismos internacionaís Como 
a OEA, OEI e Unicef, secretários estaduais 
de educação, pedagogos, além de represen
tantes ou ministros de educação de dez outros 
países. 

Ouvir as experiências pedagógicas e a defi
nição das políticas educacionais de países co
mo a Índia, Itália, Espanha, Portugal e Uru
guai, entre outros, por certo deve ter sido 
enriquecedora. Não queremos diminuir a im
portância de_ss~ encontro, mas questionar a 
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sua oportunidade, inclusive finariceir'<i, quan
do se torna público que o País detém os núme
ros de 30 milhões de analfabetos e de 5 mi
lhões de crianças em id<J.O_e escolar _fora das 
escolas.. 

Os representantes do MEC informaram 
durante o enconJro- palavra oficial, portan
to- que a merenda escolar é fornecida para 
as crianças das escolas_de l'' grau. A verdade 
constrangedora é de que nem os livros didáti
cos, destinados ao presente ano letivo, chega
ram a vários estados da federação, quando 
jà estamos ao final dO primeitro semestre. 
Preocupa-nos a qualidade das informações_ 
que são repassadas em encontros do nível 
do realizado agora já que formam um conjun· 
to de dadOs que, se maquiados, destorcem 
a verdadeira fac_e da realidade educacional 
do País. 

Senhores Senadores, as iniciativas setoriais 
do Governo Collor sobre educação seguem 
as mesmas regras dos outros setores públicos. 
Servem para afirmar um projeto-político au
toritário que prescinde do envolvimento da 
sociedade e, portanto, das discussões legis
lativas. 

Como exelriplo, temos a resolução do Fun
do Nacional de Desenvolvimento da Educa
ção, alterando a disposição constitucional 
que determina 25% das verbas or_çamentárias 

. estaduais sejam investidas no ensino funda· 
mental. Por essa resolução, 10% irão par o 
ensino pré-escolar, 8% para o ensino espe
cial, e apena<> os restantes 8% para o fim 
específico, o ensino fundamental. 

Dorme em berço esplêndido na Câmara 
dos Deputados o projeto de lei de diretrizes 
e bases da edu_c;_ação, pronto para votação 
em plenário e de cuja elaboração participa
ram democraticamente todos os setores liga
dos à educação do País. 

Por mais nobres que sejam as iniciativas 
do Executivo, através de seu Ministro Carlos 
Chiarelli, é imperativa a ui"gência ria votação 
do projeto da LDB, que de forma insofiS
mável e clara fornecerá as diretriZes e metas 
adequadas à solução da questão educacional, 
liquidando por vez com as tentações das saiu~ 
ções setoriais, paliativas ou corporativistas, 
que, estamos certo::., estão aquém da resposta 
global hoje necessária. 

Para finalizar, é necessário ·msar que adis~ 
cussão das soluções para os problemas não 
poderá estar desvinculada de outras ques
tões, como a c_onstrução e manutenção de 
escolas, a definição do ensino agrícolõl, a ca
pacitação e atualização pedagógica dos pro
fessores, os níveis, salariais justos, a autono
mia universitária e a gestão democrática do 
ensino público. 

O Si: -Marco Ma dei - Permite:me V. EX" 
um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Pois não. 
Ouço com muito prazer o aparte de V. Ex~, 
nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador 
Magno Bacelar, V. Ex~, com o seu discurso 
na manhã de hoje, inicia a sessão do Senado 

tratando de um tema que eu continUo consi
derando - e cada vez mais estou convicto 
disto - __ que deveria ser a grande prioridade 
nacional: a educação. V. Ex~ começa lem
brando um evento de grande importância 
-oCorrido aqui, no próprio Senado Federal, 
que foi o Encontro Internacional de Alfabe~ 
tização e-- Clclaaanra. _Eu lá estive presente 
e pude ouvir algumas manifestações. Consi
dero que nós precisamos estar cada vez mais 
atentos â problemática e_du_cacional do nosso 
.País. A propósito, devo até registrar um fato 
que muíto me agradou, o de ler recentemen

- te.,.no jornal O Estado de S. Paulo, urna notf
cia de que uma pesquisa feita em todo o terri
tório nacional, por solicitação, se não me en
gano, da Confederação Nacional das Indús
trias, apontava como o problema número um 
do País a necessidade de edu_car o povo. Eu 
saudei essa pesquisa como positiva porque, 
pela primeira vez na história do País, eu vi 
a educaç_ã_o~ colocada em primeiro lugar 
como demanda da sociedade junto ao Gover
no. Desde muito cedo eu aprendi com o Presi
dente Kt:nned_y _que "governar é admii)istrar 
pressõeS''~ e eu acho que a educação só se 
converterá efetivameti.te numa grande priori
dade nacional na proporção em que o povo 
tenha consciência da sua importância e pres
sione e cobre do Governo providências nessa 
din!ção. Nessa pesquisa eu vi, com 57% de 
preferência_. ___ a__~__!!Ç_a_çãQ_ç_QmQ a principal, a 
maior prioridade brasileira. Então, concordo 
com V. Ex~ c.juaildO diz que é riecessárioinves
tirmos, e investirmos de forma consistente, 
conseqüenie_e articulada.- em educação. Que
i-o também cumprimentar V. EX" pelo discur
so que produz na manhã de hoje, posto que 
aponta, ao lado da importância de investir
mos em educa_ção, a necessidade de resolver
mos algumas questões que recorrentemente 
desafiam a qualidade da educação, no País. 
Por iss_o, _cumPrimento neste instante V. Ex• 
e ·raçõ-VOtoS que a sua voz s"eja ouvida aqui 
e fora, para que possamos realmente fazer 
com que a educação seja~a efetiva - e não 
Úmameramente verbal retórica -prioridade 
nacionaL 

O SR. MAGNO BACELAR-:- Muito obri· 
ga-do; Dobre Senador Marco -Maciel~ O aparte 
de V. Ex· engrandece o meu discurso. :E: exa
tamcnte es~a a minha preocupãção. 

Tive a oportunidade de ser Secretário de 
Educação ain_da _no início da minha vida pú~ 
blica e, desde _então, a educação tem sid9 
u,ma das minhas preocupações. 

No momento, faço um alerta para que não 
fiquemos nas palavras, para que não se trans
mita ao _exterior a impressão falsa de que 
a educação no Brasil está resolvida. O ano 
passado foi declarado o Ano Internacional 
da AlfabetiZ3ção, pela Unicef, e uma série 
de fatores mostraram que é cuidando da base_ 
com muita_ persistência e determinação que 
chegaremos a alcançar os objetivos que dese
]imos para o nosso País. 

Muito obrigado a V~ Ex• 
Dizia eu que a questão do enSinO e da auto

nomia uniVersítárias-transformaram as uni-

verSidades federais, hoJe, cm arena de discu~ 
sões. acirradas. O eixo d_l;l. mesma~ ora é o 
da_ gratuidade desse ensino versuS privatiza
ção, ora o C1,1sto el_evado do mesmo, a incom
petência profissional dos professores, o cor
poratiVismo. 

Mas volto a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que a preocupação maior deverá 
ser no senffdo da educação fundamental. 

A revista Veja desta semãna faZ chamada 
de capa sobre o assunto. O parágrafo maiS 
feliz da matéria é o que reproduz a opiniãO 
de Cláudio Moura Castro, brasileiro, Diretor 
do Grupo de Pesquisa sobre Política de For
mação Profissional da OIT, _que considera 
que "O princíp31 problema da universidade 
brasileira não é a falta de recursos nem a 
baixã. qualidade do pesSoaL mas·ae-identi
dade". Considerando ainda que "existem 
boas universidades no Brasil, ilhas de exce
lência cercadas de um oceano de mediqcri
dade". 

Como dizia há poucço, no ~no passado foi 
considerado pela Unesco o "'Ano Interna
cional da Alfabetização" e os dados levan
tados relativos ao TerceirO Mundo mostram 
pontos comuns- de incidência crescente dos 
índices de analfabetismo, de migração para 
os centros urbanos e queda no poder aqui
sitivo das populações. Há um esforço conjun
to .dos._organismos intemacionaís da aplicação 
de recursos para a reversão de_sse quadro, 
e é nesse sentido que queremos que o Brasil 
participe, pois a médio prazo nos beneficiará. 
Mas permanece incompreensível que, na 
atual conjuntura de recessão e indisponibi
lidade orçamentária, o MEC invista em en
contros como o dq_ fim de semana, oportu· 
nidade em que _bancou, com recursos pró
prios, a vinda de dez ministros ou represen
tantes estrangeiros,_gesto à altura de governo 
do Primeiro Mundo, do qual" queremos parti
cipar e cada vez mais nos distanciamos.-

Muito obrigado. 
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito_~ern!) 

O SR. PRESIDENTE (MallrO Benevides) 
- Concedo a palavra ao nobre Senadqr 
Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a pa"tavra ao nobre Senador Mall

sueto de Lavor. (Pausa.) 
·s. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 

Bacelar. · 

O SR. RUY BACELAR (PMDB ~BA. 
pronuncia o seguinte Oiscurso.)- Sr. -Presi
dente, Srs. Senadores, quais seriam as dife
renças entre um grande e um pequeno proble
ma? Grandes seriam aquelas quest9es que. 
porventura, demandassem maiores recursos . 
e diligências para seU: equacionamento? E, 
como contrapartida natural, peque:no~pro
blema<> seriam aqueles que requiSit:iissenl me
nores dispêndios e maiores facilidades para 
sua solução? A indagação, por irreleyante 
qu~ possa parecer, atende à preocupação de 
procurar entender os crit~riOS:-qUe sãO~áplica
dos a matérias que, tanto no âmbito do Exe-
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cutivo como do Legislativo, possam confi
gurar prioridades e, assim, garantir agilidade 
ao seu encaminhamento. 

A d~vida, no caso, objetiva compreender 
a lentidão que cerca um assunto considerado 
da maior relevância_, como é o caso do Plano 
de Custeio e Benefícios da Previdência Social 
- dada a dimensão do universo de pessoas 
nele interessadas -, que já ultrapassou os 
prazos constitucionais para ser viabilizado e, 
somente agora, nesta semana, chega ao Con
gresso Nacional, na sua terceira versão desde 
que a questão passou a ser considerada. Mas 
chega com a expectatiVa, riãda animadora, 
de produzir seus efeitos leigais somenü: a pã.i~
tir de agosto ou setembro próximos. 

O desencontro em torno de pontos cruciais 
da questão, entre o Executivo e o Congresso, 
foi de grande utilidade para os cofres da Pre
vidê.ncia, que- tem feito ·uma boa economia 
à custa dessa demora. Para se ter uma idéia, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se a lei come
çasse a produzir seus efe1tos em abril deste 
ano, a Previdência teria uma despesa adicio
nal de_6_81 bilhões de cruzeiros; se fosse adia
da para agosto, esse valor seria reduzido para 
449 bilhões e, se transferida para outubro, 
o montante decresceria para 329 bilhões de 
cruzeiros. 

Muito conveniente, Sr. Presidente c Srs. 
Senadores, para o Governo, mas extrema
mente nefasto ao interesse de mais de quatro 
milhões de aposentados rurais, que percebem 
menos de um salário mínimo para garantir 
sua sobrevivência, numa conjuntura econô
mica adversa como a que hoje presenciamos. 
Entende-se, porém, por essa lógica, a prin
cipal motivação que tem transformado a deci
são relativa ã Lei de Custeio e Benefícios 
da Previdência num problema menor e, por
tanto, passível de postergação. 

A situação financeira da Previdência, em 
oposição às conquistas incorpo-radas na Carta 
de 1988, tem sido, como se vê, o grande pre
texto para adiar a questão. O maís ·embara
çoso é que essa argumentação perde todo 
o sentido quando se sabe que o Governo vem, 
desde 1989, reforçando a caixa para atender 
às novas despesas, com a elevação da contri
buição do Finsocial de 1,2 para 2% e de 14 
para 15% sobre o lucro das instituições finan· 
ceiras, além da taxação do décimo terceiro 
salário. 

Não bastassem tais argumentos para evi
denciar a inconsistência das alegações gover· 
namentais, a própria Ministra Zélia CardosO 
de_Mello- acredito, Senhor Presidente, mi· 
níStra até às 11 horas, ainda continua ministra 
- admifiu publicamente que algo em trorno 
de_24% dos recursos da Previdência são des
viados para outros órgãos públicos. Aliás, de
vemos estar atentos a essa questão ao exami
nar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
199Z, ·a fim de fechar essas torneíi'as- quase 
clandestinas, sob pena de sermos coniventes 
com uma situação que beira a imoralidade. 

Por último, há o literal assalto aos _cofres 
previdenciários que, a despeito de contar com 
uma comissão parlamentar de inquérito para 
investigar sua extensão, parece que vai encef-

rar seus trabalhos seffi alcanç~r a completa 
verdade dos fatos, tal o emaranhado de erros, 

_omissões_ e. tentativas para obscurecer o tama
nho do rombo. Há ladrões na Previdência, 
organizados em quadrilha~ dispersas pela Da
taprev e até pelos bancos conveniados, mas 
há também entidades devedoras entre as 
quais figuram até órgãos públicos. 

Como se vé, são muitos os que se locuple
_tam às custas da Previdência e, com essas 
qualificãç_ões_, fica difícil entender porque_ o 
Ministro do Trabalho editou a Portaria n~ 
3.192, que iserita-ae atualização OS créditos 
decorrentes de ação judicial, por força de 
exigência de ato precatório a ser _emitido pe
los Tribunais de _Segu_l!_d_3 _I_nstância. Isso sig
nifica, na prática, por exemplo, que se o ato 
for apresentado no começo de julho, só vai 
ser incluído no Orçamento do ano seguinte, 
gerando uma espera de até 30 meses, sem 
nenhuma correção! 

Graças a ardis dessa espécie, Sr. Presidente 
e Srs. Senadore_s, ao invés de exercer seu 
papel social, a Previdência optou pelo papel 
de vilão, ao retardar, sonegar, mistificar, dei
xando aqueles que dependem dela, como os 
quas__c seis milhões de aposentados rurais, nu
ma situação de penúria, ao lado da(rueles que 
aguardam a regulamentação dos arts. n~s 201 
e 202_da_ComtituiÇão, que estabelece a idade 
mínima para aposentadoria do homem e da 
mulher. 

Eis- que ·o fato de haver enviado ao Con
gresso Nacional o novo Plano de Custeio e 
Benefícios não redime o Poder ,Executivo por 
tanto atraso e omissão- porque, mesmo com 
o caráter cfe urgente, se forem ob~ervados 
os prazos mínimos, seriam necessários seis 
meses para seu exame e implementação. É 
tempo demasiado longo para aqueles que já 
estão no limite de sua resisténcia e, diria, 
de sua paciêncía,-·conngurãD.âo _Õ.que Cícero, 
em Da-s LeiS~proclamava: "O maior direito 
é a maior injustiça". 

Acresce que_ o novo p_lano, como o denun
ciam os próprios aposentado"S, nada mais faz 
do qUe ã.Tiilfiivar as conqUiStas. constituCiO
nais, sem acrescentar nada que beneficie a 
categoria ou compense suas perdas, _como 
ocorreu com o subMitutivo proposto e apro
Vado, no final do ano passado, pelo Con· 
gresso Nacional, e que foi íntegi'atmente veta
do pelo Presidente Fernando Coiior. 

Nem tudo está perdido, porém. Desde o 
últinl.o dia 5 de abril, com o esgotamento 
do prazo dado pelo art. 5" do Ato das Dispo
sições 'COristituêiOnãis Transitúdas para a im
plementação do Plano de Custeio e Bene
fícios da Previdência, oS aposentados de todo 
o País, rurais ou urbanos, adquiriram o direí
tó de recorrer à Justiça p-ara ver seus direitoS 
assegurados, mediante o recurso do mandado 
de injunção. 

_Sinto~me..S.r....Ercsidente e Srs: Senadores, 
confortado em ter sido um dos criadores deste 
instituto, que conftgura _um notável avanço 
para o exercício da democracia, ao enquadrar 
a omissão dos órgãos públicos _como uma in
constitucionalidade passível de ser cobrada 
em jüfzo. Empenhei-me, desde os trabalhos 

cOnstituintes, paTa Introduzir o mandado de 
injunção na nova Carta e para assegurar-lhe 
o mesmo rito processual do mandado de segu
rança. Infelizmente, não foi isso o que acon
teceu, e o que se pretendia fosse auto-apii
cável tornou-se também objetivo de omissão, 
já que passou a depender de legislação inte
gradora. 

Para sanar essa falha, apresentei, já em 
fins de 1988, o Projeto de Lei do Senado 

n" 76 que hoje se encontra em exame nas 
Comissões da Câmara dos Deputados. A mo
rosidade com que tramita é frustra-nte-, paffi
c_ularmente quando se assistem às tentativas 
feitas juntos ao Suprerilo Tribunal. Federal 
por pessoas e entidades, para _cobrar os direi
tos que lhes são devidos constitucionalmente. 
A pretexto de aguardar a regulamentação do 
mandado de injunção, o STF tem adiado suas 
sentenças, como ocorreu recentemente com 
a Contag. 

Em nôme dos milhões de associados que 
congrega, a Confederação ~acional dos Tra· 
balhadores na Agricultura deu entrada no 
STF com um mandado de injunção pedindo 
o imediato cumprimento do que determina 
a ConstitUição no tocante aos aposentados 
rurais; piso de um saláiio mínimo para paga
thento de qualquer benefício, aumento do 
valor das aposentadorias com correção mo-ne
tária sobre todos os últimos 36 salários de 
contribuição, reajuste periódico das pensões 
e aposentadorías e- ãposentadoria aos 60 anos 
para o homem e 55 para a mU.lhá <.jue- ti"aba
lhem no campo. 

Não houve, ainda, manifestação da Justiça. 
Até porque, por não ter um rito definido, 
cria-se para o STF uma situação delicada, 
envolvendo a autonomia dos poderes. Mas 
o ·mandado de injunção, a despeito de uma 
ou outra ql.Ívida, tem sido o instrumento por 
-eleição de"-fesgati-de direitOS que, sem outro 
caminho para viabilizarem·se, acabavam se 
transformando em letra morta, inócua e des-
provida de _qualquer utilidac_le. _ 

Agora, mais do que nunca, quando as espe
ranças de vida melhor mesclam-se às desHu
sõ_es trazidas pelo fracasso dos sucessivos pla
nos económicos, é hora de oferecer ao ctda
dão a certeza de que o Congresso Nacional 
está solidário com seu sofrimento e empe
nhado em assegurar-lhe, com a reforma do 
Plano de Custeio e Benefícios da Previdência 
enviado pelo Executivo, e _a regulamentação 
do mandado_ de injunção, os meios de resga
tar sua cidadania aviltada. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
--Concedo a palavra ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, se houve um mérito 
de grande importâncía na designação da Mi
nistra Zélia Cardoso de Mello por parte do 
governo Fernando Collor de Mello, e na sua 
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atuação perante o ministério, dentre ou_tros 
fatos, está em ela ser uma mulher. Já o Presi
dente João Baptista Figueiredo havia desig
nado para Ministra da Educação aS~ Esther 
Figueiredo Ferraz; já o Presidente José Sar
ney havia designado para Ministra do Traba
lho a S~ Dorothéa Wemeck, e o Presidente 
Fernando CollOJ; dQ Mello tem em seu minis
tério mais de uma mulher, 

Mas não há dúvida de que a Sr~ Zélia Car
doso de Me lia constitUi-se-na ministra mais 
importante de todo corpo ministerial deste 
Governo. E, como tal, teve um papel de gran
de importânCia na coordenação das ativida
des políticas, económicas e sociaiS deste Go
verno. Certamente, ela dignificou _a posição 
da mulher na sociedade brasileira, enquanto 
ministra. 

Embora crítico de suas diretriz~s._de alguns 
de seus valores, especialmente no que diz 
respeito à filosofia económica que abraçou, 
considero que a Ministra Zélia Cardoso de 
Mello e a sua equipe tiveram uma postura 
ética que precisa ser objeto de nossa reflexão. 

Ainda há três semanas, tive a oportunidade 
de fazer uma breve viSita à Ministra Zélia 
Cardoso de Me_llo, ocasião em_ que lhe dei 
um livro do economista Paul Davidson e do 
seu filho Greg Davidson, cujo tftulo é "Eco~ 
nomics for civilized societies". 

O livro de Paul Davidson começa com a 
seguinte pergunta:- «Qual a diferença entre 
o amor e a prostituição?". 

Para alguns economistas que abraçaram o 
credo mais conservador, o credo d_e valores 
que pontificaram-durante os anos 70 e 80, 
especialmente sob os governos de Ronald 
Reagan e Margareth Tatcher, muito prova
velmente seria dito que como a prostituição 
alcança um valor no mercado, e o amor não, 
que a prostituição teria maior-valor. 

Nesse livro, Paul e Greg Davidson argu~ 
mentam que, se quisermos ter uma postura 
civilizada, não podemos admitir, nesta altura 
da História da CíVilização, que, para se com
bater o problema da inflação, terilós que·, ne
cessariamente, levar a económiã à recessão 
e negar oportunidade de emprego a tantas 
pessoas, que, infelizmente, acabou sendo o 
caminho escolhido pelo Gõvenio Fernando 
Collor de Mello e pela própria ministra e 
sua equipe económica ao longo dos primeiros 
15 meses de governo. 

Gostaria de ressaltar que reconheço, espe
cialmente na Ministia Zélia Cardoso de Me
no, no S_ecretário de Política Económica, An
tônio Kandir, no Presidente do Banco Cen
tral do Brasil, lbrahim Éris, no Ministro da 
Infra-Estrutura, Eduardo TeiXeira, e em ou
tros membros de sua equipe - qu-e conheço 
menos -que procederam seriamente no tra
to da coisa pública. Posso ter divergido com 
respeito ao enfoque das diretrizes que procu
raram colocar em prática; mas, em todos os 
momentos em que, ao longo de sua gestão, 
particularmente nos últimos 3 rneses, tivemos 
contato direto com essas autoridades, desde 
que se iniciou esta legislatura, não tive dúvi
das a respeito do procedimento sério que tive
ram, nem da seriedade de seus propósitos. 

A responsabilidade maior pelo que ocorreu 
ao longo desses 15 meses, sem dúvida, é da
quele que se diz o primeiro e próprio ministro 
da Economia- o PreSidente Fernando Co-
llor de Mello. - -·-

Uma das críticas principais que fizemos ao 
longo desses 15 meses foi quanto à própria 

_forma de elaboração da política económica; 
foi o fato de o Governo Fernando Collor ter 
preferido o uso de medidas provisórias, ter 
preferido a surpresa, ter preferido antes a 
concepção em meio aos gabinetes por parte 
de sua equipe, para lançar, especialmente rios 
dias 16 de março de 1990 e 31 de janeiro 
de 1991, os ?J~n_~s Çollot: I e II, para depois 
procurar o diálogo com o Congresso Nacio
nal, com os segmentos empresariais e de tra
balhadores. 

O diálogo, em especial com os trabalha
dores, deixou muito a desejar. O que seria 
de se esperar de um presidente eleito direta
mente pelo povo, obviamente seria que pro
curasse o diálogo com todos os segmentos 
da sociedade e com os representantes do povo 
no Congresso Nacional na fase da elaboração 
das diretrizes de política económica. E é com 
certa pena que observo que a queda da Sr' 
Ministra se dá exatamente no momento em 
que ela começava a ter um procedimento de 
maior abertura e diálogo com a sociedade 
e com o próprio Congresso Nacional. 

Temos que reconhecer que houve méritos, 
que algumas metas foram parcialmente atin
gidas, e que há outras que não o foram. Não 
há dúvidas de que o Governo Collor chegou 
com uma inflação de mais de 80% ao mês, 
e hoje, embora reprimida pelo congelamento 
de preços, ela está na faixa dos 7% ao mês 
aos 10%, co"nforme registrados no mês de 
abril. Mas o que se notou nesses 15 meses 
foi, sem dúvida, a queda do Produto Interno 
Bruto per capita em mais de 6%, índiCe de 
desemprego chegando a níveis recOrdes. 

Claro. há de ser reconhecer que começou 
a haver ligeira recuperação das atividades in
dustríã.J e comercial e do consumo de energia 
elétrica em abril; mas, do ponto de vista do 
conjunto das atividadcs económicas do PMs, 
tanco no setor industrial, quanto no agrícola, 
no de serviços e no de comércio, o que se 
nota é uma queda significativa da atividade 
económica;_ e aí é que se há de colocar a 
pergunta: será civilizado. será que atende ao 
bom senso resolvermos um problema diag
nosticado pelos economistas mais ortodoxos 
e conservadores como o de muito dinheiro 
correndo atrás de relativamente poucos bens, 
diminuinda_a _oierta __ de bens e serviços na 
economia? 

Ora, o importante seria exatamente criar
mos meios para que a economia crescesse, 
para que a oferta de bens e serviçais aumen
tasse aceleradamente, até .como método de 
se conter a inflação e, ao m.esrrió tempo. como 
única forma de se compatibilizar rapidamente 
a erradiação da miséria e a melhoria da distri
buição da renda e da riqueza. 

O Sr. Oziel Carneiro- V. Ex·: me permite 
um aparte_?_ 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com pra
zer, ouço V. Ex• 

O Sr. Oziel Carneiro - Senador Eduardo 
Suplicy, estou ouvindo o discurso de V. E"'· 
em que faz a apreciação sobre a adminis
tração da Ministra Zélia· Cardo~o de Mello 
à frente do Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento. Nos pronunciamentos que 
tenho feito no Senado, sempre divergi dos 
caminhos adotados pela equipe económica 
do Governo no combate à inflação. Divergi 
exatamente porque, sendo o Brasil um país 
em desenvolvimento, não se poderia eleger 
como meta única o combate à inflação, aban
donando-se o desenvolvimento. Isso levou o 
País a uma recessão profunda. Só no estado 
de_ V. Ex', há um mês, mais de um milhão 
de pessoas estavam desempregadas. O meu 
aparte. S_enador. vem no sentido de_ cham,ar 
a atenção para aquilo que considero também 
o ponto negativo da administração da Minis
tm Zélia Cardoso de Mello e que, me parece, 
será corrigido com a ascensão do novo Minis
tro do Planejamento, o Embaixador MarcíHo 
Marques Moreira. Foi exatamente no aspecto 
político que a equipe da Ministra Zélia Car· 
doso de Mello não soube conduzir a econo
mia nacional, pois criou uma zona perma
nente de fricção entre o setor produtivo do 
lado da cla:-~se empre~rial e setor produtivo 
. E isso, sem dúvida nenhuma, deve ter sido 
frut~ da falta de amadurecimento, da falta 
de ViVência, da experiência que deveria co
mandar as atividades da equipe·econômica. 
E já, agora, depois da renúncia da Sr• Minis
rra, continuo com a mesma conclusão. E esta 
Cóilclusão vem em ràzão, sem dúvida nenhu
ma, do~> pedidos de demissão em "efeito do
minó". que estão ocorrerido na equipe econó
mica, o que para-mim não traduz apenas uma 
solidariedade à Ministra que saí, mas. sem 
dúvida nenhuma, -à e"v1dênCia da imatUridade 
da equipe, porque. se a: Naç-ão exige que al
guns desses brasileiros que compunham esta 
equipe devessem permanecer nac; suas fun
çôes, eles não poderiam negar ao Brasil, sob 
a alegação de solidariedade, a prestação -des
se serviço. E foi cxatamcntc cm rQzão da 
imaturidade da equipe que, provavelmente, 
a S~ Ministra tomou a decisão de renunciar; 
e não por pressões. porque dentro do_ Go
verno Collor, sem dúvida nenhuma, ela cu
mandava toda a sua área e até_ estendia a 
sua ação a outras áreas, de outro-s JvÜnistrru;. 

Mas. sem dúvida nenhuma. concordo com 
V. Ex• quando ressalta a seriedade da Sr• 
Ministra e a seriedade da maioria dos mem· 
bros de sua equipe. Tenho certeza que a p<lr
tir de agora deveremos ter unia política que 
nâo procure combater a inflação. cometendo 
o erro de ignorar a necessidade de dar su:;:.ten
tação à agricultura. Que se continue comba
tendo a inflação sem levar o País a uma pro
funda recessão, aumentaildo os nossos pro
blemas sociais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nobre Se· 
nadar Oziel Carneiro, V. Ex• mencionou ten
sões havidas entre s_egmentos empresariais e 
trabalhadores e dentro do próprio Governo. 
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Quero salientar que,_ em especial devido 
a sua caractcr(stica de seriedade. a que me 
referi, e que acredito deva ser ressaltado co
mo uma parte ética importante, a Ministra 
Zélia Cardoso de Mdlo, segundo a" diversas 
informações exisfentes hoje, acabou resistin
do a certas pressões de grupos empresariaL<; 
que, inclusive, exerceram uma influência 
muito forte no seio do Governo, erri. ocasiões 
até para tentar favorecer de maneira indevida 
alguns segmentos, e a( neste caso a sua resis
tência tem de ser viS:ia de maneira positiva, 
como, em especial, nos episódios relativos 
à pressão exercida pelo Secretário Egberto 
Batista c_omo, também. pelo Secretário Paulo 
Leoni, e por aqueles fatos que vieram à luz. 
a partir das denúncias colocadas com muita 
coragem pelo Deputado Luís Roberto Ponte~ 
a respeito de práticas_ que, no Parlamento 
brasileiro, não podem merecer o aplauso de 
quem quer que seja. 

Sabe-se que. conforme denunciou a carta 
do _Sr. Luís Roberto Ponte - é claro que 
isto não pode ser generalizado - houve e 
parece ainda haver segmentos, pessoas. que 
estão como que a intermediar. de maneira 
indevida, a forma de se estabelecer. de se 
decidir quem é que vai, neste País, realizar 
obras públicas, que tipo de empresas serão 
credenciadas. São revelações extremamente 
graves. aquelas que dizem respeito à forma 
como licitações têm sido feitas. por vezes, 
com cartas marcadas. Esta denúncia foi tão 
forte e bem fundamentada que este Senado 
Federal, por iniciativa do nobre Senador Ruy 
Bacelar, houve por bem constituir Comíssãó 
Parlamentar de Inquérito que está por ser 
formada, para averiguar essa denúncia. 

O Sr. Oziel Carneiro- V. Ex~ me permite 
um novo aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Apenas 
concluirei o meu pensamento e. em seguida, 
concederei o aparte a V. Ex• 

Tenho a convicção- de que esta parte da 
equipe de Governo que sai não estaria de 
acordo com este tipo de procedimento. Ao 
contrário de V. EX'!. acredito que há um rito 
na forma como esta eqUipe sai em conjunto, 
sai em solidariedade à Ministra Zélia Cardoso 
de Mello, porque havia como que um propó
sito conjunto dos mesmos. Isso deve ser visto 
como uma atitude _ética iinp"ortãrite-em nOsSo 
país. 

Sr. Presidente, concluinto o meu disçurso, 
sinto que a St!' Ministra já tinha, em alguns 
momentos, mostrado. com certos aspectos do 
seu governo, suas diferenças em relação ao 
Gjverno do próprio Presidente. 

Sabe-se, por exemplo, que S. Ex' protestou 
com respeito à maneira cOmo na campanha 
eleitoral havia sido utilizado indevidamente 
um depoimento da Sra. Miriam Cordeiro paw 
ra atingir, em termos da vida pessoal, o adverw 
sário Luiz Inácio Lula da Silva. Aquilo já 
mos~ava um procedimento ético-iinportante. 
Mas S. Ex', por uma questão de lealdade 
pessoal, ainda continuou junto ao Senhor 
Presidente da República. Agora é que houve 
o distanciamento. 

Apenas na conclusão - prezado Senador 
Oziel Carneiro, dado o término dÓ meu temw 
po, não teremos oportunidade, hoje, de conw 
tinuarmos dialogando nesta reflexão - gos
taria, Sr. Presidente, de dizer uma palavra 
sobre a escolha do novo Ministro da Econow 
mia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marw 
ques Moreira. 

Trata-se Clarani.ento de se dar um sinal de 
boa vontade aos credores internacionais, uma 
yez que o novo Ministro é pessoa de confiança 
do segmento financeiro nacional, pelo menos 
na sua maioria. É uma pessoa que desde 1986, 
ou mesmo antes, vem acompanhando de per
to todas as negociações com os credores inter
nacionais do Brasil e é considerado, também, 
como uma pessoa que vai dar guarida a enten
dimentos, muitas vezes· com pontos de vista 
próximos àqueles que são dos credores inter
nacionais. 

Quero aqui colocar a minha preocupação 
com- respeito a esse aspecto, embora reconhe
cendo no Embaixador e hoje Ministro desig
nado da Economia Fazenda e Planejamento 
Marcílio Marques- Moreira, pessoa de uma 
visão política aberta. Eu o conheço como um 
intelectual, como um debatedor de assuntos 
políticos e, claro, há de se esperar que venha 
traze_r_ pelo menos um certo sopro de prática 
democrática, de respeito ao Congresso Na
cional, de respeito aos segmentos da socie
dade que precisam estar dialogando com o 
GoYernO-para que não·maiS a pólftica ecóilô
mica seja elaborada através de medidas pro
visórias, mas, princip3linentE:, através de pro
jetas de lei que mereçam -ántes a reflexão 
junto ao Congress-o Nacional. 

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

COMPARECERAM MAIS OS SRS._SENA
DORES: 

-Almir Gabriel- Áureo Mello- Carlos 
De'Carli- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro 
-Eduardo Suplicy- Flaviano Melo- Ger· 
son Camata - Humberto Lucena - João 
Cã.lmon - João França - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Paulo Bisol -
Jutahy Magalhães - Lucídio Portella -
Mansueto -de Lavor- Moisés Abrão- Nel
son Carneiro - Ney -Maranhão - Odacir 
Soares- Oziel Carneiro.- Ruy Bacel_a_r. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. 1"' Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 131, DE 1991 

Dispõe sobre a exigência de concurso 
público para a admissão de pessoal nas 
empresas estatais e_ sociedades de_ econo
mia mista. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A admissão de pessoal nas em

presas públicas e sociedades de economia. 
mista, para o desempenho de atividades de 
caráter permanente, ou mediante contrata-

ção por prazo indeterminado, depende de 
prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
hipóteses em que a lei dispense a exigência 
de concurso público. 

Art. 2"' O concurso terá validade de até 
2- (dois) anos, podendo ser prÇ~rrogada uma 
única vez, por igual período. 

§ 19 O prazo de validade do concurso e 
as condições de sua realização serão _fixa.dos 
em edital, que será publicado no Diário Ofi
cial da União e em jornal diário de grande 
circulação com pelo menos 3 (três) dias úteis 
de antecedência da abertura das inscrições. 

§ 2"' O periodo de inscrição sefá, no míni
mo, de 3 (três) dias_ úteis. 

§ 3"' Não se abrirá novo concurso en
quanto hoUver canditado aprovado em con
curso anterior com prazo de validade não ex
pirado. 

Art. 3? - Esta lei _entra em vigor na data 
de sua publicação-. 

Art, 4° __ Revogam-se as_ disposiçõ-es em· 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei regula a exigência 
de _concurso público para a admissão de pes
soal nas empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

Embora a Constituição Federal determine 
Q!le. a admini~traÇão pública_direta e indireta 
obedeça a determinadas ·regras {art. 37, ca
put), há fortes indícios de que alguns princí
pios, como o da impessoalidade e o da morali
dade, estão sendo desconsiderados pelo Go
verno, ao permitir que empresas estatais adw 
mitam pessoal sem concurso público. A gran
de imprensa noticiou recentemente contra
tações realizadas pela Rede Ferro_\dária Fede
ral e CPFL, sem concurso. 

A -preocupação do legislador constituinte 
com o tema se manifestou de forma explícita 
no art. 37, li, da CF, ao estabelecer a obriga
toriedade _da prévia aprovação em concurso 
público para a investidura em cargo ou em
prego da administração pública direta e indi
reta. 

Receoso de que sua vontade pudesse não 
ser cumprida, o constituinte, ao fixar as com
petência do Tribunal de Contas da União, 
arrolou dentre elas (art. 71, III) a de "apre
Ciar, para· fins de registro, a -legalidade dos 
atos de admissão de pessoal, a qualquer títu
lo, na administração direta e indireta ... " 

Tanto_no art. 37 quanto no art. 71, da Lei 
FundameÕlal, a expressão "administração in
direta" foi empregada em sentido amplo, 
abrangendo inclusive as empresas públicas e 
as sociedades_de economia mista. 

As empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista constituem património da socie
dade e como tal sua administração deve se 
pautar pelo respeito não só aos princípios 
constitucionais a que se subordina mas tam
bém aos princípios de transparência e efi
cáCia:. 

Nesse contexto se insere perfeitáinente a 
exigência de concurso público para ingresso 
.de pessoal nas estatáis. O concurso. públiC9 
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revela-se como a único forma democrática 
de escolha de candidatos a cargos e empre
gos, tanto da administração direta quando 
da indireta, possibilitando, como resultado 
final, quadros de pessoal que garantam a mo
ralidade e eficiência desejáveis na prestação 
dos serviços públicos. 

Pelas razões expostas, esperamos contar 
com o apoio dos ilustres Pares para a aprova-
ção do presente projeto de lei. _ 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1991. -
Mareio Lacerda, Senador. 

(À ComisslJo de -constítutçtio, Justiça 
e Cidadania- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI D_O SENADO_ 
N· 132, DE 1991 

Dispõe sobre o depoimento de autori
dade ou cidadão perante as comissões da 
Câmara dos Deputados, do Senado_Fede
ral e do Congresso Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O depoimento de qualquer auto

ridade ou cidadão perante comissão da Câ
mara dos Deputados, do Senado Federal ou 
do Congresso Nacional observará o disposto 
nesta lei. 

Art. 2° Deliberada_, na íorrna re"gimen
tal, a necessidade do depoimento. a autOri
dade ou o cidadão será intUnado a compa
recer em dia, hora e local previamente deter
minados, dando-se imediat_a,_ciência do fato 
ao interessado bem como do objeto da inqui
rição. 

Art. 3" Qu3rido o depoente for funcio
nário público civil ou militar, a com"issão o 
requisitará ao chefe da repartição ou ao co
mando do corpo em que servir. 

Art. 4" É da responsabilidade da Casa a 
que pertença a comissão o pagamento das 
despesas com locomoção e estadia, quando 
necessárias. 

Pãrágrafo único. O depoimento prestado 
perante a comissão é considerado serviço pú
blico, não podendo a pessoa, quando funcio
nária ou empregada, sofrer desconto de ven
cimento ou salário nem interrupção do tempo 
de serviço pelo comparecimento. 

Art. 5? Se o depoente deixar de compa
recer, sem motivo justificado, será conduzido 
na forma do art. 218 do Código de Processo 
Penal além de responder pelas despesas de· 
correntes, sem prejuízo do processo penal 
por crime de desobediência. 

Art. 69 O depoente; depois de qualifiCa
do, declarando o nome, a profissão, o domí
Cilio e o estado civil, prestará o compromi55o 
de dizer a verdade do que souber e lhe for 
perguntado. 

Parágrafo únicO.-- o-presidente-da comis
são advertirá o depoente que incorre em san
ção penal quem faz afirfrütÇão- fãlsa, cala ou 
oculta a verdade, . . . 

Art. 7" O depoente só poderá ser inqui
rido sobre os fatos pertinentes ao objeto da 
convocação (art. 2"), não sendo entretanto 
obrigado a responder quando se tratar de as
sunto. 

I- que-ihe -.acarrete grave dano. bem co
mo ao seu cônjuge ou aos seus parentes, con
sangüíneos ou afins, em linha reta ou na cola
teral em segundo grau; ou 

II- a cujo respeito, por estado ou profis
são, deva guardar sigilo, salvo se, desobri
gado pela parte interessada, quiser dar o seu 
testemunho. 

Parágrafo único. O disposto no inciso II 
deste artigo não se aplica quando o dever 
de .sigilo decorrer do exercício de função pú
blica, civil ou militar, caso em que o depoi
mento será tomado em sessão secreta. 

- Art. 8~' O depoimento, depois de datilo
grafádo, será assinado pelo presidente da co
missão e pelo depoente, sendo facultado a 
este último fazer as retificações julgadas ne
cessárias. 

Art. 9"' Nos casos omissos, aplicam-se 
subsidiariamente as normas dos Códigos de 
Processo Cívil e Penal. 

Art. 10. A convocação de ministros de 
estado continua a reger-se pelas normas vi
gentes. 

Art. 11. Fazefãfi"tmação falsa. negar ou 
calar a verdade como depoente em Comissão 
da Cãmatã dos Deputados, do Senado Fede
ral ou do Congresso Nacional: 

Pena - reclusão de um a três anos e multa. 
Í" Se o crime é cometido com o fim de 

satisfazer interesse próprio ou alheio: 
Pena -reclusão de dois a seis anos e mul

ta. 
2~ As penas são aumentadas de um terço, 

seo-crime é praticado mediante suborno. 
3~· _O fato deixa de ser punível se o agente, 

nas setenta e duas horas que se seguirem-ao 
depoimento, declarar a verda_de ou formular 
r-etratação. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data 
·de-sua publicação. 

Art. 13. São revogadas as disposições 
em contrário. 

:JustifiCiÇão 

O cons_tituinte. de_l988, com o inquestio
nável propósito de democratizar o exercfcio 
do_ poder público e desta forma assegurar a 
realização do interesse coletivo, arppliou con
síderavehnente_ o feixe de competências do 
Congresso Nacional. Trata-se do reconheci
mento jurídico de uma experiência do fortale
cimento da instituição, por excelência, repre
SütTàtiva dos interesses populares. Com efei
to", todas as épocas de obscurantismo. atraso 
e retrocesso são marcadas por uma dimínui
çã_o d_o âmbito funcional das Casas Legisla-
tivas. . . 

Entre as inovações de cunho progressista, 
é de se salientar o papel relevante atribuído 
às comissões parlamentares. Passaram elas 
net,1rii -determinados ~sos. poder decisório 
termi:nativo; abriu-se a· possibilidade de se
rem-formuladas reclamações, representaç6e 

I ou gueixas por p-arte de qualquer pessoa con
tra os atas ou omissões das autoridades; às 
entidades_ da sociedade: ciyil foi dado o direito 
de postular suas pretensões; e·, finalmente, 
romo meio de colher_ dados e informaçõçs 
p~ua a }nstrução do processo legislativo ou 

m_e.smo cqm vistas ao exerçício do poder de 
fiscalizar. possibilitou-se a tomada de depoi
mento de qualquer autoridade ou cidadão 
(art.·58, 4~', inciso V, CF). -

Como no estado de_ direito ninguém é obri
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei (art. 5", inciso II. 
CF), impõe-se disdplinar, cm diploma nor
mativo infraconstitucional. o procedimento 
a .ser observado quando uma comissão julgar 
necessário tomar o depoimento de dada pes
soa. Assim como no campo Judiciário há um 
código processual a tutelar os direitos e os 
deveres das partes, também no Legislativo 
há de existir um texto definidor dos ônus que 
se impõem a todos. 

Partindo do pressuposto de que os mem
bros da sociedade têm o de_ver étiço de cola
borar com as institUiÇOes na consecução do 
interesse coletivo, firma o prOjeto o príncfpio 
da obrigatoriedade de_ rlepor, desde que a 
comissão. na forma regimental, a~sim julgue 
necessário. Em contrapartida, como forma 
de pre.<>ervar a_ segurança individua] e eyitar 
sejam as pessoas surpreendidas com inqui
rições despropositada!'., prevê-se não só a pré
via_ ciência do objeto do depoimento mas tam
bém a vedação de serem formuladas pergun
tas so_bre fatos outros não pertinentes à ques
tão sob exame. Com o mesmo propósito, as
segura-se ao interessado o direito de calar 
sobre assunto suscetível de causar-lhe grave 
dano, bem assim nos seus parentes. Versando 
a pergunta sobre fato a cujo respeito deva 
o depoente guardar sigilo, ressalvada a hipó
tese de vir a ser desobrigado pelo interessado 
direto. tamPém se reconhece o d~reito ao si~ 
lêncio. Quando, entretanto, o dever de reser
va decorra do exerc(cio de função pública, 
civil ou militar, nada justifica a sonegação 
das informações necessárias aos representan
tes do povo. A preservaç-ão do interesse na
cional, na hipótese. fica _assegurada_ com a 
realização do depoimento em sessão secreta. 

É de se reputar serviço público o compare
cimento de qualquer pessoa ou autoridade 
perante comissão legislativa, razão pela qual 
deve o erário arcar com as despesas decor
rentes. Ademais_, __ a exemplo do que ocorre 
tanto no processo civil como no criminal, não 
pode o depoente sofrer qualquer desconto 
ou gravame pela ausência ao serviço para os 
fins ora contempladoS. 

A recusa em_comparecer, sem motivo j usti
ficado, acarreta as mesmas conseqüências ho
je vigentes no campo Judiciário, sem prejuízo 
do competente procedimento penal poT-Crime 
de desobediência. Além disto, cominar-se 

_criminalmente a conduta de fazer afirmação 
falsa, negar ou calar a verdade. De fato_, se 
não fore_m previstas sanções rigorosas para 
aqueles que, injustificadamente, se negám a 
colaborar com a sociedade, torna-se ineficaz 
o próprio instituto ora disciplinado. Conside~ 
rando o rigor das penalidades a que se sujei· 
tam os fa1tosos, _contempla-se a faculdade de 
o depoente exigir a retificaçâo das suas decla· 
rações, que constarão de termo datilografado 
por ele e pelo presidente do órgão assinado. 
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Finalmente, explicita-se que a c·onvocação 
de Ministros de Estado continuará regida pe
las normas vigentes visto tratar-se de ca~o 
sujeito a tutela especial. 

Acreditamos que a proposição em apreço, 
além de suprir lacuna normativa inexcusável, 
contribuirá para o aperfe-iÇOúilentO _das ativi
dades parlamentares, resguardando, com as 
necessárias cautela~. a segurança e a incolu
midade do cidadão. 

Sala das Sessões~ 10 de maio de 1991. -
Eduardo Matarazzo SupJicy - Senador PT 
-SP. 

A Comiss&o de Constituiçao, Justiça 
e Cidadania- decisllo--rerminaiiva. • 

O SR PRE-SilJENT:g-(JVlauro Benevides) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser 
lidos pelo Sr. Primeiro Secre-tário. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 185, [)E 1991 

Nos termos do arL 40, § 1", a, do Regi
mento Interno, requeiro licença para me afa~
tar dos trabalhos da Casa. no período de 11 
a 19 de maio, para viagem à Alemanha, a 
convite da Fundação Konrad Adenauer. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1991. -
Senador Nelson Carn~h~o_._ 

REQUERIMENTO N• 186, llE 1991 

Nos termos do art. 40, § 1", a, do Regi
mento Interno, re_queiro licença para me afas
tar dos trabalhos da Casa, no período de 11 
a 19 de maio, para viageni.- à Alemanha, a 
convite da Fundação Konrad Adenauer. 

Sa1a das Sessões, .i.,J de maio de 1991. -
Senador João Calmon. 

O SR. PRESIDEN .,E (Mauro Benevides) 
-Os requerimentos ql•e acabam de ser lidos 
serão apreciados após a Jrdem do Dia, com 
parecer prévio da Comissão ct.::: Relações E....::
teriores e Defesa Nacional, nos termos regi
mentais. 

O SR. PRESlllENTE (Mauro Benevides) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se ã 

ORDEM DO [)IA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 82, DE 1991 

(Em regime de u1g#!ncia, nos 
termos do art. 336, c, . ..:!v 

Regimento Interno) 

Discussão, em tunlo único, do ProjetO 
de Lei do Senado n& 82, de 1991, de auto
ria do Senador Mário Covas, que estabe
lece normas para a realização das elei· 
ções municipais de_3_ de outubro de 1991 
e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer da Com!ssáo de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

Este it~m é retirado da pauta da Ordem 
do Dia, ex vi do dbposto no art. 175, alínea 
e do Regimento Ir~terno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGJSLATI· 
v o 

N'' 43, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336, c, do 
-Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 43, de 1991 
(n~ 346/90, na Câinara dos Deputados). 
que aprova o ato que outorga concessão 
ao Sistema Canaã de Comunicação Lt~ 
da., para explorar serViço de radiodifu
sã_o sonora na cidade de CariaC:ica~ Esta
do do EspíritO Santo. (Depende-ilda de 
parecer da Comissão de Educação.) 

Solicito ao nobre senador Gerson Camata 
o parecer da Comissão de Educação. 

.. O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: - -

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo nD 43, de 1991 (no 346, de 
1990, na Câmara dos Deputados) que ''apro· 
va o ato que Outorga concessão ao Sistema 
Canaã de Comunicação Ltda. para explorar 
serviç-o-de radiodifusão sonora, na cidade de 
Cariacica, Esfado do EsPírito Santo". 

Por meio da Mensagem Presidencial no 775, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga concessão de _exploração 
de canal de onda média, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinaC!o com o § l'·' do art. 
223, da Constituição Federal, ato esse cons
tante do Decreto n~ 98.384, de 9 de novembro 
de 1989, publicada no Diário Oficial da União 
do_dia 10 de novembro de 1989. 

Sua Excelência faz acorripà.nhar sua mensâ
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreragt 
as seguintes entidades: 

Sistema Marlin de Comunicação Ltda. 
_ Sistema Canaã de Comunicação Ltda. 
ECR- Empresa Capixaba de Radio-

difusão Ltda. _ 
Sistema de RadiodifUsão e Preserva

ção Cultural Ltda., e 
_ Fundação Brasileira de Assistência e 

Educação- FUBAE." 

Submetido o assunto ao exame dos órgãos 
comPetentes daquele ministério, as conclu
sões foram no sentido de que, sob os aspectos 
técnico· e jurídico, as entídades proponentes 
satisfiieie-mãs- eXíil;êricias- do edital e aos re
quiSitos da legislação específica da radiodí
fusão, à exceção das duas últimas. 

-Coube en~:!o ao Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do artigo 16 e .. seus pará-

grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
nQ_ 91.837/85, determinar, por critérios pró· 
prios, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, por unanimidade. parecer 
favorável de seu Relator, Deputado Lysâneas 
Maciel. 

Submetido à Comissão de Const(tuição e 
Justiça e de Redação daquela Casa, o pre-_ 
sente Projeto foi considerado, contra o voto 
do Deputado Fernando Santana, jurídico, 
constitucional, e vazado em boa técnica legis
lativa. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos senhores se
nadores para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

II- Voto do Relator 

_Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que o Sistema 
Canaã de Comunicação Ltda. atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para recebi
mento da concessão, e lamentando que ainda 
vigore a alínea a do art. 16 do Regulamento 
do_s Serviços de Radiodifusão, instituído pelo 
Decreto no 52.795, de 31 de outubro de 1963. 
com a redação dada pelo Decreto no 
91.837/85, __ que diz, verbis: 

"§ 3~ Constítui ato de livre escolha 
do_ Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis
são para exploração de serviço de radio· 
difusão~·· 

Opinamos pela aprovação do ato, na rorma 
do preSente projeto de decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- O parecer, portanto, conclui favoravel-
mente. _._ 

Em discussão o projeto, em turno único~ 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão em obediência ao 
disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece- que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria sairá 
da Ordem do Dia. a ela retornando, em fase 
de votação, na sessão de terça-feira próxima, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 53,_ de 1990 (n~ 
8.390!86, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República. que 
reajusta o valor da pensão especial con
cedida a Justiniana Fleury Pas_sos e re
vertida a Maria Nilza Fleury Passos, filha 
do ex-Deputado Edson Junqueira Pas~ 
sos, tendo 

PARECER, sob n" 56, de 1990, da 
Comissão 
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- de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto com Emenda de n" 1-CAS. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou wbre a mesa durante 5 sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos 
termos do disposto no art. 235, item II, alínea 
d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apre$entadas emen
das. 

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

a discussão. 
Encerrada a discussão e em obediência ao 

disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabeleee que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria sairá 
da Ordem do Dia, a ela retornando em fase 
de votação, _na sessão de terça-feira próxima, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Ma_uro Be.Q.cvide5) 
-Item4: 

Dis_cussão, em turno único do Projeto 
de Lei da Câmara nu 99, de 1990 (nn 
4.648/90, na Casa de origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalho, 
que altera a. compo!<>ição, c a organização 
interna do Tribunal Regional do Traba
lho da s• Região, crla cargos e dá outras 
providências. tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n" 
64, de 1991, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos 
termos do disposto no art. 235, ite_m_l], alínea 
d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não lorãin apresentadas emen
das. 

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

a diScuss-ão. .., 
Encerrada a discussão e em obediência ao 

disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria sairá 
da Ordem do Dia a ela retornand_o, cm fase 
de votação, na sessão de terça-feir~ próxima, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) 
-Item S: 

Discussão, em turno único do Projeto 
de Lei da Câmara_ n" _3, de 1991 (n" __ 
5.659/90, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Presidente da República, que 
concede pensão especial a Orlandino 
Barbosa Feito"Sa e dá outrás providên
cias, tendo 

PARECER, sob n" 59, de 1991, da 
Comissão 

-de Assuntos Sociais, fav-oi-ável ao 
projeto com a Emenda de n'' 1-CAS. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria fiCOU sobre a mesa durante 5 sessões 
ordinárias, a fifi de r.:ec~ber emendas, nos 
termos do disposto no art. 235, item II, alínea 
d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas. emen
das. 

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

a discussão. · 
Encc·rrada a discussão e em obediénda ao 

disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabt:lece que não haverá votação de 
pi-oposição na:s sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feir_as, a matéria sairá 
da Ordem do Dia ·a: ela retornando, em fase 
de votação, na sessão de terça-feira próxima. 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
...:..:. Item 6: 

Discussão. em turno único do Projeto 
de Lei da Câmara n:' J2, de 1991. (n·• 
4.575/90, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Presidente da República, que dis· 
põe sobre o enquadramento dos servi
dores da extinta Fundação Projeto Roo
don, redistribuídos para órgãos da admi· 
nisi_ração federal direta, autarquias e 
fUndaçOeS-públicas, tend~ 

PARECER FAVORAVEL. sob n' 
- 65,-de 1991, da Comissão 

-...:..·de Constituição, JUstiça e Cidada-
nia. 

A Presidência comunica ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco 
sessões ordinária<;, a fim de receber emendas, 
nos termos do disposto no art. 235, itf:in II, 
alíneã d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas. emen
das. 

Passa-se à_ discussão_ d_o projeto, em turno 
único.. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão e em obediéncia ao 
disposto no art. 168 do Regírrienio Interno, 
que- estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria sairá 
da Ordem do Dia a ela retornando. em fase 
de votação, na sessão de terça-feira próxima, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
_.:.. Item __ 7: 

Discussão, em turno único do Projeto 
de Leí da Câmara_n" 17, de 1991 {no 
80/91. na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que institui 
isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados - IPI e depreciação ace
lerada para máquinas, equipamentos e 
dá outras providências, te_ndo 

PARECER FAVORAVEL. sob n·• 
69, d_c 1991, da Comissão 

- de Assuntos Econômicos. 

Sobre a mesa. expediente que será lido pe
lo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguin_te: 

RECURSO N" 3, DE 1991 

Nos termos do parágrafo 1" do artigo 64 
da Constituição Federal, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República encaminhou 
ao Congresso Nacional,_ com a Mens;;tgem n" 
74. de 1991. projeto de lei que "institui isen· 
ção do Imposto sobre Produtos Industriali· 
zados - !PI e depreciação acelerada para 
máquinas, equipamentos e dá outras provi
dências", cuja proposição, ao tramitar na Câ· 
mara dos Deputados (n·' 80/91, na Casa de 
origem), recebeu emendas que lhe foram in
corporadas sob a forma de substitutívp, pou
co alterando sua redaç_âo OJ;"iginal. 

Vindo ao Senado, com a identificação Pro
jeto de Lei da Câmara n" 17, de 1991, e distri· 
buído à Comissão de Assuntos Econômicos, 
onde foi designado para relatar o ilustre Sena· 
dor José Eduardo, foram aprese_ntadas 14 
emendas, todas rejeitadas pela mesma comis
são, acolhendo o parecer do relator. 

Dentre aquelas_ emendas está a de n" l3, . 
de autoria do primeiro signatário deste recur· 
so, e q!J.e teve por objctivo isentar do IPI 
as embarcações, exceto as recreativas· e- ãs 
esportivas. 

Assim, com fulcro no art. 124, inciso 3, 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
vimos interpor o presente recurso no sentido 
de que a mencionada Emenda n" 13, seja 
submetida ao Plenário, sem discussão, ado· 
tando-se como razões deste apelo as já expen· 
didas na justificativa da própria proposição. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1991. -
SenaélQr Maurício Corrêa- Lucídi.o Portella 
- Teotônio Vilela Filho - Nelson Wedekin 
- Darcy Ribeiro- Dirceu Carneiro- Jota· 
hy Magalhães - Nelson Carneiro -- Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O recurso lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. !"·Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N• 187, DE 1991 

Nos teimas do art. 279, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento, por 24 
horas, da discussão do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 17/91. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1991. .,...... 
Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Em razão do art. 168 do Regimento Inter· 
no, o requerimento deixa de ser apreciado 
nesta oportunidade. 

A matéria fica sobre estada até que, sobre 
o requerimento, decida o Plenário do Senado 
Federal. -
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 18, de 1991 (n~ 
81/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que auto· 
riza a concessão de financiamento à ex
portação de bens e serviços nacionais, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
70, de 1991, da Comissão 

- de Assuntos Econômlcos. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo oradores, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão e em obediência ao 
dispoSto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, ã matéria sairá 
da Ordem do Dia, a ela retornando, em fase 
de votação, na sessão de terça-feira próxima, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 

Simon. (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra em plenáriO. 
Concedo a palavra, por cessão do Senador 

Nelson Carneiro, ao Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, venho a esta tribuna regis
trar um fato merecedor da atenção de todos 
aqueles que se preocupam com a educação 
neste País- e há pouco ouvimos os nobres 
Senadores Ruy Bacelar e Marco Maciel trata
rem de assunto da educação. 

Quando muitas vezes não nos escapam as 
ocorrências negativas e falhas cometidas na 
difícil tarefa de admiriist:i-ai,- -pãi:'ece-me, de 
todo justo e oportuno reconhecermos o esfor
ço empreendido com vistas a se corrigirem 
eventuais erros, lapsos e omissões por quem 
tem a incumbência de zelar pelo bom funcio
namento das instituições e cumprimento das 
leis. Quero reportar-me neste insta_nte_a_o re- _ 
paro que se pretende fazer à irijustiçã come
tida com o corpo docente dos ex-territórios 
brasileiros. 

A Lei n~ 7.596, de 10 de abril de 1987, 
restringiu a clientela a se benefici_ar com o 
"plano único de classificação_ e redistribuição 
de cargos e empregos do pessoal docente" 
nela tratados, excluindo de seu alcance os 
quadros do magistério dos ex-territórios. Um 
grande sentimento de injustiça se aponderou, 
na época, de todos aqueles que, pela sua pro
fissão, estão na linha de frente de arrancada 
do País do Terceiro Mundo, quais sejam os 
pertencentes à categoria dos professores. As 
conseqüências daí decorrentes não são difí· 
ceis de serem imaginadas: mvtivação para o 
exercfcio do nobre ofício de ensinar bastante 
d~.minuída nos estados que estão nascendo, 

que são os ex-Territórios-Federais de Rondô
nia, -Roraima, Arri3.pá e Acre; vida familiar 
comprometida, porque a fonte de sustento 
da mesma foi afetada. E, finalmente, queda 
do ..nível de aprendizagem e de ensino, em 
decorrência do amálgama de todos aqueles 
fatores. 

Felizmente, em boa hor~,_ quando a reC<?nS
trução nacional é apregoada aos quatro can
tos do território nacional, a reparação daque
la falha não foi olvidada. E agora tenho notí· 
cias alvisSarefras de que, no raiar das medidas 
saneadoras dos procedimentos que, de uma 
forma ou de outra, comprometeram o bom 
andamento dos setores basilares nos quais 
se funda a sociedade- brasileira, tenciona-se 
acrescentar à Lei n9 7 .596, isonomia de bene
fícios dos profissionais do magistério, tr~~en
do ao Congresso Nacional projeto de lei que 
dispõe sobre a aplicação do plano único de 
classificaÇão de cargos e empregos do grupo 
magistério dos ex-Territórios Federais do 
Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, que· te
ve comó um dos seus grandes defensores o 
Senador Odacir Soares integrante do ex-Ter
ritório Federal de. Rondônia. Agora eu gosta
ria de ingressar nesta luta comum. 

Desta forma, quero aqui parabenizar a ati
tude sobremaneira positiva partindo do Go
verno, conforme informação prestada pelo 
Sr. SecretáriO de Administração, no sentido 
de se tentar corrigir distorções em campo al
tamente vulnerável, porque dele é que de
pende o nosso futuro- a educação. Por isso 
aguardo, o mais breve possível, o envio do 
projeto de lei ao Congresso Nacional tratan
do da matéria. 

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

Durante o discurso do Sr. César D.ias, 
o Sr. Máuro Benel>tdes, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alexandre Costa, zo Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rfcio Com%. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF. 
Proriuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, essas sessões das sexta-feiras têm-se 
transformado na oportunidade para a abor
dagem rápida de alguns temas importantes 
da vida brasileira. E, hoje, não poderia deixar 
de assirialar o importante fato: a efeméride 
oconida no_ dia. 9 próximo passado, que foi 
a.comemo.ração do Dla Mundial da Cruz Ver
melha. 

Como todos sabem: 

ORIGENS: A idéia de criação da "Cruz 
Vermelha" nasceu em 1859-. Quando Henry 
Dunant, ao presenciar a Batalha de Solfe
rino, observou- que quarenta homens jaziam 
no campo. feridos ou mortoi>, sem assistênda 
adúiUada,_Sensibilizado com aquele quadro 
trágico, Dunant organizou um cOrpo de vo
luntários para prestar socorros aos feridos. 
Esta experiência vem relatada no livro de 

sua autoriª_ "l}IJla rec()[dação de Solferino'", 
datado de 1862. Daí em diante._ dedicou-se 
·incansavelmente à tarefa de organizar, em 
cada país, sociedades que '·em tempo de paz" 
treinassem e arregimentassem pe.c;soas (ho
mens e mulheres) para tratarem dos feridos 
"em tempo de guerra". sem distinção entre 
amigos e inimigos. 

Concretização: Sob a Ilderan~Ça de Dunarit -
funda-se, em 1863, em Genebra, um comité, 
que se transformaria em seguida no comitê 
ln(ernacional da Cruz Verni.dha. Em -1864, 
com plenipotenciários de 12 nações, firma-se 
a "Convenção de Genebra", que adota o sig
no da imunidade- a Cruz Vermelha sobre 
o fundo branco. A _Cruz Verm~lha completa 
128 anos contando com 150 sociedades nacio
nais. 

Evolução: Sempre fiel ao propósito inidal 
de prestac. socorro em tempo de guerra. a 
Cruz Vermelha, com o passar dos anos, am
pliou suas atividades à prestação de socorro. 
assistência e-_ajuda humanitária de um modo 
geral. ao mesmo tempo em que contribuía 
para a preservaçã_o da paz e da harmonia en
tre os povos. A Cruz Vermelha realizou uma 
mi:;são humanitária sem igual, tanto na pri
meira como na segunda Guerra Mundiais. 

A Cruz Vermelha no Brasil: A Cruz Ver
melha existe no Brasil há 82 anos. Além de 
suas atividades precípuas, vem-se dedicando 
a tarefas sociais da maior importância no 
campo da saúde, da educação e da assistência 
social. procurando levar aos setores carentes 
das populações brasileira, de todas_ as regiões 
do País, melhores condições de vida. ___ _ 

Atividades atUais: a) Dese-nvoiViiõ.entO CO
munitár-io. Está sendo realizado atraves da 
"Qperação Ararajuba", que tem mobilizado 
milhares de universitários, nos períodos de 
férias escolares, um importante trabalho de 
informação e assistência às populações caren
tes, ajudando-as a identificarem seus proble
mas e a buscarem soluções para eles. A "ope
ração_~· encontra-se em sua fase III, havendo 
sido concluidas com pleno êxito a I e II fases~~ 
b) Profissionalização do Menor carente. A 
Cruz Verfrlelha_criou e está implantando um 
programa que visa. dar aos menores abando
nados, que vagam pelas ruas, uma profisSão 
digna, que seja capaz de integrá-los social
mente e evi:te a sua marginalização. A expe· 
riência foi realizada, com êxíto, em cerca de 
13 mil jOVeriS. qUe num periodo médio de 
seis meses,_ tornavam-se bombeiros hidráu· 
licos, mecânicos. carpinteiros, etc. O progra
ma estende-se por todo o Brasif sob a coorde
nação de oitenta filiãis da Cruz Vermelh..l 
Brasileira, e tem como meta beneficiar um 
milhão de jovens. 

A Cruz Vermelha, em tOdo à mUndo, tein -
cumpridO condignãmente a sua elevada-mis
são assistencial, educativa, humanitária, e 
principalmente aquela a que se devota preci
puamente: a de minorar·· ou aliviar o sofri
mento humano. 

Sr. Presidente. out~a questãO que goStaria
de levantar, rapida'Ylente, aqui. é o que cons
tou d_o noticiário da semana passada, que o 
Brasil Qeixou de fatura_r ent_re quarenta a cio-
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qüenta milht;e~ Ue dólare~ ~om a venda de 
aviões "Brastlia" para Cuba, porque, na ela
boração desses aviões, tornava-se necessária 
a importação, dos Estados Unidos, de_ .moto
res e outros equipamentos sofisticados que 
integram o "Brasllia". 

Os fabriCantes ameríca-nos impediram a 
venda dos aviões porque não forneciam esse 
materiaL Assim, o Brasil, com essa operação. 
perdeu cinqücnta milhões de dólares. 

Por outro lado, eu não poderia deixar de 
salientar - o noticiário --tem sido farto -
que a Embracr tem uma dívida de mais d~ 
600 milhões de dólares. está nu.ma situação 
periclitante. é claro que essa exportação não 
iria pôr termo à crise financeira é económica 
por que passa a Embraer, mas, sem dúvida, 
diminuiria -o seu déficiCSabc:mm; que a Em
braer tem tido sucesso com a_s importações 
desse material necessário à fabricação dos 
aviões. Lamentavelmente, gostaria de deixar 
registrado o meu protesto contra a intromis
são de empresas norte-americanas nos negó
cios do Brasil. 

Há cerca de dois mes.es iniciaram-se as ne
gociações entre Brasil e Cuba. Rui Guerra, 
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil- Cuba, intermediou encon
tro entre o·embaixador cubano, Jorge Bola
nos e o Presidente da Embraer. João Cunha, 
com vistas à aquisição de cinco aviões de pas
sageiros EMB - 120 por aquele país. 

Pelo fato de alguns dos mais importantes 
sistemas do EMB - 120 (motores e equipa
mentos eletrônicos) serem_fornecldos por 
empresas norte-americanas. a Embraer fez 
uma sondagem prévia junto a esses fornece
dores. A resposta. comunicada no mês passa
do, foi negativa. devido a restrições impostas 
pelo Governo dos EUA, através do Departa
mento do Comércio, à venda desse~ itens pa-
ra os cubanos. __ _ 

· Caso a operação se concretizasse, a Em
braer faturaria de quarenta a cinqüeenta mi
lhões de dólares, pois os aviões seriam vendi
dos por aproximadamente 37 ,5_mil~.> e ha
veria, ainda, o fornecimento de peças sobres
salentes. indispensáveis aos serviços de ma
nutenção. 

Os prejuízos que resulta_rn para õ Brasil 
da proibiÇão norte~americana são claros. Se
gundo opinião da subsidiária norte-america
na da Embraer. e Embraer Aír Craft Corpo
ration, manifestada em relatório de 11-12-90, 
"o maior património que a Embraer .tem hoje 
é a carteira de pedidos do Brasília: a sobrevi
vência da empre~ depende desses pedidos". 
O fato é tanto mais grave, quando Se sab~: 

que a dlvida de curto prazo da empresa, no 
final do ano passado, era de ASO m_ilhões de 
dólares- de um débito total de 680 milhõ~s. 
A empresa enfrenta uma séria cri_se finan· 
ceira. _ 

Segundo noticiário. ninguém espéra qual
quer rcação de parte do Goveril_o brasileiro 
ao fato de a Embraer ter sido impedida de 
realizar a venda em questão, uma vez que 
estamos às vésperas da víSihi õfidal de Collor 
a Washington. c a instrução geral no Governo 
é para que sejam elimin_~das prevfamerite to· 

das <:!:. áreas de atrito com os EU A, com vistas 
a aplainar o _caminho para- a renegociação 
da dívídã- externa, _que deverá ser abordada 
no encontro Collor/Bush. _ 

É de causar espécie, por fim, que o ex~di
retor comercial da Embraer, Heitor Serra e 
o ex-presidente Ozílio Silva, hoje donos de 
um escritório de representações comerciais, 
estejam tentando vender no Brasil - segun
do a reportagem- aeronaves da linha (euro
péia) A1'R, uma das maiores concorrentes· 
d-os aviões dª Embraer. 

Não se deve esquecer, no tocante à crise 
da. empresa, que já foram demitidos cerca 
de __ quatro mil empregados e sua Diretoria 
Cõmei"clal entetide- se-r necessário demitir 
mais três mil. 

A terceira questão. Sr. Presidente, relacio
na-se com uma emenda constitucional que 
apresentei aqui criando o CoiiSelho Nacional 
de Justiça. Infeliúnente, por lamentavel 
equívoco da minha pãrte, fii con&tãr que ·o 
coritrole-era para os a tos jurr.o.;-dicionais. Ora, 
nós.sabemos que o ato jurisdicional é aquele 
que decorre da ab~traçãq_da competência que 
teril_ o juiz para· exercitar, em nome do Bra
do~ ã pre~tação da ju~tiça. É claro que nesse 
aspecto, não haveria como se criar um conse
lho; seria um órgão esdrúxulo, totalmente 
incabfvel nessa espécie. 

Lamentavelmente- repito- o meu dati
lógrafo datilografou errado. e cu. colhendo 
as assínaturas -de Senadores, não percebi o 
equlvoco. Refiz a emenda-, estou conseguin
do o número regimental. e a sua redação é 
a seguinte: 

·- "Fica críãdo o Conselho Nacional de 
Justiça. que terá como competência o 
controle externo das atividades adminis
trativas e do desempenho dos deveres 
funcionais do Poder Judiciário. 

Parágrafo único. Lei complementar 
definirá a Sua organização, funciona
mento e_composição. assegurada quanto 
a esta a participação de magistrados, 
membros do ministério Público e de ad
vogados." 

Sabemo~. Srs. Senadores. que há um caos 
no que tange à prestação de Justiça no nosso 
País~ porqüe, -infelizmente, juízes inescrupu
losos retêm autos indefinidamente_ e as quei
xas, demn_dv geral, recaem sobre os aQvoga
dos. A;; Parr_es fica:m aeseontentes. e o meca
nismo-ao POder Judiciário é emperrado. Por
tanto é preciso que haja um controle de tal 
modo que os atos administrativos e os perti
nentes ao exercfcio da atívidade funcional se
jam corrigidos através de um organismo supe
rior. 

Purant~_ a Con~tituíntc, houve apresent<J
çãO de:_s_s:.L~r.nendª", mas, infelizmentC,--rlão 
ob_teve êxito, em razão. inclusive. da posição 
que, naquela ocasião. assumi çon_tra esse pon
tõ-de vista. 

No_ entanto, com a experiência parlamen
tar, v"i qUe-Se tOrna indispen-sável a existência 
de um _ó_rgão de controle externo das ati v i
dades do Poder Judiciário. Dentro des~a 
pe[sptCüva é q~e gostaria de reaprsentar a 

emenda na certeza de que obterá êxito. A 
esse propósito, tenho recebido centenas de 
pronunciamentos de advogados do Brasil in
teiro, inclusive quatro cartas de associações 
de magistrados contrários a existência desse 
conselho. 

Mas me permitiria ler, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, carta que me dirigiram os advoga
dos Benjamin Ferrdra Gomes, Máicia Regi
na Brand Gomes e Hdena Brand _Gomes, 
estabelecidos em Joinville, Estado de Santa 
Catarina: 

)oinv_ille, 26 de ahi.-il de !99i 
Dr. Maurfcio Corrêa 
DD. Senador da República 
Brasília- Distrito Federal 

Caro Senador -
Congratulamo-nos com ilt.Istre Sena· 

dor_ e carocolega pela apresentação à 
Mesa do Senado de proposta de emenda 
constitucional, que cria o Conselho Na
cional de Justiça. 
E~e conselho, que deveria ter sido 

consagrado na Constituição de 1988, e 
não o foi, felizmente, virá em boa hora. 

Advogado criminalista o primeiro, 
com atuação principalmente no Tribunal 
do Júri, trabalhista a segunda e civilista 
a terceira, sentimos na própria carne a 
falta que faz um Conselho Nacional de 
Justiça para controlar o Poder Judiciário 
brasileiro. 

Desprovida de qualquer respaldo fáti
co ou jurídico, é a sempre re-petida afir
mação dos membros do ~ode r .Judicifirio 
que a criação do Conselho Nacional de 

-Justiça traduzirá interferência na sua in
dependência, ferindo o princípio consti
tucional de harmonia entre os poderes 
da União (C. F .• art. 2·'). 

Esqú.eceffi - de modo propositado -
os membros do Poder Judiciário do pre
visto no parágrafo único do art. 1" da 
Constituição, que diz: <•Todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos, ou diretamen· 
te, nos termos da Cõri5tituição.'' 

_ Ora, nas democracias é inadmissível 
a falra de controle da sociedade sobre 
qualquer dos poderes. Esse controle é 
necessário. indispensável e essencial ao 

_ _funcionamento do Estado democrático 
de direito. __ , . 

O COnselho Nacf6nal de Justiça, se 
aprovado, emanafá do povo põr meio 
de ~eus representante~ eleitos. não po
dendo falar-se, por isso, em quebra de 
in_dcppendência e harmonia entre os po
deres da União. 

A soberania popular, nas "democra
_____ çias, está acima de tudo. 

Controlai' o Poder Judiciário é evitar 
a Pior das ditaCiuras: a do Poder- Judi· 
cário. 

Controlar o" Poder Judiciário é obrigar 
o magistrado a trabalhar e rião cámeter 
arbitrariedades. 

Controlar o Poder Judiciário é dar um 
basta aO nefasto corporativismo que dele 
assenhoreou-se. 
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Parabêns, ilustre Senador, caro colega 
e querido irmão. 

Alguns dizem que a Justiça brasileira 
é cega e paraplégica. Completaríamos, 
dizendo: cega, paraplégica e sem cadeira 
de rodas. 

Outros afirmam que a Justiça brasi· 
!eira tarda, mas não chega. Completa
ríamos, dizendo: chega sim, no lombo 
dos pobres e dos negros deste País. 

A criação do Conselho Nacional de 
Justiça significará: 

-fim à ditadura do Poder Judiciário; 
-fim às arbitrariedades de alguns 

magistrados guiados_ pelo corporati
vismo e interesses outros; 

-fim à retenção de processos por ju~
zes, seja por incompetência ou por de
sídia. 

Por outro lado, será o começo da re
denção de uma Justiça desacreditada pe· 
rante a opinião pública - por ser cara, 
por ser lenta; e por deiXar a impunidade 
ser regra. 

A dignidade e a majestade da Justiça, 
as quais, como advogados, juramos de
fender com a própria vida, devem ser 
restauradas. 

Esta restauração tem sido o nosso ob
jetivo nesses trinta anos de desempenho 
na advocacia, ainda que numa luta desi
gual e inglória. 

Agora mesmo, dirigimo-nos à Ordem 
dos Advogados do Brasit- Santa Cata
rina, socilitando o envio de expediente 
a todas as secionais e ao Conselho Fede· 
ral, para que, por telegramas, a todos 
os parlamentares de seus estados e pe
çam seus votos para a aprovação da 
emenda constitucional em referência. 

Fraternamente, Benjamim Ferreira 
Gomes - Marcia Regina Brand Gomes 
- Helena Brand Gomes 

Também recebi outras cartas, como_ men· 
clonei, nessa mesma dircção. 

Sr. Presidente, ao longo do exercício da 
advocacia, recebi, certa feita, a queixa de 
um ddadão brasileiro, do Rio de Janeiro, 
com 83 anos, que tinha no antigo Tribunal 
Federal de Recursos uma apelação cível que 
já se prolongava por mais de 15 anos e não 
era julgada. Esse velho senhor redigiu um 
telegrama, pedindo-me, pelo amor de Deus 
que levasse ao conhecimento do relator que 
ele, com aquela idade, gostaria de morrer 
tendo a sua causa julgada. Dirigi-me ao Tri· 
bunal Federal de Recursos, levei em mãos 
esse telegrama e, felizmente, um ano depois, 
consegui que a decisão fosse pro latada, mas, 
lamentavelmente, meu cliente, um velho de 
84 anos, já havia morrido. 

Fatos como esse acontecem sucessivamen~ 
te, diariamente: Juízes que- retardam seus 
processos, juízes que perseguem advogados, 
juízes que não gostam das partes, juízes que 
se manifestam facciosamente a favor -de uma 
posição ou de outra, retendo indefinidamente 
autos, comprometendo assim o bom nome 
da. Justiça. 

O Conselho Nacional da Justiça não tem 
a finalidade de execrar membros "do Poder 
JudiciáriO, não tem o escopo de cortar a cabe· 
ça de quem quer que seja, mas ele se impõe 
para que as partes põssam se dirigir a esse 
órgão, reclamando contra os juízes tardas, 
a fim de que, tendo um órgão, os juízes sai
bam que alguma sanção poderá ocorrer, caso 
não cumpram o seu dever. Por conseguinte, 
essa emenda tem uma natureza terapêutica, 
eu diria, da mais alta importância, para que 
ar~speitabilidade possa reinar novamente no 
seio do Poder Judiciário. 

Finalmente, S-r. Presidente, gostaria de, 
~m rápidas palavras, salientar que, ontem, 
em reuniãó com o Presidente Mauro Bene
vides, apresentei uma proposta, que foi aceita 
POr todas as lideranças, no sentido de setecio
narmos todos os projetas de lei existente~ 
no Senado Federal, sobretudo aqueles que 
dizem respeito ã regulamentação de disposi-. 
tivos constitucionais, para que votemos, até 
em regime de urgência, essas matérias. 
-A todo instante, somos surpreendidos aqui 
com requerimentos de urgência para votar
mos a rolagem de dívidas de estados, de mu
nicípios; somos convocados para votarmos, 
em regime de urgência, projetas de interesse 
do povo _brasileiro, projetos que dizem res
peito, particularmente, a determinadas co
munidades, a determinados estamentos da 
soGiedade brasileira, no étue tange à melhoria 
salã.rial de -fiiriCionárit;~?, no que tange, enfim, 
à_regularrientação de. algumas profissões e as
suntos dessa natureza_ 

No entanto, leis da mais alta importância, 
lei~ que já deveriam ter sido votadas, por 
força da Constituição, até hoje esses projetas 
não foram votados no plenário do Senado. 

É uma matéria da mais alta importância. 
Nós voltaremos a ser respeitados pelo povo 
brasileiro, caso façamos aqui um esforço con
centrado no sentido da votação desses proje
tas de lei. AsSim daremos uma contribuição 
para a regulam~ntação imediata dos disposi
tivos constitucionais que dependem de lei 
complementar. Com isso demonstraremos ao 
povo brasileiro que estamos trabalhando. 

Tenho r.:erteza de que o Presidente Mauro 
Benevides, que já deu a sua palavra~ haverá 
de colaborar, em tudo que for possível, para 
que tenhamos em nossas mãos o elenco des
ses projetas e votemos imediatamente aqui, 
no Senado Federal, forçando, com isso, a 
Câmara dos Deputados a proceder da mesma 
maneira. 

se:. votarmos aqui os projetas de lei que 
regulamentarão a Constituição, estaremos 
dando' contribuição inestimável à expectati
va, aõ-desejo do povo brasileiro. 

Creio que não ha~erá lid~rança, nesta Ca
sa, que se manifestará contrariamente a uma 
visão dessa mi.tureza, altíva _e Serena-, que nos 
conduzirá ao bom senso do julgamento do 
povo brasileiro, porque estaremos cumprin
do a_nossa _obrigação satisfatoriamente. 

Não é justo qUe cruzemos os braços e ape
nas no~preoCupemos com o parlamentarismo 

acho que é algo que deve merecer nossa 
preocupação -, que nos preocupemos ape-

nas com temas políticos, com temas eConó
micos, enfim, com temas da Ordem do Dia, 
com a queda da Sr• Zélia Cardoso de Mello, 
com a subida do Ministro Marci1io, ou com 
a Presidência do Banco CentraL Temos de 
nos preocupar. fundamentalmente, com a~ 
leis que aqui deVem ser votadas. O Senado 
Federal, deve isto ao povo brasileiro. 

Estou seguro de que nenhuma liderança 
faltará com a sua obrigação no sentido de 
firmar esse pedido de regime de urgência. 
Evidentemente que se praticarmos algum er
ro, haverá a Câmara revisora, e depois volta
rá para nós. Há condições de efetivarmos o 
cumprimento de nosso trabalho aqui, tal qual 
aconteCe no Poder Judiciário. 

É bom que haja um juiz que julgue rápido, 
porque, se ele errar, o tribunal poderá con
sertar. O que não se justifica é eternizar-se 
em suas mãos um processo. Assim acontece 
com a lei que o povo precisa para regula
mentar as suas atividades, que ela seja ime
diatamente votada e depois corrigida pela Câ
mara. em seguida. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA --Ouço coni-
o maior prazer o Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Mau
rício Corrêa, V. Ex•, ontem, apreseiltou nu
ma reunião das Lideranças desta Casa, no 
gabinte do Presidente MaUro Benevides, essa 
proposta a qual está se referindo. Ela é da 
maior importância, não apenas para o Senado 
como pata 1) Legislativo como um todo, por
que somos acusados, até hoje, de não termos 
regulamentado muitos artigos da Constitui
ção, apesar do Senado, em vários casos ter 
se manifestado sobre determinados pontos 
e na Câmara não foi dado_andamento ao Pro
jeto aprovado no Senado. Mas esse trablah 
que V. Ex .. se dispõe a fazer só merece -o 
nosso apoio, porque, como já disse, é da 
maior importância para todos nós. Isso deve 
ser o mais urgente possível. Sei que V. Ex• 
está providenciando um levantamento desses 
projetos e, certamente, irá apoesentá-los aos 
líderes para se fazer, então, a triagem neces
sária, para que possamos aprovar aqueles 
mais importantes; e não só os mais impor
tantes. com diz V. Ex\ devemos julgar todos 
os projetas. Se eles não merecerem aprova
ção, vamos recusá-los, mas não vamos deixá~ 
los dormindo nas gavetas. Esse é o nosso 
grande mal e esse mal, graças a essa propos.ta 
que V. Ex• está fazendo, talvez, seja dirimido 
e possamos, então, daqui para frente, apres
sarmos a nossa obrigação que é o dever de 
legislar. 

O SR. MAURÍCIO CORimA- Agradeço 
a V. Ex• Na verdade é um apoio inestimável 
o de V. Ext, que tamb~m se preocupa com 
isso. Eu, inclusive, já me avistei com a Dir_e
toria do Prodasen, que me enviará um técnico 
hoj~ ou segunda-feira para qt_te extraíamos 
o processado, enfim,· o elenco dos projetas 
existentes e selecionados, quando vamos sub
metê-los à apreciação de cada Liderança e-
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trazer ao conheCimento do Plenário. Precisa
mos selecionar e votar incontinenti todos es· 
ses projetas. 

Creio que assim vamos dar uma demons
tração de aguda responsabilldade e responder 
essa ansiedade do povo brasileiro, com um 
trabalho na regulamentação dessas leis com
plementares e na votação dos projetas de lei, 
da mais alta importância, existentes aqui no 
Senado Federal. 

Gostaria de dirigir minha palavra ao Presi
dente da Mesa. numa solicitação que vou fa
zer dentro da matéria que estou eofocando. 

Está aqui o líder do PFL, o Líder do Gover
no, Marco Maciel, essa não é u_ma questão 
partidária, é uma questão suprapartidária, é 
uma questão de interesse nacionaL .Portanto, 
acredito que não hav.erá divergência alguma. 

Quero ponderar a V. Ex•, Sr. Presidente, 
para levar ao conhecimento do titular da Me· 
sa no sentido de que S. Ex~ coloque à nossa 
disposição alguns assessores para levantar 
imediatamente esses projetas e conferir com 
os que estou levantando e a assessoria priori
zar, segundo o seu ângulo, segundo _a sua 
interpretação, os projetas em andamento da 
maior importância para que, nó enéontto 
com os que vou levantar com o Prodasen, 
nós os trouxéssemos às lideranças. é esta a 
solicitação -que eu dirijo, Oficialmente, neste 
instante, como líder do PDT, ao Presidente 
do S_enado Federal. Acredito que tenho o 
apoio dos Srs. Senadores aqui presentes para 
que esta determinação_ s~: t_r_::;msfo_rme, quem 
sabe, numa aprovação. . . __ 

De_ forma que fica, acjui. o requerimento 
que formulp a V. Ex~, Sr. Presidente, para 
que.~ partir de segunda-feira, já tenllam-oS, 
por parte da assessoria, condições de efeti· 
varmos esse levantamento. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. E~ 
uma aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORMA ,-., Í'ois não. 
Ouço, cQm _o_ rna.io( prazer. o aparte de V. 
Ex•, nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador 
Maurício Corrêa, interrompo o seu discurso 
......_como, aliás, já tive oportuni<Iade de fazê· 
lo em conversa pessoal com V, E~ - para 
dizer que- estou de acordo çom a proposta 
que V. Ex~ vem oferecer à consideração da 
Casa. Entendo que preçisamos fazer uma 
pauta seletiva da nossa Ordem do Dia, ou 
seja, ver aquilo que é relevante. aquilo que 
é regulamentação de matéria constitucional, 
verificar aquilo que, naturalmente, constitui 
prioridade Para a sociedade brasileira e, a 
partir daf, tentar dar um tratamento priori
tário, uma tramitação preferencial. Acredito 
que, em assim fazendo, a instituição congres· 
suai- de modo especial, o Senado Federal 
-, vai crescer, ou seja,· tanto a· Congresso 
- a soma das duas Casas -. quanto, de 
modo específico, o Senado sairão fortalecidos 
dessa decisão. Por isso, estou de acordo com 
as sugestões que V. Ex• encaminha à Casa, 
neste instante. É _óbvio que vamos precisar, 
uma vez feito esse levantamento, abrir prazo 

para que açnmtérias sejam examinadas, in
clusive examinadas pelas lideranças, para que 
possamos extrair um juízo de valor sobre es
sas matérias. e até para que possamos conver
sar com as nossas bancadas sobre as questões 
que serão CQ!ocadas na Or_dem do Dia, para 
que, inclusive, os nossos colegas possam fazer 
emendas, discursos ou manifestações sobre 
as matérias. Mas, em tese, quero mais uma 
vez dizer a V. Ex•, desta feita. através do 
presente aparte, que estou de acordo com 
a sugestão de V. Ex•, que muito vai ajudar 
a fazer com que o Senado concorra de melhor 
forma para a reglilamentação da nova Consti
tuição e para a solução de alguns problemas 
do País, sobretudo as questões mais momen· 
tosas que nos desafiam, neste instante, tando 
as questões sociais, como as questões econó
micas que estão a exigir não somente prontas 
e eficazes as medidas do Exe_cutivo, mas taro· 
bém uma ação do próprio Congresso Nacio
nal. 

O SR. MAURfCIO-CORRÊA- Conto eu 
já tive a oportunidade de dizer a V. E~. nós 
iremos fazer essa seleção, su_bmetê-la às lide
ranças, e cada lid_e_rança submetê-la às suas 
bancadas. Ninguém tem o propósito de apre
sentar sponte sua unilateralmente, um proje
to que esteja em tramitação, se não apre
sentar um conc~_so d;,\s lideranças, ouvidas 
as respectivas bancadas. 

A intenção é exatamente essa, nobre Sena· 
dor Marco Maciel: reunir os projetes _em an· 
damento, fundamentais para a vida pública 
brasileira, e, depois de examinados pelas res· 
pcctivas lideranças e_ouvidas as bancadas, vi
riam ao plenário, numa espécie de esforço 
concentrado, e procederíamos à urgente vo
taÇão. 

O Sr. Odacir Soares- Senador Maurício 
CoiTêa, V. Ex• me concede um aparte? 

. 0 SR. MAURÍCIO CORRtA.-Corn rn"i· 
~9, prazer, ouço V. Exa, Senador Odacir Soa· 
re:s. 

-,O Sr. Od&Cir Soares - Não sei se V. Ex' 
se referiu à parte à qual vou me referir agora. 
mas, na Mesa presidia pelo Senador Nelson 
Cã:rrteiro, logo após a promulgação da atual 
Constituição, a Assessoria Técnica do Sena
do fez um levantamento e eJ;J.borou um docu
m_e_nto_, que foi distribuído a todos os Srs. 
Se:riadore_s, indicando na ConStituição todos 
os pontos, todos os artigos, todos os disposi
tivOs que necéSSítavaitl de éoniplementação 
via lei complementar ou via lei ordinária. De 
softe qüe essa suge~tão de_ V. Ex~, que é da 
mai.or importância, principalmente nesse mo· 
rriento em que transformamos o Congresso 
Nacional em um fórum de debates objeti· 
vando modernizar o País. objetivando elimi
nar os bolsões de pobreza, objetivando elimi· 
nar: as desigualdades regionais e as desigual
dades interpessoais. Então, parece-me que 
essa sugestão de V. Ex~ é oportuníssima e 
só servirá para valorizar os trabalhos do Con· 
gresso Nacional, até porque essa providência 
é tia maior relevância e da maior urgência. 
Quero congratular-me com y. EX" pela feliz 

iniciativa, ~ espero 'que a Mesa Diretora do 
Senado possa diligenciar no seiliido que se 
possa implementar essa iniciativa. Era o apar
te que desejava dar. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Agradeço 
a V. Ex•, Senador OdacirSQar~s. V. Ex~ lcm· 
breu que a Mesa determinou a elaboração 
dos projetas relativamente à regulamentação 
de alguns dispositivos constitucionais. 

Lembro-me de que vários itens foram exa
minados pelas respectivas comissões. Creio 
que quase todos os dispositivos que depen
dem de regulamentação já têm projetas pron· 
tos. Salvo engano, apenas um ou outro não 
tem projeto. Lembro-me, por exemplo, do 
art. 32, que trata do Distrito Federal, que 
não tem projeto. É. portanto, uma questão 
localizada, sobre competência-da polícia, que 
estou examinando, mas não é, digamos. uma 
questão de transcendental importância, mes
mo porque é relativa a uma entidade governa
mental de Brasília. a Polícia Militar. 

Sr. Presidente_. Srs. Senadores, fica_ a(} ui 
meu registl-0. Estarei atuando, agindo, traba
lhando, no sentido de apressar esse levanta· 
menta e trazê:.Jo ao conhecim~nt_o da~ lide· 
ranças, reiterando ao Presidente que deter
mine, se possível, à assessoria, o levatamento 
imediato desses projetas fundamentais, prio
ritários, para que possamos, após examiná
los, posteriormente discuti-los, aprová-los ou 
rejeitá-los aqui no plenário. 

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

Durante o discurso do Sr. Mauricio 
Corréa, o Sr. Alexandre Costa, 1~ Vice- ~ 
Presidetzte, deixa a cadeira da presidên~ 
cia, que é ocupada pelo Sr. Luddio Por· 
tella, Suplente_ de Secretário. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)-
V. Ex~ será atendido, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)
Passa-se à votação do Requerimento n" 185, 
de 1991, lido no Expediente, pelo qual o Se
nador Nelson Carneiro pede licença para se 
afastar dos trabalhos da Casa no período de 
11 a 19 de maio para ir à Alemanha, a convite 
da Fundação Konrad Adenauer. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Na
bar JúniOr~ para proferifO pãt-ecer da Corriis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio
naL 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Para proferir parecer. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,com 
base no art. 40, § 1~. alínea a, do Regimento 
Interno, o Senador Nelson Carneiro solicitou 
permissão para se ausentar do País no perío
do de 11 a 19 de maio do corrente, a fim 
de empreender viagem â Alemanha, a con
vite da Fundação Konrad Adenauer. 

O parecer da Comissão de Relações E:x;te
riores e Defesa Nacional é favorável ao _re
querimeqto do nobre Senador Nelson Car
neiro. 

. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
O parecer é favoráveL 
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Em votaç-do o requertme-nto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença soliCitada. 

- No dia 13 de maio próximo, com a presença 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, o Navio-Escola "Brasil", construído 
em nosso País~ partirá para a sua .s~ Viagem 
de Instrução de Guardas-Marinha. A exem
plo dos anos anteriores, parte da viagem será 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- feita no exterior, contribuindo para o aprimo-
Passa-se à votação do Requerimento n9 186, ramento profissional e cultural dos novos ofi-
de 1991, lida no Expediente, pelo qual o Se- ciaíS:e propiciando a oportu-nidade de mostrar 
nadar João Calmon requer licença para se nossa bandeira em portos estrangeiros, além 
afastar dos trabalhos da Casa no período de de estreitar laços de amizade com outros paf~ 
11 a 19 de maio, a fim de empreender viagem ses. 
à Alemanha, a convite da Fundação Komad A viagem de instrução de guardas-marinha 
Adenauer. a bordo do Navio-Escola "Brasil", além de 

Concedo a palavra ao nobre SC:nado~ ~8_:- __ complementar, na prática, os cOnhcbcimentos 
bor Júnior, paraemitíro Parecer dacomi~ão teóricos adquiridos na Escola Naval, propor-
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. clona aos guardas-marinha a oportunidade 

0 SR. NABOR JÚNIOR (PMDB _ AC. de desenvolver os conhecimentos náuticos, 
Para proferir parecer: Sem reviSão do ora- dC: participar das lideS-marinheiras nos diver-
dor.) _Sr. Presidente, Srs. Senadores, do sos departamentos de bordo e de manter coo-
mesmo modo que 0 parecer foi favorável ao tatos com outras marinhas, outros povos e 
requerimento do Senador Nelson Carneiro, culturas, conhecimento fundamental a todos 
me manifesto favoravelmente à aprovação do os marinheiros, por ser o mar um fator de 
requerinlento que está sendo objeto de apre- união e congraçamento entre todas as nações. 
cíação, aquí no Senado Federal. -Além dos 159_ guardas-marinha, sendo 106 

do Corpo da Armada, 24 do Corpo de Fuzi-
0 SJi. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- leiros Navais e 29 do Corpo de Intendentes 

O parecer é favorável. da Marinha, estão embarcados no Navio-Es-
Em votação o requerimento. _cola .. Brasil" um segundo-tenente da Força 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Aérea Brasileira, um aspirante a oficial do 

permanecer sentados. (Pausa.) Exército Brasileiro, um praticante de máqui-
Aprovado. nas da Marinha Mercante (oriundas do Cia-
Fica concedida a licença solicitada. ba), representante do MRE e nove represen-
0 SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- tantes (Segundos-tenentes e guardasM 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas marinha) das marinhas de Angola, Cabo Ver-
pelo Sr. 1~> Secretário. -de, Equador, Guiana, México~ Moçambique, 

São lidas as seguintes: Peru, Uruguai e Venezuela. 
Exm9 Sr. Presidente MaUro·Benevides O regit~sso do Navio ao Rio de Janeiro 
Venho comunicar a V. E~, para os ínis estáprevistopara8deoutubropróximo,após 

de direito, que; convidado pela Fundação escala dos portos de Maceió, Fortaleza, Be-
Konrad Adenauer, da República Alemã, me lém, Miami (EUA), Baltimore (EUA), FunM 
afastarei do País, a partir do dia 11 do corM chal (Portugal), Casa~lanca (Marrocos), 
rente. Toulon (França), Nápoles (Itália), Barce-

Aproveito o ensejo para renovar a v. EX' lona (Espanha), Londres (Inglaterra), Kiel 
os protestos de elevada estima e consideraM (Alemanha), Leníngrado (URS~), Estocol-
ção. mo (Suécia), Copenhague (Dinamarca), 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1991. _ Am~terdam (Holanda), Rouen (França), Lis-
Nelson Carneiro. boa (Portugal), Tenerife (Espanha), Recife 

Brasília, 24 de abril de 1991 e Salvador: 
Senhor Presidente: Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Nos termos do artigo 39 do Regimento ln- (Muito bem!) 

temo do Senado Federal, comunico a V. Ext 0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _ 
que me ausentarei do País no período de 11 Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 
a 19 de maio do corrente ano, em viagem Mello. 
à Alemanha, a convite da Fundação konrad 
Adenauer. O SR. AUREO MELL0 (PRN- AM. Pro-

Antecipadamente grato, aproveito a opor- nuncia o seguinte discurso. - Sr .. Presidente 
tunidadepararenovarmeusprotestosdeesti- e Srs. Senadores, o Amazonas, meu estado, 
ma e consideração. -Senador João C~on. tem sido vítima de perdas memoráveis de per

sonalidades extraordinárias. Semana passada 
O SR. PRESIDENTE tL-ucídio Portella) As foi 0 nobre Senador RaimUndo Parente, e 

comunicações lidas vão ã publicação. . agora 0 nosso companheiro Wilson Calmon, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Oda- irmão. do nobre Senador João Calmon, ex~ 

cir Soares, na qualidade de Líder. Deputado Federal e ,Pstadual, mé9-ico ilustre, 
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. além de vinculado à classe jomalfstica. 

Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) Esse episódio contristou profundamente a 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a viagem c:oletividade amazonense, porque Wilson 
de instrução de guardas-marinha é uma tradi- Cali_Il_QO, embora tendo nascido no Espírito 
ção já centenária, que a ,1\'farinha vem culti- Santo, estava profundamente vinculado 
vando desde a época do Brasil Império. àquela terra e a sUa população. 

Era uma pessoa realmente de trato afável 
e cultura científica completamente consoli
dada. Homem de muita sensibilidade e valor, 
percebi, desde quando foi acometido de en
fermidade, o desassossego e a inquietação 
do seu irmão, João Calmon, que, de vez em 
quando, me dava os telefones onde estava 
o Wilson, e todos nós procurávamos levantar 
o seu espírito. 

Infelizmente, Wilson, depois de ter sofrido 
bastante, veio a perecer, e esse fato, realmen
te, é contristador, não somente para a colónia 
amazonense como para a colónia capixaba 
e, também, segmentos do jornalismo cearen~ 
se, ao qual ele era extremamente ligado, esM 
pecialmente a Alufzio Girão Barroso, ex
traordinário jornalista daquela área, embora 
hoje seja- nllnistro aposentado do Tribunal 
de Contas. 

Também transcrevo, Sr. Presidente, os di~ 
zeres do Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro (1930-1983), a respeito de Wilson 
Calmou, e manifesto, aqui, neste breve falar, 
o nosso profundo pesar por esse acontecido 
que veio traumatizar bastante todos aqueles 
que conheceram esse grande homem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. AUREO MELLO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO 

Wilson de Medeiros Calmoi1 nasceu em 
Colatina (ES) em 17 de julho de 1918, filho 
de Augusto Pedrinha du Pin Calmon e de 
Virgínia de Medeiros Calmou. Seu inhão 
João de Medeiros Calmon, jornalista e diri
gente dos DiáriOs Associados. foi deputado 
federal de 1963 a 1971 e senador pelo Espírito 
Santo a partir de 1971. 

Formou-se pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Brasil, hoje Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Transferiu-se mais 
tarde para o Amazonas. 

Ingress3!).d_o na política, em 1954 elegeu-se 
deputado estadual e federal pelo Amazonas 
na legenda do Partido Social Progressista 
(PSP), optando pelo mandato estadual. Ele-. 
geu-se novamente deputado federal em 1958, 
dessa vez na legenda da Frente Democrática. 
Popular, constitufda pelo PSP, o Partido So
cial Democrático (PSD). o Partido Demo
hata Cristão (PDC), o Partido de Represen
tação Popular (PRP) e a União Democrática 
N~cional (UDN). 

Deixando a _Assembléia amazonense em 
janeiro de 1959, assumiu no més seguinte 
uma cadeira na Câmara dos Deputados, vice
líder do PSP a partir de julho de 1960 e quarto 
secretário da Câmara em 1961, filiouMse ao 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em cu
ja legenda concorreu à reeleição em outubro 
de 1962, ficando com uma suplência. 

Convocado, assumiu o mandato em 29 de. 
julho de 1964, voltando à více-liderança do 
PSP em julho do ano seguinte e ocupando 
a cadeira até agasta de 1966. Nesse Cnterim, 
com a extinção dos partidos políticos pelo 
Ato Institucional no 2 (27-10-65) e a posterior 
instauração do bipartidarismo, filioU-se ;l 
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Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 
em cuja legenda candidatou~se ao-pleito de 
novembro de 1966. Mais uma vez suplente, 
exerceu o mandato entre 23 de abril e 13 
de dezembro de 1968,_ quando o Congresso 
foi posto em recesso-pelo Ato Institucional 
n" S. 

Casou-se com GuaraCíaba Silva Calmon, 
com quem teve três filhos. 

Fontes: CÀM. DEP. Deputado~; CÁM. DEP. Deputadoh 
· brufo.ilciro Repertório((!): CÁM. DEP. Re1açáo dos dcp. 

CÀM. DEP. Relação nominal do~ senhores: Rev. Ciência 
Pol. (1966): TRIB. SUP. ELEIT. Dados (3, 4, 6 e 8). 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia)
Concedo a palavra ao nobre_5enador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso.).....;... Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. trago. mais uma vez, 
ao Plenário desta Casa, a grave questão dO 
desequilibrio da heveicultura amazónica. cu
ja solução vem sendo.suce:ssivame_nte_ prome
tida e protelada pelas autoridades que deve
riam dela se incumbir_ 

Promessas não têm faltado- ao contrário. 
os parlamentares e governadores da região 
vêm colecionando, nos últimos meses. uma 
farta relação de datas e índices que, ao fina]. 
acabam esquecidos ou simplesmente abando
nados pelo Governo Federal. 

Foi assim, mais recentemente, com o Go
vernador Edmundo Pinto. do Estado do 
Acre. a quem faço leal e honesta opo!>ição, 
no plano local, mas cujas aç6es em favor da 
economia e do povo acreano-5empre contam 
com meu apoio, quando corretas. 

E é este o caso__, agora; retornando a Rio 
Branco no último dia 18 de abril, o Gover
nador Edmundo Pinto anunciou, justificada
mente eufórico, que "o preço da borracha 
está aumentando 150%". conforme estam
pou o vibrante matutino A Gazeta, do Acre, 
na edição do dia seguinte. Dizia: ainda. a 
reportagem do importante jornal riobran
quense, que "atendendo às reivindicações de
fendidas pelo setor gomífero, que passa por 
dura crise há mais de dois anos. o Presidente 
Fernando Collor liberou ontem, (dia 18 de 
abril) o aumento de 156% nos preços da bor
racha natural". O anúncio" 'feito pelo -gover
nador acreano acrescentava que "o reajuste 
será repassada em duas parcelas: a primeira 
de 60%: já em abril e a segunda, também 
de 60%, mas com efeito CUmulativo para o 
mês de maio'', 

O fecho da matéria dá ênfase aoS-agradeci
mentos do governador ao Presidente da Re
pública, pelo que classifica de "preocupação 
com a subsistência dos povos da floresta, ín
dios e seringueiros, que dependem da venda 
da borracha e que. pelos baixos preços apre
sentados nos últimos tempos. vinham aban
donando suas colocações". 

Os amazónidas que dependem da borracha 
vegetal - e são muitos, representando uma 
parcela importante dos habitantes da região 
-os trabalhadores, os empresários do setor, 

gomífi!ro, evidentemente, receberam c-om 
alegria a not(cia levada de Brasília pelo gover
nador. Mas não abandonaram sua posição 
de cautelosa expectativa, pois conhecem a 
enonne distância que costumam separar as 
promessaS do Governo Federal de seus ates 
concretos. 

E os piÓres ieinores parecem se confirmar: 
até hoje, decorridos quase trinta dias do 
anúncio, os preços da borracha ainda não 
foram reajustados - nem a parcela de abril 
e. menos ainda, a prometida para maio. 

A situação desesperadora dos empresârios. 
a fome dos trabalhadores e o abandono dos 
campos extra ti vistas, desde então, só. têm se 
agravado, e não por falta de advertências ou 
apelos, formulados em audiências adminis
trativas ou nas tribunas do Congresso Nacio
nal. 

Em 3 de abril último, pronunciei discurso 
no Senado Federal sobre a questão da borra
cha na Amazónia e, particularmente, no Es
tado do Acre, que, ainda hoje, nela tem uma 
de suas principais atividades económicas e 
em torno da qual giram-iinportántes parcelas 
da comunidade estadual. 

Os dados que então enunciei, colhidos jun
to aos heveicultores e órgãos públicos a eles 
vinculadoS, são incontEStá veís e refletem uma 
escalada caótica, com tendências irreversí
veis, em detrimento da sobrevivéncia dos se
ringais e até me~mo da qualidade -de vida 
nas cidades vizinhas. 

Usando linguagem corrente, poderia dizer 
que a economia da borracha foi apanhada 
"no c.ontrapé", quando o Governo Federal 
editOü ci- chamado Plano Collor II, conge
lando todos os preços referenciais indistinta
mente, As _tabelas já estavam defasadas, sen
do que apenas na atual administração, inicia
da em março de 1990, a inflação medida pelo 
Índice Geral de Preços atingiu 327,9%; no 
mesmo período, o preço da borracha natural 
beneficiada subiu apenas 128,6%, pouco 
mais de um terço da perda constatada pela 
Fundação Getúlio Vargas. Ou -sejã., conforme 
então demonstrei, os indicadores mais idô
neos comprovam a perda real de duzentos 
pontos percentuais, agravando de modo insu
portável o prejuízo que vem se multiplicando 
desçie a metade do sécu)o. __ 

BuscaD.do valores reaís como referência, 
achamos as taxas cambiais, que atestam: hou
ve uma queda de 56% na cotação do quilo 
da borracha vegetal desde dezembro de 1989. 
É o preÇO relativo mais baixo desde a implan
tação da Política da Borracha, em 1967. Co
mo não poderia deixar de acontecer, isso tem 
conseqüéncías diretas na produção, que caiu 
-de-34 mil toneladas em 1985 para 14 mil tone
ladas no ano passado, uma quebra real de 
60% na safra! 

Sr. Presidente, Srs. S.enadores, o descom
passo entre as intenções e as medidas não 
pode continuar; o discurso preservacionista 
e voltado para as pr!)postas de incentivo à 
atividade extrativista-deve se materializar em 
atos administrativos concretos; as promessas 
feitas ao Governador do Estado do Acre e, 

por conseqüência, aoS que vivem da econo
mia gomífera, têm de ser cumpridas. 

Não fazê-lo signifiC-ai'ía, acima de tudo, 
uma evidência de insinceridade e insensibi
lidade que nem mesmo os- mais rancorosos 
adversários do Governo suspeitariam existir, 
pois, no momento em que todos os preços 
são revistos, beneficiando acima de tudo os 
grandes cartéis industriais, exige-se uma pos
tura atenta e responsável para com um setor 
que, ao longo de tantos séculos, contribuiu 
decisivamente para a consolidação da pre
sença nacional na niaior parte de seu vasto 
território, a Amazónia. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bemJ) -

O SR. _PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

o SR: JuTAHY MAGALHÃES (PSDB -
BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -_Sr. Presidente, SIS. Sena
dores, o assunto deste meu pronunciamento 
eu deveria tê-lo abordado durante a discussão 
da matéria da Ordem do Dia. Mas digo, fran
camente, que não esperava que assunto de 
tal importância viesse a ser discutido numa 
sexta-feira. São os Projetas de l.ei nç.s 17 e 
18, de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública. 

Sr. Presidente, o Senador Mansueto de La
vor, eu e outros senãdores do-Nordeste, do 
Centro-Oeste e do Norte estamos muito 
preocupados com a votação desses projetas. 
Não que sejamos contra eles. Pelo contrário, 
também ajudaremos, dentro das possibilida
des, para que tenham o andamento mais ráPi· 
do possível. Mas somos contra o que, embu
tido nessas mensagens, traz de· prejuízo às 
regiões mais pobres do País - Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste. Os rectirSÕs· que serão 
retirados dessas regiões com a mera aprova
ção desses projetas são de um montante que 
está passando despercebido para muitos. Já 
encaminhamos sugestões, assinadas, em pri
meiro lugar, pelo Senador Mansueto de La
vor, no sentido de melhorar essa situação e 
trazer de volta os recursos que poderiam- ser 
retirados dessas três regiões - não é apenas 
o Nordeste, mas também o Norte e o Centro
Oeste. 
- Por isso, eu gostaria de chamar a atenção 

dos Srs. Senadores para a votação desta maté
ri-a-, que pOssivelmente ocorrerá na terça-fei
ra. Iremos tentar um acordo com as lideran
ças_, para que, com a aprovação das emendas, 
o projeto tenha uma tramitação rápida. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
todo prazer, nobre Senador Mansueto de La
vor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Participo tam
bém da preocupação de V. Ex', Senador Juta
hy Magalhães. Trata-se de matéria de grande 
repercUssão económico-sociaL De um lado, 
ela traz um estímulo à recuperação do parque 
industrial da região mais rica, o Centro-Sul; 
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de outro, porém, traz um evidente prejuízo 
para as regiões mais pobres do País, agra
vando, portanto, o problema das disparida
des regionais. Não posso entender que essa 
matéria seja colocada na pauta de uma sessão 
na sexta-feira. Aliás, já vem de antes. A reu
nião da Comissão de Assuntos Económicos 
que apreciou e votou o relatório deu-se tam
bém num dia praticamente morto. E é estra
nho que quase todos os autores das __ quatorze 
emendas não estivessem ,-presentes-para de
fendê-las. Surpreendentemente rejeitadas to
das as emendas, que eram para aperfeiçoar 
o projeto e corrigir os desequilíbrios e os pre
juízos das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, agora vem a matéria colocada- não 
digo, sorrateiramente, porque seria fazer um 
julgam~nto de valor sobre essa atitude, mas 
por um descuido -na sexta-feira. Sexta-feira 
é dia para votos de_ aplauso, para matérias 
sem nenhum sentido polêmico, e essa matéria 
é polêmica. É preciso que haja sobre ela uma 
reflexão maiOr deste Plenário. Por isso, estou 
inteiramente de acordo com V, EX1' Ternos 
trabalhado juntos, vamos apresentar emen
das que contribuam para a diminuição dos 
desequilíbrios regionais. Esperamos que haja 
compreensão das lideranças do Governo nes
te caso:- Normalmente, diz-se que é urgente, 
que o segmento da indústria está enfrentando 
uma dificuldade enorme, o que entendemos, 
mas, se a matéria-voltar à Câmara dos Depu
tados, haverá enormes prejuízos, uma- vez 
que as declarações do Imposto de Renda de
verão ser entregues até o último dia de maio, 
Vamos ter essa compreensão, mas essa com
preensão não pode chegar a tal limite que 
votemos matérias flagrantemente prejudi
ciais aos interesses das nossas regiões. Exata
mente as regiões mais pobres do País não 
devem financiar o desenvolvimento, o aque
cimento, a reativação do parque nacional das 
s mais ricas. Não se discute que esse parque 
nacional esteja precisando de reaquecimen
to. É verdade, precisa. Agora;"<Yque não 
perdemos admitir é que o reaquecimento da 
economia do Centro-Sul do País se dê às cus
tas dos prejuízos sensíveis que vêm sendo 
observados no Norte e Nordeste. Ora, tirar 
dinheiro do IPI e do Imposto de Renda signi
fica diminuir o Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios. Do Fundo de Partici
pação, 47% são distribuídos para os estados, 
para os munidpíos e para os fundos constitu
cionaís. Isso constitui 47% da receita do IPI 
e do Imposto de Renda. Através dessas isen
ções se diminui sensivelmente a receita desses 
dois impostos e isso representa uma dimi
nuição sensível dos Fundos de Participação 
dos Estados e Municípios do fundo constitu~ 
cional. Ocorre que os eStados do Centro-Sul 
praticamente não precisam desses fundos pa
ra sua viabilidade financeira, enquanto esta~ 
dos como o Piauí-, o estado do nobre Sena
dor que preside esta sessão- a própria Ba
hia, o Maranhão, Amazonas, o Acre, todos 
esses estados, como os demais do Norte e 
Nordeste e Centro-Oeste, têm no Fundo de 
Participação, praticamente, a-sua- príricipal 
receita. Isso para não falar nos municípios. 

Oitenta por ce~to dos municípios só se viabili
zam financeiramente- se é que se pode falar 
em viabilização -pelo Fundo de Participa
ção. Essas medidas vão diminuir sensivel
mente esse Fundo de Participação. Portanto, 
é o pão que se tira da boca dos pobres para 

_ alimentar quem já está gordo, quem já está 
em condições de sobreviver. Não podemos 
admitir isso, uma matéria desse pOrte, com 
tais conseqüências, na Ordem do Dia de uma 
sexta-feira, Sr. Presidente! Até estranho, co
mo estranha o Senador Jutahy Magalhães, 
qtie se friclua na pauta da sexta-feira uma 
matéria com_ tantas implicações~_ Vamos en
tender a situação, e vamos negociar. Já fala
mos com o eminente Líder do Governo, Se
nador MitrcO Maciel, e com as demais Lide
ranças do Governo: queremos negociar, que
remos ter garantias de que isso que se está 
retirando via Fundo de ParticipaÇão, das re
giões pobres, dos estados pobres, dos muni
cípios pobres, vai ter uma compensação, e 
essa compensação tem que vir através de pro
jeto de lei do Governo em caráter de urgência 
urgentíssima. É esse o acertO que se propõe, 
porque- sem ele não podemos retirar essas 
emendas, mesmo __ que isso retarde, uma vez 
que a matéria vai voltar para a Câmara dos 
Deputados. Desculpe o tempo que tomei de 
V. Ex\ mas estou inteiramente solidário COm 
as preocupações que V. Ex~ levanta, agora, 
no seu pronunciame_~~o. 

O SR. JÜTAHY MAGALHÃES - Agra· 
deço o- aParte âo nobre Senador ManSueto 
de- LavOr~ V. Ex• eStá acompanhando bem 
de perto essa questão, fez, inclusive, uma 
reunião em sua casa com os -senadores da 
região e· nós estamos atentos à questão. Logi~ 
camente, não queremos prejudicar o anda
mento do projeto, sabemos dos problemas 
dos empresários do Sul, mas sabemos que 
essas medidas, como no passado, já foram 
tomadas. Em períOdos de recessão sempre 
aparecem medidas iguais a essas, medidas 
que são altamente concentradoras de renda, 
que resolvem questões de uma região, resol
vem questões de um segmento da sociedade, 
mas, no fundo, se não tiverem compensações 
garantidas, somente esses setores serão bene
ficiados e não o País como um to_do, porque 
a ·concentração de renda é brutal em medidas 
desse tipo. 

Portanto, Sr. Presidente, já encaminha
mos, juntamente com o Senador Mansueto 
de Lavor, as propostas de emendas para me
lhorarmos o projeto, e, Se hOUver entendi
mento com as lideranças dos diversos parti
dos, poderemos votar essa matéria na terça
feira, de acordo com os compromissos assu
midos. Se estes fórem atendidos, nada será 
feito para evitar a -trinlitação normal da ma
téria. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. 
EX' um aparte? -

O~SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Josapbat Marinho -CorroborO o 
que V. Ex~ e o nobre Senador Mansueto de 

Lavor estão salientando, para ponderar que 
precisamos nos habituar, no Brasil, a dar tra
tamento diferenciado às diversas regiões. já 
que são elas económica, financeira e social
mente distintas. As leis não podem ser feitas 
com um critério genérico, sem cõnsiderar es
sas diferenciações. Na medida em que der
mos um tratamento comum, estaremos prati
cando uma terrível injustiça contra regiões 
como a nossa, que são diferenciadas em rela
ção â região Centro-Sul. As ponderações que 
são feitas, e até as sugestões que j_á foram 
postas em relevo, devem conduzir exatamen
te a esta verificação. A extensão deste País 
e a sua díversidade sócio-económica não per
mitem leis iguais para todo o País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra· 
deço a V. Ex~, nobre Senad9r Josaphat Mari
nho. Sei(iue V. Ex• será um dos combatentes 
mais tenazes na defesa da nossa região, e 
não apenas da nossa região, pois como eu 
disse, são_ três regiões: Nordeste,_ Norte e 
Centro-OeSte. 

Entie as medidas propostas, solicítanlOs 
que oS fúndos constitucionais criados em 
1988, na nossa Constitlliçâo", ·contarão anual
mente, até 31 de dezembro de 1993, com 
montante de recursos correspondente à mes
ma proporção do Produto Interno Bruto veri
ficado no exercício de 1990. 

Essa é -Uma das três propostas. E tem como 
primeira -assínatura a do Senador Mansueto 
de Lavor. _ 

Também tivemos a pre-ocupação com a de
predação de que trata Um art"igo do Projeto 
de Lei n~ 17. Nesse prOje-to, a depreciaçãO 

_é multiplicada por dois, enquanto que nQs 
multiplicamos por três, nas regiões determi
nadas. Aqui, pedimos que a depreciação te
nha um valor mais alto, uma reação mais 
rápida, multiplicando pelo fator três, o que 
representa 50% a mais do que para as rRe
giões Sul e Sudeste. 

São apenas quatro emendas, todas muito 
simples, de fácil aceitação, desde que - co
mo diz V.' Ex• - nâo fiquemos apenas nos 
discursos, dizendo que temos que dar trata
mento diferenciado às diversas regiões, e, 
quando se chega na prática, os projetas tra
tam o Brasil com um sistema igualitário, 
quando isso, na realidade, não ocorre. 

São essas as preocupações que gostaria de 
trazer hoje - sexta-feíri - que- ê o dia em 
que sempre procuramos tratar dos assuntos 
mais variados- pois corisidero da maior Im
portância chamar a atenção dos Srs. Senado
res, a fim de que esse projeto não passe des
percebido. 

Corno aCentuou o Senador Mansueto de 
Lavor na Comissão de Assuntos Económicos, 
esses dois projetas passaram despercebidos, 
porque não tivemos condições- eu não faço 
parte da Comissão - de chamar a atenção 
dos Srs. Senadores do Norte e Nordeste que 
foram tomados de surpresa com a apreciação 
e votação dessa matéria em reunião que não 
foi no dia normal da comissão. 

Este, o primeirõ assUnto, e·ser que Lreriios 
-contar com _a aguerrida bancada dessas três 
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regiões, para eVitar que seja aprovado, nos 
termos em que, certamente, na terça-feira 
procurarão votar. 

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
todo prazer, Senador Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, nós, da bancada da Ama
zônia, temos reclamado insistentemente que, 
em nome de uma política nacional, está-se 
desfazendo tudo aquilo que foi realizado, 
com objetivo de acabar com o:s d.esequilíbrios 
econômicos e sociais _inter-regionais. Fique 
V. Er certo de que nós, da Amazónia, na 
terça-feira, estaremos aqui presentes e vamos 
nos somar aos nobres senadores do Nordeste 
que tiveram a preocupação, e atenção, sobre
tudo, de verificar que este projeto foi apro
vado na Comissão de Assuntos Económicos 
quase que despercebidamente, e, hoJe, foi 
colocado para votação num dia que normal
mente não se vota matéria na Ordem do Dia 
no Senado Federal. Louvo V. Ex~ exa_tamente 
por ser, sem dúvida nenhuma, um daqueles 
senadores que mais se preocupa e mã.is aten
ção dá a todas essas questões que dizem res
peito às regiões mais pobres do País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra· 
deço a V. Ex~, nobre Senador Oziel Carneiro. 
Sei, também, que V. Ex•, na terça-feira, esta
rá aqui atento para, juntamente conosco, 
chegarmos a uma boa solução para a questão. 

Essa matéria é da maior importância para 
o País, mas tem de ser tratada de forma dife
renciada para as três regiões, e, assim fazen
do, iremos dar a nossa aprovação para que 
ela tenha um andamento rápido, porque as 
indústrias do Sul do País, os empresários do 
Sul do País e o Governo têm a pressa e solici
tam urgência na aprovação dessa matéria. 

Sr. Presidente, ainda, talvez atê como con· 
seqüência desses comentários, não desejaria 
que passasse o dia de.hoje, uma s_exta-feira, 
com _fatos políticos da maior importância que 
estão ocorr~ndQ no .Pª"íS, seni que nq _Senado 
houYesse uma manifestação a resp_eito. 

Estou curioso, Sr. Presidente, acredito que 
os Srs. Senadores_ também dey_em e:star com 
essa curiosidade, de saber quais as razaes 
reais das mudanças ocorridas no alto escalão 
do Governo. 

Será que a MiniStra Zélia deixou- o poder, 
afastou-se do poder exclusivamente por moti
vos pessoais? Não acredito. Será que a Minis
tra Zélia teve de se afasta.L do poder porque 
não conseguiu resolver o problema da infla
ção no País? 

Será que S. Ex" foi afastada do poder por 
ter exercido o comando da economia brao:.;i· 
leíra com uma forte dose de autoritarismo 
e de prepotência, desrespeitando as leis da 
Constituição, pensando chegar a..o fundo da 
questão, através de medidas fortes e desres
peitando, como disse, as leis ou será que S. 
Ex- foi afastada do poder pelos seus acertos_? 
S. Ex' foi afastada do poder por ter resistido 
~ser comandada por aqueles que sempre diri-

giram a economia do País, tanto na área em
presarial quanto na área política? Será que 
S_. Ex• foi afastada do poder pela crença que 
tiilha nas Su-as idéias, naquilo que S. Ex' res
peitava como seus princípios? Eu estou curio

•so_ de saber se _s..,_ Ex' foi afastada do poder 
por suas qualidades Ou por seus defeitos, por
que eu- não posso admitir que uma equipe 
inteira saia do Governo, afaste-se do poder, 
inclusive um dos componentes dessa equipe 
que ocupav<~., talvez, a mais importante das 
pastas, Ju-ntam-ente- cOrit ·a ái"ea da EcOnótnia 
que foi o Sf:. Ministro da Infra-Estrutura, 
que, há poucos dias, havia sido nomeado._mi
nistro e que, em solida_riedade à equipe da 
área econômica. afastou-se. tamôém, do car
go. A razão não deve ter_sido muito simples, 
para que todos eles saíssem, entre eles o Pre-~ 
sidente do Banco Central, e o Sr. Kandir. 
que foram insistentemente convidados para 
permanecer no cargo, mas recusaram-se a 
atender ao pedido. A decisão, tão importante 
na vida desses jovens que estavam no poder. 
deve ter ~do tomada em razão de fatos muito 
sériOS, mUito graves. 

Oi-l.tem~_ào vci- o-noticiário das televisÕes, 
cm--vários ·canais, fiquei preocupado, Srs. ·se
nadores, porque vi a alegria dos banqueiros 
internacionais com essas mudanças. Ouvi, e 
vi, na TV, os comentários feitos pelos ban
queiros internacionais, ouvi o depoimento de 
um repórtci"-de que, na ida da Ministra Zélia 
Cardoso de MctJo a Inglaterra, em plena re
cepção na e'Irib-alxada, S. Ex• fOi colocada 
num canto por dois banqueiros da Inglaterra 
que estavam a exigir dela o compromisso do 
pagamento do juros da dfvida e_ S. Ex', habil
mente, ter{ã se aJi..,tado---:-Foi"·q--ãepOTme·nto 
do repórter que disse que tinha ouvido a con
versa. se· bem que estivesse um pouco longe 
·do grupo. 

·sentnnmta alegria' por parre de certãs 
áreas interna-ciOii.<iiS e ·até nacíon8.ís,- alegria 
daqueles que-adiei qUe nãO estão ião preocti
pados assim c:oni is questões que dizem res
peito aciS iiltt:!reSses nacionais_. 

Por isso, Sr. Presidente. espero que a Lide
rança do Governo nesta Casa faça aquilo que 
esperamos de Líderes _de Governo, ou seja, 
debater aqui esses assuntos, trazer as infor
mações necessárias, para" o 'conhecimento do 
Senado, porque quando se discute, aqui, 
.qualquer assunto político, económfco ou ad
ministrativo, não temos contado com a mani
festação das lideranças que têm responsabi
lidades com o País e com esta instituição. 

Criticamos demais os representantes da 
áiea económica deste Governo, mostramos 
muitas vezes os fracassos da economia nesses 
14 ou 15 meses de GovernO Collor, mas temos 
_que reconhecer a coragem da Ministra Zélta 
nõ-eõ.caminhamento das discussões a respeito 
da dívida externa do País. 

Por isso, estamos solicitando essas explica
ções. Não são apenas razões pessoais. Será 
que ~s mudanças da política económica deter
minaram essa safda em massa dos represen· 
tantes da área económica do Governo? Quais 
serão essas mudanças para o futuro? 

São estas as indagações que deixo, Sr. Pre
sidente, para que as Liderança_s_d_o_(ioverno, 
se acharem conveniente, venham, um dia, 
tratar deste assunto. -

Era o que gostaria de falar nesta manhã, 
quando o debate sobre o parlamentarismo 
está sendo tratado fora daqui. Espero que 
eles tenham êxito. 

Outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Senã
dores: sob o título" Ameaça presente", noti
cia a Folha de S . .P~ulo que o Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento deter
minou ao Instituto Brasileiro de_ Geografia 
e Estatística - IBGE, que seja ~mspensa a 
apuração do, lndice de Preços ao Consumidor 
-IPC, a fim de evitar o seu uso como fator 
de correção monetária. 

Ante a objeção do presidente do instituto, 
segundo a qual csse _ _índice .existe por força 
de lei, e que, portanto, só por outra pode 
ser extinto, decidiram as autoridades da área 
económis.:;a_que, não mais h~c1vendo aferiÇ.ãO 
de percentual inflacionário em cruzados,_ a 
norma em rderência deixou de vigorar. 

Conclui o informe que essa decisão '_'é .co
mo um presente para poucos-e- ameaça para 
muítos". Quem çontratou em cruzado ou cru· 
.lado novo imóvel de integrante do Governo, 
pode dar-se como dispensado do pagamento 
do aluguel, e exigir a devolução do que- pagou 
em cruzeiros. 

Doutro lado, para os milhôes de brasileiros 
que tiveram seus depó~itos em cruzados no
vos seqüestradoS da poupança, há o risco evi· 
dente de que jamais os recuperem, pois, co· 
mo enteride o Ministério da Economia. tal 
moeda não existe. 

Vejo inteira procedência na oportuna iro· 
nia do repórter. pois, para essa gente, se a 
norma pr01be, remove-se de qualquer jeito 
o empecilho. Não se contando o rol de i_[J.cons
titucionalidades cometidas e da prática cnntu· 
maz de mudar a lei pela disposição de decre
to, rev.ol"lle agora pela possibutdade de pro
mover essa alteração por portaria; instrução 

_nonnativa ou mera determinação, escritõ;l. ou 
oral. 

No entanto, a lei só se revoga ou derroga 
por outra lei, conforme dispõe a Introdução 
ao Código Civil brasileiro. Por isso, qualquer 
novo acadêmico, e-quem quer que cultue o 
estudo jurídico de_ todos os níveis.__ sabe que 
a eficácia da lei termina segundo sua própria 
disposição c, se de vigência indeterminada, 
quando um fato novo determinar a ab-roga
ção. caso_ em que a lei nova indica que a 
anterior perde a vigência no todo ou em par
te, de forma explícita ou tácita. 

É possível que desse comportamento refra
tário à hierarquia do ordenamento jurídico 
resulte a soma de tantos insucessos e, excep
cionalmente, algum àcerto. Ou, quem sabe~ 
derive mesmo do teimoso vício de incurSiOna·r 
pelas áreas fora de sua competência. 

Não se lhes deslustrem os méritos, na área 
de seu domínio. Afinal, são economistas gra
duados nas melhores faculda_des d9 País, com 
teorias bUrnidas nas mais avançadas univer
sidades forâneas. Nem por isso, é de se pér· 
doar que a equipe conceda a cada um dos 
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seus membros o atributo de dominar todo 
o vasto conhecimento humano. 

Nessa onisciéncia autoconcedida, transfor
maram-se em juízes do bem e do mal, condu
zindo a seu talante uma economia confran
gedora da sociedade brasileira, e erigindo-se 
à altura de intérpretes da lei que vale e da 
que não passa de ficção. 

Tanto saber permite-lhe diagnosticar as 
mazelas de qualquer etiologia e receitar os 
remédios que entendem assimiláveis. Além 
da prática química de misturar números e 
índices - já de si irreais e exPurgados -, 
fazendo sumir os que lhes são desfavoráveis. 

Nesse terreno, não lhes preocupa a existên
cia de incompatibilidade entre os componen
tes~ Se a combinação for incorreta, é somente 
parte do povo brasileiro que explode. 

Os sobreviventes, por certo, poderão cons~ 
tatar que a equipe, alheada dos erros acumu
lados, seguirá incorrig(vel e impávida, só ela 
acreditando que trégua de preços-e salários 
não é sinónimo de congelamento, __ que não 
se -identifica confisco no impedimento de o 
cidadão dispor dos próprios haveres monetá
rios, retidos à ordem do Banco Central, 

Definitivamente, Srs. Senadores, para os 
membros da atual equipe económica, o Direi
to não passa de uma abstração. Nesse passo, 
os olhos vendados da Justiça - que assim 
estão para definir a solução isenta dos confli
tos- a eles refletiriam não mais que bondosa 
e cega condescendência, quando bem podem, 
por vergonha, não querer ver a série já exten
sa de disparates desses sábios. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) 
- Cõncedo a palavra ao nobre Senador Nel-
son Cãrneiro. -- - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -_.Sr. 
Presidente, Srs. _Senadores, o Sindicato dos 
Metroviários do Rio de Janeiro apresentou, 
faz pouco tempo, um documento -síntese 
de toda a experiência acumulada em 11 anos 
de operação do metrô. É um documento alar
mante (não alarmista), preocupador e, sob 
certos aspectos, entristecedor. 

Começa o sindicato por anotar que o me
trô, que deveria ser transporte de massas, 
vem sendo confundido com transporte coleti
vo, um ramo do transporte coletivo: trans
porta hoje menos de 250 mil usuário por dia, 
quando já transportou o dobro com as mes~ 
mas instalações; o metrô de São Paulo trans
porta 2,2 milhões por dia; o de Moscou, sete 
milhões. 

É necessário buscar recursos para até o 
final da década de 90, que coincide com __ o 
final do século, consolidar e expandir o metrO 
carioca, inclusive para a zona Norte, atenR 
dendo às populações mais carentes. Se isso 
não acontecer, advertem-nos os_ me_troviá
rios, corre-se o rísco de um grande colapso 
nos sistema de transporte, hoje já saturados, 
pois realizam-se mais de dez milhões de via
gens. por dia, prevendo-se 16 milhões para 
o final da década de 90. 

Seguindo o planejamento inicial, o metrO 
_estaria hoje com uma rede de 67Km de exten

-são e 54 estações; entretanto, hoje são apenas 
19Km e 21 estações, sendo responsável por 
pouco mais de 2% dos deslocamentos do Rio 
de Janeiro. Juntos, o Metrô e os outros dois 
meios de transportes de massa, trens e barcas, 
são os encarregadOs -de ce:-rda de 11% das 
viagens por dia, enquanto que ônibus e auto
nlóveís o são pelos outros 88%, fazendo com 
que se avizinhe um grande e definitivo engar
rafamento. Se se conseguisse fazer algo para 
reverter a situação, em 1999 o metiô estaria 
transporiãndo ein -tonio de cinco milhOes de 
usuáiíos por dia, aproximadamente 30% das 
viagens. 

Atualmente, o metrô do Rio oferece os 
serviços da LipJ:;u~.-1 (Tijuca-Bo;afogo) e da 
Linha-2 (Estácio --Maria das Graças -
Inhaúma), que funcionam de segunda a sába
do, das 6h às 23h e a uin Preço de passagem 
de Cr$32,00 para o b:''!"lete unitário, supe
rando em 45%" o valor da tarifa modal do 
ônibus, com apenas 16 trens na Linha-1 e 
dez na- Linha-2. 

_ A degradação do sistema é impressiona
dora: nasirialização; no piloto-automático
tanto no tapete, que é o responsável pela 
transmissãO das informaçõe-s de aceleração 
e frenagem dos trens, quanto no captor, que 
é o equipamento embarcado nos trens -; 
no material rodante - com apenas 16 trens 
dos 2,3 da Linha-1 funcionando, trens de su
perfície (Pré-metrô) sendO Usados na Li
nha-2, tendo já sido canibalizados 44 carros, 
i.e,_ tendo sido retiradas as suas peças para 
colocá-las em outros, com carros que deve
riam ter passado pela grande revisão, com 
desmonte total aos trezentos mil quilómetros, 
tendo rodado oitocentos mil quilómetros sem 
essa revisão~ com probleffias de portas, de 

-sistema automático, de freios, de tração (20% 
circulam com carrg sem tração), com defeitos 
no ar condicionado (37% ). Há ainda degene
ração nó_ centro de controle; no circuito de 
TV; no bombeamento de inundação -·em 
que as bombas provisórias viraram perma
nentes~ não havendo mais provisórias-, na 
ventilação, extraçã:o de fumaça, detecção e 
combate a incêndio: dos 140 ventiladores de 
insuflação e exaustão apenas 117 foram insta
lados e, deles, só 97 estão em funcionamento; 
na detecção de incêndio nada está funcio
nando e no combate a incêndio só funcionam 
os extintores, não funCionando os equipa
mentos automáticos de C02 nem as caixas 
de hidrantes. O sistema de dormentes funcio~ 
nou pior que o esperado, sendo necessário 
trocar quarenta mil, e é desejável trocar todo 
o sistema. 

Há também problemas nos pilares, com 
cerca de trezentos danificados, problemas no 
viaduto do lote 32, naLinha»2 em que a favela 
existente sob o viaduto impede o acesso aos 
pilares pelo pessoal da manutenção. e vistoria 
das estruturas, e devido ao uso indiscrimi
nado de fogões a gás e a lenha, lampiões 
e outros criadores de risco de incêndio que 
pode comprometer toda a estrutura; proble~ 
mas no rabicho da Tijuca, na rua Xavier da 

Silveira, no trecho Estácio -Cruz Vermelha 
no pré-metró. 

Há evaSãó de pessoal, sobretudo na área 
operacional, e há o déficit, infelizmente cal
culado em BTN, défiCit do qual não escapa 
praticamente nenhum dos metrôs do mundo 
e que decorre de modernidade e C(!mplexiR 
dade dos equipamentos e da operação de li
nha não concluída. 

Pois com tudo isso o metró, inaugurado 
em 1979, que em 1984 chegou a transportar 
414 mil passageiros pof dia, a uma tt~:rifa de 
89% ~_do Qnibus, h9je trans_Qorta menos de_ 
250 mil com uma tarifa de 45% mais cara 
que a do ônibus, com tudo isso o metrô obtém 
nota 7,1 numa escala de zero a dez, por parte 
dos usuários, o que significa um conceito de 
padrão bom, embora em junho de 1986 tives
se merecido nota maior que nove E se tudo 
tivesse transcoriido conforme o previsto, o 
metrô estaria transportando 1,3 milhões de 
passageirospor dia. __ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluem 
os metroviários do Rio de Janeiro cOm ·uma 
série de- propostas de carater técnico, que 
não é o caso de aqui expô-las; e com a afirma
ção de que não os movem preocupações su
balternas ou interesses corporativos, apenao; 
o interesse público. E é por isso que a eles 
me irmano vindo a esta tribuna em defesa 
do metréi e bradando um alerta aos seus atuais 
responsáveis. 

Era o que tinha a dizer por enquanto sobre 
o assunto, Sr. Presidente. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vóu encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de segunda-feira a seguinte 

ORDeM DO ~DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 82, DE 1991 
(Em regime de _urgência, nos termos do 

art. 336, d, do Regimçnto Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9 82, de 1991, de autoria 
do Senador Mário Covas, que estabelece nor
mas para a realização das eleições municipais 
de 3 de outubro de 1990 e dá outras provi~ 
dências. (Dependendo de parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadaniã..) 

-2-

Discussãó, em -turno úrli:co, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 17, de 1991 (n9 80/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que institui iSençãCidO Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI e de
preciação acelerada para máquinas, equipa
mentos e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 69, de 
1991, da Comissão 

- de -Assuntos EConómicos. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 3, de 1991, de 



2208 Sábado 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1991 

autoria do Senador Alfredo Campos e outros 
senhores senadores, que estabelece a_ data 
de entrada em vigor de atos normativos, leis 
e medidas provisórias.-

-4--

Projeto de Lei da Cãroara n? 9.6, de 1990 
(n~' 1.340/88, na Casa de origem), que esta
bece o enquadramento sindical dos trabalha
dores que manuseiam lã. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sesslio às 11 horas e 20 
minutos.) 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 13h30min do dia 19 de fevereiro de 1991 

Às treze hora e trinta minutos do dia deze
nove de fevereiro de mil novecentos e noven
ta e wn, na Sala de Reuniões _da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Mauro Bene
vides, Presidente, presentes os Senadores 
Alexandre .Costa,_ MaJ;"ciO Lacerda e Meira 
Filho, reúne-se a Comi:;s_ão Diretora .. Ausen
tes, por motivos justificados, os demais mem
bros da comissão. abertos os_trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Alexandre Costa que, em seus pareceres, 
apresenta as seguintes redações: redaçáo fi
nal da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 22, de 1990 (n9 7.053/86, na 
Casa de origemL que autoriza o Departa
mento Nacional de ObraS COiltfâ. as·- Secas 
(DNOCS), autarquia vinculada ao Ministério 
de Estado Extraordinário para· Ass~ntos· de 
Irrigação, a doar im9v.el que menci?Da, situa
do no Município de Icó, no estado do Ceará; 
e redação final da emenda do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n9 45, d~ _ _1989 (n9 

560/88, na Cas_ad_e oriiem), que concede pen
são especial a Dolores Drummorid de Andra
de~ Aprovados os p3.receres, e nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor PreSidente dá por 
encerrada a reunião-, lavrando eu, Leomar 
Dínli, Assistente ad hoc, a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de fe'Ve
reiro de 1991. -Senador Mauro Benevides, 
Presidente. 

Reunião extraordinária realizada 
às 16h45min do dia 19 de fevereiro de 1991 

Às dezesseis horas e quarenta e cinco minu
tos do dia dezenove de fevereiro" de mi! nove
centos e noventa e um, na Sala· de Reuniões 
da ComissãO, sob a Presidência do Senador 
Mauro Benevides, Presidente, presentes os 
Senadores Alexandre Costa, Mareio Lacerda 
e Meira Filho, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Alexandre Costa que, em seu pare
cer, apresenta redação final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ . ''1, 
de 1990, (n9 7.503, de 1986, na Casa de on· 

gem)_;o que autoriza o Departamento Nacional 
dg_.Qbras Contia ·as-secas- D_NOCS, autar
quia vinculada ao Ministro de Estado Ex-

-_ traordinário para Assuntos de Irrigação, a 
doar_ o imóvel que menciona, situado no Mu
nicípio de Icó, no Estado do Ceará. Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
O--'-Senhor Presidente dá poi- encerrada a reu
nião, lavrando eu, LeQmar __ Diniz, Assistente 
ad hoc, a presente Atã que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai a publica
ção. 

Sala de R~uniões da Comis~ão, 19 de feve
reiro -de 1991. Senador MaUro Benevides, 
Presídente~-

Reunião extraordinária realizada 
às 16h4Smin do dia 19 de fevereiro de 1991 

À$_C!iie:-SS.~js horas e quarenta e ciri_co niinu
tos do dia dezeno~e_ de fevereiro de mil nove
centos e noventa e um, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Mauro Benevides, Presidente, presentes os 
Senadores Alexandre Costa, Mareio Lacerda 
e Meira Filho, reúne-se a Comissão Diretora. 
Ausentes~ por -motivo justificado, os demais 
membros da comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presídente concede a palavra ao 
Senad_or Alexandre Costa que, em seu pare
cer. apresenta a redação final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 4~, 
de 1989 (n_? __ 560, de 1988, na Casa de origem), 
que concede pensão especial a Dolores 
Drummond âe Andrade. Aprovado o pare
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, la
vrando eu, Leomar Dini?;, Assistente ad hoc, 
a presente Ata que, uma vez rubricada pefo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Co!l).issão, 19 de feve
reirO-de 1991. -Senador -Ms;mro Benevides, 
Presidente. · 

Reunião extraordinária realizada 
às 16h30min do dia 25 de fevereiro de 1991. 

Às dezesseis boras e trinta minutos do dia 
vínte·e_Cinco de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um, Sala de Reuniões dà Comis
são, sob a Presidência do Senador Mauro Be
nevídes, Pi6sidente, presentes os Senadores 
Beni V eras, Lucídio Portella e Alexandre 
Costa, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes, por motivo justificado, os demais mem
bros da comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede ã palavra ao Se
nadorBeni V eras qUe, em seu parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Lei do 
Senado n~ 1, de 1990, de autoria do Senador 
Epitácio Cafeteira, que dispõe sobre a utiliza
ção de saldos em. cruzados novos retidos no 
Banco Central do Brasil, para pagamento de 
débitos junto aos Governos fed_e:rai, estaduais 
e municipais, e dá outras provídências. Apro
vado o parecer, e nada mais h a vendo a tratar, 
o Senhor Presidente d~ por encerrada a reu~ 
niâo, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, _uma vez rubi-í-

cada pelo-Senhor Presidente, _vai ã publica
ção. --- · - -

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de feve
reiro de 1991.- Senador Mauro Benevfdes, 
Presidente 

Reunião extraordinária realizada 
às 14 horas do dia 13 de março de 1991 

Às quatorze ho~as do dia treze de março 
de mil novecentos e noventa e um, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Mauro Benevides, Presidente, 
preSentes os Setládores Alexandre Costa, La
voisietMaia e Beni V eras, reúne-se a Comis
são Diretora. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da comissão. Aber
tos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Alexandre Costa que, 
em seu parecer, apresenta a redação do venci~ 

_ do do Substitutivo ao Projeto de Resolução 
n~ 17, de 1987, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que insfittii o Museu Histórico do 
Senado Federal_ e dá outras providências. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Maria Espedita 
Moreira, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, uma vez rub_ricada pelo Senhor Presi
dente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de mar
ço de 1991. - Seilador Mauro Benevides, 
Presidente. 

Reunião extraordinária realizada 
às 16h do dia 13 de março de 1991. 

Às dezesseis horas do dia treze de março_ 
de mil novecentos e noventa e um, na Sala 
de Reuniões da Com_issão, sob a Presidência 
do Senador Mauro Benevides, Presidente, 
prese-ntes OS Senadores Dirceu Cãrneiro, 
Iram Saraiva e Lavoisier Maia, reúne-se a 
ComissãO Diretora. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Dirceu Car
neiro que,_em seu parecer, apresenta a reda
ção do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado a.o Projeto de Lei da 
Câmara n9104 de 1990- Complementar (n~' 
240/90 - Complementar, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazónia (Sudam). 
Aprova~o o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de mar
ço de 1991. - Senador Mauro Benevides, 
Presidente. 

Reunião Extraordinária realizada 
às 16h do dia 13 de março de 1991 

Às dezesseis horas do dia treze de março 
de mil novecentos e· noventa e um, nâ Sala 
de ReuniÕes da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Mauro Benevides, Presidente, 
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presentes os Senadores Dirceu Carneiro, 
Iram Saraiva e Lavoisier Maia, reúne-se a 
ComíssâQ Diretora. Ausentes por motivos 
íustificado os demais membros da comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Dirceu Car
neiro que, em seu parecer, apresenta a reda
ção do vencid_o para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n~ 105, de 1990 ___,. Complementa.r 
(n" 241/90- Complementar, na Casa de on
gem), que dispõe sobre a composição do Con
selho de Adminis_traçãq da Superintendência 
da Zona Franca_ de Mana~ (Sufr~ma.). Apro· 
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente_dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistent:
ad boc, a presente Ata que, uma vez rubn~ 
cada pelo Senhor Pre:sidente, vai à publica~ 
ção. 

sala de Reuniões da_ Comissão, 13 de m~rçq 
de 1991. -Senador Mauro Benevldes, f'resi~ 
dente. 

Reunião extraordinária realizada 
Às 16h20min do dia 13 de março de 1991 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 
treze de março de mil novecentos e noventa 
e um, na Sala de_Reunióes _da Comissão sob 
a Presidência do Senador Mauro Benevides~ 
Presidente, presentes os Senadores Dirceu 
Carneiro, Iram Saraiva e Lavoisier Maia, reú
ne-se a CoinisSão Diretora_. Ausentes, por 
motiVo justificado, os demais membros da 
comissã.o. Aberto os trabalho:., o Senhor Pre
sidente concede a palavra ao Senador DirceU 
Carneiro cjue. em seu'parecer, apresenta a 
redação final ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 2, de 1991 (n'' 2.145, de 1989, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a organização 
e o funcionamento do Conselho de Defesa 
Nacional e dá outras providências.-Aprovado 
o-parecer, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reu
niãó, lavrando eu, Leomar Diniz. Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri· 
cadà pelo Senhor Presidente, vai à publica
ção. 

Sala de Reuniões da Comissão. 13 de mar· 
ço de 1991. - Senador Mauro Benevi4es, 
Presidente. 

Reunião extraordinária realizada 
·às I6h30min do dia 13 de março de 1991 

'Às dezesseis horas e_ trinta minutos do_dia 
tr~ze_de março de mil novecentos e noventa 
e um, na Sala de Reuniões da Comissão Dire· 
tora, sob a Presidência do Senador Mauro 
Benevides, Presidente, presentes. os. Senado
res Dirceu Carneiro, Iram Saraiva, Lavoisier 
Maia, reúne~se a Comissão Díretora. Ausen· 
tes, por motivo justificado. os demais mem
bros da comissão. Abeftos os trabalhos. o 
Senhor Presidente co_ncede a palavra ao Se
nador Dirceu Carneiro que, em seu parecer, 
apresenta a redação do vencido para o turno 
suplementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara no 106,~de 1990 

-Complementar (n~ 242, de 1990- Com
plementar, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a composição do Conselho Delibera
tivo_ ~a _Superintendência do Desenvolvimen
to do Nordeste (SUDENE). Aprovado o pa
rec:~r. e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, la
vrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, 
'!-presente Ata que.,.uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de mar
ço de 1991. - Senador Mauro Benevides, 
Presidente. 

Reunião extraordinária realizada 
às 14 hOras do dia 19 de março de 1991. 

Às quatorze horas do dia dezenove de mar
ço de mil novecentos e noventa e um, na 
Sala de Reuniões da Comissão. sob a Presi
dência do Senador Mauro Benevides, Presi
dente,_ presentes as Senadores Beni V eras, 
Dirceu Carneiro e Carlos De'Carli, reúne-se 
a ComiSsãO Diretora. Ausentes. por motivo 
justificado, os demais membros da cComis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi~ 
dente concede a palavra ao Senador Beni V e
ras que. em seu parecer, apresenta redação 
final do Projeto de Lei do Senado no 163, 
de 1989 - Complementar (n" 170, de 1989 
-Complementar, na Càmara dos Deputa· 
dOs). de autoria do Senador Fernando Hen
rique-T:á'idõs<:i;-que défíne na forma alínea 
a do inciso X. do ::irt._ 1'55 'da Constituição, 
os -prodUtoS ~émi-elabOrãdoS, que podem ser 
tributados pelos estados e Distrito Federal, 
quando de sua exportação para o exterior. 
Aprovado o paréceT. e ilada·mais havendo 
a tratar, o Senhcir Presidente dá por encer
rada a reuriião, favrando eu. Mãria Espedita 
Moreira, Assistente ad hoc,a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor PreSi
dente, vai~ publicação. 

Sala de Rcuniõ_es da Comissão. 19 de mar· 
ço de 1991. - Senador Mauro Benevides, 
Presidente. 

Reunião extraordinária realizada 
às 14hl0min do dia 8 de abril de 1991 

Às __ quatorze horas e dez minutos do dia 
oito de abril de mil novecentos e noventa 
e um, na Sala de Reuniões da Comissão, sob 
a Presidência do Senador Mauro Benevides. 
Presidente, presentes os Senadores Alexan
dre Costa, Lavoisier Maia e Beni V eras, reú
ne-se a Comissão Diretoia. Ausentes, pof 
motivo justificado, os demais membros da 
comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Alexandre Costa que, em seu parecer, apre
senta_ a redação final ao Projeto de Lei do 
Senado n'' 164, de 1989- Complementar, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que regula a competência para insti· 
tuição do imposto sobre herança e doação, 
nas condições previstas no inciso III do § 1" 
do art. 155 da Constituição. Aprovado o pa· 
rccer. e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente _dá por encerrada a reunião, la
vrando _eu, Maria Espedita Moreira, Assis~ 
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 

rubricada pelo ·senhor Presidente. vaf à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão,_8 de_.abrü 
de 1991. --s_enador Mauro Benevides, Presi· 
dente. 

Reunião extraordinária realizada 
às lOhSnliri do dia 11 de abril de 1991 

Às dez horas e cinco minutos do dia onze 
de abril de mil novecentos e noventa _e um, 
na Sala de Reuniões da Comissão. sob a Pre· 
sidência do Senaçlor Mauro Benevides, Presi
dente, presentes os Senadores Alexandre 
Costa, Rachid Saldanha Derzi e Beni V eras, 
reúne-se a Comissão Diretora-. Ausentes. por 
motivo justificado, os demais membros da 
comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Pr,esidente; concede a palavra ao Senador 
Alexandre Costa que, em seu parecer. apre
senta a redação finaJ do Projetõ de ResoluçãO 
n~ 24, de 1991, que altera os termos da Reso-

-- Iução n·• 39, de 1989, do Senado Federal. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encer~ 
rada a reunião, lavrando eu, Maria Espedita 
Moreira, Assistente ad -hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril 
de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presi· 
dente. 

Reunião extraQrdinária re_alizada 
às 10h30min do dia 1 I de abril de 1991 

Às dez horas e trinta- minutos do dia onze 
de abril de mil novecentos e noventa e um, 
na Sala de ReUniões da Comissão, sob a Pre
sidência do Senador Mauro Benevides, Presi
dente, presentes os Senadores Alexandre 
Costa, Rachid Saldanha Derzi e Beni V eras. 
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais merribfos da 
comissão, Abertos os trabalhos. o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Alexandre Costa que, etri séu parecer, apre
senta a redação final_do ProJetá de Resolução 
n~· 25, de 1991, de autoria da Comissão de 
ASsuntos Ecónôrnico-s, que autOriza o Go
verno do Estado da Bahia a emitir e colocar 
no mercado Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado da Bahia, destinadas ao giro de 
716.654.pü4 LFTBA correspondentes ao to
tal de títulos com vencimento em abril, maio 
e junho de 1991 e dá outras providências. 
Aprovado o parecer. e nada mais havendo 
a tratar. o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Maria Espedita 
Moreira,. Assistente ad hoc,a presente Ata 
que, uma Vei rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da ComiSsão, 11 de abril 
de 1991. -Senador Mauro Benevides.Pre
sidente 

Reunião extraordinária realizada 
às 14b10min do dia 17 de abril de 1991 

Às quatorze horas e dez minutos do dia 
dezessete de abril de mil novecentos e noven
ta e um, na Sala de Reuniões da Comíssao. 
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sob a Presidência do Senador Mauro Berre
vides. Presidente, presentes os Senadores 
Dirceu Carneiro, Rachid Saldanha Derzi e 
Lavoisier Maia, reúne-se a Comissão Dire:. 
tora. Ausentes. por motivo justificado, os de
mais membros da comissão. Abertos os tra
balhos, o ?enp.or Presidente concede a pala
vra ao Senador Dirc,;:u Carneiro que-. em seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n" 88. de 1988 (n" 1.407, 
de 1988, na Câmara dos Deputados), de auto
ria do Senador Mauro Benevjdes, que dispõe 
sobre as Fundações de Apoio às Instituições 
de Ensino Superior e dá outras providências. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar. o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Maria Espedica 
Moreira, A!>sistente ad hoc,a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente. vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril 
de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presi· 
dente. 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR 
DE TURISMO 

7• REUNIÃO ORDINÁRIA, 
REALIZADA NO DIA 28 
DE NOVEMBRO DE 1990 

Às 10 horas do dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e noventa, na Sala de Reu
niões da Com"issã.õ- ae- Relações Exteriores 
do Senado Federal, reuniu-se a Comissão 
Executiva dO GrU-po Brasileiro da Associação 
lnterparlamentar de Turismo. Comparece
ram, conforme Livro de Presença: Senador 
Rachid Saldanha Derzi, Presidente; Senador 
Francisco Rollemberg, l'.' Vice-Presidente; 
Deputado José Camargo, 1" Secretário; De
putado Floriceno Paixão, 2" Secretário; De
putado Francisco Amaral, Tesoureiro; Sena
dor Nelson Carneifo -e Senador Odacir Soa
res, Membros Permanentes do Conselho e 
Deputado Antônio Ueno, Suplente dos 
Membros Permarientes do -Co"nselho. O Se-
nhor Presidente_ determino~ a leitura da Ata _ 

da reunião anterior, aprovada por unanimi
dade, sem restrições. Usando da _palavra o 
Senhor Presidente agradeceU ã.os demais 
membros da ComissãO Executiva pelo deci
sivo apoio que recebeu dos colegas, salien
tando o desempenho de cada um na condução 
da associação no exerdcio que se findava. 
A seguir, por indicação do Senhor Pr~sidente 
foram escolhidos os Senhores Senadores 
Francisco Rollember_g, 1" Vice-Presidente e 
Odacir Soares, MerDbro Permanente do Con
selho, para também assinarem, em conjunto 
com a Presidência, Os cheques e demais docu
mentos bancários da Associação, Ficou deci
dido que a assinatura do Senador Francisco 
Rollemberg terá Validade tanto como substi
tuto do Presidente como em conjunto com 
ele. Às 10:30 ho{as, nada mais havendo a 
tratar o Senhor Presidente encerrou a Reu
nião e, para constar eu, Paulo José Maestrali, 
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente. - Rachid Saldanha Derzi. 
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1- ATA DA 57• SESSÃO, EM 13 DE 
MAIO DE 1991 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor PresidenM 

te da República 
Submetendo à deliberação do Senado 

a escolha de _nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N• 119/~1 (n' 210/91, na orígem), re
ferente à escolha do Desembargador De

. mócrito Ramos Reinaldo, do Tribunal de 
1ustiça do Estado de Pernambuco, para 
compor o Superior Tnõunal de Justiça, 
na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Evandro Gueiros Leite. 
1.2.2- Ofícios do Sr. 1" Secretário da Cli-
mara dos Deputados · 

Encaminhando à revis_ão do Senad_o au
tógrafos do seguinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara n" 23/91 
(n" 4.978/85, na Casa d6.origem), que dis
põe sobre o Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por embarcações ou 
por sua carga e dá outras providências. 

-N'I'õ 99 a 106/91, Comunicando o ar
quivamento dos seguintes projetas: 

Projetas de Lei do Senado n? 1 201 e 
20U89, 113/88, 21, 32, 368 e 415/89, e 
337/81. 

1.2.3 - PareCeres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 87/89 

(no 3.151-B/89, na Casâ de origem). que 
dispõe sobre o controle de solventes valá· 
teis, colas de sapateiro e similares, que 
têm sido usados como produtos inebrian
tes ou embriagadores e proíbe a fabrica
ção de material escolar, brinquedos e pe-

SUMÁRIO 
ças de vestuário com produtos odoríferos. 

-Projeto de Lei do Senado no 2/91, 
que faculta ao empregado e servidor pú
blico a perce_pção do 139 salário em parce~ 
las duodecimais, depositadas em cader
neta de poupança. 

.....;... Projeto de Lei do Senado n" 28191, 
que dispõe sobre a profissão d_e garçon 
e dá outras providências. 
--Projeto de Lei do Senado n" 63/91, 

que dispõe _sobre a profissão de fotógrafo 
e cinegrafista e de técnico em cinefoto
grafia e dá outras providências. 

1.2.4- Leitura de projeto 
~Projeto de Resolução n" 29/91, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, que es
tabelece dias e horários para realização 
de reuniões ordinárias das Comissões Per
manentes. 

1.2.5 - Ofícios 
- N9 32/91, do Presidente da ComisSão 

de- Assuntos SociaiS, co"municando a apro
vação do Projeto de Lei do Senado n9 

2/91, que faculta ao emPregado e servidor 
público a percepção do 13" salário em par
celas duodecimais, depositadas em cader-

- neta de poupança. 

- N" 33/91, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, comunicando a apro
vaÇãO do Projeto de Lei do Senado n" 
63191, que dispõe sobre a profissão de fo
tógrafo e cinegrafista e de técnico em cine
fotog~afia e dá outras providências. 

- N~ 34/91, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, comunicando a apro
vação do Projeto de Lei do Senado no 
28/91, que dispõe sobre a profissão de gar
çon e dá outras providências. 

1.2.6- Comunicaçã6 da Presidência 
- Abertura·cte prazo para interposição 

de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetas de Lei do 
Senado no$ 2, 28 e 63, de 1991, sejam apre
ciados pelo Plenário. 

1.2.7- Requerimento 
- N~ 188/91, de autoria da Senadora 

Júnia Marise, solicitando licença·, no pe; 
ríodo de 14 de maio a 4 de junho do cor
rente ano, para viagem à República Popu-
lar da China. · 
1.2.8- Comunicação da Liderança do 
PRN 

-De substituição de membr,o em CQ

missão permanente. 

1.2.9 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Qf(cio n~ 595/91, da 

Doutora Selene.Maria de Almeida, J ufza 
da 4• Vara da Justiça Federal, Seção JUdi~ 
ciária do Disirito Fedel:-al, ccimuriicando 
a concessão de liminar à Medida Cautelar· 
n9 XII-1.626/91, requerida pela TV Ca
nal 9- Som e Imagem de ComuniCiÇ[o 
Ltda., e outra e a sustação da tramitação 
no Congresso Nacional de projeto de inte
resse daquela empresa. 

......:. Recebimento do Ofício n9 S/20/91 (n9 
105/91, na origem), da Prefeitura Muni
cipal de Camaragibe, Estado de Pernam
buco, solicitando autorização para contra
taroperação de crédito no valor de trezen
tos e oitenta e três milhões, duzentos e 
dez mil e quatrocentos cruzeiros. 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Proje_to de Lei da Câmara o? 87!89. 

1.2.10- Discurso do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPLICY 

-Transcurso dos 103 anos da Abolição 
da Escravidão negra no B_rasíl e a necessi-
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Diretor-GeraJ do Seudo Federal 
AGACJEL DA SO.VA MAIA 
Diretor Eacutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Admilliltra1ivo 
WIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor btdustrial 

EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁPIOO DO SENADO FEDERAL 

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL 
Japr~ sob respoDSabilidade da Meu do Seudo Federal' 

ASSINATIJRAS 

Semcslnll ··-···-······························-···-··--·-·-·-·-·-·····-·-·-·-···- Ct$ 3.519,65 

PWRIAN AUGUSTO OOUI'INHO MADRUGA 
Iliretor Adjaato Tiragem 2200 exemplares. 

dade de aSsegurar o direito de cidadania 
aos negros. Erradicação da pobreza no 
País. Reforma agrária no esquecimento 
das promessas da campanha presidencial. 
Expectativas à gestão do atual Ministro ~ _ 
Economia, Sr. Marcílio Marques Morei
ra. 
1.2.11 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 133/91, 
de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que dispõe sobre autorização para porte 
de arma, de uso permitido, pela tripula
ção de_ aeronaves nacionais. 

1.3-0RDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n9 82/91, 

que estabelece normas para a realização 
das eleições municipais -de_3 _de outubro 
de 1992 e dá outras providências. Retirado 
da pauta. 
-Projeto de Lei da Câ.J:rlara n" 17/91 (n~ 
80/91, na Casa de origem), que institui 
isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados -IPI, e depreciação acelerada 
para máquina, equipamentos e dá outras 
providências.Discussão sobrestada em vir
tude da apresentação do Requerimento 
n" 189/91, cuja votação_ fica adiada nos 
termos do art. 168 do Regiiriento Interno, 
após usar da palavra o Sr. Jutahy Maga
lhães, tendo sido interposto o Recurso n? 
4/91, para que emenda seja apreciada pelo 
PlenáriO. 

-Proposta de Emenda à Constituição 
n~ 3/91, que estabelece a data de entrada 
em vi$or de atos normativo.s. leis e medi-

das provisórias. Em fase de discussão (1 ~ 
sessão). 

......;. Projeto de Lei da Câmara n~ 96, de 
1990 (n" 1.340/88, na Casa de origem), 
que estabelece o enquadramento sindiça.l 
dos trabalhadores que manuseiam lã. De
clarad~ pr.;:judfcado. Ao Arquivo. 
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem 
do Dia 

-Requerimento u~ 188/9l,lido no EX-· 
pediente da presente sessão. Votação 
adiada por falta de quorum, após parecer 
favorável da comissão competente .. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR PEDRO SIMON- Privati· 
zação das estatais de grande porte. 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÃES- Problemática social brasileira. 
Relatórios da Unicef do período 
1990/1991. 

SENADOR NEY MARANHÃO -
Colocações sobre os possíveis motivos 
que teriam levado a Ministra Zélia Car
doso de Mello a deixar o Ministério da 
Economia. 

SENADOR ESPERlDIÃO AMIN
I Encoritro Latino-Americano de Verea
dores. Aprovação, pela Comissão de As
suntos Económicos do Senado Federal, 
de requerimento ao Banco Central, de 
sua autoria, solicitando informações que 
menciona. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
- Inquérito policial movido contra o Sr. 
Francisco Gros, a respeito de irregulari-

dades que teriam ocorrido na emissão de 
CDB. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG -Remuneração e condições pre
Gárias de carreiras no magistério superior, 
a_gravadas pela aprovação do Regime 
úriico do Servidor Público. 

SENADOR COUTINHO JORGE -
Reivindicação ao Ministio da, Educação, 
Sr. Carlos Chiarelll, -para à instalaçaO de' 
escola agrotécnica federal, em Capam~:
ma, e sua inclusão no Orça.Qlento çia 
União para 1992. 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA 
- Fali!ciritentã do Sr. Zitelmann José 
SantoS de Oliva. 

1.3.3- -ti~igQ8çãO da prderii dó -Dia 
da próxima sessão . 
1.4-ENCERRAMENTO 

2- SECRETARIA-GERAL DA ME· 
SA 

-Resenha das matérias apreciadaS de 
19 a 30 de abril de 1991. -

3 ~ Á TOS DA COMISSÃO DIIiETO· . 
RA ' 

-ws 3 a 6/91 ' 
4- ATOS DO PRÉ!ÜDENTE 
- N" 455 a 459/91 
s- ATAS DE COMiSSÓES 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 

PARTIDOS . 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 

SÕEs PERMANENTEJ; 

Ata da 57~ Sessão, em 13 de maio de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Beni V eras e EpitáciO Cafeteirâ-

ÀS14HORASE30MINVTOS.ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS: SENADORES. 

Alexandre Costa -:::::-.Alufzio Bezerra- Be
ni V eras - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 
de Carvalho --Coutinho Jorge- E leio Álva
res- Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira 

- FianCiSco Rotlemberg - Garibaldi Alves 
-Guilherme Palmeira- Humberto Lucena 
-JoãO Rocha -Jonas Pinheiro -Josaphat 
Maríiiliõ -·Jutahy Magalhães - Lourival 
Baptista - Mansueto de Lavor - Mauro 
Be-neVides - Meira Filho - Nabor Júnior 

- Ney Maranhão - :Pedro Simon - Rai~ 
mundo Lira- Ruy Bacelar- Valmir Cam_
pelo- Wilson Martins. 

O SR .. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) 
- A lista de presença acusa o compareci~ 
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menta de 28 Srs. Senadores. Havendo núme~ 
ro regimental, declaro aberta a sessão, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Ó Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

~ lido O_ s~guínte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Subinetendo A deliberação do Senado a es
colha de nome-indicado para cargo cujo provi
lllento d~pende de sua prévia aquiescência: 

· MENSAGEM N• 119, DE 1991 
(N• 210/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal 

Nos termos do parágrafo único, in fine, 
do art. 104 da Constituição, tefiho a honra 
de submet~r à aprovação de Vossas Exce
lências o nome do Desembargador Demó
crito Ramos Reinaldo, do Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco, para compor o 
superior Tribunal de Justíça, na vaga decor: 
rente da aposentadoria do Minisfro Evandro 
Gueiros Leite": -

Os méritos do indicado, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho desse eleva

. do "cargo, constam do anexo "curriculum vi
tae" ._ 

BraSília --=nF, 9 de maio de 1991.- Fer~ 
narido Collor. 

CURRICULUM VIT AE 
Ul~ IDENTIFICAÇÃO 

-1.1--Nome: Demócrito Ramos Reinaldo 
1.2-- Filiação: Ananiano Ramos Gaivão 

e Laura Reinaldo Ramos 
1.3- Nacionalidade: Brasileira 
1.4-Naturalidade: Alagoa do Monteiro 

-PB 
1.5- Data do Nascimento: 14 de maio de 

19~i .. 
1.6 - Estado Civil: Casado 
.1.7- Esposa:- Maria do Carmo Valada

res Vieira Ramos 
1.8 -Identidade: 762.974- SSP/PE 
1.9-CIC: 005.507.284·49. 

2.0- ESCOLARIDADE 
2.1- Curso Primário ..:.... Concluído em 3 

de dezembro de 1947 no Colégio Diocesano 
PIO XI, na Cidade de Campina Grande -
PB 

2.2- Ginasial- ConCluído em 1951, no 
Colégio Diocesano PIO--xi, na Cidade de 
Campina Grande - PB 

2.3.:.._ Clássico- Çonclu,ído em 1954, no 
Colégio Estadual de Ca~pina Grande.-~B 

2.4- Superior - Bacharel cm C1êncms 
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Paraíba (João 
Pessoa)- em 1959 
3.0- CARGOS PÚBLICOS 
ATIVIDADES FUNCIONAIS _ 

3+1. Vereador à Câmara Municipal de 
Sumé, no Estado da Para1ba, no período de 

30 de novembro de 1955 a 30 de novembro 
de 1959. 

3.2. Advogado dos Presos Pobres do Mu
nicípio de São José do Egito, no Estado de 
Pernambuco, no período de junho de 1959 
a junho de 1960. 

3.3. PionlotOr da Comarca de_ São José 
doEgito, Estado de Pernambuco, no período 
de jUnho de 1960 a março de 1962. 

3.4. Juiz de Direito da Comarca de Bodo
có, de 1• Entrância, mediante aprovação em 
primeiro lugar, em Concurso pelo Tribunal 
de Justiça de Pernambuco, no período de 
março de 1962 a maiO de 1962. 

3.5-~-- Juiz de Direito da Comarca de Tabi
ra, Estado de Per_n_ambuco, no período de 
junho de 1962 a janeiro de 1965, quando foi 
promovido, pelo critério de merecimento, pa
ra a Comarca de_ Panelas,_ de 2• Entrância 
e, removido, logo depois, mediante permuta, 
pãra a dos Afogados da Ingazeira. 

3.6. Juiz de Direito da Comarca dos Afo
gados da Ingazeira, de2' Entrância, no perío
do de fevereiro de 1966 a setembro de 1969, 
quandO foi removido para a -do Limoeiro. 

3.7. Juiz Corregedor AuXiliar de 2• En
trância, de janeiro de 1971 a março de 1974. 

3.8.. Ju_i:z; _de Direito da Comarca de Li· 
moeiro, de 2• Entrância, no perfodo de outu
bfo de 1969 a março de 1974, quando foi 
promovido, pelo critério de merecimento, pa
ra _o cargo de Juiz de Direito Substituto da 
Comarca do Recife, de 3• _Entrância. 

--3.9. Juiz AuXiliar (Assessor) do Presi
dente do Tribunal de Justiça, entre íi.dho de 
1974 a janeiro de 1975. 

3.10. Juiz Corregedor Auxiliar de 3' En
trância, de fevereiro de 1975 a janeirO- de 
1977. 

3.11. Juiz de Dire"ito- Substituto da Co
marca da Capital, de 3• Entrância, no período 
de 1974 a novembro de 1979, quando foi re
movido para a 6• Vara Cível por Distribuição. 

3.12. Juiz Auxiliar (Assessor) do Presi
de_nte do_ Tribunal de Justiça de Pernambuco, 
no período de janeiro de 1979 a janeiro de 
1980. 

3.13. Juiz Suplente do Tribunal Regional 
Eleitoral, no biênio de 1979 a 1980. 

3.14. Ju~~ CorregedOr Auxiliar de 3• En
trância, em cujo exercício permaneceu, a par
tir de primeiro (19} de fevereiro de 1980 até 
1982. 

-3.15. Juiz Efetivo do Tribunal Regional 
Eleitoral (por indicação do Tribunal de Justi
ça), a partir de 6 de outubro de 1980 a 27 
de dezembro de 1983. _ _ 

3.16._ Corregedor Regional Eleitoral 
(eleitO pelo Tribunal Regional Eleitoral) a 
começar de 6 de outubro de 1980 a 27 de 
dezembro de 1983, 

3.17. Membro da Diret"oria da Associa
ção Pernambucana de Magistrados, a Partir· 
de 1980. 

___ 3,_18_. _ _Desembargador do ~ribunal de 
Justiça de Pernambuco em 27 de dezembro 
de -1983, para· cujo cargo foi promovido pelo 
critério de merecimento. 

3.19. Governador do Estado de Pernam
buco nos dias 20 e- 2] de Setenibro de 1987 
e nos dias 15 e 16 de maio de 1990. 

4.0 -FUNÇÃO QUE EXERCEU 
4.1. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

de Pernambuco- Biênio 1986/1987. 
5.0- FUNÇÃO QUE EXERCE, A TUAL
MENTE 

5.1. Presidente do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco. 
6.0- CONCURSO 

6.1. -Aprovado, em primeiro lugar, no 
Concurso de Provas para o cargo de Juiz de 
Direito, realizado pelo Tribunal de Justiçá 
de Pernambuco, em 1961. 
7.0 - COMISSÓES DE CONCURSOS E 
INQUÉRITOS 

7.1 Presidente da Comissão de Concurso 
Público realizado pela Corregedoria Geral da 
Justiça, no afio de 1975, para provimento dos 
cargos de Oficiais do RegiStro Cívil de Pes
soas Naturais, no Estado de Pernambuco. 

7 .2. Membro da Comissão de Concurso Pú
blico realizado em 1979, pelo Tribunal de 
Justiça de Pernambu_co, para provimento de 
cargos de Ascensoristas. 

7_3. Presidente da Comissão de Inquéritos 
AdministrativoS instaurados contra servido
res de justiça, nos anos de 1975 a 1976. 

7 .4. Membro da Comissão de Concurso pa
ra o cargo de Juiz de Direito realizado cm 
1985, pelo Tribunal de_ Justiça de Pernam
buco . 

7.5. Presidente da Comissão de Concurso 
para o cargo de Juiz de Direito realizado em 
1986, pelo Tribunal de Justiça de Pernam
buco. 
8.0- TÍTULOS HONORÍFICOS 

8.1. Colar de Alta Distinção da Medalha 
do Mérito Judiciário Desembargador Joa
quim Nunes Machado, outorgada pelo Tribu
nal de Justiça de Pernambuco, em 13 de agos
to de 1985. 

8.2. Medalha do Mérito Guararapes, no 
Quadro de Graduados Efetívos, CategOiia
Ordinária, no grau de Grande Oficial. . 

8.3. Medalha .do Mérito Policial JoaqUim 
José da Silva Xavier- Tiradentes, outorgada 
pela Secretaria de Segurança Pública de Per-
nambuco. · 

8.4. Medalha Jubileu de Prata da Fundação 
do Ensino Superior de Pernambuco- FESP. 

8.5~ Medalha do Mérito Judiciário CQnse
lheiro João Alfredo Correia de Oliv"eira, ou
torgada pelo Tribunal Regional do Trabalho 
-6~ Região, 

8.6. Medalha do Mérito Militar, outorgada 
pelo MinistériO do Exército. 

8.7. Medalha Primeíra Lei Orgânica do 
Município do Recife, outorgada pela Câmara 
Municipal do Recife. 

9.0- ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO 
9.1.. Professor de Literatura Brasileira e 

de Lite-ratura Portuguesa na Escola Normal 
do Ginásio São José, da cidade de São José 
do :E:gito, no períOdo de marÇO de 1956 a 
de-zembro de 1957 

9.2. Professor das Cadeiras de Latim, Fráú=-
cês, Matemática e Português do Ginásio São 
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José, da cidade de São José do Egito, no 
período de março--de 1956 a dezembro de 
1957. 

9.3. Professor fundador da Escola Comer
cial Experidião Vilela de Araújo (hoje, Colé
gio Estadual Edson Simões), na Cidade de 
São José do Egito, de que foi o seu primeiro 
secretário, no peóodo de março de 1958 a 
dezembro de 1962. 

9.4. ProfessOr de Francês, Português e 
Ciéncias Naturais no Colégio-Estadual Edsqn 
Simões (antiga Escola COmeiCiãl-FxPeridlâo 
Vilela de Araújo), entre março de 1958 ã -
dezembro de 19b2. 

9.5. Fundador do Ginário São Pedro e do 
Instituto Educacional Dr. Rur, Barbosa, da_ 
Cidade de ltapetim, Estado de Pernambuco, 
em agosto de 1961. -

9.6.._ Diretor do Ginásio' São Pedro, da Ci
dade de Itapetim, Estado de Pernambuco, 
no período de agosto de 1961 a dezembro 
de 1964. 
10.0 -PARTICIPAÇÃO EM ENCON
TROS, CONGRESSOS E SEM)NÃRIOS 

10.1. Part~cipação,-nã-con-dição de repre
sentante da Associação Pernambucana de 
Magistrados, no IV Congresso de -Magistra
dos Brasileiros, realizado em 1976- Maceló 
-AL. 

10.2. Participação, na condição de repre
sentante da Associação Pernambucana de 
Magistrados, no V Congresso de Magistrados 
Brasileiros, realizado_ em 1977- Salvador 
-BA. 

10.3. Participação, na condição de repre
sentante da Associação Pernambucana de 
Magistrados, no VI Congresso de Magistra
dos Brasileiros, em 1978 - Goiânia- GO. 

10.4. ParticipaçãO, na condição de repre
sentante da Associação Pernambucana de 
Magistrados, no VII Congresso de_Magistra
dos Brasileiros, em 1980 - Campo Grande 
-MS. 

10.5. participaçáci, ccinl apresentação do 
trabalho - "Da Suspensão _Condicional da 
Execução da Pena" --em agosto de 1968, 
no ll Encontro de Magistrados, realizado na 
Cidade do Salgueiro, Estado de Pernambuco, 
pele;> Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

10.6. Participação no Curso ADESG (As
sociação dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra), realizado em 1980. 
11.0- OUTROS CURSOS 

11.1. Curso da Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra, em 1981 (so
bre crimínalidade e violéncia), com apresen
tação e defesa de tese sobre o tema. 
12.0 ~ TRABALHOS JURÍDICOS ES
CRITOS 

12.1. Da Suspensão Condicional da Pena 
(Congresso de Magistrados realizado em Sal
gueiro, em agosto de 1968). 

12.2._ Questões de Direito Eleitoral do Ca
bimento do Mandado de Segurança contra 
Órgãos_de Direção de Partidos Politicas (Ar
quivo Forense, vol. 72) 

12..3. Questões de Diieito Eleitoral. Legiti
mação do Juiz Eleitoral para formular consul
tas ao TRE. (Arquivo Forense, vol. 72) 

12A. Questões de Direito Eleitoral.' Obri~ 
gatoriedade do Serviço Eleitoral. Impossibi
lidade de o Escrivão, desde que Indicado, 
se Nega(·a _Exercer a Escrivania Eleitoral. 
Elegibilidade dos :Funcionários Eleitorais_.___ 
(Arquivo Forense, vol. 72) 

12.5. Questões de Direito Eleitoral. Sus
peição do Juiz. Período de Afastamento. (Ar
quivo Forense, vol. 72) 
__ 12..6. Questões de Direito Eleitoral. Can
cehi.mentõ de Inscrição Plural. Conseqüên~ 
CI3s. (Arquivo Forense, vol. 72) 

(A Comissão de Canstituição, Justiça 
e Cidadania) 

OFÍCIOS 

DO SR. 1' SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado, autó~ 
grafos do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 23, DE 1991 

(N~ 4.918{85, -na Casa de origem) 

-(De -inicíativa do Senhor Presidente 
· da República) 

-Dispõe sobre o Seguro Obrigatório de 
Danos _Pessoai.\i cau~dos por embarca
ções ou por sua carga e dá outras provi
dências. 

O Con-gresso Nacional decreta; 
Art. 1" As alíneas bel do art. 20 do De

creto-LeLn" 73. de 21 de novembro de 1966, 
passam a vigorar com a seguinte redação, 
acrescentando-lhe uma alínea m assim redi· 
gida: 

"Art. 20. 

b) responsabilidade civil do proprie
táriO de aeronaves e do transportador 

-- ãêteo; -

I) danos pessoais causados por veícu
los automotores de vias terrestres e por 
embarcações, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não; 

m) respons-abilidade civil dos trans
portadores terrestres, marítimos, flu
viaís e lacustres, por danos à carga trans

-portada." 

Art. zo O seguro de danos pessoais cau
sados por embarcações ou por sua carga, pre
visto na alínea I do art. 20 do Decreto-Lei 
n" 73, de 21 de novembro de 1966, com a 
redaçãó que lhe deu o artigo anterior, se rege

-rá pelas disposições desta lei. 
§ 1~ Para os efeitos deste artigo, conside

ram-se embarcações os veículos destinados 
ao tráfego marítimo, fluvial ou lacustre, deita
dos ou não de propulsão própria. 

§ 2v O disposto neste artigo se aplica ex
clusivamente às embarcações sujeitas à inseri
-ç'ão nas Capitanias dos Portos ou repartições 
a estas subordinadas. 

Art. 3" O seguro referido no artigo ante· 
rior tem por fii1alídade dar cobertura a pes-

soas transportadas ou não, inclusive aos pro
prietários, tripulantes e ou condutores das 
embarcações, ·e a seus respectivos beneficiá
rios ou dependentes, esteja ou não a embar-
cação operando. ___ _ 

Art. 4~ O seguro referido no art. zi> desta 
lei não abr1iiJgerá multas e fianças impástas 
aos condutores ou proprietários das embar
cações, e danos decorrente_s de radiaÇões ou 
de contaminação~ pela radio'ª-tividade de qual
quer combustfvel nuclear ou de qualquer resí
duo de combustão de matéria nuclear. 

Art. 5o Os _danos pe..~soais cobertos pelo 
seguro referido no art. 2~ desta lei compreen
dem as indenizaçóes por morte, invalidez per
manente e despesas de assisténcia medica e 
suplementares, nos valores que o Conselho 
Nacional c_le Seguros PrivaçJ_o.s- CNSP fixar. 

Art. 6~ A indenizaçc'io relativa ao seguro 
referido no art. 2° desta lei, no caso de morte, 
será paga, na constância do casamento, ao 
cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos her
deiros legais. 

Parágrafo único. Para os fins deste arti
go, a companheira será equiparada à esposa, 
nos casos admitidos pela legi.slação previdep
ciária. 

Art. 7~ As indenizações por invalid6z 
permanente e por despesas de assistência mé
dica e suplemeritares, relativas ao seguro re
ferido no art. 2~ desta lei, serão pagas di reta
mente â vítima, conforme dispuser o CNSP. 

Art. 89 O direito_ à indenização relativa 
ao segu.rl)_referid_o_~o _ar(. 2? desta lei decoq-e 
da simples prova do acidente e do dano, inde
pendentemente da existência de culpa. 
- § 1 ~ _ A inde.nizaçãO referida neste artiço 
será paga no praZo de quinze dias, a contar 
da data da entrega dos documentos a serem 
indicados pelo CNSP, ~- Sociedade Segura
-dora, contra recibo que os_ especificará. 

§ 2? A responsabilidade do transporta
dor, por danos ocorridos durante a execução 
do contrato de transporte, está sujeita aos 
limites do seguro obrigatório, a não ser que 
o dano tenha resultado de culpa ou dolo do 
transportador ou de seus prepostos. 

Art. 9~ No caso de ocorréncia de aciden
te do qual participem duas ou mais embar
caçOes, a índenlzação_ será-paga pelo segura
dor da embarcação em que a pessoa vitimada 
era transportada. 

§ 19 Resultando de acidente referido nes
te artigo, vítimas n-âo transportadas, ou não 
sendo possível identificar em qual embarca
ção a pessoa vitimada era transportada, as 
indenizações a elas correspondentes serão pa
gas, em partes iguais, pelos seguradores das 
embarcações envolvidas. 

§ 2v Havendo embarcações não identifi
cadas e identificadas, a indenização será paga 
pelos seguradores destas últimas. 

Art. 10. A indenização por morte ou in
validez permanente, causada exclusivamente 
por embarcações não identificadas, será devi
da conforme dispuser o CNSP. 

Art. 11. Comprovado o pagamento, a 
Sociedade Seguradora que houver pago a in
denização poderá, mediante ação própria, 
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haver do responável pelo cicidente a impor~ 
tância efetivarricnte Indenizada. 

Art. 12. Ob~crvar-se-á o procedimento 
sumaríssimo do Código de Processo Civil nas 
causas relativas aos danos pesso_ais regulados 
na presente lei. -

Art. 13. A Sociedade Seguradora que in
fringir as dipõstções desta -lei terá suspensa 
a autorização para operar no segúro referido 
no seu art. zo, sem prejuízo da aplicação de. 
outras Penalidades previstas. · 

Art. 14. Não se procederá à inscrição, 
nem se expedirá provisáo de Registro, Termo 
de Vistoria o_u Certificado_ de Regularização 
de Embarcação, sem a comprovação da e xis- · 
tência do seguro, em vigor. de que trata o 
art. zo desta lei. -

§ 1" Por ocasião das vistorias e inspeções_ 
deverão ser apresentados à autoridade com· 
petente, ainda, os comprovantes dos seguros 
que vigoraram desde a data da_ vistoria ou 
inspeção imediatamente anterior. 

§ 2~ O responsável pela embarcação de
verá portar e, sempre que solicitado pela au· 
toridade, exibir o comprovante da existência 
deste seguro, em vigor. -

Are. 15. O responsável pela embarcação 
que deixar de contratar o seguro referido no 
art. 2" desta lei ficará sujeito à multa de valor 
igual ao dobro do prêmio anual, por ano ou 
fração de ano. 

§ 1~ Para efeito de aplicação da multa a 
que se refere este artigo, considerar-se:--á ·o 
valor do prêmio na data de sua aplicação. 

§ 2Y As multas serão aplicadas pelas Ca
pitanias dos Portos ou por repartições a elas 
subordinadas, na forma eStábelecida pela Di
reteria de Portos e Costas· do Ministério da 
Marinha. -

§ 39 O produto das multas impostas será 
recolhido à conta do _Tesouro Nacional, na 
forma estabelecida pelo Ministéiio da Econo
mia, Fazenda e Pianejamento. 

Art. 16. O CNSP expedirá nOrmas disci
plinadoras do seguro de que trata o art. 2", 
no prazo de trinta dias, a contar da vigência 
desta lei. 

Art. 17. Esta lei entra em_ vigdr na data 
de sua publicação. - ----- -

Art. 18. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N" 83, DE 1985 

Exceientlssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constiüdção Fe
deraí, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos dos Senhores 
Ministros de Estado da Fazenda e Chefe da 
Secretaria de Planejamento da- Presidência 
da República, o anexo projeto de lei que 
"DiSpôe sobre ô Seguro Obrigatór(o de Da
nos Pessoais causados por embarcações ou 
por sua carg~ e dá outras provide-ncias". 

Brasília, 5 de fevereiro de 1985. - João 
.Figueiredo. 

EXPbS!ÇAo DE MOTIVOS N" 14, de 28 
DE JANEIRO DE 1985, DA SECRE· 
TARJA DE PLANEJAMENTO -DA 
PRESIDI\NCIA DA REPÚBLICA E 
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re~ 
pública, 

Tenho a honra de submeter à elevada con
sidtraçao de \'ús::;<:7 E1celência o_ incluso ante
projeto de lei que dispõe ~obre o Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais caus-ados por 
embarcações ou por" sua carga e dá outras 
providências. 

A iniciativa está fundamentada no Seguro 
Obrigatóri~ d_e Responsabílidade Civil do 
Transportador Hidroviário, previsto na alí
nea b do art. 20 do Decreto-Lei n~ 73, de 
21-11·66, e disciPlinado pela Resolução n~ 
9179, do Conselho Nacional de Seguros Priva
dos (CNSP). 

Todavia, a experiência demonstrou que es
ta. modalidade de seguro, nos termos em que 
foi concebida, vinha sendo operada de forma 
deficiente, com reflexoS negativos, tanto para 
os segurados como para o mercado segura
dor; o que comprometia a imagem da própria 
in~-títtiição do seguro perante o público. 

Em decorr_Ç.p_cia disso, o Conselho Nacio
nal de Seguros Privados- CNSP, mediante 
a Resolução no 15/81, suspendeu tempora
riãmente a t_omercialização daquela modali
dade de seguro até que .fossem revistas as 
normas vigentes, de sorte. a torná-las compa
tíveis Cõ!n oS tiScos tóbertos e os objetivos 
de natureza sócio-económicos que caracte· 
rii8.m a eXIstência desse instrumento. 

Desse modo, foi constituído grupo de tra· 
balbo com a participação de representantes 
da Sur:eríntendência de Seguros Privados 

-{SUSEP), do Instituto de Resseguros doBra
sil (RB), da Federação Nacional de Seguros 
Privados c Capitalização (FENASEG), da 
Superintendência Nacional da Marinha Mer-. 
cante _(SUNAMAM) e da Federação Nacio· 

. nal dos Corretores de Seguros e de Capita
lização (FENACOR), que, ao examinar a 
matéria, julgou oportuno sugerir mofifica
ções de natureza legal, estabelecendo as nor
mas básic_as que deverão regular esse" seguro, 
a exemplo do procedimento adotado em rela: 
çâo ad seguro obrigatórto de danos pessq_ais 
causados por veículos automotores de via ter
restre, ou por sua carga, a pessoas transpor
tadas ou não (DPVAT), implementado com 
a edição da Lei n" 6.194, de 12-12-74. 

Vale assincilãfque O an"ieprojeto em r.:Çtusa 
amplia o alcance social da cobertura, desvin
c-ulando o direito de indenização do princípio 
da apuração da culpa, o que resultará em 
maior celeridade na liqüidação dos sinistros, 
minimizaondo as ·reclamações e ações, Das 
áreas ãdministrativa e judiciãl. 

Além disso, o seguro é conceituado de for· 
ma diferente, ao prOporcionar cobertura e 
danos pessoais-c assegurar o pagamento de 
indenizações nos casos de morte, invaftâcz 
permanente c d_e reembolso de de1:>pesas mé
dicas suplementares. independentemente da 
existência de qualquer fator de natureza sub-
jetiva. · " -

For outro lado, o argeprojeto simplifica, 
sensivelmente, a liqüidaÇão dos sinistros nos 
acidentes em que participem duas ou rriais 
embarcações, estabelecendo, em.seu art, 9\ 
que as indenizações do seguro serão pagas 
pela sociedade seguradora da e_mbarcação em 
que a pessoa vitimada era transportada. 
_ As demais disp~sições têm como finalidade· 

precípua o funcionamento pleno do seguro 
e prevêem, até mesmo, um sistema da repara
ção às vítimas de acidentes causados por em
barcàções não identificadas, quando não se 
pode conhecer, logicamente, a sociedade se
guradora responsável pela obrigação. 

Aproveita-mos a oportunidade para reno
var a Vossa Excelêncía os proteStos do nosso 
mais profundo respeito. - Antônio DeffiQJ 
Netto, Ministro-Chefe da-Secretaria de Plane
jamento d8. -PresidênCia da República - Er
nane Galv~s, Ministro da Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N' 73, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 1966 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Se
guros Privados, regula as operações de 
seguros e resseguros e dá outras provi
dências. 

·· ··· ·············-c;;.?íiüi:cii"ii·················· 
............................. *····.,.--·--.-·-···-

Disposições Especiais Aplicáveis 
ao Sistema 

···A~·;.··zo·.-··s~~-p~~i~f~~·ct~-·~ú~P~~t·~·~~ 
leis especiais, são obrigatórios os seguros de: 

a) responsabilidade civil dos próprietá"rios 
de veículos automotores de vias terrestre, flu
vial, lacustre e marítima, de aeronaves e dos 
transportadores em geral. 

. ... ~··-·: ~·- ··- --- ····:.-. :: ... ·-· ... ··- ...... ·--·----
LEI N" 6.194, 

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

DiSPõe ·-sOb te. seguro Obri~;;atófio de 
Danos Pessoais causttdos por veículos au
tomotores-de- da terrestre, ou Por sua 
carga, a pessoas transportadas ou não. 

O PreSiCfente da Rei)óbli~: 
Faço saber que o .Congresso Nacional de

creta e eu sandono a seguin-te lei: 

"Art. 1" A alínea b do art. 20 do
Decreto-Lei n~ 73~ de 21 de novembro 
de 1966, passa a ter a seguinte redação: 

b) Responsabilidade civil dos proprie
tários de veículos automotores de vias 
fluvial, lacustre, marítima, de a,çronaves 
e dos transportadores em geral :'• 

Art. 2·' Fica acres-cida ao art .. 20 do De
creto-Lei n" 73, de 21 de novembro de 1%6, 
a alínea I, nestes termos: 

A.rt. 20. --·················-······-··---·--
1) Danos pessoais causados por veícu

los automotores de via terrestre, ou por 
sua carga, a pessoas transportadas ou 
não." 
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Art. 3~ Os danos pessoais cobertos pelo 
seguro estabelecido no art. 2° compreendem 
as indenizações por morte, invalidez perma
nente e despesas de assisténcia médica e su
plementares, nos valores que se seguem, por 
pessoa vitimada: 

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior 
salário mínimo vigente no País - no caso 
de morte; 

b) até 40 (quarenta} vezes o valor do maior 
salário mínimo vigente no País - no caso 
de invalidez permanente; 

c) até 8 (oito) vezes o valor do_ maior salá
rio míninlo Vigente no País - como reem
bolso à vítima- np caso de despesas de assis
tência médica e suplementares devidamente 
comprovadas. 

Art. 4~ A indenízação no caso de morte 
será paga, na constância do casamento, ao 
cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos her· 
deiros fegais. Nos demais casoS o pagamento 
será feito diretamente à vítima na forma que 
dispuser o c_~elho_ N ~cional de Seguros Pri
vados 
-Parágrafo único. Para os fins _deste arti

go, a companheira s_erá equíparada à esposa, 
nos ca~s admitidos pela lei previdendária. 

AI:t. s~ o pagamento da indenização se
rá efetuado mediante simples prova do aci· 
dente c do dano decorrente, independente
q:~ente da e~istência de culpa, .haja ou não 
resseguro, abolida qualquer franquia de res
ponsabilidade do segurado. 

§- 19 A indenização referida neste artigo 
será paga no prazo de 5 (cinco) dias a contar 
da apresentação dos seguintes documentos: 

a) certidão de 6bito, registro da ocorrência 
no 6rgão policial competente e a prova de 
qualidade de ben!!ficiário - no caso de mor
te· 

'b) prova das despesas efetuadas pela víti
ma com o seu atendimento por hospital am
bulatório ou médico assistente e registro da 
ocorrência no 6rgão polici'al competente -
no caso de danos pessoais. 

§ 29 Os documentos-referidos_ no§ 1~ se
rão entregues à _sdciedade seguradora, me
diante recibo, que os especificará. 

Art. 6" No caso de ocorrência do Sinistro 
9-o qual participem dois ou mais veículos, a 
indenização será paga pela sociedade segura
dora do respectivo veículo em que cada pes
soa vitimada era transportada. 

§ 1a Resultando do acid~nte vítimas não 
transportadas, as indenizações a elas corres
pondentes serão pagas~ em partes iguais, pe
las sociedades seguradoras dos veículos en
volvidos. 

§ 2° Havendo veículos não identificados 
e identificados, a indenização será paga pelas 
sociedades ~eguradoras destes últimos. 

Art. 7'~' A indenização, por pessoa viti· 
mada, no caso de morte_causada apenas por 
veículo não identificado, será paga por um 
consórcio constituído, obrigatoriamente, por 
todas as seguradoras que operarem no seguro 
objeto da presente lei. 

§ 1'~' O limite de indenização de que trata 
, este artigo corresponderá a 50% (cinqüenta 

por cento) do vaiar estipulado na alínea a 
do art. 3~ da presente lei. 

§ 2" O COnselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) estabelecerá normas_ para 
atender ao pagamento daS indenizações pre
vistas neste, artigo, bem como a forma de 
sua distribuição pelas seguradoJas participan
tes do consórcio. 

Art. 8'' Comprovado _o pagamento, a so
ciedade seguradora que houver pago a inde
nização poderá, mediante ação própria, ha
ver do responsável a importância efetivamen
te indenizada. 

ArL 9_::_ Nas_ seg1..1.ros facultativos de res
ponsabilidade civil dos proprietários de veí
culos automotores.d.e _via te_r_r(.!s~r~, as indeqi
zações por danos materiais causados a tercei
ros serão pagas independentemente da res
ponsabilidade que Jor apurada em açâo judi
cial contra o causador do dano, cabendo à 
seguradora o direito de r_egresso contra o res
ponsável. 

Art. 10. Observar-se-á o procedimento 
sumarfssimo do Código de Processo Civil nas 
causas relativas aos danos pe~so~is nlenciO: 
nados na _presente lei. -

Art. 11. Terá suspensa a autorização pa
ra operar no seguro obrigatório de que trata 
o art. 2G, sem prejuíz-o de outras penalidades 
previstas na legislação específiCa, a sociedade 
seguradora que infringir as disposições desta 
lei. 

ArL 12. O Conselho Naciofiai de segu
ros Privados expedirá normas disciplinadoras 
e_tarifas que atendam ao disposto nesta lei. 

Art. 13. Esta lei entrará em Vigor na data 
de_ sua publicação, revogados o Decreto-Lei 
n" 914, de 4 de setembro de 1969, e demais 
dispOsições em contrário. 

(À Comissão de Assunros Econômi
-cos.) 

DO. PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

NY 99!91, de 8 de maio do corrente, comuni
cando o arquivamento do Projeto de Lei do 
Senado nç 201, de 1989 (nq.022/89, naquela 
Casa), de autoria do Senador Ronaldo Ara
gão-, que ãutoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Cacoal, no Esta
do de Rondônia. 

N~> 100/91, de 8 de maio do corrente, comu
nicando o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n? 202", de 1989 (nY 4.060/89, na
quela Casa), de autoria do Senador Ronaldo 
Aragão,, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Guajará
Mirim, no Estado de Rondônia. 

N~ 101/91, de 8 di! maio do corrente, comu
nicando o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n9 113, de 1988 (n~ 4.216/89, na
quela Casa), de autoria do Senador Edis.on 
Lobão, que autoriza o Poder Executivo a ins
tituir a "Fundação Universidade Federal de 
Imperatriz", com sede na cidade de idêntica 
denominação no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

N?l02/91, de 8 de maio do corrente, comu
nicando o arquivamento do Projeto de Lei 

do Senado n? 21, de 1989 (n~ 4 .. 884/90, naque
la Casa), de autoria do Senador Edis_on Lo
bão, que autoriza o Poder Executivo a insti~ 
tuir a "Fundação Universidade Fe_deral de 
Caxias", com sede na cidade de idêntica de
nominação, no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

N~ 103/91, de 8 de maio do corrente, comu
nicando o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado o? 32, de 1989 (n6 5.227/90, naque
la Casa), de autoria do Senador Antônio Luiz 
Maya, que autoriza o Poder Executivo a insti
tuir a Fundação Universidade Federal do To
cantins, e dá outras providências. -

NY104/91, de 8 de maio do corrente, comu
nicando o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n' 368, de 1989 (n' 5.370/90, na
quela Casa), de autoria do Senador Odacir 
Soares, que autoriza o Po_der Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Pimenta 
Bueno, no Estado de Rondônia. 

N? 105/91, de 8 de maio do corrente, caiou
nicando o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n~ 415, de 1989 (n~ 5.372/90, na
quela Casa), de autoria do Senador Antônio 
Luiz Maya, que autoriz(l o Poder Executivo 
a criar uma Escola Agrotécnica Federal no 
Município de Porto Nacional no Estado do 
Tocantins, e dá outras providências. 

N? 106/91, de 9 de maio do corrente, comu~ 
nicando o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n> 337, de 1981 (n' 6.347/85, na
quela Casa), de autoria do Senador Murilo 
Badaró, que altera dispositivos do Código 
Penal- Decreto-Lei nG 2.848, de 7 de dezem~ 
bro de 1940, e do Código de Processo Penal 
-Decreto-Lei n~ 3.689, de 3 de outubro de 
194!. 

·pARECERES 
PARECER N• 75, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n~ 87, de 
1989 (n~ 3.151-B, de 1988, na Casa_de 
origem), qu~ "dispõe sobre o controle de 
solventes voláteis, colas de sapateiro e si· 
milares, que têm sido usados como pro
dutos inebriantes e/ou embriagadores e 
proibe a fabricação de material escolar, 
brinquedos e peças de vestuário com pro
dutos odoríferos". 

Relator: Senador Lucfdio Portella 
O Projeto de Lei da Câmara n" 

3.151-B/1989, de autoria do ilustre Deputado 
Elias Murad, trata de assunto da maior atuali
d_ade e que é motivo de grande preocupação 
para toda a sociedade brasileira, ou seja, o 
ominoso abuso de drogas, especialmente en
tre os mais jovens. O projeto de lei em tela 
focaliza o seu int_eresse em medidas profilá
ticas e punitivas relacionadas ao crescente 
consumo de cola de sapateiro ou similares 
como agente inebriante. Aborda ainda, a 
possibilidade de produzirem-se aberrações 
comportamentais e indução de hábito de 
cheirar inebriantes pela colocação de agentes 
odoríferos em brinquedos, material escolar 
ou peças de vestuário. 
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A despeito da incontestáv.el competência 
e indiscUtível espírito público como foi trata
do o assunto, existem aqui aspectos polêmi
cos que merecem a ~elaboração de reparos 
desapaixonados, tendo-se .em vista a eficácia 
da lei. Assim sendo, no art. 1~ colocam-se 
os solventes voláteis, exemplificando o éter 
sulfúrico, a benzina, o benzeno, o tolueno 
e o- clorofórmio e produtos que os contêm, 
como passíveis de serem controlados de acor
do com esta legislação. De início, devo ressal
tar que o éter sulfúrico e _o_ clorofórmio, a 
par de serem anestésicos gerais e agentes ine
briantes, têm o seu abu$0 vincuj_a_do à extra
ção de cocaína que, pela importância do volu
me da produção do tóxico e participação ín
tensa no mercado nacional e internacional, 
vem merecendo das autoridades policiais a 
maior consideração. A despeito de envolvi
das num sem-número de atividades lícitas, 
as pessoas físicas ou jUiídicas participantes
nas atividades de produção, purificação, pre
paro, reembalagem, manipulação, utilização, 
importação, exportação, cessão, porte, entre 
outras, deveriam ser obrigatoriamente cadas
tradas na DiVisão de Repressão a Entorpe
centes do Departamento de Polícia Federal. 
O controle a que se refere o projeto de lei 
em análise deveria conter a regulamentação 
detalhada pelo Poder Executivo, que não só 
emitiria autorização para ac; atiVidades vincu
ladas, mas também atuatia no sentido de con
trolar e fiscalizar o transporte, o __ comércio 
e crw.-o--ctos -duis- solventes -supracit-ados; 

Quanto ao benzeno, o tolueno, o xileno 
e similares, devo lembrar que são solventes 
utilizados num vasto número de atividades 
lícitas, como. na fabricação de cola de sapa
teiro, cola de fórmica, cola de plástico, de 
tintas, de vernizes, de laquês, de remove
dores de tinta, de sprays para cab_elo, de deso
dorantes, de removedores de_manc_h_as, de 
soluções para lavagem a s~co, em reações 
químicas, em processos histoquímicos, entre 
tantos outros. A retirada eficaz destes solven
tes das múltiplas áreas--industriais-- é tarefa 
de difícil ou tecnologicamente impossível 
execução, haja vista que os processos indus
triais que os utilizam foram otimizados e pa
tenteados, .sendo consagr;;~.do mundialmente 
o seu uso. Creio, portanto, que a obrigato
riedade da modificaçio de processos indus
tnais classicamente utilizados incQrreria na 
geração de problemas económicos dç grandes 
proporções. Podemos, em verdade, na ten
tantiva de sanar um problema, criar outro, 
de maiores repercussões sociais. Dev_emos, 
sim, coibir õ abuso dos solventes supracita
dos. Mas, sem lesar economicamente empre
sas e uma vasta massa de trabalhadores envol
vidos nas atividades afins, Da mesma forma 
que devemos coibir o mau uso dos automó
veis, que ceifam tantas vidas em nosso País. 
Portanto, julgamos desnecessários os arts. 49 

e 5' do r'féfido projeto _d_e lr;:i por introdu
zirem alternativas. Uma lei deve ser, antes 
de tudo, incisiva, final. Proponho, também, 
a concessão de um prazo mínimo para a ela
isos e as proibições propostos. 

Pelo exposto, voto pela aprovação do pro
jeto, nos termos do presente substitutivo. 

PROJETO DE LEÍ DA CÂMARA 
N•87, DE 1989 

Dispõe sobre o controle da alienação 
dos produtos que menciona e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" ___ Ficam vedadas: 
1- a venda, a cessão, a dOaÇãO- e-qualquer 

outra forma de ~i_enação a menores de dezoi
to anos-, -de cotas industriais que colttenham 
benzeno~ tolueno, benzina e xileno; 
II- a fabrica:çãÓ e venda de material esco· 

lar, brinquedQ, peças de vestuário e calçados 
com componentes odorífl_cos__ou sim'ilarés. 

Parágrafo único. A embalagem dos pro
dutos a que se refere o inciso I deste artigo 
conterá obrigatoriamente' em caracteres bem 
visíveis, a~seguinte inscrição: -«Aviso: Produ
to tóxicO~ Á exPos-iÇão p'rotOO.gada pode resul
tar em morte. Proibida a venda; cessão ou 

A.oação a menor~~ de dez~ito anos_, sob as 
penas da Lei n6 6.368n6;,,- ·-- . _ _ --_ 

A.rt. 3° ... B~ss_alvado 9 _disposto no inciso 
I deste artigo, na comercialização dos pr9du
tos nele mencionados serão devidamente 
identifiCãdos o vendedor e o comprador, atra
vés de nota fi::;c~t numerada em t.rês vias, des
fiilado-se ao comprador,_ a segunda ao" veride
dor e a terceira_ à Divisão de Repressão a 
E ritO tpecen res-ão -o-epartamento-de- ·Potícia 
Federal. 

Art. 4~ São obrigatórios o cadastramen
to das pessoas físícas ou jurídicas na Divisão 
de .Repressão a Entorpecentes do Departa
mento de Polícia Fe_deral, assim como a ob
tenção de autorização- especial para o exer
cício das atividades de produção, purificação, 
preparo, reembalagern, manipulação, rea
proveitaniento, utilização, transformaçãõ, 
:iroportação, exportação, reexportação, ces
são, porte, distribuição, armazenamento, de
pósito. guarda, transporte, compra, venda, 
exposição à venda ou emtrega de éter sulfú
riq:, e clorofórmio e seus sinónimos. 

Parágrafo único: As condições para ca
dastramento e emissão de autorização espe
cial com base em quantitativos manipulados 
pelos usuários si:irão estabelecidos em aio do 
Poder Executivo. . 

Art. ~~ Os infratores das disposições desta 
lei ficam ·sujeitos às penas previstas ná Lei 
n'~ 6~368, de 21 de outubro de 1976. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias contado da data 9e sua publicação. 

Art. 7~ Esta lei entra em vigor 120 (cento 
e vinte) contados da data de sua publicação. 

~rt. 89 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 19~h. -
Jutahy Magalhães, Presidente eventual -
Lucídio Portella, Relator - Eduardo Suplicy 
- Nelson Wedekin ~João Calmon- Couti
nho Jorge- José Fogaça- Wilson Martins 
~ Marluce Pinto - Cid Sabóia de Carvalho 
- João Rocha - Jonas Pinheiro - Beni V e-

ras - Aureo Mello - Garibaldi Alves Filho 
- Nabor Júnior - Dário Pereira - Marco 
Maciel. 

PARECER N• 76, !)E 1991 

Da comissão de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1991, 
que "Faculta ao empregado e servidor 
público a percepção do 13' salário em par· 
celas duodecimais, deposibl,das em cader
neta de pOuPiD.Çil''. -- - -- - - -

Relator: Senador Lucídio Portela 
Vem a exame desta comissão o Projeto 

de Lei do Senado no 2. de 1991 1 de autoria 
do iluStre Senador Marco Maciel, com -o obje
tivo de facultar ao empregado e ao servidor 
público a percepção do 13° salário em parce
las dÚodecimais, depositadas em caderneta 
de poupança. 

A opção do empregado e do servidor públi
co será manifestada, nos termos do artigo 
1" do projeto, até o dia 5 de janeíro de_cada 
ano ou do mês seguinte ao da admissão_, __ 

J\t~ti.fiCaf\dO ~a p,roposi.ção, o -seu ilustre au
tor esclarece que "com tal providência, visa
s~. de um lado, atribui! ao empregado, ou 
servidor público, maior au.tonomia quaDto à 
gestão financeira de ·algo que lh-e pertence 
-:-q 13° salário -e que, preservado da corro
são infladonáriã., poderá ser gasto ao longo 
do ano, e.m função de melhor programação 
individüal e familiar, ou, mesmo,- para aten
der a necessidades_ imprevistas sem o risco 
dos irresistíveis apeloS ao conSumismo indis
criminado e sazonal". 

De outro lado, ainda segundo a Justifica
ção, "estar-se-ía contribuindo para a reabili
tação dess_e tradicíona~ mecanisrrio de prote
ção da economia popular, que é a caderneta 
de poupança, e, por conseqüência, ao se for
talecer o hábito salutar desse investimento, 
injetar-se-ia considerável massa de recursos 
em programas sociais de reconhecido pro
veito coletivo, como oS destinados à constru
ção de moradias e à produção agropecuáriã.". 

O proJeto trará, sem dúvida, acréscimo aos 
encargos burocráticos do empregador, mas 
esclarece o autor que "devido ao progresso 
das técnicas de informatização, a maioria ab
soluta das empresas não terá qualquer dificul
dade em assimilar, de pronto, as alterações 
decorrentes dessa lei, cuja regulamentação 
seria expedida pelo Executivo, nos trinta dias 
subseqüentes à s_ua publicação". 

Quanto ao mérito, observa-se pela justifi
cação do ilustre autor do projeto que este 
colima objetivos de inegável significação eco··_ 
nômico-social, os quais são inteiramente 
compatíveis com a política económica do Go
verno. 

Apenas seria conveniente, com vistas ao 
aperfeiçoamento do projeto, dar nova reda
ção ao seu art. 19, de modo a escoímar O 
seu texto" de remissões prolongadas a disposi
tivos legais, quando é suficiente, no casó, se
gundo recomenda a boa técnica legislativa, 
a remissão, apenas, aos preceitos instituidci= 
res do 139 salário. 
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Díante dO- exposto, p"OS'suindo o projeto 
embasamento jurídico-constitucional e estan
do estruturado segundo as boas normas da 

, técnica legislativa, somos pela sua aprovação, 
com a seguinte emenda: 

EMENDA N' 1-CAS 

Dê-se ao art. 19 do projeto a seguinte reda
ção: 

''Art. V Ao empregado e ao servi'
dor público fica assegurado o direito de 
opção pelo recebimento parcelado, em 
quotas duodecimais, riiediante depósito 
em conta de poupança de que seja titu
lar, da gratificação salarial a que se refe
rem a Lei n9 4.090, de 13 de julho de 
1962, e o art. 7~do Decreto-Lei n~2310, 
de 22 de dezembro de 1986. 

Parágrafo único. A opção a que se 
refere este artigo seJ:â rrianifestada por 
escrito, até o dia cinco de janeiro de cada 
ano ou do mês seguinte ao da admissão 
do empregado ou servidor.", 

Sala das Comissões, 8 -de maio·de 1991. 
-Jutahy Magalhães, Presidente eventual
Lucídio Portela, Relator - Eduardo suPiicy 
--Nelson Wedekin- Dario Pereira- Marco 
Macfel, Abstenção - Jonas Pinheiro - .Áu
reo MeDo- Garibaldi Alves Filho- Nabor 
Júnior - Coutinho Jorge - José Fogaça -
Wilson Martins - Marluce Pinto - Cid Sa
bóia de Carvalho - João Calmou - João 
Rocha- Beni V eras. 

PARECER Nt 11, DE J99f 

Da Comissão de ASsuntos Sociais sobre 
o Projeto de Lei do Senado n~ 28, de 1991 
que unispõe sobre a profissão de garçom 
e dá outras providências." 

Relator: Senador Odacir Soares 
De autoria do Senador Valmir Campelo, 

o projeto em tela visa regUlamentar a profis-
são de garçom. -

Ao justificar sua iniciativa, o partalnentar 
afirma que "o legislador ordinário regula
mentou inúmeras profissões. A iriSiliuição 
para o garçom,· de normas especiais de tutela 
de trabalho, como ocorrem com as atividades 
regulamentadas, é de todo conveniente, em 
face da verificação de que ã profissão é de 
fato exercida sob condições peculiares de tra
balho. Saliente-se que o garçom é a única 
ou uma das únicas profissões que temos, cuja 
presença é fundamental nas empresas de ho
telaria". 

O reconheciiD:ento, por parte do Estado, 
de uma determinada profissão sempre tem 
por objetivo especificar a área de atuação 
de um determinado prOfissional especializa
do\e dar~lhe exclusividade sobre ela. Eviden
temente, trata-se também de um instrumento 
jurídico que visa valorizar e proteger uma 
determinada categoria. 

Nesse sentido, a proposição est2~elece três 
aspectos principais da profissão: 

1t) definição da profissão de garçom; 
2?) registro e condições para obtê-lo; 
3~>) taxas de serviço. 

O projeto é meritóriO; pOis ·reconhece o 
valor profissiomU do garçom, que é sempre 
um conhecedor de bons hábitos e maneiras 
distintas. Por outro lado, além do alcance 
social dessa medida, ~stamos convencidos de 
que a mesma irá fortàJecer essa laboriosa ca
tegoria de trabalhadores. 

Ao projeto fOi" apresentada uma emenda 
do próprio Senador Valmir Campelo, no sen
tido de suprimir o inciso II do art. 39. A corre
ção apontada pelo autor é procedente e deve 
ser acolhida. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado o? 28 de 1991, 
com a seguinte. 

-EMENDA N• 1-CAS 

Súprima~se O íncisO IT do art. 3~> do Projeto 
de Lei n11 28, de 1991. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1991. 
.:......: Jutah)r-Magiil6ães; P-residente eventual
Odaclr Soares, Relator - Nelson Wedekin 
- Eduardo Suplicy - -Cid Sab6la de Carva
lho- Jonas Pinheiro- Beni V eras- João 
Rocha - Dario- Pereira - Lavoisier Maia 
- Lucídio Portella- Nabor Júnior- João 
Calmon- Co.utinho Jorge - Marluce Pinto 
- Wilson Martins- José Fogaça. 

PARECER N• 78, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre 
o Projeto de Lei do Senado n~ 63, de 1991, 
que "Dispõe sobre a profissão de fotó
grafo e cinegraflsta e de técnico em cine· 
fotogratia e dá outras Providências". 

Relator: Senador Cid Sabóia de CarvaJ.to 
De autoria -do Senador Odacir Soares, o 

projeto em tdã tem por finalidade regula
mentar a profissão de fotógrafo, cinegrafista 
e de técnico em cinefotografia. 

Ao justificar a proposição, o autor afirma 
que "trata-se de um projeto simples e mo
_de_sto, mas de enorme significado para a cate
goria profi.ssi9nal, -po1s é ]usto reconhecer
lhes a existência como produtores de ima
gem~ que doCi.llp.entam a ca~a.dia os trabalhos 
de pesquisas científicas, edu.cacionais, indus
triais, COmerciais e aeroespaciais, bem coino 
os trabalhos políticos,·po.blicitários, turísticos 
e t~ntos outros de grande importância na vida 
do homem e das instituições". 

O legislador, ao regulamentar determinada 
profissão, sempre tem por objetivo, além da 
valo?zaçãO da cate_goria, cr~a:r_ ~_!!gê.n-ªªs .. 
bem como privilégios que redundam nUma 
profissionalização d6 excelência em determi
nada área de atuação profissional. 

Sob esse aspecto, o presente projeto cum
pre plenamente o objetivo que se propõe. 
Ao definir as profissões ~e fotógrafo, cinegra
fiSta e técnico em cinefotografia, e. ao estábe-. 
lecer as condições para o seu exercício e regis
tro, o autor da proposição tem a preocupação 
de ser bastante preciso e exigente, a fim de 
evitar, no futuro, que pessoas não quaiífi-
cadas desempenhem a atividade. • 

Açlemais, o projeto terá grande repercus
são no campo científico e tecnológico da foto
grafia e cinematografia no Brasil, pois abre 
caminho para a criação de cursos de gradua-

ç"ão, Pós~gciduã.ÇãO; aSsim "coino de cursos 
técnicos de aperfeiçoamento :ProfisSiOnal. 
. Ao projeto foi ofetecido emenda apresen
tada pelo Senador Maurício Corrêa que pre
tende suprimir a· -parte final do pará~fo 19 
do art._1~. onde se diz: "fazendo, preponde
rantemente, desta atividade seU principal 
meio de sustento". 

Entendemos que a modificação proposta 
é procedente, pois, c_omo afirma o Senador 
Maurício Corréa, não encontramos uma ju~ta 
razão para impedir que as atiVidades de fotó
grafo e de cinegrafista sejam exercidas. em 
catáter profissional, tp.esmo por aqueles que 
não as tenham como principal meio de sus
tentoA 

Julgamos que a rigidez das condições para 
a obtenção do registro eliminem o perigo· da 
existência de "aventureiros" na profissão. 

Ante o expostq, opinamos pela apÍ'ovação 
do Projeto de Lei do Senado n~ 63, de 1991, 
com a seguinte Emenda n91-éAS. . · 

Dê-se ao§ 1~ do art. 1~ do Projeto de Lei 
?o !j;enado n9 63, de 1991, a seguint'e redaç~o: 

"Art. )' 

§ 19 Entende-se como fotógrafo e 
cinegrafista aquele que, com o ~so da 
luz, registra imagens- estáticas ou dinâ
micas, em material fotossensível, com a 
utilização·de equipamentos óticos apro

. priados. seguindo o processamento nor
mal e eletromecânico até fiilal acaba
mento, executado para terceiros, com 
habitualidade e mediante remunera
ção." 

Sala das Cot~issões, 8 de· maio de 1991. 
- Jutahy Magalhães, Presidente eventual
Cid Sabóia de Carvalho, Relator - Nelson 
Wedekin- Áureo MeDo-:- Lucídio Portella 
- Coutinho Jorge - José Fogaça - Wilson 
Martins - Marluce Pinto - João Rocha -
Jonas Pinheiro- Marco Maciel- Beni _V e~ 
- Eduardo Suplicy - Garibaldi Alves Filho 
- Nabor Júnior - Dario Pereira - Lavoi· 
sier Maia. 

O SR. PRES:ii:JitNTE (Epitácio Cafeteira) 
-O-expediente lido vai à publicação. ~ 

Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será lido pelo Sr. 1 ~ SecretáriO. 

É lido o seguinte: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 29, DE 1991 

Estabelecé-.dias e borários para reali· 
zação· de reuniões ordinárias das comis-
sões permanentes. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ni!~ sessão legislativã de 1991, as 

Comissões de Serviços de lnfra-Estrutura; de 
-ConStitui'ção, JUstiça e Cidadania -e de AsSun
tOs Económicos se reunirão, respectivamen
te, às terças, quartas e quintas-feiras, às 10 
horas; -e as de Relações Exteriores·, A-sSuntos 
Sociais e de Educação, respectivamente,· às 
_terças. quartas e quintas-feiras, às 17 hóras. 
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Art. 2? Esta resolução entra em vigor na 
data de sua 'publicaçã_o. 

Art. 39 Revogani-se as disposições em 
contráriO.- · 

Jus'i:ificação 

O Regimento Interno do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n9 18, de 1989, re
duziu o número de comissões permanentes 
da Casa. A Iriedida foi motiVada pela necessi
dade urgente do fortalecimento das comis
sões, em face, principalmente, do poder ter
minativo a elas deferido pela ConStituição 
Federal. Como_se sabe,. um Congresso é forte 
quando tem_ comissões for_te_s, A prátiCã par
lamentar demonstra que um elevado número 
de comissões é siriônimo de inoperância, a 
par de limitar a atuação do senador que, não 
tendo o dom da ubiqüidade, vê-se cerceado 
na sua atuação_ parlamentar por não poder 
participar de reuniões concomitantes. 

O Senado conta com seis comissões perma
nentes, além da Comissão Diretora, número 
considerado ideal para o bom funCionamento 
do conjunto instrucional das matérias subme
tidas à apreciação da Casa, abrangendo toda 
a gama de assuntos político-administrativos 
do País. 

Este número propicia que as retiilióes seR 
jam feitas de maneira racional, sem coinci
dência de horários e sem a utilização das se
gundas e sextasRfeiras, dias em que o s_enador 
pode se deslo_car às suas bases. 

É o que se propõe com o presente projeto 
de res.olução. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1991.
Jutahy Magalhães. 

(Às Comissões de Consilluíçffo, Justiça 
e Cidadania e Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) 
-O projeto lido será publicado e remetido 
às comissões competentes. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 
OF/CAS/032191 

Brasília~ 9 -de maio de 1991 
Senhor Presidente: 
Nos termos do parágrafo 39 do artigo 91 

do Regimento Interno, comunico a V, E~ 
que esta comissão aprovou o PLS no no 2/91, 
que "Faculta ao empregado e servidor públi
co a percepção do 139 salário em parcelas 
duodecimais, depositadas em caderneta de 
poupança", em reunião de 8 de maio de 1991. 

Na oportunidade renovo a V. Ex· meus 
protestos de elevada estima e consideração. 

Sala das Sessões --Senador Almir Gabriel, 
Presidente. 
OF/CAS/033/91 

Brasília, 9 de maio de 1991 
Senhor Presidente: 
Nos termos do parágrafo 3° do artigo 91 

do Regimento Interno, comunico a V. Ex• 
que esta comissão aprovou o PLS no 63/91, 
que "Dispõe sobre a profissãO-de fotógrafo 
e cinegrafista e de técnico em cinefotografia 
e dá outras providências", em reunião de 8 
de maio de 1991. 

Na oportunidade renovo_ a V. Exa meus 
prOtestos de elevada estima e consideraçãQ. 

Sala das Sessões- Senadox_A_Imir Gabriel, 
Presidente~ 
OF/CAS/034/91 

Brasnia, 9 de maio de 1991 
Senhor Presidente: 
Nos termos do parágrafo 39 do artigo 91 

do Regimento Interno, comunico a V. E~ 
que esta comissão aprovou o PLS n~ 28/91, 
que "Dispõe sobre a profissão de garçom e 
dá outras providências", em reunião de 8 de 
maio de 1991. 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus 
protestOs de elevada estima e consideração. 

Sala das Sessões- Senador Almir Gabriel, 
Presidente. · 

O Sr. Epitácio Cafi!teira deixa a cadei
_!_a da presidência, que é ocupada pelo 

----sr. Mauro Benevidi!s, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Coro referência aci exRediente que acaba 
Qe ser lido,?- ,Pre_sidência co_munica ao plená
iio-que,_no_s termos_do a,rt. 91, §§ 39? 6~. 
do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 
cinco dias para interposição de recurso, por 
um décimo da composição da Casa, para que 
os Projetas de Lei do Senado nn' 2, 28 e 63, 
de 1991, sejam apreciados pelo Plenário. 

EsgOtado esse prazo sem a interposição de 
recurso, as proposiçõeS senlo remetidas â Câ
mara_ do_s Deputados, (Pausa.) 

Sobre· a mesa, re"queriffiento que será lido 
pelo Sr._lo Secretário. 

-É lido o seguirit6: _ 

REQUERIMENTO N• 188, DE 1991 

Nos termos do art. 40, _§ 1~ "a'', do Regi
mento Interno, requeiro licença para me afas
tar dos trabalhos desta Casa, no período de 
14 de maio a 4 de junho do corrente ano, 
para viagem à República Popular da China, 
ã convite ·daquele governo. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1991. -
Senadora Júnia Marise. 

O .SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- O requerimento lido serii remetido à CoR 
missão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, devendo ser apreciado após a Ordem 
do Día·,-nós term-os do § 3" do art. 40 do 
Regíinento Interno. (Pausa.) · 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 
Sr. lo Secretário. 

___ É _lido o seguinte: 

Brasilia, 9 de maio de 1991 
Senhor Presidente, . 
Conforrrie entendimentos havidos na .ban

cada do Partido da Reconstrução Nacional 
- PRN, e, na qualidade de líder do referido 
partido, pedimos sua especial atenção nO sen
tido de substituir o Exm9 Senador Aureo Me
\lo pelo Exm'' Senador Albano Franco, na 
titularidade da Comissão Permanente de As
suntos EconómicOs. 

Sendo o que se encontra para o momento, 
aproveito para apresentar-lhe protesto de 
respeito e consideração. 

Sala_ das Sessões - Senador NeY Mara
nhão, Líder do PRN. ,. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Será feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Através do ofício n~ 595/91, de 10 do cor
rente mês, a Dr~ Selene Maria de Almeida, 
juíza da 4• Vara da Justiça Federal, seção 
judiciária do Distrito Federal, comunica que 
concedeu liniinar- à Medida Cautelar n? XII 
- 1.626/91, requerida por TV canal9- Som 
e Imagem de Comunicação Ltda., e outra, 
determinando, ainda, que o CongresSo Na
cional se abstenha de apreciar o ato que ou R 
torgou· a c:oncessão de exploração dos servi
ços de radiodifusão na cidade de Jataí, Estado 
de Goiás, à televisão Rio Formoso Ltda. 

Uma vez que a matéria encontra-se, ainda, 
em tramitação na Câmara dos Deputados, 
a Presidência oficiará àquela Casa e deter
mina o .envio da matéria à Comissão de Edu
cação, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) 
--A- Presidência re_cebeu o ofício n9 S/20, 
de 1991 (n? 105/91, na origem), através do 
qual a Prefeitura Municipal de Camaragibe, 
Estado de Pernambuco, nos termos da Reso
lução n9 58, de 1990, solicita autorização-p8rã 
contratar operaÇão de crédito no valor de 
trezentos e oitenta _e três milhões, duzentos 
e dez mil e quatrocentos cruzeiros. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos ~Conómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Foi encamirihadO à Publicação pare_cer da 
Comissão de Assuntos Económicos, que con
clui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câ
mara n9 87, de 1989, nos termos de substi
tutivo que oferece. 

A matéría ficará sobre a mesa, durante cin
co s_e_s_sões ordinárias, a fim de receber emen
das, nos termos do art. 235, II, d, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Há, oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Sr!" e Srs. Senadores, há 103 anos, 
a Princesa Isabel assinou-a Lei Áurea, liber
tou os escravos, acabando com a •escravidão 
no Brasil. 

Entretanto, pouqUíssimos foram os passos 
dados na direção de se conseguir a verdadeira 
libertação e do direito de cidadania para 
aqueles que por mais de três séculos traba
lharam sem qualquer renumeração, apenas 
recebiam uma alimentação precária e o teta 
das senz~las, fazendo com que a vida média 
dos escravos fosse pouco superior a 30 anos. 
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Nestes 103 anos, tão poucas foram as medi
das adotadas para se conseguir a efetiva igual
dade de direitos entre todos os brasileiros 
e, particu,Iarmente, entre aqueles cujos avós 
e bisavós foram escravos, haja vista os dados 
indicativos de pobreza, de analfab~tismo, de 
pessoas que estão nas prisões, nas casas de 
detenção, nas penitenciárias, nas delegacias, 
na Febem e Funabem, cuja proporção de fi
lhos e de netos de negros ~ _ bem, maior do 
que a dos filhos de_ brancos, c_ons_eqüéncia 
natural da desigualdade de direitos em nosso 
País. 

Nestes 103 anos, o sistema econômico e 
social existente no Brasil foi de modo ainda 
a acentuai-essas desigualdades. Até mesmo 
após ciclos de crescimento, como o que tive
mos desde 1950 até 1980, quando atingimos 
a taxa de crescimento de mais de 7% do PIB, 
o que vimos foi um processo de concentração 
de rendas e de riquezas. Embora _os diversos 
planos de governo dissessem que era o mo
mento de se resolver o problema social, de 
se conseguir a justiça social, de melhorar a 
distribuição de rendas e das riquezas, o que 
se verificou foi a concentração das rendas 
e de riquezas, em poder de uma minoria. 

Isto ocorreu durante todos os governos 
desde o pós-guerra, no ciclo de governos mili
tares; na Nova Repúb\.i.ca e nos primeiros 14 
meses do Governo Ferni:liJ.do Collor de Me
llo. 

O fato concreto é que também o Presidente 
Fernando Collor de Mello, que havia prome
tido fazer com que a inflaçãO declinasse rapi
damente com um tiro só, fazendo com que 
logo o País voltasse a crescer, fazer com que 
logo houvesse uma polltica que conseguisse 
a redistribuição da renda, em que pese esta 
retenção verificamos que houve o empobre
cimento, o decréscimo do Produto Interno 
Bruto. Ao invés de vermos o problema dos 
.. descamisados" resolvido, ao invés da erradi
cação da pobreza, o que vimos foi o empobre
cimento da população brasileira, foi o arro
cho dos salários, foi o aumento do número 
dos desempregados e da taxa de desemprego; 
o que vimos, ao invés da retenção do homem 
no campo, foi a falta de qualquer iniciativa 
de mâior profundidade para a realização de 
uma reforma agrária. 

Este Governo nem mesino atende àquilo 
que está claramente expresso na Constitui
ção, no que diz respeito à questão da reforma 
agrána, que poderia o governo de pronto 
desapropriar qualquer área onde fosse cons
tatada a plantação de ervas tóxicas, a planta
ção de maconha, nem mesmo aí! inúmeras 
têm sido as áreas onde a Polícia Federal tem 
constatado_ que tem sido plantada a maconha, 
nem mesmo aí o Governo toma a iniciativa 
da reforma agrária_ 

Para resolver os problemas deixados por 
mais de três séculos de_ escravidão, seria ne
cessário dar passos concretos na direção da 
verdadeira reforma social, que deve incluir, 
certamente, a reforma agrária; deve incluir, 
certamente, uma política salarial justa; deve 
incluir, inclusive, mecanismos que venham 
a garantir a educação generalizada para todos 

os brasileir-os, em particular àqueles cujos 
avós e os bisavós_ tiVeram negado. o direito 
à própria educação, pois aos escravos se nega
va o próprio direito de serem alfabetizados. 
Mais do que isso, há qu_e se instituir meca
nismos, instruffiento"s que venham garantir 
a redenção_ daqueles que por múltiplas ra
Zões, inclusive a escravidão do passado, ainda 
perriie-necerrfniís-faVelas, ou nas zonas rurais, 
no campo e na cidade em condições de extre
ma pobreza e- miseria_ Eis por ciue acredito 
que a instituição do Programa de Garantia 
de Renda Mínima, também denominado Im
posto de Renda Negativo, pode ser um instru
mento que venha a erradicar a pobreza. Um 
instrumento que pode colaborar, efetivamen
te em curto prazo, mesmo que instituído a 
partir de adequado planejamento ao longo 
de 1992, para se tornar vigente a partir de 
1" de janeíio de 1993, ·conforme o projeto 
que apresentei. Mesmo assim, acredito que 
é instrumento que deve ser seriamente consi
derado, esse instrumento já instituído em ou
tros países, como na Austrália, na Holanda, 
países escandinavos, em formas diversas, mas 
que garanta a cada cidadão um mínimo de 
rendimento. 

No projeto que apresentei, levando-se em 
conta dados de abril de 1991, o patamar bási
co si:ria de 45 mil cruzeiros mensais, e a cada 
cidadão seria garantido 50% da diferença de 
rendimento entre 45 mil e o nível de rendi
mento que a pessoa recebesse por seu traba
lho, ou qualquer outra forma de rendimento, 
pe forma tal que nenhuma pessoa adulta teria 
rendimento zero em nossa economia, em nos
sa sociedade. 

Poder-se·ia argumentar e perguntar: será 
que não seria mais adequado investir tais re· 
cursos, por exemplo, em educação, em infra
estrutura? Ora; claro que em -educação, saú
de e habitação é iniportante investir, mas até 
para que as famílias pobres possam garantir 
condições adequadas de estudo, de educação 
pãta os seus filhos, para que esses não se 
vejam obrigados a mandá-los para as esqui
nas vender doces, ou até prostituírem as me
ninas com 11, 12 anos, ou até para que não 
precisem ir ao mercado de trabalho já com 
8, 9, 10 anos de idade, seria importante que 
houvesse o mínimo &<!rantido ~ todos, seria 
um direito de cidadão conferido e dedicado 
pelo Congresso Nacional, democraticamen
te. 

Mas, S~ e Srs. Senadores, é i.Inportante, 
diante da mudança de ministério, diante da 
profunda mudança que se deu, não apenas 
ao nível do Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento, com a saída da Ministra Zé
lia Cardoso de Mello e a entrada do Ministro 
Marcflio Marques Moreira, refletir sobre 
quais os rumos que podemos esperar. Se a 
Ministra Zélia conseguiu alguns passos no 
sentido de diminuir a inflação e de disciplina
menta da máquina administrativa, e o que 
sabemos é que os passos, em especial de redu
ção de abusos do poder, de influências sobre 
os centros de decisões, não foram inteira
mente adequados e os passos para conter a 
inflação tiveram como custo altíssimo a reces-

são, o des~mprego e o empobrecimento de 
largos sCtorcs da população brasileira. 

Não é à toa que diversas centrais de traba
lhadores, a Central Única dos Trabalhadores, 
a Confederação Geral __ dos Trabalhadores, 
tanto a CGT~l -quallto- a· CGT-2, diversas, 
na verdade centenas, milhares de organiza
ções sindicais e síndacatos decidiram pela rea
lizáção de uma greve geral nos próximos dias 
22 e 23 de maio. Essa greve já havia sido 
decidida há algumas semanas, quando era 
Ministra a Sr' Zélia Cardoso de Mello. 

Mudou o ministro; estâo mudando diversos 
·secretários, inclusive o de Política Económi
ca; o Presidente do Banco Central está por 
vír amãnhã submeter-se, como determina a 
Constituição, à sabatina dos Srs. Senadores, 
antes de ter o seu nome aqui aprovado. Será 
que podemos já esperai uma mOdificação 
num sentido positivo por parte do Dr. Mar
C11Ío Marques Moreira? A imprensa naCional, 
nesses últimos dias, ao trazer os fatos geográ
ficos da vida do Embaixador Marcílio Mar
ques Moreira, lembrou que ele tem como 
um dos seus principais professores o Sr. San 
Thiago Dan tas, ex-Ministro das Relações Ex
teriores do Brasil, em 1962 no governo parla
mentaHsta, quando era Presidente João Gou
lart, e que foi também Ministro da Fazenda 
do governo então presidencialista, porque lo
go após o plebiscito de 1963 e, portanto, já 
em regime presidencialista do próprio Go
verno João Goulart; e ex-Embaixador do Go
verno Jânío Quadros, na ONU. 

Ora, se o Ministro da Economia tem como 
principal professQ_r; cOmo pessoa que mais 
inspira as suas ações o ex-Ministro, ex-Chan~ 
celer, o advogado San Thiago Dantas, seria 
importante pensarmos em quais foram as 
ações principais, que caracteriZaram a vida 
de San Thiago- Dimtas, para ver se podemos 
espe-rar passàs posftfvos naS ações do Minis
tro Marcl1io Marques Moreira. 

Gostaria, portanto, de relembrar alguns 
dos fatos importantes da vida de San Thiago 
Dan tas. 

Convidado pelo Presidente Jânio Quadros 
a ser o Embaixador na ONU, San Thiago 
Dan tas, que na sua juventude abraçara o In
tegralismo, depoi:l., como diversos de seus 
contemporâneos, acabou tendo uma visão 
mais progressista, tornando-se um dos ideali
zadores da política externa, independente do 
Governo brasileiro e que, inclusive, culminQu 
reatando re1aç6es diplomáticas com oS países 
da órbita socialista. Em 1962, foi convidado 
a ser Primeiro-Ministro do Governo _João 
Goulart, até em função de suas ações- em 
favor de uma política externa independente_ 
Infelizmente. o Congresso Nacional, à época 
conservador na sua maíoria, não aprovou o 
nome de San Thiago Dantas. 

Mas o Presidente João_Goulart o designou 
Ministro das Relações Exteriores. E aí, tam
bém, San Thiago Dantas surpreendeu, quan
do, especialmente em Montevidéu, num en
_c_ontro de grande repercussão internacional, 
onde estava presef\!e o Ministro e Chanceler 
de Cuba, Ernesto Che Guevara, propós que 
não se adotassem medidas contra Cuba, que 
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viessem a descaracterizar qualquer política 
de respeito ã soberania dos povos. San Thia
go Dantas propugnou para que se desse a 
Cuba um tratamento talvez semelhante àque
le que se tinha dado a Finlândia, em relação 
à União Soviética. Pois aí se mostrou um 
caminho de in9.ependência e de soberania, 
daquele que a ímprensa-está dizendo que foi 
e é inspirador de Marcílio Marques Moreira. 

Quando houve o plebiscito, em janeiro de 
1963, e o povo brasileiro - na época, por 
circunstâncias da história- em 90%, optou 
pelo presidencialismo, o então Presidente 
João Goulart, designou San Thiago Dantas 
Ministro da Fazenda, que tinha ao seu lado, 
como Ministro do Planejamento, o brilhante 
economista Celso furtado. E San Thiago 
Dan tas surpreendeu com uma ação até então 
muito pouco usual para um Ministro da FaR 
zenda. E a isso eu gostaria de me referir exaR 
tamente neste momento em que as principais 
centrais sindicais deste Brasil têm uma deci
são de greve geral, programada pa;a os dias 
22-e-23 próximos. - -

Qual será a atitude do Ministro Marcílio 
Marques Moreira? Será que ele terá uma ati
tude semelhante à de seu inspirador? Talvez 
os senadores mais idosos poderão lembrar-se 
da história, com maior riqueza de detalhes. 

Ainda hoje cedo, conversei com aquele 
que, com pouco menos de trinta ano_s, foi 
ao lado de Marcílio Marques Moreira, um 
dos principais assessores de San Thiago Dan
-taS. Rerrro-me-ao-ex~depútado Esradu:ã1 Jo-sé 
Gregório que me relatou esses fatos, e acomR 
panhou San Thiago Dantas, quando este se 
dirigia ã Avenida G_etúlio Vargas, no Rio de 
Janeiro, para o lugar onde estavam reunidos, 
na sede de um dos sindicatos- iião melem
bro qual, se da CGT, ou dos Aeroviários 
- para dialogar com algumas das principais 
lideranças sindicais à época, e foi" porta-voz 
de importantes lideranças sindicais, como 
Dante Pelacane, Clod_Qs_tnitb Riª--ní, Hércules 
.Corrêa. Mas quem foí o porta-voz na ocasião 
e se expressou como um dos líderes dos traba
lhadores foi o então líder sindical Osvaldo 
Pacheco. _ 

É preciso lembrar que San -Thiago Dantas 
procurou, â época, fazer aquilo que se deno
minava de consertação - consertação que 
tanto pode ser com "s", no_ sentido de procu
rar consertar as coisas que estão erradas, co
mo concertação com "c", no sentido de pro
curar harmonizar os interesses muitas vezes 
divergentes e difíceis de conciliar entre traba
lhadores e empresários. Mas ele teve a inicia~ 
tiva, que foi pioneira na história dos ministros 
da Fazenda. 

Eu aqui fico pensando, Srs. Senadores, S~ 
Senadoras, será que o Ministro MarC11io Mar
ques Moreira, negociador da dívida externa 
junto com outros ministros, desde 1986, po
deria estar sendo visto pela própria imprensa 
de Londres e de Nova Iorque, como o Wall 
Street Journal, Finantial Times, como alguém 
que poderá finalmente entender-se com os 
credores internacionais? Será que ele vai, 
simplesmente, fazer algo do agrado dos ban
gueiros internacionais? Ou será que vai pro~ 

curar fazer algo que não foi até agora a marca 
do Governo Fernando Coitar, será que ele 
vai, antes até de ouviras senhores dos centros 
financeiroS de Nov-a Iorque, de Paris, de Lon
dres, da Suiça, ouvir os trabalhadores? Será 
que ele vai se perguntar por que razão decidi
ram por uma greve geral nos próximos dias 
22 e 23. Será que vai tomar a iniciativa de 
visitar ou de convocar os dirigentes das princi
pais centrais, não procurando fazer uma ação 
isolada, ou seja, não co_nvidando apenas 
aqueles que parece que o Governo e alguns 
.meios de_ com.un_ica_ção escolheram para ser 
o seu _interlocutor confiável? Porque, claro, 
é importante que haja diversidade, que haja 
liberdade de organização sindical. Mas eis 
que surgiu, recentemente, um dirigente que 
fonnou uma nova central, a Força Sindical, 
conio que para-se contrapor e dizer que essa, 
sim, seria boa, e o Governo muitas vezes 
procura &-diálogq com essa. Entáo,_é ne_ces
sário que o diálogo seja aberto, seja com a 
CUT, com a CGT, com a Força Sindical, 
m-as qu-e--s-eja-um·diálogo sincero, aberto, 
transparente, onde se procure dizer e princi
palmente ouvir qiie há necessidade da formu
lação de uma política económica que não seJ·a 
caracterizada pelas medidas provisórias, pela 
surpresa, que seja consoante com aquilo que 
o próprio Congresso Nacional, através das 
vozes do próprio Preside-nte Mauro Benevi
des, do Senado, e do Presidente Ibsen Pinhei
rO, da Câmara dos Deputados, que desde 
-o -primeiro ·dia de nossrde gislatura ;-wlecaram 
com felicidade que a vontade destes legisla
dores é a de que o Presidente da República 
não abuse do uso das medidas provisórias, 
mas esteja-disposto a formular a política eco
nómica, elaborá-la com base na consulta aos 
mais diversos segmentos da sociedade brasi
leira. E, príncipalmente, elaborando-a atra
vés de projetas-de lei a serem submetidos 
ao Senado. 

Assim, será com grande expectativa que 
vamos aguardar as primeiras medidas do Mi
nistro Marcílio Marques Moreira, os seus pri
meiros passos; bem como do Presidente do 
Banco Central, d~_!g_nado, e que _será amanhã 
argüido pelos senadores na Comissão de As-
suntos Económicos. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

~~TOMPARECEM MAIS OS SRS. SE
NADORES: 

. Alfredo Campos.....:.. Áureo Mello- Dario 
Pereira - Eduardo Suplicy - Hugo Napo
leão João França- José Fogaça- Lavoisier 
Maia - Odacir Soares~ Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevj.des) 
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1 o, Secretário. 

É-lído o Seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 133, DE 1991 

Illspõe sObre autorização para porte 
de jlrma, de uso permitido, pela tripu
lação de aeronaves nacionais. 

O CorigfeSso" Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Aos comandantes de aeronaves 

de vôos n<ctciQnais como à sua tripulação no 
exercício da profissão é assegurado o direito 
de porte de arma de fogo, de uso permitido, 
para a defesa pessoal e a dos passageiros. 

Art. zo· O porte de arriia será concedido 
com vista a sua UtniZaçao na aeronave_duran
te o percurso do vóo do aeroporto de origem 
ao do destino. 

Art. 3-<.> As disposições regulamentares 
necessárias à execuçãõ desta lei serão baixa-
d~s pelo Poder Executivo. · 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

O Decreto n~ 92.795, de 18-6-86, propicia 
o uso de arma de fogo, de uso pemiitidO, 
no interior da casa ou no local i:f_e trabalho, 
desde que tenha autoriZação (art. 1~). 

O presente projeto de lei não visa pessoas. 
mas uma classe, no caso, a dos aeronautas. 
~que os vôos naci()nais e_ futernaCiOna1s; de 
vez em quando, estão sujeitos a sabotagens
criminosas', quer de indiv(duos com taras ho
micidas, quer de bombas escondidas no inte
rior das aeronaves pot elementos marginais 
da lei. É por isso que tripulantes e passa
geiros, de vez em quando, vivem a insegu~ 
rança total dos vóos, a insegurança da sanha 
dos criminosos. 

Lembramos;-a-goYa;·o -seqüestro;- nos--céus 
brasileiros, do Boeing 737 da Vasp, em se
tembro de 1988, logo após decolar do aero
porto de Confins, em Belo Horíionte, come
tido por RaimUndo Nonato Alves da ConC:ei
ção, de 28 anos, motorista de uma certa em· 
preiteira. Durante o seqüestro, o criminoso 
matou o co-piloto, Salvador Evangelista, e 
feriu o comandante,-Fernando Murilo de Li
ma e Silva, o enqenheiro de vão, Gilberto 
Heig, e o comíssário de bordo, Ronatao Dias. 
(O Globo, 30-9-88). 

O avião ia de Porto Velho para o Rlo de 
Janeiro. Ao levantar vóo de Belo Horizonte, 
após vinte minutos, o seqüestrador, com re
vólver à cabeça do comandante, exigíu que 
a rota do avião fosse alterada para Brasílía. 
Mas o vôo terminou em Goiânia, envOlto nu
ma tragédia que comoveu a Nação: a morte 
do co-piloto, ferimento nos outros ·três da 
tripulação e culminou com o ferimento e, de
pois, morte do próprio seqüestrador . 
- OS vóos;-em si, estão desamparados. Não 

há segurança nos aeroportos. O então Jvffnls
tro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Li~ 
ma, disse ser preciso buscar medidas que obs
taculizem os se_qüeStros, como "difiCultar o 
acesso à cabine de comando, utilizando o trin
co já existente-;- mantendo o local isolado". 
E mais: "Que a revista de passageiros e baga
gens pode voltar aos aeroportos". (Jornal do 
Brasil, i'-10-88). 

O M"ajor-Brigadeiro Lauro Ney Menezes, 
então presidente da lnfraero, disse que os 
62 aeroportos administrados pela Infraero, 
apena<; 20 dispõem, hoje, de equipamentos_ 
necessários: detectores de metais e aparelhos 
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de raios "x'' para realização da inspeção. 
(Jornal de Brasília, 5-10-88.) . 

O próprio Diretor-Gerai da Polfcta Fede
ral, Dr. Romeu Tuma, disse na oportunidade 
que a Polfcia Federal não dispõe "de um efe
tivo sufiCiente. pã.fa fiscalizar todos os _aero
portos do País". (Jornal ?o Bras_il,_ ~-lQ-88.) 

Diante disso, está mw.s que. Jusuficad_a a 
pretensão deste projeto que _é de_ autonzar 
os comandantes e tripulantes ·cte nossas aero
naves, segundo as exigências das leis existe~
tes para o caso, o uso de armas, de _uso pemu
tido, durante o vôo, para sua defesa pes~oat 
e dos passageiros que estão sob seus cwda-
dos. _ _ _ 

Este também o é o_ anseio da c_la_sse. que 
tem mantido entendim,entos nesse sérl.tido 
com o Ministério da JuStiç-a e'da POüc,iàFede
ral. (Requerimento n~ 199/85 da Associação 
de Pilotos da Varig.) 

A pretensão deles ao uso de arma durante 
o vôo é mais que justa porque se trata de 
"um grupo de pessoas, de profissionai~ ... que 
oferecem a quase certeza de segurança na 
utilizaçãõ de armas porque ... semestral~ente 
submetidos a rigorosíssimo exame médtco pe
lo Centro_de Medicinà'Aeroespacia'I,-do Mi
nistério da AeronáUtica, _onde são auferidas 
e pesadas não só as' condições pSicotécnicas, 
como as condiçóes_de equilibrio em sua_s rea
ções. (Requerimento n9199/85, supracitado) 

Ao lado disso eles já gozam de outros pn
vilégios ou direít'os, cOmo a "prisão especial", 
(Lei n• 3,988, de 24·11·61), do ."poder de 
polícia", pela Cbnvenção_ de Ha1a, promul
gada pelo Decreto n9 70.201, de. 24-7-72 e 
o Código Brasileiro do Ar dá ao com;mdante 
de avião "poderes de autoridade e disciplina 
a bordo da aeronave so.bre sua. equipagem, 
sobre os passageiros, impondo-lhes as penas 
disciplinares expressamente previstas". (Có-
digo Brasileiro do Ar, arts. 150-151.~ . . 

Nos cantatas mantidos com o MmiSténo 
da Justiça e a Polícia Federal os_a_eronautas 
já têm um Parecern~'037!86, do Dr. J;.liCésar 
Lisboa Ramos que diz "a classe S()licitante, 
por suas características próprias, de fato, ne
cessita de porte federal de armas". _(Parec~r 
n? 037/86 --:-_DOPS/CCP/DPF, de 27 de mato 
de 1986.) . 

Diante de tudo isso, graças à insegurança 
real dos vóos à merce, a qualquer instante, 
dõS criminosgs e,àfâfta:Oe áeiesa da tripula
ção e dos passageiros, naqa mais razoáv~l 
e imperativo que a aprovação 'de um~. let, 
permitindo o uso de arma, de uso pemnt~do, 
para os comandantes e membros de sua tnpu
lação nos vóos sobre o territó~o n·acional. 

Sala das Sessões, 13 de mato de 1991. -
Senador Ney Maranhão. 

(A· Comissão de Constituiç/Jo,. Justiça 
e Cidadanitr- decisãO i'erminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVidgs) 
- O projeto tido será publicado e enviado 
à Comissão competente. 

·Esgotado p tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORpEMDODIA 

Item 1: 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 82, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos ter
mos do art. 336, c, do Regimento Inter-
no.) _ 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 82, de 1991, de auto
ria do Senador Mário Covas, que estabe
lece normas para a realização das elei
ções munitlpaiS -de 3 de outubro de 1992 
e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

·Este item será retirado da pauta de acordo 
com o que dispõe o art. 175 do Regimento 
Interno. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro :Benevides) 
-Item 2: 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N• 17, DE 1991 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmarª" n917, de 1991 

. (n9 80/91, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente_da República, que ins
titui isenção do IIIJposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, e depreciação 
acelerada para máquinas, equipamentos 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob.n' 
- '69, de 1991; dã.-COinissão--de assun

tos Econômicos. 
A Presidência esclarece ao Plenário que 

o Requerimento n9 187, de autoria do Sena
dOr Marco Maciel, de adiamento de discussão 
da matéria, lido na sessão ordinária anterior, 
fiCou prejudicado nos termos do disposto no 
art.'279, § 69 do Regimento Interno. (Pausa.) 
__ S.obre a mesa, requeriment<*'que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. --

.É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 189, DE 1991 

Nos termos do art. 279, alínea b? do Regi~ 
m6rito Interno, requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei __ da Ç~ara n~'?!_ 
de 1991 (n9 80/91, na Casa de origem), de 
iniCiãtiv:l" do Presidente da República, que 
institui isenção do Imposto sobre Prpdutos 
Industrializados - IPI, e depreciação acele
rada para máquinas, equipamentos, e dá ou
tras providências; a fim de que seja encami
nhado ao reexame da Comissão de Assuntos 
EconómicOS. · 

Sala das Sessões, 13 de maio de 199L -
. ,Ç'o~t~~'?'~~.Q.rg~. 

O' SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Sobre a mesa recurso interposto que será 
lído-peio·sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte~ 

RECURSO N• 4, DE 1991 

Nos termos Cio item 3, do art. 124 do Regi
mento Interno, solicito seja submetida à 

apreciação do Plenário, a emenda de minha 
autoria ao Projeto de Lei da Câmara n~ 17/91, 
rejeitada na Comissão de_ Assuntos Econó-
micos. _ 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1991. -
Mafisueto de Lavor - Coutinho Jorge - Ju~ 
tahy Magalhães - César Dias - Mareio La
cerda - Wilson Martins- Nabor Júnior
Garibaldf Alves Filho - Ruy Bacelar. 

Emenda ao Projeto da -Lei da Câmara 
n~ 17, de 1991 (n~ 80/91, na Casa de ori-
gem). . 

Altere-se o art. lo, caput, que terá a segum-
te redação: 

-- ''Art. 1~' Ficã íDSiífuída isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI aos equipamentos, máquinas, 
a-parelhos e_ instrumentos novós, inclu
sive aos de_ automação industrial e de 
processamento de dados, importados ou 
de fabricação nacional, bem como res
pectivos acessórios, até 31 de dezembro 
de 1998 para as regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, e até 31 de dezembro 
de 1993 para as demais regiões do País." 

JustJficação 

Justifica-se a presente emenda pela neces
sidade de dar-se atenção ao atual estágio de 
desenvolvimento industrial das regiões Nor
te Nordeste e Centro-Oeste, que preciSam 
alimentar seu processo desenvolvimentista, 
tanto com os investimentos dos Fundos Cons
titucionais coinõ oom·um prazO diferenciádo 
para os incentivos propOstos no presente pro-
jeto (je lei. _ _ __ 

Brasília;-·~- de abril de 1991. - Senador 
Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Com referêD.cia ao recurso que acabã de 
ser lido, a Presidência-informa que, nos ter
mos do disposto no art.124, item3, a emenda 
a que se refere deverá ser submetida ao Ple
nário sem discussão. 

Quãnto ao requerimento lido, a Presidên
cia concede a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães para que proceda â justificativa 
do mesmo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para _justif_i_~~-- Sr. Presidente, em 
pronunciameliio teito aqui na sexta-feira pas- · 
sada, praticamente apresentei, juntamente 
com o Senador Coutinho Jorge e com o apoio 
declarado de alguns senadores, as razões que 
justificam a apresentação desse requerimen
to, para que o assunto voltasse à Comissão 
de Assuntos Económicos; além de termos fei
to esSa aprovação no dia em que normal
mente a comissão não se reúne, - já que 
a reunião foi feita numa terça-feira e a reu-

- nião normal da comissão é na quinta-feira 
- hoje temos dadOs que informam do pre-
juízo que ocorrerá nas regiões do Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste, 

Sr. Presidente, tenho recebido vários reca~ 
dos e acredito que o Nordeste - no meu 
entender a informação vem mais voltada para 
o Nordeste- não seria prejudicado com a. 
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aprovação. É um equívoco muito grande pen~ 
sar·se assim. 

Consideramos necessários uma revisão, 
um reexame dessa questão em profundidade, 
com maior reflexão, sem nenhuma preo-cu
pação de obstruir a tramitação normal desse 
projeto, visarldo .o interesse de regiões que 
são pobres; todos os discursos presidenciais 
demonstram a necessidade de uma política 
que não seja igualitária para todo o Brasil, 
mas que haja uma política quase que prote
cionista para as regiões do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, pois, na realidade, estamos 
vendo o contrário. -

Projetes como esse já foram aprovados no 
passado, políticas como essa já foram estabe
lecidas no passado e os resultados, de fácil 
verificação, tranqüilamente podemos consta
tar e ver o que ocorreu c_om_ a adoção dessa 
política. Foí a maior e mais terrível concen
tração de renda, em decorrência de medidas, 
em épocas recessivas, como essa, que esta
mos sofrendo hoje. 

Não queremos obstaculízar a tramitação. 
Queremos dar garantias ao Nordeste, região 
de V. Ex•, Sr. Presidente, que tem lutado 
neste Plenário, durante tantos anos, para que 
,o nosso Nordeste, o Norte e_ o_Centro-Oeste
não sejam esquecidos. Em razão dessa luta, 
estamos solicitando seja a matéria encami
nhada â Comissão de Assuntos Económicos. 
Lá, em vinte e quatro horas, se quiserem, 
podem examinar as emendas que forem apre
sentadas por membros da comissão. Para is
so, já solicitei aos Senadores Ruy Bacelar 
e Coutinho Jorge, membro_s da comissão, que 
aí defenderão interesses das três regiões mais 
pobres. 

São fatos como esses, são dados como es
ses, que obtivemos de pessoas ligadas direta
mente â Administração Pública da União e 
à administração daquela região, que demons
tram o prejuízo que aquelas regiões terão. 
São fatOs desse tipo que fazem com que junta
mente com o Senador Coutinho Jorge e com 
outros senadores das três regiões, solicite 
uma nova audiência da Comissão de Assun
tos Económicos. 

Espero que o Plenário aprove essa pro
posta. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A votação do requerimento, nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, fica- adiada em obe
diência ao disposto no a·rt. 168 do Regimento; 
em conseqUência, a ;)iscussão da matéria, ob
jeto do requerimento, fica sobrestada, 

O Slt. PRESIDENTE (Mauro -BeDC:vides) 
-Item 3: 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1991 

Discussão, em primCiro turno, da Pro-
posta de Emenda à ConstituiÇão n' 3, 
de 1991, de autoria do Senador Alfredo 
Campos e outros Senhores Senadores, 
que estabelece a data de entrada em vi
gor de atos normativos, leis e medidas 
provisórias. 

A Presidência lembra ao Plenário que nos 
termos do disposto dO 3!t. 358! § 29 , do Regi
mento Interno, a matéria permanecerá na 
Ordem do Dia durante cinco sessões ordiná
-rias conSec-utivas, em fase de discussão, 
"quando poderão ser oferecidas emendas, as· 
sinadas por 1/3,_ no m(nimo", da composição 
do Senado Federal. 

Em discus,.ão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A discussão terá prosseguimento na sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item4: 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara nQ 96, de 
1990 (n• 1.340/88, na Casa de origem), 
que estabelece o enquadramento sindi· 
cal dos t!abalhadores que manuseiam lã. 

A Piisidência, nOs termos do art. 334, alí
nea a do Regimento Interno, conforme Pare
cer n9 60/91, da Comissão de Assuntos So

-ciais, declara prejudicado o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 96, de 1990. 

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Passa-se à apreciação do Requerimento 
n9 188, lido no Expediente, de autoria da 
Senadora Júnia Marise, solicitando autoriza
ção do Seriado Federal para se afastar dos 
trabalhos da Casa no período que menciona. 

Solicito do Senador Pedro Simon o parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

O SR. PRllDillrSlMÕN-cJ'MílB -RS. 
Para emiti! parecer. Sem--re-Visão do onidor.) 
-O Parecer é favorável, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sendo favorável o parecer, a votação fica 
adiada por falta de "quorum". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Esgotada a Ordem do Dia, volta-se â lista 
de oradores. 

Con.cedo a palavra ao nobre Senador César 
Dias. (PauSa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 

Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, uma das questões mais 
importantes e mais discutíveis no atual Go
veinO é o-chamadO Plano de Privatização das 
Estatais. 

Essa é uma questãO que vem de longe e 
sobre a _qual - vai Governo, vem Governo 
-e não se tem uma filosofia definitiva. Inte
ress;mte é que foram os Governos militares, 
que depuseram o Governo do Dr. João Gou
lart sob vários argumentos, inclusive pela sua 
esquerdização, os que aumentaram a estati-

--zação e criaram tantas empresas novas. Foi 

exatamente nos Governos milítares que as 
corporações apareceram e as instituições e 
as entidades estatais se multiplicaram. 

O atual Governo, aliás, diga-se de passa
gem, o Governo anterior também, já dizia 
que o importante neste País seria partirmos 
para um plano de privatização. 

Não tenho ponto de vista firmado, Sr. Pre
Sidente: para mim não significa muito a afir
mação de que uma empresa, por ser estatal, 
tenha que ser um fracasso e, por ser privada, 
tenha que ser um sucesso. Também me pare
ci significativo destacar que, pelo menos em 
suas origens, algumas das empresas estatais 
não foram criadas como tal: o Estado houve 
por bem intervir na economia privada e as 
tornou estatais. 

Se analisarmos, por exemplo, a indústria 
de aço, vamos verificar que a intervenção 
do Estado se fez em razão da ausência total 
de investimentos por parte do capital privado 
nacional. Quando o Sr. Getúlio Vargas, em 
1945, iniciou a construção de Yolta Redonda, 
não havia nenhuma fórmula, nenhuma chan
ce de termos economia privada em condições 
de dar início a indústria de aço neste País. 

O mesmo aconteceu com relação à Petro
brás. Quando esta iniciou a sua ação, não 
se tinha nenhuma experiência, nenhuma ini
ciativa, nenhuma vontade e nenhuma dispo~ 
sição por parte do capital privado de_ entrar 
no alto risco da exploração de petróleo no 
País. Agora o governo fala em privatizar. Tu
do bem! Mas creio que se tem que fazer uma 
análise muito profunda, caso a caso, no que 
tange à privatização. -

O que me traz .ã.qui, neste momento, é a 
anundada privatização da Aços Finos Pira
tini, uma empresa de aços especiais, que nas~ 
ceu de um trabalho enorme de tecnologia 
e do Governo do Estado do Rio Grande dO 
SuL Técnicos especialistas e o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul fizeram um 
imenso trabalho e um imenso esforço no sen~ 
tido de construir a iõ.dústria de Aços- Finos 
Piratini. Ela foi uma vitória, significativa-uma 
revolução para o Rio Grande -do Sul,-sl&nifi~ 
cava industrialização do Estado e foi cantada 
em prosa e verso como uma realização mais 
espetacular para a economia do Sul do País. 
Lamentavelmente, Sr. Presidente, a Aços Fi
nos Piratini, que foi planejada para produzir 
450 mil toneladas de aço especial, não chegou 
a alcançar mais do que 150 mil. Ela tem hoje 
-capacidãde de produzir 150 mil toneladas de 
aço plano, mas a verdade é que tudo aquilo 
que é necessário para produzir dentro de pro
jeto global de 450 mil toneladas já esta cons
truído. 

Se o GovernO r-esolvesse completar a indús:· 
tria - fazê-la produzir 450 mil para a qual 
foi projetada - isto é, passar de 150 mil para 
450 mil precisaria de um envestimento de 800 
dólares por torrelida, quando se for construir 
uma i.D.dústria nova de 300 mil toneladas, pre
cisaria de US$ 2~400 por toneladas. 

A dificuldade -de ampliar a construção de 
completar a obra é antiga. Eu era Deputado 
E~taduat. Sr. Presidente, quando, em ral~ 
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de incentivos propostos pelo Governo Fede
ral, o Governo de Estado e a Assembléia 
Legislativa aprovaram uma lei que entregava 
o controle da Aços Finos Piratini, que era 
do Governo do Estado, para o Governo Fe
deral, desde que duas responsabilidades fos
sem por este compridas primeira, a de com
pletar a indústria de aço, isto é, repito que 
passasse a produzir 450 mil toneladas, para 
qual tinha sido projetada, segunda, a de sa
near a atividade financeira da empresa, já 
naquela época em dificuldade. 

Ora, Sr. Presidente, lá se vai muito tempo, 
de 1975 até hoje o Governo não cumpriu 
o seu compromisso. que era sanear o setor 
financeiro da empresa<> e completar a produ
ção em 450 mil toneladas. Até hoje, o Go
verno Federal deve ao Governo do-Rio Gran
de do Sul o cumprimento daS conseqüências 
do Projeto de Lei que a Assembléia legisla
tiva aprovou passando o controle da Aços 
Finos Piratini do Governo do Estado para 
o Governo Federal. Ele completaria a obra 
e faria a limpeza da área financeira. 

Sr. Presidente, agora se noticia -que no pró
ximo mês a indústria de Aços Finos Piratini 
será privatizada. 

Pergunto: mas se o Go_verno_Po Estado 
passou o controle da empresa para o Governo 
Federal, pode o Governo Federal vender a 
particular sem pedir autorização do Governo 
do Estado e da Assembléia Legislativa? A 
quem pertence essa verba da venda? Ela 

é uma siderúrgica do Governo do Estado. 
Segundo: pode vender sem cumprir o com
promisso de completar a obra para produzir 
450 mil toneladas? Terceiro-: para vender por 
quanto? Argumenta-se que numa indústria 
de aço. o que vale é a situação financeira 
da empresa. Ela está com um déficit enorme 
desde o tempo em que o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, através de uma lei 
da Assembléia - eu votei favoravelmente 
-passou o controle para o Governo Federal. 

Agora. uma indústria que tem tudo para 
produzir 450 mil toneladas, na hora de ven
dê-la irão lembrar que ela está projetada e 
tem quase tudo para produzir 450 mil ou dirão 
que ela produz 150 mil toneladas? Será ven
dida na base do que é a indústria ou na base 
do que sua situação financeira de ontem? Al
guém me disse: uma indústria dessa quando 
se privatiza, não se quer saber qual é o Capi
tal, qual é a capacidade. o que produz, ou 
pode produzir, o que interessa: é a situação 
financeira, apenas. Como está a situação fi
nanceira? Está mal? O qUdriipõrta é a situa
ção económica. 

Sr. Presidente. daqui a pouco. a1guém fará 
'Üm grande negócio e o Estado poderá fazer 
um péssimo investimento. Comó pode veri- -
der a empresa com base na atual situação 
financeira, com déficit financeiro que a em
presa tem agora? Porque o Governo Federal. 
desde o tempo em que o Governo de Estado 
passou-lhe o controle da empresa, não nor
malizou a sua situação financeira? Creíó que 
a privatização. pela seriedade. tem que ser 
feita com transparência, para usar o tempo 
que é.da moda e que realmente atinja os 

seus setores. Creio que O GOvefno Federal 
é um só: é o mesmo Governo Federal que 
foi lá --e eu era Deputado Estadual, repito 
- solicitoü, ofeteceu e_ fez promessas no" sen
tido de conseguir o controle da Aços Finos 
Piratini com a responsabilidade de completar 
a obra e até agora não o fez! Aquele compro
misso existe, ppois há uma lei da Assembléia 
Legislativa passando o controle acionário pa
ra o Governo Federal, agora, é o mesmo Go
verno Federal que privatiza e não dá nenhu
ma ~ati_sfação ao Governo do Rio Grande 
do Sul, com o qual ele tinha o compromisso, 
repito, de completar a Aços Finos Piratini 
que só é defiçitária por qu-e tem uma produ
ção de escala para 450 mil toneladas, e para 
isso já te"nf Imi1tas óbras já prontas. e no en· 
tanto, Só prOduz 150 mil toneladas porque 
falta pouCO mais de -113 para completar a sua 
obra totaL.__Não sei. mas creio que o novo 
:Ministro da Infra-Estrutura terá que analisar 
com profundidade essa questão. 

Falamos aqui para alertar ao Presidente 
da Reprlbiíca, ao Governo Federal com rela
ção a esta questão. 

Quando Deputado Estadual, Sr. Presiden
te, fui presidente de uma comissão especial 
que visou exata:mente Instalar a Aços Finos 
Piratini, então sonho douraO_o do Rio Grande 
do Sul e que não conseguia sair do papel; 
era uma luta intensa, difícil, porque o Estado 
queria produzir aço, defendia a tese de que 
se não o produzisse. se dependesse exclusiva
mente do aço vi_ndo de Minas Gerais, de São 
Paulo ou do Centro do País, seria um estado 
com uma economia total_e aPsoJutam~nte de-
pendente. . 

Como presidente daquela comissão que ba
talhou para a instalação da Aços Finos Pira
tini tivemos uma luta muito intensa com o 
MinistrO da Indústria e do Coinércio da épo

-~. que defendia a tçse de __ que era ridículo 
um estado como o Rio Grande do Sul, produ
zir aço, que a indústria de aço tinha que ficar 
no Centro .do País; q Rio Grande do Sul por 
não possuir minério, nem indUStrias de auto
móveis, nem um parque industrial, não teria 
necessidade de ter uma indústria de aço. ele 
que o comprasse do centro do País. 

Uma campanha dura por parte do Rio 
Grande do Sul, e faço justiça ao então Minis
tro todo-poderoso Delfim Netto, uma das 
pessoas que deu força ao nosso estado, numa 
d~ longas conversas que tive com S. Ex• para 
que a indústria fosse criada. 

Foi um carnaval, uma festa, um momento 
espetacular a criação da indústria e a inaugu
ração, da primeira etapa, que era exatamente 
a cap?tcidade de já produzir, ainda que, em 
caráter precário. 150 mil toneladas. Para ser 
rentável era necessário uma produção de 450 
mil toneladas; alguns consideravam que sem 
essa cifra não tinha nenhuma condição de 
sucesso, pelo tipo de aço que ali se produzia, 
onde entrava. inclusive, a sujeira do carvão, 
e que, no entanto, teve um êxito muito gran
de,_sendo considerado um dos !JIClhores tipos 
de aço produzidos, hoje. no mundo inteiro. 

Então, Sr. Presidente, para que eu não te
nha que voltar a esta tribuna para levantar 

dúvidas com relação à operação feita, porque 
eu não gostaria de voltar aqui e dizer: "Foi 
vendida a Aços Finos Piratini, não sei quem 
comprou, quem vendeu, qual foi o preço;_ 
na verdade. não se explicou ao Governo do 
Rio Grande do Sul o que ac..onteceu ao com
promisso assumido quando foi entregue a 
maioria do capital ao Governo Federal. após 
lei votada na Assembléia Legislativa; não sei 
se quem comprou mantém a garantia de com· 
pletar a obra, cuja produção total é de 450 
mil toneladas de aço. Fala-se por aí que há 
gente interessada em comprar a firma apenas 
para esvaziar o ·con-corrente, para que não 
se tenha nas mãos do estado, nas mãos do 
capital estatal, uma empresa que não vai nem 
vem, mas prejudica aqueles que têm interesse 
na produção daquele mesmo tipo de aço. 

E por isso, Sr. Presidente, que venho a 
esta tribuna: na hora em que se fala_tanto 
em privatização, chamar a atenção para esse 
detalhe. Não estou interessado em aprofun
dar aqui a tese de que se deve ou não priva
tizar; se está certo ou se está errado, o que 
deve ser feito. Mesmo que se queira priva
tizar, mesmO que se defenda esse ponto de 
vista; no caso da Aços Fiiws Piratirii não se 
pode permitir, até para que nãó se traga para 
outras empresas que se queira privatizar, a 
pecha de anormal. ou até de interesses preju
diciais ao interesse público. Que o Governo 
Federal não venda essa empresa sem antes 
explicar- e gostaríamos nós. Sr. Presidente, 
que as explicações viessem claras e precisas 
a este Parlamento - para que pudéssemos 
_s~~er o que há com a Aços Finos Piratini. 

Se vai ser privatizada, como isso vaí se dar, 
o: que acontecerá com os compromissos que 
o Governo Federal assumiu quando a Aços 
Finos Piratini estava nas mãós do Governo 
do Estado. Toda a_c.úpula do Governo Fede
ral lá esteve exigindo, impondo que se entre
gasse o controle acionário para ele fazendo 
mil promessas de que se isso ocorresse, ou 
seja, se a maioria do capital da empresa pas
sasse para o Governo Federal, ele a transfor
maria na: -mais moderna. na mais eficiente 
obra de aços finos do Brasil e da América 
Latina. O que acontecerá? Ficará assím1 
Quem a comprará? Quem a comprar comple
tará a obra de aumentar a produção de 150 
para 450 mil toneladas? O que acóiltecerá 
com uma empresa que hoje tem um déficit 
operacional muito grande? 

Vão privatizar a empresa sob Q argumento 
de que tem um déficit operacional muito 
grande e depois quem a comprar irá ao BN
DES e receberá dinheiro para normalizar a 
situação financeira, Sr. Presidente? É isso 
que vai acontecer? Aquilo que o BNDES se 
recusa a fazer agora, que é normalizar a situa
ção financeira da Aços Finos Piratiní, ele vai. 
fazer na hora em que elp. for ·privatizada? 
Ele dará para um particular aquilo que não 
quer dar para a empresa estatal? E o que 
vai aéontecer? E quem a comprar receberá 
uma empresa "de 150 mil toneladas". mas 
em vez de ter que investir 2.400 dólares por 
tonelada investirá apenas 800 dólares pOr to
nelada, ampliando para 450 mil toneladas a 
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produção da empresa? É isso que aconte
cerá? 

O Rio Grande do Sul tem essa preocu
pação. E esse foi um problema que dura"nte 
duas ocasiões empolgou o Rio Grande do 
Sul: quando, em 1960, ainda na época do 
Dr. Brizola, lançou-se a cam:panha da cons
trução da Aços Finos Piratini, uma campanha 
enorme, mas que não saiu do papel... 

O Sr. Aureo Mello - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Um momenti
nho, por favor. Empolgou quando presidi
mos a Comissão de Aços Finos Piratini, que 
lutava para que ela fosse construída, o que 
aconteceu, e está empolgando agora. Inclu
sive na região do carvão, ainda neste final 
de semana reuniram-se prefeitos, vereado
res, técnicos, especialistas, uma enorme 
quantidade de pessoas na região de Char
queadas, para debater exatamente a questão 
da Aços Finos Piratini. -

Foi um debate longo, profundo e por isso 
alerto agora, Sr. Presidente._ Eu poderia, se 
a minha tese fosse "quanto pior, melhor", 
se eu, Senador de Oposição, viesse aqui assis
tir às coisas erradas para, depois que erras
sem, falar, ficar de braços cruzados, lendo 
no jornal as notícias de hoje, que dizem que 
até junho ela será privatizada; esperaria que 
fosse privatizada, sem mais nem menos, para 
depois vir aqui e exigir essas coisas. :Se venho 
aqui para chamar a atenção para esses deta
lhes, dos quais, provavelmente, o novo Mi
nistro da Infra-Estrutura não tem conheci
mento, se alerto agora é para não ter que 
voltar aqui depois e cobrar as coisas que não 
foram feitas. 

OuçÕ -o nobre Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- É louvável a obser
vação de V. Ex~ e a defesa que faz da Aços 
Finos Piratini, dentro do meu enfoque princí
palmente por se tratar de uma produção reali
zada num estado fronteiriço, como é o Rio 
Grande do Sul. Quanto mais aço, quanto 
mais produção de aços fortes, de aços finos, 
maior a possibilídade defensiva daquela área 
brasileira. É o mesmo que aconteceu com 
a Siderama, lá no Amazonas, que também 
é estado fronteiriço, e que por pouco não 
foi fechada por falta de suplementos finan
ceiros governamentais. Foi preciso que o en
tão Governador Amazonino Mendes injetas
se _uma verba de grande amplitude para que 
a Siderama também continuasse a produzir 
aço. Não se justifica que a produção do aço 
esteja situada apenas nos estados centrais, 
o que acarretaria, inclusive, dificuldade de 
transporte na hora em que se fizesse neces
sária a produção. Daí por que louvo as pala
vras de V. Ex', e quero aplaudir sinceramente 
a veemência com que V. Er defende a per
manência da Aços Finos Piratini no âmbito 
estatal. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço, no
bre Senador, o aparte de V. Ex•, e fico a 
imaginar a luta que o Amazonas deve ter 

. feito para manter a sua indústria de aço: a 

gu~-rra que deve ter sido a construção da in
dústria da siderurgia e que deve ter sido a 
-sUa matiUtenção. Porque ·a grande tese dos 
riOSSõS amigos de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, o argumento deles é que 
o aço eStá ali, na boca da mina. Se podemos 
fazer a indústria siderúrgica aqui, por que 
vão fazer no Rio Grande do Sul? Por que 
vão fazer no Amazonas? Por que vão fazer 
lá longe? Aliás eu tive Um debate desses uma 
vez, Sr. Presidente, a respeito do Terceiro 
Pólo Petroquímica, tive uma longa discussão 
com _o então todo célebre, forte, responsável 
pela indústria petroquímica neste País. 

Durante o debate. no próprio pólo petro
química, onde estava, inclusive, o Ministro 
das Minas e Energiã., Dr. Aurelíano Chaves, 
ele argumentava- e foi um debate até áspe
ro, diga-se de passagem- por que fazer um 
pólo petroquímica no Rio Grande do Sul, 
que não tinha petróleo, não tinha nafta, e 
as indústrias petroquímicas estavam situadas 
mais aqui no Centro do País do que lá no 
Rio Grande do Sul. Por que não fazer aqui 
no Centro, por que levar ao Rio Grande do 
Sul, com despesas muito maiores do que no 
Rio ou São Paulo? E eu disse a ele: "E uma 
pena que V. Ex• tenha nascido no Brasil. 
V. Ex' devia ter nascido no Japão, porque, 
se V. Ex• tivesse nascido no Japão, que não 
tem minério, que não tem--m-atéria-prima e, 
à época, não tinha consumO, até hoje aquele 
país seria um conjunto de ilhas vulcânicas. 
O nosso azar foi que V. Ex~ nasceu no Brasil 
e, em-aqtii nascendo, defende essas idéias". 

Então, querer defender a tese que - e 
este Senado, que representa a Nação, tem 
que debater - só o centro Rio-São Paulo
Minas, a rigor, hoje, só SâoPaulo, é que tem 
que cuidar do desenvolvimento: que indús
trias de aço, de automóvel, indústrias que 
tenham condições de se desenvolver e de 
prosperar não podem se localízar fora do eixo 
do Centro deste País, é uma figura ridícula, 
porque é fazer com que haja permanente
mente um aumento da insatisfação que esta
mo_s _vivendo, pela qual São Paulo funciona, 
no Brasil, como os Estado.s Unidos funcio
nam para a América Latina. Pior, diga-se 
de passagem, porque os Estados Unidos, pelo 
menos, têm aduana, têm que pagar um certo 
imposto, há um controle- Nós, com relação · 
ao que entra dos Estados Unidos, temos um 
controle; do que entra, do que não entra; 
do que paga imposto ou não, do que pode 
ou não vir. 

Fui Governador do Rio Grande do Sul, 
não pude fazer nenhum COntrole e V. Ex• 
não o póde fazer, no seu estado, com relação 
ao que vem de São Paulo ou ao que deixa 
de vir de São Paulo. Antes do meu governo. 
80% dos hortifrutigranjeiros que o Rio Gran
de do Sul consumia vinham de São Paulo! 
Vinham de São Paulo porque esse estado ad
quiriu rima- tecnologia tão fantástica e tão ex
traordinária que, praticainente, colocava o 
produto ou o hortifrutigranjeiro ali, em Porto 
Alegre, mais barato do que o produto que 
era produzido no distrito de Porto Alegre. 
·Saía de São Paulo, e era entregue com_ um 

preço mais barato e de qualidade superior 
ao do que vinha de uma vila, de um distrito 
de Porto Alegre. 

Se vamos impedir a instalação de indústrias 
de aço no Amazonas ou lá no Rio Grande 
do Sul, é claro que vamos ficar numa situação 
onde São Paulo será cada vez mais São Paulo 
e. os outros estados do Brasil ficarão, cada 
vez mais, numa situação de maior dependên
cia. 

Ainda agora, Sr. Presidente. há uma dis
cussão sobre o preço do aço. No mundo intei
ro se aceita o fato de que haja urrl preço 
uniforme do aço. O preço do aço é o mesmo 
no Brasil inteiro. A médfa dá frete -é distri
buída entre todas as indústrias- São Paulo, 
a dez quilómetros, Rio Grande do Sul, ã mil 
quilómetros, o Amazonas a dois mil quiló
metros -, faz-se um preço médio para que 
as indústrias e metalúrgicas que se instalem 
tenham condições de rec_eber o aço a preços 
iguais. 

Agora pretendem fazer uma mudança. -Há 
uma discussão para que caia o preço médio, 
o preço uniforme, no Brasil inteiro, e nós, 
do Rio Grande do Sul, teríamos de pagar 
dez vezes mais do que São Paulo paga pelo 
frete, e o Amazonas terá que pagar duas ve
zes mais do que o Rio Grande do Sul paga 
pelo frete. Ê evidente que se isso acontecer, 
acabam-se as indústrias metal-mecânicas do 
Rio Grande do Sul e do Amazonas, porque 
vão querer, apenas, se instalar em São Paulo. 
Essa é uma tese que tem que ser discutida, 
analisada e aprofundada no sentido de que
rermos um desenvolvimento nacional eni ter
mos deste País, Ê dentro deste contexto que 
me preocupa esse debate sobre a Aços FinoS 
Pira tini. 

-- Por isso, Sr. Presidente, porque não quero 
ter que voltar a essa tribuna para protestar, 
para gritar e para abrir coniissóes especiais 
de averiguação, que prefiro falar agora, cha
mando a atenção do Governo Federal: a pri
vatização da Aços Finos Piiatini não é algo 
para ser feito aSsim, sem mais nem menos, 
como se não acontecesse nada. 

E, repito, Sr. Presidente: o Governo Fede
ral tem um compromisso com o Estado do 
Rio Grande do Sul! Foi votada uma lei e, 
por esta lei, o Governo Federal recebeu_ o 
controle de uma usina que foi construída pelo 
Rio Grande do Sul, e depois de construída 
é que o controle acionário foi entregue ao 
Governo Federal, que até hoje não cumpriu 
a sua parte, que era a de completar a obra. 
E agora fala em privatizar. 

E, a propósito, Sr. Presiôente; pririieíro 
o Governo deveria completar a obra; primei
ro complete e deixe a obra produzindo 450 
mil toneladas de aços p1anos. Construída a 
obra, com 450 mil tone1adas de aço, aí vamos 
discutir o que o Governo Federal vai fazer 
com ela. -

É esse fato, Sr. Presidente, que me traz 
à tribuna, com uma preocupação muito séria, 
em relação a uma obra que, para nós do Rio 
Grande do Sul, merece muito carinho, pois 
resultou de muito esforço. Foi uma dessas, 
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obras - e imagino que cada estado tenha 
algo semelhante- em que o povo se dedicou, 
arregaçou as mangas, e olhou com esperança, 
Sr. Presidente. Vamos ter uma indústria de 
aço, o Rio Grande do Sul vai produzir aço, 
vai se desenvolver, vai progredir! Esperou, 
arriscou-se, dedicou-se muito a essa indústria 
de aço, que, justiça seja-feita, não corres
pondeu ao que imaginávamos. Ficou naquilo 
e até hoje mantém-se nas 150 mil toneladas. 
É uma indústria incompleta, que não atingiu 
a sua razão de ser. Lançada por volta de 1962 
- vai para 30 anos que foi lançada e, até 
hoje, está ali, inacabada. 

Por tudo isso, a essa altura, receber como 
um fruto de toda essa luta de titãs, pura e 
simplesmente a sua privatização, sem saber 
o seu destino, em verdade, é a interrogação 
que nós deixamos aqui. 

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

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Mauro Beni!vides, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Com 
a palavra o Senador Magno Bacelar. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Maurício 

Corrêa. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Aureo Me

llo. (Pausa.) 
S. Ex~ desiste da palavra. 
Com a palavra o nobre Senador J utahy Ma

galhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, evidentemente, 
nos últimos anos, a situação dos menos favo
recidos no Brasil só se tem agravado. Não 
é necessário lançar mão de dados estatísticos 
para comprovar essa afirmativa: basta olhar-
mos à nossa volta. · 

Nas ruas de nossas grandes cidades, quan
do trafegamos em nossos carros, somos abor
dados por crianças de faces sujas, sem brilho 
no olhar, que nos dirigem pedidos por um 
pão, um dinheiro, um brinquedo, por "qual
quer coisa". Se quisermos ter noção mais am
pliada, visitemos os corredores de um hospi
tal público qualquer; lá estão, diariamente, 
dezenas, centenas de mães pálidas, com 
crianças desfalecidas nos braços. Vamos a um 
final de feira, onde encontraremos adultos, 
crianças - indiferentemente -vasculhando 
os caixotes, onde foi depositado o lixo das 
verduras antes expostas à venda aos menos 
pobres, à cata de batatas apodrecidas só pela 
metade. 

E vimos ontem, Sr. Presidente, na reporta'~ 
gem do .. Fantástico", muitas pessoas colhen
do lixo, coletanto do lixo alguma coisa para· 
sua sobrevivência. 

Esses quadros certamente nos incomodam, 
e é por isso que alguns preferem ignorá-los, 
a fim de continuar fazendo de conta que esta-

mos caminhando em direção ao Primeíro 
Mundo. 

Há uma corrente de pensamento segundo 
a qual todas as dificuldades dos países do 
Terceiro Mundo são devidas a problemas de 
endividamento externo, à conseqüente eva
são de recursos no sentido de saldar a dívida 
acrescida de juros, e o problema de arma· 
mente ou estado de guerra. 

A segunda situação, felizmente, não ocorre 
no Brasil. Quanto à primeira, não podemos 
minimiZai Os i!ft~itos danosos do escoamento 
de divisas via pagamento de juros ao exterior; 
entretanto, se a raZão para a perpetuidade 
dos problemas sociais brasileiros fosse essa, 
o panorama deveria ter·se alterado para me
lhor, nos últimos tempos, já que o País não 
terri sido fiel aos seus_compromissos externos. 

Segundo a publicação Panorama Econômi
co, do Banco Central, de março de 1991, dei· 
xaram de ser pagos, em 1990, 808 milhões 
de dólares correspondentes a juros. Assim, 
se o fato de não pagar resolvesse o problema 
interno, não deveríamos mais extrair os qua· 
dros acima descritos da realidade brasileira 
atual. 

O que ocorre, de fato, é que há muito im· 
proviso e pouca continuidade nos programas 
sociais. Se o princípiO-da priOridade imediata 
estivesse na _consciência governamental, a 
história dos anos recentes seria escrita de ou
tra maneira. 

Nossa proposta, neste momento, é fazer 
-uma breve análise de aspectos da problemá
tfca-·soclal, à luz dos relatórios do Unicef, 
de 1990 e de 1991. 

Inicialmente, estamos de acordo com as 
afirmações constantes do relatório "Situação 
Mundial da Infância", de 1990, no sentido 
de que as crianças mais pobres sofrem, de 
três maneiras principais, os efeitos da crise 
económica de ~eus países. No caso brasileiro, 
essa afirmativa é plenamente verdadeira. Um 
primeiro aspecto diz respeito ao fato de que 
elas não se desenvolvem DO!"J1lalmente quan
do sofrem carências alimentares. A desnu
trição na infância não pode ser Corrigida mais 
tarde; uma criança mal alimentada tem de· 
senvolvimento físico e mental precários. Co· 
mo sabemos, as gerações de brasileiros, desta 
época, sobret_udo nos estados do Norte e do 
Nordeste, vêm apresentando tendência ao 
nanismo, o que comprova a desnutrição gue 
as crianças sofrem em conseqüéncia dos bai
xos salários recebidos por seus pais. Obvia· 
mente, as famílias que são obrigadas a subsis
tir comei equivalente a três salários mínimos, 
a dois, a um ou a meio salário mínimo -
e esta é a .situação real de mais de 70% das 
famílias brasileiras - ainda que despendam 
três quartos do que ganham em alimentação, 
estão com as crianças famintas. 

O segundo aspecto é estreitamente depen· 
dente do primeiro, pois relaciona·se aos pro· 
blemas de saúde que as crianças pobres so
frem ein meio-à crise económica. Nos últimos 
anos, em toda a América Latina- e no Brasil 
isto é_evidente- registra·se um declínio na 
qualidade dos serviços governamentais pres· 
tados à saúde da população. A mortalidade 

infantil continua apresentando altos índices; 
o número de crianças com baixo peso ao nas
cer aumenta ano a ano; a distribuição de me
dicamentos é cada vez mais deficiente - e 
os preços dos remédios que têm que ser ad
quiridos nas farmácias torna·os inacessíveis; 
doenças controláveis por vacinação ou por 
medidas de saneamento continuam fazendo 
vítimas, sendo que, dentre as que mais ceifam 
vidas infantis, estão- algumas que, com o 
avanço dos conhecimentos médicos, deve· 
riam ter sido banidas da história atual. 

O terceiro aspecto é relativo à educação, 
direito a que todas as crianças devem ter aces
so. Entretanto, segundo o relatório, a meta 
do ensino fundamental universal está retrace· 
dendo, em vez de avançar. Assim, o número 
de crianças matriculadas no primeiro grau en
trou em declínio e os gastos por aluno têm 
caído, em termos reais, a partir de 1980. 

No caso do Brasil, essa segunda afirmação 
não pode ser verificada, pois nem o próprio 
Ministério tem meios de avaliar a despesa 
que cada aluno signifiCa nó plano municipal, 
estadual, nacional, pois não há um controle 
sobre o número de matrículas. Entretanto, 
perceber que a verba destinada ao item "edu
cação" é insuficierite constitui tarefa extre
mamente fácil-assim como reconhecer que, 
além de insuficiente, é mal aplicada. 

A partir da verificação do problema, o Uni
cef, como encaminhamento para uma solu· 
ção, tem sugerido a estratégia do "ajuste com 
dimensão humana" -pois não fazem sentido 
as tentativaS de desenvolvimento económico 
com sacrifício das populações mais pobres 
-em especial as crianças. Por isso, Michard 
Jolly fez a seguinte afirmação, diante do Con
gresso dos Estados Unidos: 

"O capital humano é mais importante 
como fator de realização do crescimento 
económico do que o capital físicó:D in· 
vestimenta no capital humano, sob a for
ma de nutrição, educação básica e saúde, 
não pode ser postergado .. Ou ele ocorre 
na idade apropriada, quando a necessi
dade se impõe, ou já náo terá efeito. 
Para a criança, não haverá uma segunda 
chance." (Relatório do Unicef Situação_ 
Mundial da Infância -1990.) 

Senhores, somOs obrigados a refletir na 
gravidade da situação de um enorme percen· 
tual de crianças brasileiras e de suas famílias, 
cada vez mais empobrecidas, abandonadas. 
Falta ao Governo um redirecionamento de 
fato nas suas políticas sociais, com vistas à 
implantação dos serviços· básicos de saúde, 
ã correção dos desvios da área educacional, 
à estruturação de programas de orientação 
familiar (pois um agravante; no caso brasi· 
leiro, reside no crescimento desordenado das 
populações mais pobres, que têm proles nu· 
merosa:s pa:ra alimentar e educar), com vistas 
também, e essencialmente, ao racional apro
veitamento dos nossos recursos naturais. 

Sendo participante da comunidade mun
dial, o Brasil está comprometido, desde se
tembro de 1990, quando se realizou a Reu
nião de Cúpula pela Criança, na tarefa de 
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alcançar as metas para o ano 2.000, cons~ 
tantes do texto Convenção sobre os Direitos 
da Criança, as quais, resumidas, signifícam: 

a) redução, em um terço, das taxas de mor
talidade infantil; 

b) redução, ã metade, das taxas de morta
lidade materna; 

c) redução, à metade, das taxas de desnu
trição grave entre menores de cinco anos; 

d) acesso universal à água limpa e à rede 
de esgotos; 

e) oferta de educação básica a todas as 
crianças, 80% das quais devem concluir o 
curso na idade escolar; 

f) redução em 50% da taxa de analfabe
tismo; 

g) proteção às crianças que vlveril eni dr--
cunstánCias especialmente difíceiS-. (Resumi
do do relatório Situação Mundial da Infâncía, 
1991.) 

As metas específicas foram eridossadas por 
um conjunto de representantes de 159 países, 
na maior reunião de líderes políticos já reali
zada. Apesar de ambiciOsas, tais metas são 
possíveis de alcançar, já que o conhecimento 
das té_cnicas a serem utilizadas está desen
volvido- e o total dos recursos financeiros, 
avaliados em 21 bilhões de dólares ....,.... repre
senta o mesmo que é despendido, a cada dez 
dias, com gastos militares no mundo. Se hou
ver a manutenção consciente do compromis
so assumido, os desafios poderão ser venci
dos. Tanto mais porque alguns dos passos 
a serem dados, por exemplo, nas vias da redu
ção das taxas de mortalidade materno-infan
til, são simples medidas educativas, para 
combater atitudes nascidas da ignorância -
não dependendo tanto de somas avantajadas. 
DQenças como diarréia, sarampo, tétano, co
queluche e pneumonia - responsáveis por 
60% dos óbitos, são evitáVeíS- ou tratáveis 
a custos muito baixos. -

Dúvidas bem fundamentadas, entretanto, 
persistem quanto à consecução desses objeti
vos, no Brasil. Específica-mente, a respeito 
da meta de reduzir à metade as taxas de des
nutrição grave entre menores d~ cinco anos, 
parece-nos inatingível, pois a boa alimenta
ção das crianças está diretamente relacionada 
com a situação financeira das famllias. 

O próprio Governo reconhece que, a cada 
ano, morrem no Brasil 250 mil crianças antes 
de completarem um ano de idade; e que uma 
em cada quatro crianças sofre de grave desnu
trição. O Projeto-de Reconstrução Nacional 
diz que "uma mudança radical nesse quadro 
é absolutamente prioritá-ria'' e que a criação 
do Projeto Ministério da Criança, que cons
titui o plano social do GovernO para a infância 
e juventude, "racionaliza o .uso de recursos 
públicos e promove a atuação coordenada 
e eficaz dos órgãos e entidades da adminis
tração federal voltados para defesa dos direi
tos e a satisfação das necessidades da criança 
e dos jovens brasileiros". 

Indagações nos assediam quanto a essa efi
cácia da ação, quando temos tão altos índices 
de desemprego e de subemprego no País. Se 
o número de desempregados só tem aumen
tado, pois de 2,5 milhões passamos a contar 

seis milhões, do ano passado para cá, como 
esperar que as crianças sejam bem alimen
tadas? Não acreditamos que a desnutrição 
das crianças se resolva com medidas paterna
listas e assístenciais:·o que -i!" n-ecessário é 
dar condições a todos os pais de família de 
trabalhar e de prover as necessidades alimen
tares de s_eus filhos, com o fruto de seu pró
prio esforço. ! preciso dar condições aos pais 
de fari:ü1ia;-tãffibém, de abrigar dignamente 
seus filho~ sob um teto, pois aquele que é 
obrigado a sobreviver _com o~ seu_s ona rua, 
ou debaixo de viadutos, não poderá prote
gê-los de doenças e da morte. 

Aliás, as condições de saúde em que vive 
grande parte da população, mesmo estando 
sob um teto, são péssimas, apesar de o Go
verno propalar que: 

"O Plano Qüinqüenal de Saúde, es
truturado em metas e atividades com 
cronograma precist'l de implementação, 
conso!ida todas as ações programadas 
pelo GovernO Fedeial na-área de -sãúde. 
No ~urs-o de cinco anos, estão previstos 
investimentos estimados em 120 bilhões 
de dólares que promoverão uma mudan
ça profunda no perfil de saúde do País,' 

O que ocorre de fato não corresponde ao 
que se diz; há uma enorme distância entre 
as palavras e a ação. 

O Próprio Ministro Alceni Guerra, em re
cente exposição ao Sr. Presidente da Repú
blica, reconheceu que "o quadro de sanea
mento do País é caót(co". Os grandes centros 
têm tratamento para 46% dos esgotos; a peri
feria das cidades tem apenas 0,1%, a zona 
rural, 2% dos seus dejetos tratados. Quanto 
à qualidade da água, 90% da população urba
na é privilegiada, mas apenas 30% das popu
lações periféricas e menos de 10% da zona 
rural têm acesso a água com algum trata
mento. Desse modo, está instalada uma am
pla rede de favorecinlento aos surtos de doen
ças transmissíveiS -e, no momento, não se 
podem prever as conseqüências da introdu
ção do vibrião do cólera, no Brasil. 

A falta de saneamento urbano, nos últimos 
anos, fái "ieSponsávef peJa proliferação de-ou
tra doença controlável, o dengue, que vem 
teimosamente se eXpandindo em todas as re
giões. 

Há vários outros exemplos do distancia
mento entre as palavras e a ação. Ainda na 
área da saúde pública, a desarticulação da 
Sucam, que terá conseqüências que ainda não 
se podem avaliar, assim como a extinção da 
Fundação SESP (SirviÇos-El."Pecia:ís- de Saúde 
Pública), que levou mais de um ano para ser 
substituída pela Fundação Nacional da Saú
de, cuja organização tardia faz com que a 
população deixe de ser atendida. Há, pois, 
uma generalizada dificuldade de resposta aos 
problemas de saúde da população, em virtude 
dessas reformas ainda não consolidadas. Ca
So grave ·é o da redução das dívidas do 
Inamps, fato mostrado como altamente meri
tório - mas que se deu em virtl,!de da dimi
nuição dos valores de compra dos serviços 
prestados por entidades privadas convenía-

das: uma consulta médica, hoje. tem menor 
valor que um corte de cabelo masculino, ou 
seja- Cr$300,00! 

Não é preciso dizer que o caos _ _instalado 
no sistema de atendimento à saúde_da popu
lação terá reflexos amplos, em breve espaço 
de tempo, sobretudo no que se refere às 
crianças. Espero que não se confirmem as -
previsões, para as próximas pesquisas do IB
GE, de ainda mais altas taxas de desnutrição 
e mortalidade infantil. 

__ Gostaria muito, senhores, de trazer a este 
plenário um pronunciamento mais otimista. 
Entretanto, enquanto formos objeto de críti
cas mundiais a respeito do modo como são 
tratadas as nossas crianças, não posso deixar 
de_lamentar a situação. Peço a Deus que me 
permita ver tor.nadas medidas sérias, eficazes, 
humanitárias, de mo_do que nosso País possa 
avarlçai para o ano 2000 rião Só como 8• eco
nomia do mundo, mas com indicadores so
ciais mais [avoráV"eis. 

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

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara~ 
nhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, viajando amanhã, chefiando uma delega
ção de senadores e deputados do PRN à Chi
na Popular, a convite do Partido Comunista 
Chinês, eu não podia deixar de dar alguns 
esclarecimentos em meu nome pessoal como 
senador da República. Portanto, ocupo a tri
buna do Senado para denunciar a trama dos 
oligopólios, comandada pelo seu chefe, o em
presário António Ermírio de Moraes, que 
tenta desestabilizar o governo do Presidente 
Collor, em virtude da sua política económica 
de real interesse para o País e que contraria 
os interess_es desses grupos poderosos! Darei 
os nomes aos bois, com dados estatísticos. 
Nada poderá ser correlacionado entre este 
episódio e a saída da Ministra Zélia do Minis
tério da Econom_i_a, cujo desfecho foi moti
vado mais por emoção que por razões políti
cas. Tanto é assim que no vasto noticiário 
sobre sua saída do Governo, não houve quem 
apontasse divergéncia polftica entre ela e o 
Presidente Collor. O tom da cerimônia de 
despedida mostrou que os dois não diver
giram em torno de idéias, mas do comporta
mento político. A prova do que estou dizen

. do, foram as declarações do Presidente Co
llor segundo as quais ele não se decepcionou 
com o ideário de sua ministra. Aderitais, ao 
contrário do que se esperava, o Presidente 
não foi buscar o substituto da ministra nas 
hostes inimigas, dentre os representantes dos 
oligopólios,ou ainda poderia ter escolhido 
alguém da Fiesp. Nada disso aconteceu. O 
Presidente Collor escolheu serri ouvir nin
guém, escolheu um servidor público, o Diplo
mata Marcílio Marques Moreira, homem 
com reconhecida formação intelectual, polí
tica e económica, mas, que, pela profisSão 
que exerce, é uma garantia de que cumprirá 
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exatamente a linha traçada pelo Presidente 
da República. É bom lembrar que até hoje 
não se conhece casos de rebeldia do Itama
raty à linha política presidencial, desde o Pre
sidente João Goulart ao Presidente Médici. 
O novo Ministro Marcílio Moreira diz que 
não haverá mudanças substanciais na política 
económica. O episódio da saída da ministra, 
por conseguinte, demonstra aos desavisados 
de que não abre mão, para ninguém, nem 
mesmo a velhos amigáS da sua autoridade 
para conduzir todo o processo de estabili
zação económica e política de seu Governo. 
O Presidente deu um recado - não há nin
guém com estabilidade em sua equipe. Desde 
o começo de seu Governo que o Presidente 
frisou com todas as letras e com o respaldo 
de 35 milhões_de brasileiros, que o ministro 
ou secretário que ele convidar para sua equi
pe, se errar é ele quem erra; .s~ acertar. é 
o Presidente quem acerta. A Mimstra Zélia, 
que sob o comando do Presidente Collor der
rubou a meta da inflação de 100% pam menos 
de 8% ao mes; matando a ciran_d_a financeira; 
preparando as condições para o desenvolv~
mento nacional apesar da sabotagem dos oh
gopólios, dos cartéis, a principalmente nacio
nais, por isso recebeu as iras de segmentos 
contrariados: Chamo atenção do Senado para 
a alegria estampada no rosto dessa gente q~e 
até hoje só fez tirar sa:Ogue de carangueJO 
(sabemos que caranguejo não tem sangue, 
mas mesmo assim, esses cartéis continuam 
a sugar o sangue do povo brasileiro). Tomem 
nota Srs. Senadores, essa alegria poderá du
rar pouco! As medidas de contenção do_ Go_
vemo e aquelas contra os cartéis, nos oligop?
lios e cartéis, não podem se contar ao ap01o 
da maioria absoluta da população brasileira 
e o_ Govern-o continuará batendo forte nessa 
direção. Digo isso porque nessa minha de
míncia dos cartéis comandada pelo Sr. Antô
nio Ermírio, recebi vários telegramas de em
presários de peso, tenho esses telegramas, 
alguns deles me dizem que receiam que essa 
quadrilha possa liquidá-los economicamente. 
Vejam Sts. Senadores, a alegria que essa gen
te comemora _à saída da Ministra Zélia, na 
qual peço a transcrição do artigo publicado 
no dia 11 último, na Folha de S. Paulo, sob 
o título "Empresários festejam a saída de Zé
lia". 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. 
Ex• também um aparte, após concedê-lo ao 
Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. NEY MARANHÃO- Um minuto, 
nobres senadores, conceder~i cq_m todo pra
zer o aparte a V. Ex"'" 

Outro artigo da Folha de S. Paulo tem como 
título "empresários de multis festejam safda 
de ZéUa", diz: 

Josias de Souza 
Diretor Executivo da Sucursal de Brasi1ia 

Wilson Silveira 
Da Sucursal de BraSJ1ia 

Empresários de multinacionais, reunidos 
em almoço comemorativo ao 759 aniversário 
da Câmara de Comércio Americana doBra
sil, festejaram ontem, na presença do Presi
dente Femando Collor de _Mello, a queda 
de Zélia Cardoso de Mello e,. mais ainda, 
a ascensão de Marcíl_io Marques Moreira ã 
pasta da Economia. 

"Foi uma feliz coincidência", afirmou Félix 
de Bulhões (White Martins), Presidente da 
Câmara de Comércio, referindo-se ao fato 
de o almoço de aniversário da entidad~ _t~r 
sido feito no mesmo dia em que Zélia trans
feriu o controle- da economia para Marcnio. 
"Com o Marcílio será 6tinfo"", disse Bulhões. 

Convidada Zélia foi substituída por Marcí
lio, que aco~panhou Collor. Foi o seu pri
meiro compromisso oficial como ministro. Os 
dois fórain aplaudidos de pé pelos cerca de 
quinhentos empresários que lotavam o salão 
de festas do Clube Naval de Brasma. 

Conforme ·aocumento disVibuído pela Câ
mara de Comércio Americana, estavam na
quele salão os responsáveis por 20% do Pro
duto Interno Bruto (PIB).e 60% dos investi
mentos estrangeiros_no Brasil. A Câmara de 
Comércio Americana congrega 1.200 empre
sas. 

Enquanto aguardava a chegada de Collor, 
Félix Bulhões reconheceu ·~o~ m~ritof' de 
zélia mas disse_ que a ex-ministra precisava 
sair Por -ter criado muitas "áreas de atrito". 
Defendeu a necessidade de "muita conversa" 
entre empresários e Governo. 

Os empresários falaram como se enxergas
sem em Marcílío o início de uma nova fase. 
"Sem dúvida nenhuma é um nome que atrai 
mais investimentos estrangeiros", disse, por 
exemplo, Robert Harper, da_Texaco. . 

O Embaixador norte_-amencano no Brastl, 
Richard Melton, afirmou que Marcílio pode 
facilitar o acesso _do Brasil ao Plano Bush 
de integração da·s- Américas. -

Em resposta a um discurso de Bulhõe.s, 
CoJlor fez elogios à Câmara de Comércro 
Americana e deu uma estocada nos empre· 
sários presentes: «Vamos trabalhar mais com 
fatos e menos com boatos". Pediu investi
mentos. 

Vejam, Srs. Senadores, como essa gent.e 
é competente quando se trata de encher mais 
as suas "burras", seus bolsps, como diz em 
manchete a Folha de S. Paulo: "Troca de 
miniStro provoca reajuste de 40% sobre pre
ço· do __ al_umí~o''. 

TROCA DE MINISTRO 
PROVOCA REAJUSTES 

DEATÉ40% 

Fernando Cam:lan 
Alcides Ferreira 

Da Reportagem Local 

O vácuo entre a troca de ministros da Eco
nomia foi suficiente para estimular remar
cações de preços nos dois últimos ?ias. O_s 
setores de alumínio e material plástiCO pedi
ram a seus clientes aumentos de 35% e 40%, 

respectivamente. No comércio, f<:ram sus
pensas promoções e ocorreram reaJustes em 
bares e restaurantes. · 

A maior empresa de embalagens do país, 
a Toga, interrompeu anteontem a compra de 
-folhas de alUmínio e películas plásticas por 
não concordar com os reajustes. A Toga con
some 100 toneladas de alumínio e 250 tone
ladas de plástico por mês .. "Trata-se de uma 
demonstração de completo antipatriotismo 
dos nossos fornecedores", disse Sérgio Ha~ 
berfeld, presidente da Toga. 

O economiSta Gil Pace, cuja empresa de 
consultaria tem um índice próprio de infla
ção, observou reajustes nos itens de vestuário 
e eletrodomésticos nos sboppings e supermer
cados do Rio para -api:ovdtãr as veOdas do 
Dia das Mães. Pace recebe diariamente plani~ 
lhas com preços coletados por seus funcio
nários. "Houve uma euforia liberal inopor
tuna", comentou. 

"Este pode ser o intcio de uma explosão", 
afirmou Horácio Cherkasski, diretor da 
Fiesp. O empresáiio disse que estão subindo 
a maioria dos preços de máterias-primas con~ 
troladas por "oligopólios e monopólios". 

A assessoria de imprensa da Alcoa, entre 
as líderes na produção de alumínio, informou 
que a indústria vem realizando "negociações 
setoriais e isoladas" com seus clientes para 
aumentar os preços. A empresa não revelou 
o percentual médio definido nessas opera-
ções. -- · · · ·· ·- - · 

Adauto Ponte, presidente da ABiFÃ (As
sociação Brasileira da Indústria de F.undi
ção), maior cOnsulnidor de alumínio, disse 
que na reunião da câmara setorial os empre
sários acertaram que os preços seriam nego
ciados livremente. "Isso dependeria de uma 
autorizaçã_o oficial e de_ uma portaria. Mas 
a equipe económica caiii e a coiSa fiCoü. no 
ar'' ,.explicou. "Legalmente, os aumentos es
tão proibidos". 

A Associação Brasileira da Indústria do 
Plástico informou que apenas o seu presi
dente, Celso_ Hahne, poderia se pronunciar 
a respeito dos aumentos. A secretária do em
presário disse que ele se encontrava em via
gem ao exterior. 

Gil Pace disse que os reajustes podem pu
xar a inflação de maio para um índice superior 
a 11%. Segundo ele, a recessão e o congela
mento estavam segurando os aumentos e de
veriam manter a taxa ao redor de 9% este 
mês. 

Na avaliação do economista, a «deband<~:
da" dos técnicos da equipe de Zélia Cardoso 
de Me:llo esvaziou os gabinetes do Ministério 

__ da Economia ~ as possibilida9es de con~role 
de preços. 

O empresário Aldo l.orenzetti disse que 
"espera uma forte retração nas atividades em 
indústrias que, como a sua, operam com o 
governo. A troca de equipes acaba adiando 
as decisões e emperrando os negócios", afir
mou. 

No Brasil, apenas 4 empresas dominam 
79,4% do Merca,do de Alumínio, assim distri
buído._ 
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Alumínio 

- Alcoa tem 30% do mercado 
- CBA tem 22,1% do mercado 
-Alcon tem 14,8% do mercado 
- Albrás tem 12,5% do mercado, ou seja; 

79,4 do mercado de alumínio do País. 

o sR. NEY MÁRANHÃO ~ Tenho o pra
zer de ouvir o aparte do nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Senador Ney 
Maranhão, V. EX" está prestandO áté um ser
viço ao Senado vindo à tribuna hoje, a fim 
de tratar desse assunto. Sexta-feira passada, 
tive a oportunidade de reclamar da Liderança 
do Governo, numa palavra sobre as razões 
que teriam levado à substituição da Ministra 
Zélia Cardoso de Mello. Não sou daqueles 
que hoje estão apenas batendo palmas à Mi
nistra, considerando que ela estava no cami
nho certo da salvação do País; mantenho as 
críticas que fazia ahteriorriJ.ente: ein primeiro 
lugar, sobre a questão da prepotência, da ma
neira como vinha querendo fázer modifica
ções, passando por cima das leis, da Consti
tuição, de forma autoritária, sObre a questão 

.do desemprego, dos salários, de todos esses 
problemas que já tratamos aqui nci plenário 
do Senado em conferências, reuniões, entre
vistas. Mas ficamos na dúvida de quais as 
razões que teriam levado a essa substituição. 
Não sei se faLem razão do reconhecimento 
de que o Plano Collor Il e __ PJano Collor I 
falharam, e se foi em razão do desemprego 
em massa a que estamos assistindo, da reces
são que estamos atravessando, dos baixos sa
lários, enfim, foi isso recOnhecido - e estou 
me baseando em informações de jornais -
pois o próprio Presidente Collor, na reunião 
do PFL e PRN, na casa do Deputado Ricardo 
Fiúza, declarou que a Ministra não tinha con
seguido "derrubar. o touro" - a inflação "e 
nem tinha consegUido mantê-lo preso pelos 
cb.i:q'es". Está reconhecendo que ela teria fa
lhado ·Íl.o combate à inflação ........ que eljl o 
alvo número um deste Governo. Mas, se fo
rem essas as razões, eu poderia até aplaudir. 
Teriam sido as razões da sua substituição a 
man~a correta com que a área ecoilómica 
vinha desenvolvendo as negociações em tor
no da dívida externa? Seriam essas as razões? 
Seriam as razões exatamente essa guerra que 
se fazia contra os oligopólios? Será que foram 
essas as razões que detel'lll:inaram a queda 
da Ministra? É preciso verificar esse ponto. 
V. Ex•, como vice-líder do Governo, poderá 
fazer isso. Permita-me, porém, V. EX' decla
rar que não aceito como explicação para a 
saída da Ministra a questão emOCional, o que 
não faria com que uma equipe inteira se sóli~ 
darizasse para acompanhar a Ministra nessa 
queda. O que tenho visto e lido em declara
ções que saem sem querer 'da boca dessas 
pessoas que deixaram o poder é que a política 
económica teria uma reviravolta e que essa 
teria sido a razão, porque, não tendQ sido 
feita a substituição por algtrém da mesma li
nha que vinha sendo traçada, então isso de
terminava o afastamento de toda a equipe 
económica do Governo. Essa é a razão que 

parece estar sendo dada. Também não quero 
aceitar esse comentário deprimente de que 
é a substituição da Unicamp pelo Unibanco; 
isso é demais. Então, quero saber de V. Ex\ 
como Vice~Líder, qual a razão verdadeira, 
qual a linha que a Ministra estava seguindo 
e que não mereceu mais á confiança do Presiw 
dente da República. Há dois lados; um dos 
dois deve ter determinado a queda da Mi
nistra. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador-Ju-ta
hy Magalhães, ouvi com a devida atenção 
e respeito o aparte que V. Ex• ã.caba de profe
rir. O próprio discurso do Presidente da Re
pública, na despedida da Ministra não de
monstrou falta de confiança e de desempe~ 
nhó, e a própriO- Ministra Zélia, no seu pro
nunciamento de despedida no Palácio do Pia~ 
nalto, chamou-me a atenção quando disse: 

"Pois não no iludamos. O procésso 
de_ mudanças apenas começou. Desequi
lí6rios económicos devido à resistência 
dos privilegiados e de uns pou~s irres
ponsáveis que se beneficiaram da miséria 
e da fragilidade institucional em proveito 
próprio persiste e ameaça a consolidação 
dos avanços." 

Serfád_o_r_ J_ptahy Magalhães, aproveito o 
aparte de V. EX'l' para dizer que a maioria 
absoluta do empresariado brasileiro·está 
apoiando o plano do Presidente da Repú~ 
blica, mas uma meia dúzia, uns dez ou doze 
que fazem parte desses cartéis, que comba~ 
tem sempre, desde os tempos de Getúlio até 
hoje e quando são contrariados nos seus inte~ 
resses, revidam e revidam fOrte~ 

O .Sr. Jutahy Magalhães - Foram eles. 
então; que derrubaram a Ministra? 

O sR. NEY MARANHÃO- Não, de ma
neira nenhuma. A Ministra Zélia Cardoso 
de Mello cumpriu, como disse aqui o Presi
,dente Fernando Collor de Mello, a primeira 
etapa Qo seu trabalho. Sua Excelência, desde_ 
o começo, diz: "O Min·ir;tro sou eu, o secre
tário soo eu. Se o Ministro errar, sou eu que 
erro e, se .o Seç:retário errar, também sou 
eu que erro; mas, se acertar, sou eu que acer
to". Então a equipe da Ministra Zélia acer
tou, conseguiu derrubar uma inflação de 
100% para 8%. 

Lógico, Senador Jutahy Magalhães, que 
houve uma operação. houve O que V. Ex~ 
âcaba de dizer: desemprego, recessão, tinha 
que haver um preço por essa posição que 
hoje estamos vivendo. A Ministra Zélia Car~ 
doso de Mello, a sua equipe e o_Presidente 
da República derrubaram uma mata da infla
ção. O Presidente da Repúblia e a ministra 
Zélia Cardoso de Mel_lo abriram a "picada" 
contra os overs e a ciranda financeira; terra
planaram essa estrada. 

Falo aqui, Senador Jutahy Magalhães em 
· mei.l nome pessoal, não em nome Qe Lide

rança do Governo -_nem como Líder do 
Partido do Presidente; entendo que a Minis
tra Zéli~ Cardoso de Mello todos nós, um 
grande p-arte do povo brasileiro está reconhe
cendo, no meu entender, como Senador, com 
uma posição pessoal - não teve "jogo de 

cintura" para discutir o problema do débito 
externo do País. E o Presidente, com a sua 
visão_ de magistrado e homem que conhece 
os problemas desse País, de estadista, foi es
colher quem? Um homem ligado aos grupos 
econômicos, um homem da Fiesp? Foi esco
lher um diplomata de carreira, com uma ex
periência muito grande na ár.ea intenacional 
para discutir o problema da dívida externa 
que tanto o País necessita para a retomada 
do seu desenvolvimento. 

Concedo o aparte ao Senador Esperidião 
Amin e logo depois ao Senador Eduardo Su
plicy. 

O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador 
Ney Maranhão, desejo, em primeiro lugar, 
congratular~me com a coragem de V. Ex', 
coragem mais uma vez demonstrada por, nes~ 
te momento, cumprir um compromisso que 
V. Ex' tinha assumido de dar, como foi a 
expressão usada, "nomes aos bois" na ques
tão da ingerência de cartéis, de oligopólios, 
enfim, dos poderosos na economia nacional, 
ingerência essa, Senado Ney Maranhão, que 
até os liberais consideram indevida. Os sena
dores costumam receb_er ou recebem uma pu
blicação da Federação do Comércio do Estaw 
do do Rio de Janeiro e da Associação Comer
cial do Rio de Janeiro, recebo em meu gabi~ 
nete, e, na penúltima edição, um dos edito~ 
riais dessa publicação, oriunda, portanto, de 
uma das catedrais do lib<!blismo brasileiro, 
dizia textualmente que o Governo não deve 
interferir na formação de_ preços, exceto na 
formação de preços, de cartórios de cartéis 
e oligopólios. Neste breve aparte não tenho 
a pretensão de abordar este assunto que, 
aliás, é escopo do seu pronunciamento e não 
do meu. Quero apenas me s_olidarizar com 
V. Ex~ 

O SR. NEY MARANHÃO - V: Ex• está 
trazendo uma grande ajuda ao meu pronun
ciamento com esse seu aparte, como homem 
público, por sua grande expçriência. Enfim, 
V. Ex• está dando uma grande contribuiç30. 

O Sr. Esperidião Amin - Muito obrigado, 
Senador. O que desejo focalizar, eiltão, é 
a coragem de V. Ex•, a necessidade de, na 
evolução, no desdobramento da condução da 
política económica, se estabelecer uma distin
ção entre o que é, no capitalismo moderno, 
_a Iib~rdade de preços e o que é uma sociedade 
indefesa. Há uma grande diferença entre libe
ralismo de preços e sociedade desorganizada, 
sem mecanisiiJ.OS para retaliar, no mínimo. 
através da opinião pública, as exorbitâncias 
dos "poderosos" que fixam preços abusiva
mente de bens que só eles podem produzir. 
E esse sintoma do abusivo voltou a aflorar 
na semana passada. Nâo tecerei comentários 
sobre a saída da Ministra da Economia, cujo 
desempenho não quero avaliar, porque alon~ 
garla ainda mais o meu aparte. Apenas gosta~ 
ria de dizer que a ex-ministra terá oportu
nidade até de amadurecer seus conceitos, 
porque é ainda bem jovem. Na semana passa
da voltou .a aflorar esse espfrito de ave de 
rapina, a que fiCa na espreíta aguardando a 
oportunidade para atacar. 
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O SR. NEY MARANHÃO - 0 nosso car
cará. 

O Sr. Esperidião Amin - O seu carcará 
- já que o Senador José Fogaça me olha 
assustado, o chimango dos campos pampeí
ros. Rapina, mas rapina de gente bem vesti
da, não é o carcará que usa a indument~ria 
que a natureza lhe conrere. Não, é gente mui
to bem vestida, muito bem dotada e, como 
v .. Ex• abordou o assunto, em embalagens 
aluminizadas, prontas para viagem interna
cional - que não é o caso de _V. Ex• que 
vai visitar a República Popular da China, um 
país onde a austeridade é a grande lição. Para 
encerrar, nobre Senador Ney Maranhão, jun
to com as minhas congratulações, acho que 
este assunto é da maior importância. V. Ex", 
repito, reitera a coragem de homem público 
que tem, ao fazer este pronunciamento. Só 
quero, ao concluir, fazer uma reflexão sobre 
esse episódio da mudança do ministério, por
que não é do Ministro, é do ministério. Abs
traídas as questões passionais, tenho a convic
ção de que esse episódio nos aproxima muito 
do parlamentarismo. Repito, esse episódio, 
com tudo aquilo que foi dito pelo Presidente 
da República, e pela ex-Ministra da Econo
mia, que está sendo de_scoberto pela opinião 
pública, nos aproxima do parlamentarismo. 
Por isso, já vejo riesSe ep1Sôdio algo de muito 
bom do ponto de vista estrutural, de institui
ção política brasileira. E, como parlamen
tarista que sou, vejo que esta vicissitude polí
tico-administrativa nos dá um recado bom, 
é o recado do parlamentarismo, como sistema 
a reger a coisa pública brasileira. Muito obri
gado, nobre Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Es.
peridião Amin, V. Ex• está retratando aquilo 
que muito gente gostaria de afirmar. V. Ex' 
está retratando a opinião do micro, do médio, 
do pequeno e também do grande empresário, 
V. Ex·, está traduzindo o desejo do empre
sariado do nosso País que quer opinar, mas 
tem o receio dessas aves de rapina, como 
acabamos de citar, "acabem com_eles", "que
bre-os", haja vista aqui esse problema do alu
mínio, onde empresas fortes como a Toga 
e outras vêm reclamar, onde quatro empresas 
que controlam 79% do alumínio desse País 
sentam-se e determinam o que deseja,m. _ 

Senador Espcridião Amin, V. Ex•, como 
ex-Governador, como ex-Prefeito, como ho
mem que sentiu na própria pele, no Execu~ 
tivo, pode fazer essas afirmações. _ 

Lembro-me nesse momento do grande per
nambucano, do estadista, que talvez se esti
vesse vivo teria sido Presidente da República, 
Agamenon Magalhães. Foi ele que luwu pela 
lei antitruste, cllama® depois de aprovada 
de a "Lei Malaia", que desde a época do 
Dr. Getúlio Vargas até hoje deveria ter sido 
aperfeiçoada, para que se enquadrasse essa 
gente que não respeita nada, só respeita os 
seus bolsos. 

Agradeço o aparte de V. Ex', Que mr.iito 
me honrou neste momento. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. E~ 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- -Ouço o apar
te de V. E:;.ç• 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex' Senador 
Ney Maranhão, está procurando trazer para 
o Senado Federal luzes sobre as pressões, 
oS'motivos, qlie fizeram com que alguns seto
res empresariais demonstrassem satisfação 
co~ a que_da da Mini,stra Zélia Car.doso de 
Mello e, -inClusive, procuraram se aproveitar 
da troca_ de ministros para fazer aumentar 
os seus preços, COmo ocorreu no se:fo_r de 
alumínio, tipicamente formado por cartéiS. 
Nobfe Senador Ney Maranhão, ,gostaria que 
V. Ex' pudesse trazer luzes com respeito a 
outros episódios importantes que, certamen
te; precisaríamos, nós do Senado Federal, 
conhecer. Porque o episódio da queda da Mi
nistra Zélia Cardoso de Mello, também trou
x.e à lqz_ problemas no seio do Governo. Por 
exemplo, o conflito que se deu com o Secre
tário do Desenvolvimento Regional, Egberto 
Batista, pois a imprensa dá conta de que hou
ve uma pressão muito gran~e por pa:rte do 
seu irmão, aliás, suplente de Senador, Gil
berto Miranda Batista, que em sendo pro
prietário de inúmeras empresas, cerca de 18, 
na área da Zona Franca de Manaus, acabou 
fazendO cõln __ gue õ Governo baixasse uma 
Portaria pela qual poderia ele ou uma de suas 
empresaS realizar importações de automóveis 
óll de utilitá.rios a serem montados na Zona 
Frarica- de -Manaus, de maneira tal que iria 
utilizar-se de grande parte da cota de impor
tações dessa área. A Ministra .Zélia Cardoso 
de Mello, percebendo que ilquilo poderia se 
constitllít em uma forma de favorecer um 
grupo específico, relacionado ao iimão do 
Secretário Egberto Batista, simplesmente re
solveu dizer ao Presidente da República que 
aquela Portaria deveria ser revogada e assim 
o foi. Foi revogada, mas como contrapartida 
acabou criando mais um elemento de pressão 
para a sua queda. Este episódio precisa ser 
melhor esclarecido, e V. Ex~, como Líder do 
G<::iVf:ríiCi~ certamente, pode a seu respeito 
trazer lu;::~s e informações, porque o fatO, 
Senador Ney Maranhão_, __ é que se conhece 
a maneira como esse Sr. Gilberto Miranda 
Batista acabou desenvolvendo formas de se 
tomar sócio-proprietário de tantas empresas. 
Como consultor e idealizador de projetas, 
se enfronhou nos órgãos oficiais e colocou 
como condição da aprovação de projetas -
e isso_ em governos passados - a possibi
lidade de se tornar s6cio com 20% ou mais 
de cota_s de cada uma dessas empresas. E 
foi conseguindo se tornar sócio com este me
canismo: formulava um projeto que colocava 
na gaveta e dizia a determinado grupo que 
tal projeto poderia ser aprovado, que pOr 
sua influência conseguiria que fosse, mas para 
tanto precisaria ser sócio ele próprio, e assim 
desenvolveu uma série de mecanismos e pro
jetas de forma a associar-se~ E, hoje, dentro 
do GoVerno Fernando Collor de Mello -
e_ V. E~, como Uder, acaba de colocar como 
e importante qrie não se esteja favorecendo 
qua-iscillúgiU.pos que possam ser ora fornece
dores de alumínio ou quaisquer grupos carte
lizados - há que se pensar em como evitar 

que grupos económicos sejam favorecidos, 
simplesmente por serem amigos dos que de
têm o pÇ>der. Seria impor(ailte <}ue o S_enado 
Federal tÍ'Vesse o esclarecimento, o mai! níti
do possível, de como ness'a área da Sec.retaria 
de Desenvolvimento Regional não se esteja 
cometendo quaisquer abusos. MU:ito obriga
do, Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO - -SeOador 
Eduardo SuPlicy, V. Ex", como SenadOr da 
Oposição, é co-nsiderado por: mim como um 
verdadeiro embaixador. V. Ex~ sabe colocar 
as-coisas nOS seus devidos lugares. 
- ReSportdeil:dó- ã. V. Ex~ sobre-- o primeiro 

item; que é dos oligopóiios, apenas hoje estou 
fazendo um levantamento dos problemas re
ferentes ao alumínio. Mas tenho um pronun
ciamento, que já e5tá pronto, com dados esta
tísticos de áreas como: cimento, abastecimen
to cartéis de labor-atórios, cartéiS de t!ãriS
portes, com dados estatísticos, mostrando a 
força dessa ge~!e. ~ 

Tenho certeza,_ Senador Eduardo Suplicy, 
de que este Congresso, este Senado, com o 
apoio do povo brasileiro e, principalmente, 
com o apoio do Presidente da República, que 
tem uma responsabilidade e uma chancela 
de 35 milhões de brasileiros que o elf:geu 
chegará lá e irá domar essa gente que nunca 
teve respeito para·com o povo brasileiro. 

Com relação à segunda etapa do seu apar
te, até prova contrária, tenho o Secretário 
Egberto .Baptista como um homem sério., 
competente e pessoa aa inteira confiariça do 
Presidente da República. 

Como primeiro senador que apoiou o Pre
sidente, como homem que acredita nas pro
postas de Sua Excelência, espero e tenho cer
teza de que essas denúncias que V, Ex• acaba 
de citar serão aprofundadas, serão examina
das até o fundo do poço e, se alguém estiver 
devendo, será punido. Como viajarei para 
o exterior, até que eu volte, tenho certeza 
de que sobre essas denúncias V. Ex~ terá uma 
satisfação e o devíd..o esclarecimento, assim 
como o povo brasileiro e a opinião pública. 
- Continuando, Sr. Presidente. 

"Os SIS. sabem quem são os donos dos 
cartéis do alumínio? Nesse meio não podia 
deixar de estar o comandante-chefe dos car
téis nacioi:lais, o sr:-ÀntÔJlÍO Eimfrio_de Mo
raes." - - · 

O Sr. Almir Gabriel - Senador N ey Mara
nhão, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Um minuto, 
nobre Senador e lhe darei o aparte. 

O Sr. Odacir Soares - Gostaria qne V. 
~EX" me concedesse um aparte também. 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito 
prazer. 

Passo a ler ã declaração do empresário Sér
gio Haberfeld Toga, que fabrica 100 tone
ladas de alumínio e 250 toneladas de plástico 
por mês. 

Chamo a atenção, também, -das dedara
ções do Presidente da Associação. Brasileira 
de Indústria e Fundição, maior consumidor 
de alumínio. 
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PeçO a transcrição dos discursos, na trans~ 
missão do cargo do Embaixador Marcl1io 
Marques Moreira, do Senhor Presidente da 
República e da Ministra Zélia Cardoso de 
Mello. 

Na semana passada, fui citado pessoalmen.
te pelo Governador Antônio Carlos Maga
lhães, quando denunciei o chefe desse com
plô contra o Presidente Fernando Collo_r. 

Tenho o prazer de ouvir o aparte do Sena
dor Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel -Senador Ney Mara
nhão, quero sair de dois pressupostos. O pri
meiro, é do profundo respeito pelas atitudes 
de V. Ex• Quer aqui no plenário, quer nos 
corredores, quer nas comissões, quer no seu 
gabinete, V. Ex• tem sido um parlamentar 
claro nas suas posições, transparente na defe
sa dos seus pontos de \'ista. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obriga~ 
do, nobre Senador. 

O Sr. Almir Gabriel - O que não quer 
dizer, evidentemente, __ que nós concordemos 
com as posições polfticas do Senador Ney 
Maranhão. Então, quero deixar claro o res~ 
peito, a admiração que tenho pela pessoa do 
Senador Ney Maranhão, pela transparência 
e clareza, pela franqueza total ao fazer as 
suas colocações. 

O SR. NEY MARANHÃO -Isso faz partê 
do embate democrático, não é SenadorAlmir 
Gabriel? 

O Sr. Almir Gabriel---Isso! O_,segundo 
ponto é que eu quero que minhas palavras 
e perguntas não sejam entendidas como em 
defesa da Ministra Zélia Cardos_o_de _Mello_L 
Mas o episódio da saída da Ministra é reves
tido de muitas perguntas que ainda não focam 
respondidas, e que, pelos jornais, estamos 
com algumas vertentes, mas todas muito du~ 
vidosas. Uma primeira vertente vem das se
guintes _constatações: primeiro, que o Presi~ 
dente da República colocava aqueda da infla
ção como fundamento do seu programa eco~ 
nómico; segundo, que a negociação da dívida 
externa, obrigatoriamente, não podia passar 
pelo sacrifício do desenvolvimento nacional. 
Ora, a saída da Ministra coincíde exatamente 
com o menor percentual de inflação medido 
por todos os indicadores económicos atual~ 
mente utilizados pelo País, no momento em 
que uma comissão do FMI estava no Brasil, 
tentando levar adiante as negociações inter~ 
nacionais que cabiam pari!. o momento. En~ 
tão, é extremamente estranho que a Ministra 
e toda a sua equipe caiam exatamente quando 
coincide esse tipo de negociação do plano 
externo, e quando coincide também com o 
melhor resultado alcançado do combate à_ ln~ 
fiação, por S. Ex• e por sua equipe. Ao mes~ 
mo tempo, surge o que parece ser uma versão 
saída do planalto, de que a saída da equipe 
da Ministra teria resultado do _conflito entre 
S. Ex• e o Secretário de Desenvolvimento 
Regional; ou por S. E r ter sido acompanhada 
pelo ex-Ministro Bernardo Cabral numa viSi~ 
ta ao Almirante Chefe do Estado-Maior das 
~orças Armadas. Então, essas colocações 

deixam a sociedade brasileira numa total per
ph:xidade. Gostada que V . .Ex', com toda 
a clareza que sempre usou aqui nq Congresso, 
muitas vezes até ultrapassando certos limites 
da prudência que_ se reclamaria de um repre
sentante do Governo aqui dentro do Senado, 
nos desse infonnações para que nós pudésse
mos, também, ter a possibilidade de racio
cinar melhor, para ver se além das medidas 
que são tomadas pelo plano do Governo, se 
temOs que tomar em conta, para a visão do 
plano económico nacional, todas essas outras 
idiossincrasias ou pressões. Quando V. Ex· 
levanta a questão de grupos empresariais, is
so aí é o resultado de uma política de trinta 
anos ou mais feita neste País ... 

O SR. NEY MARANHÃO- E que derru
bou alguns governos, não é, Senador? 

O Sr. Almir Gabriel-:-: .. mas que foi feita 
exatamente por esses partidos que estiveram 
no governo até agora e resultou num dado 
que para a área da Previdência Social se reve
la da se_guinte maneira: de um milhão e du
zentas ill.iiempresas ativas, hoje existente no 
País, quarenta mil, isto é, 3%, respondem 
por 86% de toda a arrecadação do sistema 
previdenciáiio brasileiro. Isso aí rebate, re
flete, reproduz a mesma coisa que se encontra 
em relação ao IPI, ao Imposto de Renda, 
e assim por diante. Então, a cartelização, a 
oligopolização que houve não foi instânta
nea, foi construída ao longo de todos esses 
a_n<?S ~ deram isso que estamos vendo aí. Ao 
final e ao cabo a que se deve, realmente, 
a safda da Ministra Zélia Cardoso de Mello? 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador AI~ 
mi r Gabrie-l, V. Ex~ é um dos homens públicos 
que conhece muito bem esse problema de 
governo, esse problema das coisas públicas 
deste País. Irei responder por etapas a V. 
Ex• 

A prínieira, comresp~"ito ã saída da Minis
tra, no meu entender, ela deu conta do recado 
até um _ce_~~_9 momento. Como disse V_. !3X"~ 
e cgmo_acabo de falar, a Ministra conseguiu 
baixar a inflação de 100% para 8%. Saiu, 
quando a inflação estava mais baixa. Logica
mente com sacrifício. Esse sacrifício, o Presi
dente ·da República, desde o conleço, avisava 
que pegou o País como um corpo em estado 
comatoso. Estava mais para Santanás do que 
para São Pedro. Houve a recessão, houve 
o desemprego. Tinha que haver esse sacri
fício. 

No que diz respeito à dívida externa, isso 
é uma opinião pessoal minha, Senador Almir 
Gabriel, a Ministra não tinha um grande jogo 
de cintura ne~sa área. E acredito que a coisa 
deve_ter saído por aí. 

Veja V. EXl'_que o Presidente da República 
não foi escolher um substituto representante 
de grandes grupos nem ouviu a Fiesp para 
nomear o substituto da Ministra. Foi buscar 
um_ ho_m_em que tem grande experiência na 
área diplomática, principalme'nte em conver
sar com essa gente c EiS um exemplo que dou 
a V. Ex-, agora no nosso dia~a-dia: se o seu 
filho diz: "Dá um_ dinheiro aí. meu pai!" V. 
Ex• responde: "Cabra, vá para aquele lugar!" 

Dá logo um "chega'' nele. Mas se ele vier 
devagar, pedindo um dinheirinho, com jeito, 
V. Ex• dá até o paletó. É isso que está aconte
cendo. O Ministro Marcílio Marques Moreira 
é o homem que vai saber conversar com os 
galegos, com os nossos credores. Tenho cer~ 
teza, comO disse anteriormente, que essa es
trada será pavimentada com muito cuidado 
e com o desejo de todo o povo brasileiro. 

Quanto à questão da Previdência, que V. 
Ex•, muito bem conhece, V. Ex3 sabe que 
esse mal vem do tempo de Getúlio Vargas, 
vem do tempo do IAPI, do IAPC, do Iapetec, 
vem do tempo da unificação do Inamps, do 
lapa-;, e, agora, caiu na mão do presidente. 
E o que é que está havendo? Está havendo 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 
transparente. comandada pelo Congresso 
Nacional, cujo Presidente é o Senador Ama
zonino Mendes e o Relator é o nosso Depu
tado de Oposição. Maurílio Ferreira Lima, 
que_ se está comportando à altura do Con~ 
gresso Nacional. 

Está havendo transparência completa de 
tudo que aconteceu de ruim, de errado, sobre 
os ladrões, os ratões da Previdência Social. 
Estamos fechando, Senador Almir Gabriel, 
essa barragem para depois pegarmos os pei
xes grandes, os tubarões e colocá-los na ca~ 
dei a. 

A grande importância da democracia, da 
liberdade é essa: podemos falar. A imprensa 
tem que ser livre. Quando a imprensa divulga 
algo é porque há fumaça. A pior democracia 
é sempre melhor do que a melhor ditadura. 
Acredito que vamos pelo caminho certo e 
nesse problema da Previdência Social vamos 
cortar o mal pela raiz. 

O Sr. Odacir Soares Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• 
com prazer. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador N ey 
Maranhão, estou ouvindo com muita atenção 
o discurso de V. Ex- em que aborda, não 
por ser essencial essa matéria, o ato de substi
tuição da Ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamt;nto, oc9rrido no fim da semana 
pasSada. Não deSejo minimizar o epís6dio. 
Evidentemente que pela importância da Mi· 
nistra, pela importância do ministério e pela 
importância da política econômica que vem 
sendo adotada pelo Governo Collor de Me
lia, a partir do dia 15 de março de 1990, 
a partir da sua posse, o fato por si só é de 
uma grandeza relevante. Entretanto, em 
qualquer sistema de governo, quer no sistema 
parlamentarista, quer no sistema presiden
cialista, que é o nosso, a substituição de mi
nistros é um fato rotineiro. Agora, o que me 
parece essencial a ser ressaltado é o fato de 
que a Ministra Zélia Cardoso de Mello e sua 
equipe, atendendo à recomendação, à lide
rança do Presidente Fernando Collor, re.ali~ 
Zou neste País, nos últimos 14 meses, uma 
verdadeira revolução democrática - se é 
possível compatibilizar as duas expressões
na busca de uma nação que tivesse menos 
desigualdades sociais, na busca 'de Uina naçãO~ 
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que pudesse diminuir as desigualdades regi<?· 
nais, na busca de um país que, sendo maiS 
próspero, pudesse ser mais solidár~o, q?c, 
sendo mais próspero? pudesse ser ma1s socml
mente justo. Evidentemente que todos esses 
fatos, como muito bem ressalta V. ~x~, levan
taram adversários de toda a ordem à política 
do Governo e à própria MiniStra. Parece-me 
que mesmo no plano externo nós encontra• 
mos o Governo do Presidente Fernando Co
llor e a Ministra Zélia Cardoso de Mello 
atuando em estrito cumprimento daquilo que 
constitQi ·o dever de_ qualquer governo de 
qualquer país, que é o dever de conservar 
os seus interesses. A Ministra Zélía Cardoso 
de Mello, e a imprensa dizia ísso de forma 
distorcida, porque dizia que o Brasil perdia 
importância, perdia credibilidade no exte
rior, mas se fôss~mos analisar essas expres
sões, como devenam ser, nós deveríamos es
tar lendo nos jornais que o Brasil estava nego
ciando seus interesses com soberania, altivez 
e com uma grande dose. até, de Ousadia. No 
momento em que se diz que o Brasil- nessa 
questão da negociação da dívida externa -
começa a adquirir credibilidade, a meu ver 
significa que o Brasil não está negociando 
com altivez e soberania - na medida dos 
interesses nacionais - as suas dívidas com 
seus credores. Quando se dizia, ~quela épo· 
ca, que a equipe da Ministra perdia impor
tância nas negociações, a meu ver isso signifi
cava que o Brasil estava se impondo nas nego
ciações. Entretanto, o que eu queria dizer 
a V. E.'t• é que a Min-istra Zélia Cardoso de 
Mello, durante o seu exercício no ministério, 
desenvolveu uma política fundamentalmente 
identificada com os interesses nacionais. É 
claro que o Presidente Fernando Collor rece
beu um país devastado, um país em que. a 
hiperinflação-, a recessão, o desemprego _Já 
haviam se tornado o grande espectro soc1al 
do próprio País. Quando se falava numa infla
ção de 90% -lembro-me disso - as oposi
ções diziam que aquela era urna inflação fictí
cia porque era produzida pelos laboratórios 
do Governo e que já estava na casa dos 120%, 
130%, 140%. 

O SR. NEY MARANHÃO- E os oligopó· 
lios satisfeitíssimosl 

O Sr. Odacir Soares - Exatamente! De
pois desses quatorze meses de governo, a Mi
nistra deixou a inflação, parece-me, em tomo 
de 6% a 7%, segundo diversos institutos que 
estão operando aí livremente. O fato funda
mental é que o Brasil tem dois grandes adver
sários. Qualquei'"jlOtítica de governo, confor· 
me V. Ex• muito bem ressaltou, tem dois 
adversários, evidentemente com as_ suas exce
ções: de um lado, os banqueiros nacionais_ 
e internacionais e, de outro lado, os rnegaem
presários nacionais e internacionais. É neces
sário que essa democracia que nós deman
damos, esse sistema de governo que nós de
mandamos, essa sociedade que nós deman
damos, veja-se integrada, de um lado pelas 
forças trabalhadoras e, de outro lado, pelas 
forças produtivas. Porque enquanto os ban
queiros nacíonais e internacionais, enquanto 

Os m_egaempresários nacionais e internacio
nãis não se convencerem ou nãO se dispu
serem a fazer pa~te de_um mesmo país, nós 
não vamos _ter governos estáveis no Brasil, 
nós não vamos_ ter Presidentes da República 
estáYC:i~Çiüto vamos ter ministério estável, 
não vamos ter gabinete estável, mesmo num 
sistema parlamentar de governo. Vejo agora 
mesmo, e me suscita essa discussão o emi
nente Sena.dor ]_utaby Magalhães, na Câmara 
dos D_eputados se eliminar a figura do voto 
de liderança._ Não sei se isso, do ponto de 
vista de um futuro com sistema parlamen
tarista de goVerno, é bom Ou não para os 
paJ1-idos políticos, porque, lamentavelmente, 
no Brasil, são partidos organicamente fracos 
pela inexistência de uma série de defesas, 
que a nossa democracia ainda não se aper~
beu, necessárias ao fortalecimento dos Q_~rti
dos políticos no Brasil. Congratulo-me com 
V.. Ex•, _enfatiz:.y~.do o fato do que a Ministra 
Zélia Cardoso d~ Mello realizou, do ponto 
de vista do interesse nacional- e quem dizía 
issO mesmo e·raffias op-osições, que a Ministra 
ªcer.tava nÕ atacado, mas errava no varejo, 
só que esse varejo as oposiÇões nãO explici
tavam._ Então, o fato fundamental é que o 
Brasil precisa realizar a sua grande revolução 
dem_oc.rática, integrar a si mesmo ~~sa~ p_~r
ções significativas do povci bniSileiro que es
tão aí marginalizadas vivendo em pobreza e 
miséria ·abs.olutas. Esse é_() objetivo do Go
verno. Queira Deus que nós possamos atingir 
etapas desse processo ainda no Governo Co
llor, e q_ue as outras etapas, que não se es
vaem nuffi Governo apenas de quatro ou cin
co anos, possam ser atingidas nos governos 
subseqüentes. Eu cumprimento V. Ext 

O SR. NEY MARANHÃO- Agradecendo 
a V. Ex~ por esse oportuno aparte, solidari
zo-me com a posição que V. Ex• tomou. E 
lembro, para complementar o seu aparte, Se
nador Odacir Soares, a luta que a Ministra 
teve até hoje para negociar com dureza, com 
urna posição firrri.e a nossa dívida externa, 
para nós, quando acertarn:aos, podermos 
cumprir. 

V. Ex• deve se recordar que, anteriormen
te, quando assinávamos uina carta de inten
ção, trinta dias depois pedíamos para revo
gá-la porqUe não t(nhamós condições de cum
pri-la. Isto significa o quê? Desmoralização 
completa para o Governo, perda da credibi
lidade do País no exterior. A Ministra teve 
uma grande q"ualidade.--Lernbro~me da última 
entrevista que ela deu à rev_ísta Veja. Nessa 
entrevista que ela disse: "A minha equipe 
é diferente das equipes que passaram por este 
Mliilstérfo:- a ·minha eqUipe não tem comprb
misso com grupos ecOnómicos·: É por issO 
que eu digo sim e digo não". 

Então, isso tudo eu só posso creditar ao 
Presidente Fernando Collor de Mello, por
que foi-sua Excelência quem indicou, pela 
sua experiéncia, pela maneira corno disse ser 
pela ação: o ministro sou eu, o secretário 
sou eu, se errar ou se aCertar. -

Agradeço a V. EX' 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. 
Ex• Um aparte? --

0 SR. NEY MARANHÃO -Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, eu queria dar uma 
satisfação, inclusive, no meu pronunciamen
to, ao ilustre Governador de sua terra e darei 
o aparte no final... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas não por 
meu intermédio. (Risos) 

O -SR. NEY MARANHÃO - Continuan
do, Sr. Presidente. 

Em primeiro lugar reafirmo o meu grande 
respeito pelo Ministro e Governador António 
Carlos Magalhães. O nosso relacionamento 
data, se não me engano, de mais de 30 anos, 
quando o S. Ex• era Deputado Federal pela 
brava União Democrática Nacional- UDN, 
e eu no PTB do grande estadista Getúlio Var
gas. Naquele tempo, o atual governador nun
ca levou desaforos para casa, assim como eu 
também. Aliás, o temperamento belicoso do 
deputado era mais quente do que o meu. 
Tive ocasião de evitar um barulho de grandes 
proporções entre o mesmo e o velho petebista 
alagoano Ari Pitombo. Sempre tive com S. 
E:c um altíssimo relacionamento e como disse 
acima, tenho grande respeito pelo homem 
público, e pela sua pessoa; corno sempre não 
mando recado. Segundo as versões da im
prensa, o Governador declarou que fui preci

. pitado quando denunciei o empresário Antó
nio E:rmírio de Moraes corno líder da sabota
gem ao Governo Fernando Collor: Nesse 
posto, meu caro Governador, esclareço como 
primeirO senadOr a apOiar- a Chapa Fernando 
Collor e Itamar Franco à Presidência da Re
pública, serei sempre precipitado em defen
der seu plano de governo, a sua luta contra 
as aves de rapina, enfim contra aqueles que 
querem desestabilizar o Governo que quer 
acabar com os cartórios e cartéis que inviabi
lizam este País. 

Ao governador e ministro reafirmo ó meu 
respeito, assinalando a minha compreensão 
dos fatos políticos de maneira diversa, em 
muitos casos. A discordância atual diz respei
to as suas colocações relativas ao meu posicio
name_nto em tornar público as difiCuldades 
dos cartórios e cartéis liderados pelo empre
sário António Emllrio de Moraes para deses
tabilizar o Governo do Presidente Fernando 
Collor, que tenho a honra de ser um dos 
seus líderes no Senado Federal. 

Creio que a lealdade impõe certos deveres 
que estão além da convivência política. Nesse 
caso, a lealdade e a conveniência estão alia
das pelo alto interesse público. Como o pri
meiro sena.Oor a apoiar a campanha do atual 
Presidente da República e posteriormente 
consagrada pela maioria absoluta do povo 
brasileiro, não poderia ficar omisso diante 
d~ sabotagem daqueles que infelicitam a Na
ção. 

Finalmente, quanto ao exercício de minha 
Liderança no Senado Federal a avaliação do 
eminente governador, se não foi precipitada 
foi desinfçHrnada, porquanto, ela tem gozado 
e goza do integral apoio do Presidente Fer
nando Collor, exatamente pelo papel de 
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bombeiro que tenho exercido na Casa. E;rc.em
plos marcantes do que afirmo e que poderão 
ser confirmados pelo Chefe do Governo fo
ram a eleição da Mesa do Congresso Nacional 
e os entendinlentos com as· principais Lide
ranças do Senado que possibilitaram a trans
formação do Projeto de Resolução n" 66 de 
minha autoria, na Resolução n9 58/90, que 
disciplina o endiVidamento público, os gran
des entendimentos a respeito da Regulamen
tação das Medidas Provisórias, a fim de que 
não sejam retirados do Presidente da Repú
blica os mecanismOs de que dispõe para go
vernar o País nessa fase de transição. 

Devo tornar público que o Presidente assi
nalou o seu reconhecimento e satiSfação por 
essas minhas iniciativas vitoriosaS mencioria

, das acima. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo tornar 

público que o Presidente assinalou o seu reco
nhecimento e satisfação por essas minhas ini
ciativas vitoriosas, mencionadas acima. Peço, 
também, ao ilustre Governador que se infor
me do testemunho dos meus colegas a favor 
dessa minha inicíativa de sempre apagar o 
incêndio e de sempre haver no Senado o en
tendimento - como sempre digo - dos ho
mens de cabeça fria. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO ~ Ouço o apar
te do nobre Senador Jutahy,Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Em primeiro 
lugar, V. Ext já teve a palavra do Senador 
Almir Gabríel, que é o testemunho da Casa, 
pela ação que V. Ex~ desenvolve, não só no 
plenário como nos trabalhos políticos, nas 
articulações políticas, com a mais absoluta 
honestidade, defendend_o o ponto de vista 
que considera certo. Podemos discordar. Isso 
é natural na luta política. Mas V. Ex• é um 
homem transparente, honesto, correto, sin
cero, leaL Não sei se aqueles que o acusam 
terão essas mesmas qualidades. 

O SR: NEY MARANHÃO - Muito obri
gado a V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães - V, E~ pode 
ter certeza de que nós o respeitamos. No que 
se refere à ex-Ministra Zélia Cardoso de Me
llo, embora seja um crítico costumeiro da 
sua ação no ministério, tenho que reconhecer 
a sua honestidade. Ela acreditava no que fa
zia e buscava alcançar os objetivos, no meu 
entendimento, de maneira equivocada, inclu
sive passando por acima das leis e da Consti
tuição, não alcançando ~sses objetivos como 
era do s_~u desejo, mas achando que sabia 
lutar contra esses oligopólios de que V. EX! 
fala, fazendo com que o País ilão cãísse nas 
m'ãos daqueles que sempre controlaram a 
economia nacional, seja na área empresarial, 
seja na área econômica, seja na áréa polftfca. 
Daí dizer qu~ o seu jogo de cintura não era 
muito bom, embora sendo mulher. Nesse as
pecto, considero que a Ministra_ acertou e 
tenho muito receio do que vai acontecer da
qui para frente, mas mantenho as minhas crí
~c:as. Não é pelo fato de ter saído_ que vou 

dizer que estava acertando. No meu entendi
mento, estava errando, mas havia acertos. 
E estamos aqui, todos, neste plenário, na bus
ca da verdade, esperando saber por que ela 
saiu, qual foi a razão da queda da Ministra. 
Até agora, francamente, não encontrei ainda 
uma resposta. DispomOS dessas informações 
que são-plantadas - até ficam desagradáveis 
quando se fala nessa questão do Amazonas 
-procurando buscar fazer com que revertam 
essas·crmcas em torno da ação da ex-Minis
tra, ações não muito adequadas também a 
essa região do Amazonas. Não acreditú abso
lutamente que ela tivesse qualquer atitude 
e fosse prejudicial ao interesse público nesSa 
área. O que se iiota hoje é que ela foi uma 
pessõ-a muito honesta no exercício da sua fun
ção. Então, tenho essas preocupações de sa
ber se ela saiu por setis defeitos ou qualida
des, porque não me venham falar sobre ra~ 
zões emociOnais, isso francamente não estou 
aceitando de_jeito algum. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Juta
hy Magalhães, agradeço a V. Ex' pelo aparte 
no que tange a minha humilde pessoa, princi~ 
palmente partindo de V. Ex~, homem que 
faz oposição construtiva ao Governo do Pre
sidente Fernando Collor. 

N.o que diz respeito ao fato da saída da 
Ministra, nós temos certeza de que a verdade 
irá aflorar. ... 

O seu questiànamento é urri problema que 
o Preside_nte FernandoCollor, com a compe
tência que tem de eScolher os seUS auxiliares, 
mostrara à Nação brasileira os fatos pe1os 
qUais a M1D1Stra- saiu. A minha posição está 
marcada neste meu pronunciamento. Todos 
nós, desde V. Ex• como Senador de oposição, 
como os senadores do Governo, desejamos 
o bem do País, o bem d~ Nação_brasileira, 
que a democracia, cada vez mais, se fortifique 
emnõsso-parse que, finalmente, essa inflação 
que aflige a todos seja vencida. 

O Sr, José Fogaça - Permite~me V. Ex• 
um aparte? · 

__ _o SR. NEY MARANHÃO -:- Ouço _com 
prazer o nobre Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Senador Ney Mara
nhão, o seu pronunciame-nto me obriga are~ 
dobrar a admiração que tenho por V. Ex~. 
V. Ex' é um homem sincero e tem uma virtu
de, que reputo, muito importante a um ho
mem público: é fiel a suas idéias e às pessoas 
mas, acima de tudo, as suas idéias. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obri
gado a V. Ex• 

O Sr. José Fogaça - Saindo a Ministra, 
saindo aquela pessoa que ocupava o cargo, 
V. Ex' continua defendendo, não a pessoa 
propriamente dita, mas as idéias que reves
tiram a sua açâo no cargo; condenado os oli~ 
gopólios, condenando os poderosos inimigos 
que· ocupam as sombras do poder e que impe
dem a ação e a dícácíil das medidas sa~ea
-doras dã. área económica. Há muita gente 
que ainda matém dúvida- o senador Jutahy 
Magalhães é um deles -sobre a verdadeira 

origem da queda da_ Ministra Zélia CardosO 
de Mello. Não tanto por conhecer os fatos, 
não tanto por estar informado a respeito dos 
bastidores do Governo, mas também porco
nhecer o que é o ambiente acadêmico, o que 
é o ambiente intelectual, porque quase nunca 
freqüentou os círculos de ferro do poder pol(
tico, por saber que tipo de relação essas pes· 
soas têm com a política é que, mais ou menos, 
creio que sei quais as razões qUe levaram 
a Ministra Zélia Cardoso de Mello a sair do 
Governo. A equipe-eCOriômica que, com ela, 
ingressou na administração do País, que, com 
ela, foi trazida ao centro das grandes decisões 
nacionais, é-umã-equipe jovem, impetuosa, 
corajosa, honesta, extremamente qualificada 
e capacitada, mas que tem com a política 
a mesma relação que a maioria das pessoas 
de formação universitária, de nível superior 
têm, mas que não freqüentam o ambiente 
real da vida política. Senador Ney Maranhão 
o ambiente real da vida política. Senador Ney 
Maranhão, os políticos não derrubam os obs~ 
táculos porque não querem, porque lhes falta 
vontade, porque lhes falta determinação, lhes 
falta coragem. Em outras palavras - não 
estou aqui para fazer o elogio ou a execração 
da arrogância"""':" essa equipe, ·capacitada, in
teligente, qualificada, corajosa, impetuosa, 
honesta, descomprometida com o poder eco
nómico tinha apenas uma CoiSá que·, quando 
é discurso dentro da universidade, passa co
mo sabedoria, mas quando é ação, dentro 
do Governo, se transforma numa casa de ar
rogância. Essa equtpe imaginava que nin
guém, até hoje, resolveu os problemas brasi
leiros só porque não quis, e bastaria que eles, 
dotados, inteligentes, conhecedores dos pro~ 
ação as suas idéias, colocassem em prática 
as suas iniciitivas, as suas medidas, para que 
estas, então, resultassem, eficazmente, no 
bom sucesso da economia. Ora, Senador N ey 
Maranhão, não é assitp. Não basta uma equi
pe de jovens acadêmkos, competentes, de 
jovens professores .universi~ários serem ex~ 
traídos de dento da Unicamp ou da USP _e 
jogados para dentro do Governo, sem nenhu
ma relação orgânica com a sociedade, sem 
nenhum poder de articulação do apoio social, 
do apoio político, do apoio intelectual. Não 
é assim que se faz uma revolução necessária 
à economia brasileira, porque se fosse assim, 
bastaria faze.rmos um exame e pegarmos os 
melhores cérebrOs, as forças mais expressivas 
da universidade brasileira, as pessoas mais 
corajosas, mais qUalificadas, mais honestas, 
organizarmos uma equipe e colocarmos essa 
equipe em ação e aguardamos o resultado. 
No entanto, não é assim que se enfrenta os 
oligopólios. Perdoem V. Ex", mas V. Ex• sa
be, também, como eu, e sabe tanto quanto 
eu sei, porque os seus pronunciamentos têm 
sido de corajosa denúncia nesse sentido, que 
para se enfrentar os obstáculos a essas mu
danças necessárias, não basta razão, não bas· 
ta qualidade conceituai, como tem a Ministra 
Zélia, porque se fósse s·o isso. qualquer ·um 
faria. E muita arrogância da Ministra Zélia 
pensar que 2. sua inteligêncüi. e a sua rãzáo 
seriam suficientes. N~o são _e nãn serão ja-
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mais. Ela, hoje, está recõlhid_~ às sombras 
do seu apartamento e da sua vida privada; 
saiu das luzes da vida pública. E ninguém
fará diferente, Senador Ney Maranhão, pela 
simples razão de que quero mexer nos mean
dros, nas profundezas das contradições eco~ 
nômicas deste País, preciso de grande apoio 
social e político, preciso de grande apoio ins
titucional, preciso de um grande partido ou 
de uma grande coligação de partidos que pm
sa me trazer, articuladamente, da sociedade, 
as forças vivas, conscientes, preparadas para 
isso. E se nenhum part.ido, no Brasil, estiver 
preparado para isso, essas mudanças não 
ocorrerão, Senador Ney _Maranhão. Porque 
isso se fará através de um grande partido na
cional preparado para empreender as mudan
ças, ou teremos uma sucessão de ministros 
corajosos que deixarão saudade: Funaro, Zé
lia, Bresser, e assim por diante~ Está, agora, 
me ocorrendo lembrar o exemplo do México. 
O Presidente Carlos Salinas de Gortari está 
realizando uma revolução no México. Ocor
re-me, também, o exemplo da União So_vié_
tica. Gorbachev está realizando. uma revolu
ção na União Soviet_icã.. No México, o Partido 
Revolucionário Institucional - PRI, com 
sessenta anos de atividade, era um partido 
atrasado, clientelista, primário nas suas rela
ções com a sociedade. Passou por uma pro
funda discussãO interna, ao longo de muitos 
ano~, para revolucionar-se, para mudar por 
dentro, para modemiz_ar-s~ e para produzir 
uma cabeça como Goitari, o Presidente do 
México. Gortari, Sozinho, não empreenderia 
essas mudanças que mexem com poderosos 
interesses e que alteram até o discurso que 
o PRI vinha fazendo há muitos anos. Então, 
essa revolução não veio de agora; foram, 
quem sabe, anos e anos d~ amadurê-cim~nto, 
de conscientizaç_ão. Quando_ o presidente e 
a sua equipe económica iniciaram a imphul
tação das medidas, elas se realiz_ara,m_g~.través 
da poderosa capilaridade política do PRI me
xicano. E da mesma forma Gorbachev. Pen
sar que o Sr. Gorbachev, num determinado 
dia, saiu de dentro de uma academia, de den
tro de uma universidade, sentou-se na Presi
dência da União Soviética, assinou cinco me
didas e, a partir dali, veio a perestroika, ima
ginar que isso pode acontecer é uma estupi
dez política. Foram debates, estudos, análises 
profundas enraizadas na estru_tura do Partido 
Comunista da União SoViética, ao longo de 
muitos e muitos anos, para produzir esse re
sultado. E depois, para implantar, muitas di
ficuldades estão sendo_ enJr~nt.adas. Mas se 
ele não tivesse um amplo apoio social, imagi
nem as forças que existem para derrubá-lo. 
Quantos não saem à<> ruas;-diariamente, para 
pedir que ele saia do poder? Se ele fosse 
um professor de universidade querendo fazer 
o que a Zélia faz no Brasil, ele cairia. Ele 
não cai, porque tem uma e_s,trutura sólida, 
um profundo e capilar apoio social a suten
tá-Io, assim como Gortari, no México. Estou 
dando o exemplo de um país comunista e 
o de um país capitalista. E vamos ter Marcílio 
Marques Moreira, vamos ter milhares de pes
soas trocando de posto, porque com este Pre
sidente, desculpe-me V. Ex~, que veio do na-

da, cuja origem é o zero, que se baseia tão-so·
mente na sua figura unipessoal, como foi Jâ
nio Quadros, não chegaremos a canto algum. 
Foi por -isso que caiu Dr" Zélia Cardoso de 
Mello, como cairão, sucessivamente, os mi

--nis,tros,. a não ser que façam o "feijão com 
arto:z'' do deixa como está para ver como 
é que fica. Aqueles que quiserem mudanças 
muito drásticas acabarão caindo. Um país 
não se faz com meia dúzia de pessoas. É muita 
arrogância desses "belos" economis~as Kan
dir, Zélia, dessas extraordinárias pessoas que 
são. Mas S. Ex~s aprenderam na pele, apren
deram na própria experiência, que não se 
muda um país dentro de uma universidade. 
Muda-se um país trabalhando duro - mas 
duro mesmo - nas vilas populares, nas pe
quenas cidades do interior., para formar um 
grande partido político. Depois disso é que 
poderemos nos dar o luxo de elaborar bri
lhantes teses intelectuais. Obrigado a V. Ex~ 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador José 
Fogaça, no brilhante aparte que V. Ex' deu 
a este meu pronunciamento, com a líção de 
governabilidade que V. Ex~ deu neste impor
tan_te aparte ao meu discurso, concordo em 
muitos pontos. 

Nobre Senador .José Fogaça, quando V. 
Ex~ cita o Presidente Fernando Collor de Me
Uo, que foi eleito por um pequeno estado 
sem força política, sem força económica, V. 
Ex' há de calcular as pressões que esse Presi
dente está sofrendo, De um lado, os oligopó· 
lias; de outro, pessoas que estavam acostu
madas à prática de dar e receber, sem um 
partido fone. Concordo com V. ;Ex' 

E .é. por fsso, nobre Senador José Fogaça, 
que dei raião ao Presidente, quando, ao assu
mir, mandou aquela enchurrada de medidas 
provisórias para o Congresso. Na verdade, 
queira-se-ou não, os dois grandes Partidos 
foram derrotados por Sua Excelência. 

O Presidente, esse homem que chegou a 
primeiro mandatário destaN<rção com qua
renta_ anos de idaçle, com a experiência de 
um estado pobre, - e ficQu praticamente 
isolado quando não concordou com atitudes 
do Governo Federal- esse homem, que_está 
na Presidência da República chancelado por 
trinta e cinco milhões de brasileiros, quer o 
entendimento. E uma prova disso, Senador 
José Fogaça, é o procedimento de Sua E~ce
lência com relação ao Congresso. Há muito 
que o Presidente não enviª medidas provi
sórias a este Parlamento. Sua Excelência quer 
o diálogo. Mas, como diz V. Ex•, precisamos 
de partidos fortes. E o partido de V. Ex• 
poderá equilibrar este Governo, poderá equi
librar essa democracia com a sua experiência 
e co.m os brilhantes homens públicos que de
tém em seus quadros dentre os quais destaco 
V. Ex' 

É por isso que neste__ Congresso, neste Se
nado, sempre defendo o entendimento, a 
conversa, para chegarmos a uin bom termo. 
O que V. Ex•_acaba de dizer sobre a compe
tência e tenacidade da Ministra Zélía Car
doso de Metlo quero, tainbém, transferir ao 

responsável pela escolha dessa equipe, pela 
escolha pessoal da Ministra Zélia: o Presi
dente Collor. 

Mas a luta é sem quartel, Senador, como 
muito bem acaba de dizer V. Ex~ - temos 
que ter partido forte para governar. Se Deus 
quiser, dentro da nossa tenra democracia, 
com um povo brasileiro já politizado, vamos 
chegar lá. É o que gostaria de responder a 
V. E r Agradeço a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Em
bora constrangido, gostaria de informar ao 
orador que o seu tempo está ultrapassado 
em 32 minutos. 

O SR. 1'\"EY MARANHÃO- Sr. PreSiden
te, com a paciência de J 6 de V. Er, Senador 
Beni Veras, e da Mesa do Senado, quero 
pedir desculpas por ter ultrapassado tanto o 
tempo de que dispunha, e encerro as minhas 
considerações. Muito obrigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERIDJÃO AMJN (PDS - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo o microfone pa
ra registrar a minha participação, como con
vidado pelos organizadores, do I Encontro 
Latino-Americano de Vereadores, Edites e 
Conseíales, realizado em Santa M<!ria, no 
Rio Grande do Sul, na Ultima semana. Na 
sexta-feira passada, acolhendo ao convite que 
me foi formulado, lá estive para participar 
de um encontro, marçado pelo esforço e pela 
consciência, voltado para a integração da 
América Latina. Essa integração seTaz extre
mamente necessária, num mundo que se or
ganiza e organiza a sua economia em função 
de blocos. 

Sem pretender, neste momeoto, fazer uma 
incursão no campo da análise e da política 
internacional, o que quero é registrar a extre
ma valia da iniciativa dos promotores do I 
Encontro Latino-Americano de Vereadores 
e seus congêneres da Argentina, do Paraguai, 
do Chile c dQ_.Uruguai. Regi~tro também, 
além da presença de representantes desses 
cinco países e especialmente, no caso brasi· 
leiro, dos Estados do Rio Grande do Sul, 
de Santa Catarina e do_Paraná, a presença 
do representante da Organização dos Estados 
Americanos no Brasil, jornalista Guilhermo 
Piernes. 

Gostaria de frisar três aspectos que ficaram 
daquele_ Encontro. 

O primeiro é de que a nãO-Ífitegração, mes
mo a desintegração da América Latina, vem 
de um processo continuado, alimentado ao 
longo dos últimos-duzentos anos pelo Poder 
Central que, à época· do Brasil Colônia, resi
dia nos países da Europa, especialmente na 
Espanha e em Portugal, a cujas políticas iii.[e
ressava todo esse processo. Desejo assinalar 
também que essa desintegração foi preser
vada à época do Brasil Império e do Brasil 
República, por algUmas razões de visao estra
tégica, principalmente de esiratégia militar, 
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que contribuíram para dificultar o transporte, 
a comunicação e a própria difusão em inter~ 
câmbio cultural entre os países da América 
Latina. 

Por essa razão, o I Encontro d"e Vereadores 
representa um esforço do Parlamento, do le
gislador, da base da sociedade brasileira, no 
sentido de atuar, de participar deste grande 
desafio da busca da integração da América 
Latina. . 

A propósito, foi vivamente evOcado dura_n
te o Encontro de Santa Maria, o fato de que 
Simón Bolivar, em 1825, -lá já se vão, por
tanto, cento e sessenta e cinco anos -convo
cava a primeira reunião latino-americana. 
Neste momento, quando o Brasil vive -ao 
discutir os assuntos mais elementares à sua 
sobrevivência como Nação soberana- as di
ficuldade's do isolamento imposto pelos '·paí
ses centrais, qUe 'nos consideram periferia, 
que nos tratam como periféricos. Um exem
plo disso foi o tratamento que a part_ir de 
gestões americanas o Banco Interamencano 
de Desenvolvimento deu ao Brasil, como for
ma de nos tutelar na questão da condução 
da dívida externa - neste momento saúdo 
a realização deste encontro, com a convicção 
de que é preciso uma atitüde-peímahente, 
não um episódio, mas uma atitude perma
nente para que superemos as dificuldades
a maior parte delas artificiais- que impedem 
o efetivo processo de integração da América 
Latina. - -

Ao fazer este registro, cumpro ainda o de
ver de estabelecer aqui um ponto de :adver
tência, o último desta minha fala. O Uruguai 
é um pafs de pequenas dimensões territoriais. 
A Capital da Argentina, Buenos Aires, está 
situada estrategicamente no centro do Cone 
Sul, do Mercosul, que é parte muito ativa 
e' dinâmica desse processo de integração lati
no-americana. O fato de os Estados do Sul 
do Brasil - País cuja Capital está situada 
fora· dj!sse Cone Sul -, o fato de o Brasil 
não dispor de um mecanismo regional caPaz 
de tratar desta questão da integração latino-a
meii.cana no Cone Sul com o dinamismo e 
com a proximidade adequadas, é motivo da 
advertêncía, com a qual encerro o meu pro
nunciamento. 

"O"que constatei, no I Encontro Latino-A
mericano de Vereadores, é que, enquanto 
a Argentina, o Uruguai e o próprio" Paraguai 
podem dispor, muito naturalmente, de cen
tros de decisão próximos do mercado do Co
ne Sul, nós, no Brasil, ficã.mos dispondo da 
alternativa de reuniões aqui em Brasília dis
tante por força da geografia, do local onde 
devem ocorrer os procedimentos de estreita
mento dos laços culturais, comerciais e outros 
interesses, inclusive turísticos~ da região. 

Faço, portanto, neste momento, a adver
tência e a conclamação para que o Governo 
Federal, que conseguiu, num raro gesto de 
política, preservar a iniciativa do governo an
terior no atual Governo, com'O oUtro dia aqui 
salientava o Senador Pedro. Simon, que o 
atual Governo reflita sobre a necessidade de 
estabelecer um fórum para a discussão das 
peculiaridades e· particularidade do processo 

de integração naquele ponto do Brasil_ com 
os países vizinhos, sediando, no sul do nosso 
Brasil, uma Câmara capaz de conduzir esse 
processo de entendimento com a participação 
das autoridades locais. Não peço a criação 
de um órgão como seria a SU.desul que o atual 
Governo extinguiu. Peço, sim, a designaçãO 
para que lá, junto às áreas de fricção, tenha
se ali, óride Ocorrem os problemas, alguém 
capaz de dar aquele mínimo de satisfação que 
um processo de reintegração complexo, como 
esse que vivemos e temos diante de nós, exige 
e Tequer. 

O Sr. C bagas Rodrigues - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO A:MIN - Ouço V. 
Ex· 

O Sr. C_hagas Rodrigues- Nobre Senador 
Esperidião Amin, V. Ex\ como um senador 
vindo da região Sul do País, fala com dupla 
autoridade. Quero louvar o discurso de V. 
Er Já demos um grande passo levando à 
ConstitUiçãO vigente esse compromisso na
dona! de lutar, objetivando a integração dos 
países latino-americanos, com vistas ã criação 
da Comunidade Latino-Americana. De mo
do que quero dizer a V. E~ que selripre de
fendi essa integração e aqui V. Ex' tem, neste 
seu modesto colega, um defensor, um bata
lhador por essa nobre causa. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Para orgu
lho de todos nós. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Realmente te
mos a necessidade, no momento, de um ór
gão situado na região Sul, mas enquanto esta

. mos lutand9, trabalhando p~Ja integração no 
chamado Ç:on~ _Sul, outros países integram 
o Grupo Andino. Por questões de Direito 
Internacional diz-se que o país pertencente 
a esse Grupo Andino não pode integrar esse 
outro 6rupo do Coite Sul. Devemos superar 
todos esses artificíalismos~N um primeiro mo
mento, que haja o entendimento dos países 
do ~bamª-c;lo Cone Sul. Temos, entretanto, 
que caminhar para a integiação, num segun
do momento, de todos os países da América 
do Sul e, em uma terceira fase, para a integra
ção dos países latino~americanos, incluindo 
os pafses· da chamada América Central. En
quanto, no momento, Brasnia não está bem 
situada, para a integração no Cone Sul, está 
admiravelmente localizada como instrumen
to _de integração dos povos sul-americanos. 
Devemos, portanto, lutar por um entedimen
to cada: veZ maior entre os países do Grupo 
Andino e _os países do ~ercado do Sul, do 
chamado Cone Sul. Espero que o Governo 
estejã. atento _a isso, porque a nossa época 
é assírialada, entre outras coisas, por esse en
tendimento de criação de comunidades. Veja 
V.-- Ex• ci qUe está acontecendo na Europa, 
com o nosso Portugal, inclusive, que está em 
uma fase de grande crescimento. Nós deve
m~S nos iqspirar na Comunidade Económica 
Européia e·na própria comunidade dos Esta
dos Unidos e do Canadá, cada vez_ mais 
atraindo o México. Louvo também esse Pri
meiro Encontro de Vereadores. É pena não 

ter contado_ com a presença de vereadores 
de outras regiões do nosso Pafs. Mas é assim 
rilesmo: Tinha que começar pelos vereadores 
dos estados da grande região Sul. A luta em 
favor da comunidade latino-americana não 
deve ser apenas dos congressos, dos gover
nos, mas deve ser uma lufa da sociedade, 
desses povos irmãos, representados sobretu
do, como disse V. Ex~, pelos vereadores, que 
estão em maior e iiermanente Conta:to com 
as populações municipais. Receba portanto 
as minhas congratulações e pode V. Ex• ficar 
cerro de que continuaremos aqui, lutando em 
defesa dessa integração para chegarmos à for
mação da comunidade latino-americana. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço 
o aparte lúcido de V. Ex' e gostaria apenas 
de aditar que eu não pretendo, com essa mi
nha advertência, propor a criação de um ór
gão para administrar esse assunto. Sou contra 
a expansão dos mecanismos de Estado. De
fendo, sim, a criação de um mecanismo, apro
veitando, designando autoridades que já exis
tem prestãndo Seiv-iços no Banco do Brasil 
e, portanto, ligadas ã Cacex,ligadas ao Banco 
Central, ligadas ao Ministério da Fazenda pa~ 
ra, mediante um grupo de trabalho, congre
gando autoridades federais, estaduais e lo
cais, quando for o caso, p~sarem essas auto
ridades a coordenar o trafo das questões que 
dizem respeito ao dia-a-diÍl, como sendo prio
ridade para exportação, afugentando com is
so os terilores que surgem e que rião- devem 
ser maximizados, mas devem ser minimiza
dos, os temores que surgem jUnto a se tores 
produtivos da economia que imagiriani que 
a rapidez da integração pode gerar problemas 
de competição. . 

Sou daqueles que defende a ingente ne~s
sidade de_ procurar parceiros para também 
responder aos blocos que se formam no mun
do, conforme V. Ex' muito bem relembrou, 
blocos como os "tigres asiáticos", associados 
a.o Japão, o bloco europeu, a Comunidade 
Económica Européia, o próprio esforço dos 
Estad_os Unidos_ da América, no sentido de 
criar, junto com o Canadá e o México, tam
bém um mini.bloco poderosíssimo pelo seu 
potencial e pela sua capacidade económica. 
Apesar de limitado geograficamente, o nosso 
esforço no sentido de multiplicar mãos e inte
ligências deve_ ser perseguido com obstinação 
e com agilidade, porque o que se constata 

• é que as dificuldades que determinaram a 
desintegração da América Latina não surgi
ram por acaso. 

Quando vemos as dificuldades que a Ale
manha - e estou falando da Alemanha,. país 
que é exemplo sob_ todos os aspectos em ma
téria de indicador social - está tendo para 
se reunificar, tendo uma só língua, um só 
povo e tendo níveis de qualidade de vida mui
to acima daqueles que nós temos, quando 

_ vemos as dificuldades que eles vivem, com 
ape:nas 45 anos de separação artificial, pode
mos perceber o grau de dificuldades que va
mos ter para promover a integração com paí
ses diferentes, com Unguas diferentes, inclu
sive com história diferente, com uma: atuaÇãO 
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bisecular a partir dos interesses das potêncías 
centrais que colonizaram a América Latina, 
interesses esses que eram no sentido de man· 
ter essas divergências, de estabelecer a sepa
ração que foi adotada também na época pos
terior à independência dess.es pafses, porque 
a estratégia militar do Brasil, a geopolítica 
brasileira sempre viu nos nossos Vizinhos ad· 
versários potenciais, inimigos potenciais e 
poucas vezes nos animou a vê-los COfilO par
ceiros que, de mãos dada )i conosco, pudessem 
criar .a massa crítica para· termos competi· 
tividade_ junto a outros mercados que deve· 
mos agredir, visitar, em cujas portas devemos 
bater. 

Faço este registro com a maior satisfação, 
depois do aparte de V. Ex•, e anuncio, como 
despretensioso prefácio de üih pronu_n_cia
mento que desejo fazer amanhã, aos meus 
pares. Na última quinta-feira, dando conse
qüência ao que anunciei na quarta-feira pas
sada, a Comissão de _Assuntos Económicos 
aprovou um requerimento de minha autoria, 
solicitando ao Banco Central do Brasil o en
caminhamento de todos os exemplares, de 
todos os memorandos de entendimentos já 
firmados_n_este ano entre o Ministério da Eco
nomia, o Banco Central e os governos esta
duais brasileiros. Vi, com muita satisfação, 
os meus companheiros da ComissãO de As
suntos Econômicos aprovarem este meu re_
querimento, principalmente porque o que eu 
anunciava na quinta-feirã COmO sen:do atual, 
que era a entrevista do Presidente do B(_ml!s
pa, publicada pelo jornal Folha de S. Paulo 
do dia 6 de maio passado, em que anunciava 
a necessidade de r.eeditar_o acordo pelo qual 
o Banco Central assumia, na prática, como 
forma de permitir a círculação, oS títulos de 
dívida pública mobiliária do Governo de São 
Paulo. Portanto, isso era anunciado como 
uma necessidade pelo Presidente do Banes
pa. 

Tãl acordo foi efetivament€ COnsumado co
mo um dos últimos atas do então Presidente 
do Banco Central, Ibrahim Eris, e estou abso
lutamente convencido de que esses memo
randos de entendimento - a fixação de seus 
critérios, o estabelecimento do quanto pode 
ser rolado da dívida, do quanto deve ser pago 
- não podem ser aleatórios. E nisso não 
vai uma acusação ã equipe económica que 
saiu, porque fiz esse pronunciamento sem sa
ber da demissão da equipe económica. Fi-lo 
como um alerta na semana passada, na quar
ta-feira à tarde. Quero, portanto, relembrar 
aos meus pares no Senado da necessidade 
de acompanharmos, conhecermos e aprovar
mos critérios já estabelecidos e que, talvez, 
tenham que ser retificadas ou ratificados por 
esta Cas_a, em função dos entendimentos que 
o Governo Federal já estabeleceu com vários 
estados brasileiros, entendimentos esses que 
já suscitaram muitos mal-entendidos. 

Um exemplo desses mal-entendidos foi a 
acusação que um senador ilustre desta Casa, 
Senador José Paulo Biso!, fez ao Governador 
do Rio de Janeiro, de que ele se teria aprovei
tado de alguma facilidade nesse entendimen-

to. Outra acusação qué- circula pelo Brasil 
é. a de que o Governo de São Pa~lo, que 
sabidamente exorbitou em matéria de emis
são de títulos sem aceitaç_ão pelo mercado 
durante todo o ano passado, está tendo um 
generoso memorando de entendimentos, o 
que é confirmado pela notícia publicada rio 
jornal Folha de S. Paulo do dia 11 de maio, 
sábado passado, de que um dos últimos atas 
do então Presidente lbrahim Eris foi renovar 
por 60 dias a aceitação pelo Governo Federal, 
ou seja, a assunção pelo Governo Federal 
de títulos que o mercado não aceitava., conce
dendo, portanto, ao Estado de São Pa_ulo, 
aquilo que em número muito menor teria sido 
negado a estados como o Rio Grande do Nor
te, Piauí e Alagoas, apenas para mencionar 
os que são matéria da ordem do dia da im
prensa de hoje, véspera da argüição que se 
terá do indicãdo pa:ra a Presidência do Banco 
Ci!iitral, ·sr~- Francisco Gros: 

Apenas antecipo aquilo que pretendo men
cionar amanhã, depois da reunião extraor
dinária da Comissão de Assuntos Económi
cos em que tal argüição ocorrerá, onde eu 
Pe-ss-õalniente, por informações e por conhe
cimento, tenho certamente algo de muito 
concreto e objetivo para argüir. 

Ag:i"adeço a ate"hÇão de todos, especialmen
te para o assunto que era o fundo de roeu 
pronunciamento, pela adesão expressa- no 
aparte do nobre Senador Chagas Rodrigues 
e pela atenção que certamente será dada ao 
assunto em todos_ os seus desdobr~mentos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma breve comu
nicação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 
Para breve comunicação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, utilizo a tribuna para 
esta breve comunicação, em virtude de infor
mação, que chegou ao meu gabinete, relati
vamente à importante_decisãQ _que a Comis
sã.o de Assuntos Económicos, o _Senado Fede
ral deverão tomar amanhã e depois de ama
nhã, com respeito à indicação do nome do 
Presidente do Banco Central, Sr. Francisco 
Roberto André Gros, enviado pelo Senhor 
PreSidente da República. 

Brasília, 13 de maio de 1991 

FRANCISCO GROS RESPONDE A 
INQUÉRITO POR FRAUDE EM CDB 

O executivo Francisco_ Gros, indicado 
pelo Presidente Collor para ocupar a 
presidência do Banco Central em substi
tuição a lbraim Eris, responde a inqué
rito policial no Rio de Janeiro por emis
são de Certificados. de Depósito Bancá
rio (CDB) sem qualquer registro contá
bit e sem a entrada dos respectivos recur

-sos geradores. 
Essa dénúncia contra Francisco Gros 

chegou ao nosso conhecimento e do De
putado Eduard9 Jorge (PT- SP), que 
deseja esclarecer o caso, junto à Justiça 
e ao Departamento de Polícia Civil do 

Rio de Janeiro, para saber a situ~ção 
em que se encontra o inquérito. _Fran-·· 
cisco Gros deverá ser sabatinado ama
nhã pelo Senado, que aprovará ou não 
sua indicação para a Presidência .do BS:. 

Junta._mente com outros ex-diretores 
do Banco NacionaL Brasileiro de Investi
mentos, Gros é acusado, no inquérito, 
de emitir CDB em nome de empresas 
de cuja diretoria esses diretores do BNBI 
também faziam parte. Essas empresas, 
a Uberlândia S.A e a Panauto S.A, en
dossamos CDB em branco, também sem 
qualquer registro contábil, pois nada pa
gavam nem recebiam. Sua função conSis-
tia em tomar possíveis a emissão e a cir
culação dos CDB, que s6reapareci~m 
quai!do do resgate, sem a identificação 
dos seus portadores. 

Ainda segundo o inquérito, o BNBI 
resgatou, sem receber os recursos gera
dores, CDB emitidos por seus ex-diri
tores Francisco Roberto André Gros, 
Salomon Cohn, Carlos Balbino Figueira, 
Marco Aurélio Jarjour e Júlio Marques 
Luz. Francisco Gros era diretorda Uber
lândia S.A., uma das duas empresas em 
nome das quais os CDB eram emitidos. 
Os demais diretores do banco também 
integravam a diretoria ou da Uberlândi_a 
ou da Panauto, com a exceção de Marco 
Aur~lio}~rjour. 

Francisco Gros é acusado de ter emi
tido (!sses CDB, .como diretor do banco, 
e de ao mesmo tempo tê-los endossado, . 
como diretor da Uberlãndia S. A. 

Dada a importância desse documento ela
borado pelo Departamento Geral de Polícia 
aVil, Divisão de Roubos e Furtos, Inquérito 
n~ 30.676, 11~ Vara Civil, ProcesSo n? 34.582, 
vóu lê-lo rapidamente: 

DIVISÃO DE ROUBOS E FURTOS 
INQUÉRITO N• 306176 
Ut V.C.- Processo n" 34.582. 

O presente inquérito foi instaurado a 
requerimento do Banco do Nacional 
Brasileiro de Investimentos S.A, 'fiima
do por seus ex-Diretores Alfredo Bockel 
e Yedo Botelho Drumont, a fim de apu
rar a ocorrência de crimes lesivos ao seu 
património, consistente no resgate de 
certificados de depósitos bancários 
(CDB), emitidos sem qualquer registro 
contábil e sem a entrada dos respectivos 
recursos geradores. 

Para isso, diretores do banco emitiam 
CDB, em nome de empresas de cujas 
diretorias também fa.ziam parte, ou seja, 
a Uberlãndia S.A. e a .Eapauto S.A,. e 
estes endossavam em branco, também 
sem qualquer registro contábil, pois, que 
nada pagavam e nem recebiam. Sua fun
ção consistia em tornar possíveis a emis
são e a circulação dos CDB {fls. 56, 57, 
81 e 82). A partir daí, os CDB reapare
ciam- quando do resgate,_ sem a indica
ção dos seus portadores. 

Es_tá comprovado nos autos que todos 
os C_DB que o banco re~gatou, sem rece-



Maio de 1991 DU\R!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 14 ?237 

ber os respectivos recursos geradores, 
foram emitidos pelos. ex-diretores Solom 
Cohonn, Carlos Balbino Figueira, Fran
cisco Roberto André Gros, Marco Auré
lio Jarjour Carneiro e Júlio Marques 
Luz, este já falecidO. E tãmbém pelo 
ex-gerente de operações Ricardo Gurgel 
Saboia. 

Dos que emitiram osCDB pdobanco, 
apenas Marco Aurélio Jarjour Carneiro 
não estava ligado às empres~s Uberlân
dia S.A e Panauto S.A e dos que os en
dossam, apenas Bruno Bastos Lima Ro
cha, não estava vinculado ao banco. 

Quanto aos demais, ficoti apurado que 
Solam Chen era Diretor-Presidente da 
Uberlândia S.A e da Panauto S.A. E 
entre os que assinaram os endossos dos 
CDB, pela Panauto S.A. estavam Saba
tino Avigdor e Esther Avigdor, assisten
te e secretária particular de Solam Chon, 
respectivamente. - (fls. 56/57). 

Carlos Balbino Figueira e Francisco 
Roberto André Gros, tanto emítirani 
CDB, como diretores do banco, como 
os endossaram, como diretores da Uber
lândia S.A. 

Ricardo Gurgel Saboia, era um dos 
peritos da Panauto S.A., para avaliar o 
patrimônio lfquido da empresa, escolhi• 
do por seus acionistas (fls. 450 a 452). 

Estando provada a materialidade do. 
crime de apropriação indébita, pelo lau
do contábil de fls. 107, cuja conclusão 
foi confirmada pelo ofício do Banco Cen
tral, de .fls. 167, e havendo indícios vee
mentes de que Solam Chon, Carlos Bal
bino Figueira, Francisco Roberto André 
Gros, Marco Aurélio, Jarjour Carnéiro, 
Ricardo Gurge! Saboia, SabatinO Avig
dor, Bother A vigdor e Bruno Bastos Li
ma Rocha, agir<m em concurso para a 
prática criminosa determino a indicia
ção de todos, req l 'isitando-se ao IFP, 
suas folhas de antecedentr.s criminais. 

Encaminhe-se à Presidêncià do Banco 
Central do Brasil, cópia deste despacho 
e dos termos de declarações .dos indicia
dos, incertos nos autos, em face de infor
mações de que agiram de acordo . com 
a praxe do mercado financeiro, reconhe
cida pelo Banco CentraL E, ainda, em 
face das declaraçó~s de_ que, além dos 
CDB objetos do inquérito, assinaram 
muitos outros. 

Como o Banco NacionaJ Brasileiro de 
Investimentos S.A .. está sob interven
ção ·do Banco Centrai, c:6 este ooderá 
apurar a verdadeira extensão de taís 
emissões, e, na forma de lei, solicitar 
âs autoridades competentes as medidas 
que entender necessárias. 

Renumere o Sr. Escrivão as folhas dos 
autos, a partir da folha de número 333, 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 
1980.- (segue assinatura.) -Delegado 
de Policia- Diretor da Divisão de Rou
bos e Furtos (RJ) 

O Sr. Esperfdião Amin- Nobre Senador, 
V. EX' nle concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Obvia
mente é mfuha intenção conceder o aparte 
a V .. Ex•, se a Mesa assim o entender. 

Qiie!o informar que, ao mesmo tempo, es~ 
tau recebendo o c.urrlculum vitae do Sr. Fran
ciscO Roberto André Gros, bem como a co
muniCaÇ8o do mesmo de que está à disposição 
para (j_ti:il.isquer eSClarecimentos. Vou solici
tá-los, mas acredito que o próprio Ministério 
da Economia precisa dar esses esclarecimen
tos o quanto antes, pois que,_mesmo quando 
em 1987, ao tempo do Ministro da Fazenda 

·· Dilson Funaro, estes fatos não vieram à luz 
quando ele foi designado Presidente do Ban~ 
co Central, por 78 dias. 

Aqui existem apenas os dados relativos à 
abertura do inquérito, Então, é_ importante 
que haja a conclusão. 

O Sr. Espirldião Amin- Senador, foi jul
gado pelo Supremo Tribunal Federal em 
1981. 

O SR- EDUARDO SUPLICY- V. Ex• tal
vez tenha alguma informação. 

O Sr, Esperidião Amin - O habeas corpus 
foi concebido pelo Supremo Tribunal Federal 
em 1981. 

O SR. EDUARDO -SUl'LICY ~ Se V. Ex• 
puder dar o esclarecimento completo, seria 
importante. 

O Sr. Esperidiâo Amin - N ãq é essa a 
minha missão, mas quero apenas aproveitar 
a oportuniaade, com a gerenerosa compreen
sa:o da Mesa, porque se trata de um assunto 
muito sério. Este processo teve o babeas cor
pus deferido peio_Supremo Tribunal Federal 
- vou lhe dar a data - deferindo e conside.
rando inépcia a denúncia, em 30 de outubro 
de 1981. Ou seja, mais ou menos um ano 
após a data deste inquérito. O que eu gostaria 
de dizer nesta oportunidade é que, há pouco, 
um jornalista me indagava se isso mudaria 
o meu voto. Conforme anunciei rias minhas 
palavras há alguns minutos, tenho perguntas 
muito objetivas a fazer ao Sr. Francisco Gros 
e vou aqui antecipá-las. O Senhor Francisco 
Gros era o Presidente do Banco Central 
quando, no dia 25 de fevereiro de 1987, o 
Brasil assistiu, pela televisão, a uma panto

mina, que não se compatibilizava nem se coa
dunava com o que se esperava de um Banco 
Central, guardião da moeda, autónomq, in
dependente. Foi decidida então no Palácio 
do Planalto, e a imprensa tem memória desde 
fato, a inte.t'\renção em algun~ bancos esta
duais- Banerj, Besc -,ouvidos os respec
tivos governadores eleitos em vez de decisão 
do B'inco Central. Tanto foi assim e tanto 
é verdade que, também ouvido o então gover~ 
nadar eleito do Pará, deixou-se de fazer a 
íntervenç.ão _no banco de se.u estado. Tudo 
se fez. politicamente. E me preocupa, no mo
mento em que eu sou defensor do parlamen
tarismo e sou defensor de um banco central 
autônomo, 1ue seja novamente g.uindado a 
esse posto quem, com quatorze dJ.as de ges-

tão, por ação e omissã~, fez parte dessa ence
nação e dessa pantomina, ocorrida no dia 
25 de fevereiro de 1987. Eis que o Sr. Fran
cisco Gros assumiu o Banco Central no dia 
11 de fevereiro. Não lanço com isSo Uma con
denação, mas antecipo o cerne da indagação 
que vou fazer a este cidadão, sem condená-lo 
previamente. Vou fazer amanhã a pergunta 
de se S. Ex· acha que isto é pape! que se 
faça num Banco Cei:J.tral do País. Quanto, 
objetivamente, ã denúncia, ou melhor, à in
formação que presta o nobre Senador Eduar
do Suplicy, passo às mãos de V. Ex• esta 
informação. O Sr. Francisco Roberto Gros 
tem três registros cadastrais nesse controle 
que o Banco Central faz sobre viabilidade, 
ou seja, sobre a possibilidade de nomeação 
ou não de um de seus diretores. S. Ex!' não 
teria sido, nobre Senador Eduardo Suplicy 
-, vamos falar com toda franqueza- Presi
dente do Banco Central em 1987, se não esti
vesse com esta situação já sanada, conforme 
este registro informa. O habeas corpus foi 
deferido pelo Supremo Tribunal Federal em 
outubro de 1981. Tambt!m em 1981 o Tribu
nal de Justiça decidiu a matéria, estando ela 
no registro do Bancp Central como matéria 
já tendo tido baíxa. E apenas uma informação 
que presto, tentando colaborar com V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço 
a informação deveras importante que o Sena
dor Esperidião Amin nos presta, inclusive 
completando a informação, da mais alta im~ 
portância, na medida em que nós, no Senado 
Federal, teremos a responsabilidade de deci
dir se aprovamos ou não o nome do Sr. Fran
cisco Roberto André Gros para Presidente 
do Banco Central. 

De qualquer maneira, havendo essa deci
são de babeas corpus ao nível que V. Ex~ 
menciona, do Supremo Tribunal FederaL .. 

O Sr. Esperidião Amin - Habeas corpus 
e decisão do mérito, em 1984. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- E V. Ex• 
teria informação também sobre se a nível do 
Banco Central? 

O Sr. Espiridião Amin- Foi dado baixa 
na responsabilidade, 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Foi dado 
baixa na responsabilidade. Porque seria mui
to importante termos a informação, a mais 
completa possível, Quero aqui firmar o dese
jo de iazermos justiça. 

O Sr. Esperidião Amin - Tenho certeza 
de que nós teremos, porque a informação 
é favorável. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Uma vez 
aberto o inquérito, é importante a conclusão 
que eu não tinha. Só havia recebido a parte 
inicial. 

O Sr. Esperidião Amin - Senador, o in
quérito é de 1980. Ele ensejou o deferimento 
de um habeas corpus em 1981, e a decisãQ 
que arquivou o proceSSo foi em 1984. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 



2238 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao·IT) Maio de T99t 

O SR. EDUARDO SUPLTCY-.:... Concedo 
o aparte ao nobre Senador Chagas Rodri
gues, para complementar. 

Õ Sr. ch3gas Rodrigues- Nobre Senado! 
Eduardo Suplicy, V. Ex\ de qualquer modo, 
prestou um grande serviço, porque o fato 
oco-rreu, os inquéritos foram abertos, e·o no· 
bre Senador Esperidião Amin esclarece que 
finalmente o assunto foi resolvido pela justi
ça. Mas foi instaurado um inquérito peTaS 
autoridades administrativas, e eu aci-edíto na 
irtformaçãõ do nobre Senadtir Esperidião 
Amin, homem público respeitável. Aprovei
to o ensejo para dizer que considero desacer
tado, c_onsidero um equivoco e, mais do que 
isso; um erro indicar-se para o Banco Central t 

um banqueiro. Não se trata de um alto funcio
nário. Trata-se de um banqueiro, sócio de 
bancos. Isso não é correto. O Banco Central 
deve ser uma instituição acima dos bancos 
para fiScalizar os bancoS, defender a moeda 
o crédito, e punir os bancos. Como pode u~ 
grande banqueiro, ligado a uma srande insti
tuição, realizar corretamente esta missão? Há 
mais V. Ex~ sabe, isso existe em todos os 
pafses capitalistas, refiro-me àquelas chama
das informações privilegiadas. Se o Banco 
Central vai tomar uma medida importante, 
essa medida não pode vazar. Outro dia hÕuve 
um escândalo na Bolsa de Nova Iorque. 
Ocorreu um movimento inusitado na área do 
café. Coincidentemente, descobriu-se que se 
mudaria a política cafeeira. E aqueles que 
tiveram conhecimento disso se beneficiaram 
com um grande movimento na Bolsa de Nova 
Iorque. V. Ex• prestou, portanto, um grande 
serviçõ. Seria uma razão- a mais, tnexistente 
nesta altura, pelos esdarecimentos do ilustre 
Senador Esperidião Amin. Mas eu, em prin
cfpio, sou contrário à indicação, à nOmeação 
de banqueiros paTa a Presidência do Banco 
Central. Vou defender eSsa tese na bancada 
do meu partido. Poderei ser derrotado, não 
creio. É uma questão de administração corre
ta, é uma questão, a meu ver, até ética. Eu, 
se fosse banqueiro, não aceitaria ser presi
dente do Banco Central. Por outra lado, é 
surpreendente que um presidente que se ele
geu utilizando as críticas mais contundentes 
ao Governo passado, crfticas que se excede
ram porque não atingiam apenas a adminis
tração, mas até a pessoa do Presidente da 
República, é surpreendente que o Presidente 
vá buscar no Governo passado tantos homens 
para aproveitá-los na atual administração. 
Agora, Sua Exceléncia indica um antigo Pre
sidente do Banco Central do Governo que 
tanto combatia, para as mesmas funções de 
presidente do Banco Central. Aí estão, a meu 
ver, duas incongruéncias que merecem obser
vação: que o nobre Senado, esta Casa, pense 
bem, para não cometer nenhum equ(voco, 
e que n6s aqui continuemos--a agir em defesa 
dos superiores interesses nacionais e- iião em· 
defesa de amigos, não em defesa de governos 
que muitas vezes erram. Os_ governos passam: 
a Nação continua. -

O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX' me per
mite um aparte, Senador? 

O ~SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não. 
Antes, porém, gostaria de agradecer a refle
xão do_nQbre_S_enador Chagas Rodrigues, que 
nos chama a atenção sobre o conflito de inte
resSes que pode efetivamente haver, quando 
é designado para ocupar a ~residên,cia do 
Banco Central.üffia peSSoa com -ligações com 
o sistema fina-nceiro privildo, direto( e acio
nista, no cas-o de um banco, como o BFC. -

Há que se considerar não ser a primeira 
vez na história de presidentes de bancos cen
trais. Outros, inclUsive o-pr6prio Presidente 
que agora deixa o Banco Central, lbrahim 
Eris, na_Ver<lade tinha uma particípação nu
ma empresa do mercado financeiro. Aqueles 
que o antecederam, de alguma inaneira, tám
bém tiveram posiçóes de direção em institui
ções financeíras-; mesmo aqueles durante o 
Oovemo José Sarney, cOmo, poi" exemplo, 
Fernão Bracher, Fernando Millet, Francisco 
Gros-e outros. Eles foram díretores de insti
tuições fin·anc-euas anteriOrmente. Não have
ria, aqui, um precedente, mas obviamente 
cabe olhar com muita atenção para esse con
flito de interesse que pode acontecer. Há uma 
legislação em outros pa(ses gue impede pes
soas de ocuparem cargos equivalentes ao de 
ministros ou de grande responsabilidade no 
Governo que, porventura, tenham interesses 
acionários em empresas que se interacionam 
com o GovernQ_._ __ 

Nos Estados Unidos, por exemplo, uma 
pessoa não pode ser designada Secretário da 
Defesa se foi acionista e·-diretor de effii)iesas 
fornecedoras -de equipamentos militares. E 
quil(!do o é, ocorre, ele precisa liberar-se de 
todo e qualquer interesse naquelas ações que 
ficam sob custódia de algum fundo, a uma 
forma especial exigida em lei para enfrentar 
uma" situaÇãO como essa. Não sei se no Brasil 
já temos uma legislação que tenha pensado 
na importância dessa situação de conflito que 
V. Ex• estáaponfãndo. Acredito c.. ! a nossa 
decisão aqui deve ser muito bem refletida. 

O Sr. JU.lahy Magalhães - V. Ex• me per
mite um aparte? 

O SR. EDUARDO SDPLlCY-- ConCedo 
o aparte, se me permitir o Presidente Oã Me
sa, dada a importância do assunto, ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Como V. Ex~ 
vem falando em Comunicação de Liderança, 
permitindo tanto_aparte, gostaria de apontar 
dois aspectos dessa questão. Em primeiro lu
gar, V. Ex~ pergunta se existe alguma legisla
ção. Não existe. Apenas-já foi votado no Se
nado, _é um projeto até de autoria do ex-Se
nador ltaniar Franco, atual Vice-Presidente, 
em que num dos seus artigOs, rio art 49 , diz: 

"É vedada a designaçã9 de pessoa que 
nos últimos 4 anos tenha exercido ativi-

-- dades com ou sem vínculo empregatício 
ou de qualquer forma colaborado com 
a-gestão, administração de empresa inte
grante do Sistema Financeiro Privado ou 
que opera nos ramos de previdência ou 
seguro, bem assim coligadas ou contro
ladas." 

Desde 1989 esse projetoencontra-s·e na Câ
mara. É um projeto de lei complementar, 
portanto, aprovado pela maioria absoluta dos 
Srs. Senadores aqui na época. Não se trata, 
portanto, de uma lei, mas de uma decisão 
do Senado, em que deveria haver conseqüên
ciá, po"r parte do Senado, da sua decisão, 
da sua deliberação. No momento em que o 
Senado aprovou esse projeto, manifestou as 
razões pelas quais considera que esse projeto 
deva ser transformado em lei. Existe, portan
to, um certo aspecto de compromisso entre 
o que se vai fazer amanhã e o que já foi 
deliberado pelo Senado da República, por 
maioria absoluta, porque foi uma lei comple· 
mentar. Veja V. EX' que, nesse aspecto, já 
temos um caminho por deliberação do Sena
do. O outro aspecto que eu gostaria_ de abor
dar é que nós, no Senado, não temos tido 
o cuidado necessário na apreciação desses no
mes que vém, para a nossa deliberação. Não 
somos aqui uma Casa para referendar os nO
mes que nos são enviados. Esse prazo mfnimo 
de três dias foi colocado no regimento, a meu 
pedido. O que está havendo é uma interpre
tação equivocada. Foi colocado esse prazo 
mínimo, que não é sufide-nte, mas exatamen
te para dar condições aos senadores de exami
narem os nomes que estão sendo trazidos à 
nossa-deliberação, e não para que aqueles 
que vêm para a reunião da comissão se prepa
rem para essa sessão. Nós é que temos que 
nos preparar. Veja, por exemplo, num caso 
como este que V. Ex• traz hoje à luz, um 
processo que existiu. O Senador Esperidião 
Amin traz uma decisão do Supremo e do Tri
bunal de Justiça. Isso deveria ser feito por 
nós, o Senado deveria estar preparado para 
fazer exame dessas questões e ter esses docu
mentos todos_em mãos para que os senadores 
pudessem deliberar. V. Ex' sabe que nos Es
tados Unidos, por exemplo, quando vem um 
nome indicado. para o Supremo Tribunal, é 
o próprio FBI que faz a investigação a pedido 
dos senadores que fazem parte da comissão. 
Agora, a deliberação não é tomada em 3 dias, 
mas há u_m prazo muito maior, muito mais 
implo~ eXitameriie para ·se fazer esSa averi
guação minuciosa dos norries que são tfazi
dOs, Nós aqui, não. N6s somOs chamados 
para votar logo __ hoje. É preciso porque é im
portante para o Governo ou a pessoa é muito 
boa e nós não examinamos isso. Acho que 
esse papel deve ser desempenhado com todo 
cuidado e com toda responsabilidade pelo Se
nado. Espero que daqui por diante possamos 
averiguar essas questões, para trazermos a 
lume todos aqueles aspectos que podem fazer 
com que mudemos de opinião. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães, primei
ro, por nos dar a conhecer esse projeto de 
lei de autoria do hoje Vice-Presidente daRe
pública, ex-Senador Itamar Franco, que jus
tamente traz aqui uma norma para procu
rani_los pelo menos levar em conta, na medida 
em que já foi decisão do Senado colocar 
as restrições para aqueles que são d~signados 
para a Presidência do Banco Ce-ntfal. E ob-
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viamente a decisão amanhã deverá levar em 
conta essa imponante lei que já, pelo menos 
ao nível do Senado Federal, foi aprovada, 
pelo menos como uma diretriz, mas já. com 
a força de lei aprovada por esta Casa. 

Eu gostaria também de agradecer a refle
xão, porque V, Ex• mostra aqui o acerto da 
decisão tomada na sexta-feira ànõite, quando 
quase que o Senado Federal resolveu apreciar 
e aprovar o nome indicado de Francisco Gros 
para a Presidência do Banco Central, no sá
bado pela manhã, sem se levar em conta o 
prazo regimental dos três dias, ou procuran
do-se encurtar aqueles três dias de quinta à 
noite para sábado pela manhã, quando certa
mente não teríamos tido acesso a todas as 
informações que o prazo estipulado _dos três 
dias nos permite, até para que a decisão sej1l. 
pelo menos a mais consciente possível. 

Eu queria cumprimentar V. Ex•, até por
que foi um dos que defendeu a tese de que 
teriamos efetivamente que aguardar os três 
dias regimentais para que o maior número 
de senadores pudesse se preparar para a ar
güição importante que teremos amanhã pela 
manhã. 

Agradeço a aten_ção do Sr. Presidente e 
dos Srs. Senadores. 

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

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Con· . 
cedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (SE. 
Pronuncia o seguinte díscufSO:}- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores no curso de minhas 
atividades parlamentares tenho dirigido, com 
insistência e vigor, minhas preocupações e 
práticas legislativas para as áreas de saúde 
e educação por considerá-las o cerne de todos 
os problemas que intranqüilizam nossa socie
dade. 

Neste pronunciamento vou centrar minha 
atenção num problema relativo à educação 
o qual se afigura bem_ sintomático da persis
tência do quadro de contradições e perple
xidade ainda existentes nessa área. 

São sobejamente conhecidos, Sr. Presiden
te, os problemas e obstáculos educacionais 
que precisamos vencer, se realmente preten
demos dar ao nosso país e nossa ·gente, um 
lugar de destaque entre as nações. 

Há pouco ocupei essa tribuna para comen
tar as propostas relativas à educação cons'
tante do Projeto de Reconstrução Nacional 
-o chamado Projetão. Tive então oportu
nidade de focalizar alguns tópicos concernen
tes a propostas tais como a necessidade de 
combate ao analfabetismo, a prioridade que 
deve ser dada ao ensino fu11dame:ntal, a per
manência do aluno na escola num tempo 
maior. Em relação ao ensino universitário 
ratifiquei minha idéia, fã--tantas vezes aqui 
defendida, inclusive por ·meio de projeto de 
lei, da obrigatorJedade do ensino superior pa
go. A meu ver, a universidade só deve_ ser 
gratuita para quem comprovadamente não 
puder pagar e não para todos como ocorre 
atualmente, de forma injusta. 

Todas as vezes que trato dos problemas 
e dificuldades relativas à educação, insisto 
na necessidade da remuneração condigna ao 
pfófesSófãdo, pois são os mestres, os verda
deiros artífices das mudanças urgentes que 
se faz.em.necess_árias em nosso sistema educa
cionaL Os baixos salários pagos aos profes
sores evidenciam a pouca importância que 
é rlada ã educaÇão de qualidade para todos 
os cidadãos. __ . _ _ . 

Um exemplo notório das precárias condi~ 
ç_úes._de carreira no magistério superior veio 
à baila com a aprovação do regime único para 
o funcionalismo público, acrescida da possibi· 
lidad~ de extinç_ão da aposentadoria por tem
po de serviço em função da proposta de apo
sentadoria por idade. 

A configuraçãO desses fatos provocou uma 
corrida dos professores mais antigos da uni
verSídade no sentido de efetivarem suas apo
sentadorias. 

Com éSSa safda em grande quantidade dos 
professores do nível superior, a universidade 
se vê obrigada a lançar mão do preenchi
mento de cargo em caráter temporário, a par
tir do pessoal em disponibilidade, até que 
tenha condições e autorização superior para 
re:alizar concursoS: para titulares. 

Uma_jnfe_rê_n!;iª natural que se faz nessa 
linha de solução improvisada é que os qua
dros não serão ocupados por professores de 
alta especialização, nem por profissionais en
tusiasmados com o cargo ... em razão da pró~ 
pria incerteza gerada pela situação de con
trato. 

Assim, ao invés de soluçõe~ para os proble
mas, o que temos são mais problemas, com
prometendo ainda mais a precária qualidade 
do .ensino superior. 

A situação vem ocorrendo em. várias uni
versidades federais, ilustrarei, como exem
plo, o aviso de edital da Universidade Federal 
de Goiás que abriu processo seletivo para 
conuatação de locação de serviço por tempo 
determinado de professor substituto com vin
!~ horas semanais de trabalho, para as disci
plinas de imunologia, uma vaga, e parasito
logia, uma vaga: O edital, que anexo a este 
pronunciamento, especifica as corresponden
tes remuneraçõ.es: graduado: Cr$ 57.190,85; 
meStre: Cr$ 79.419,43; doutor: Cr$ 
106.343,29. 

Srs. Senadores, creio que o referido edital 
em seus termos fala por si mesmo dentro da 
linha argumentativa que estamos seguindo _e 
nem precisamos enfatizar a insignificância 
dos salários. 

É evidente que a culpa por essa situação 
não pode ser lançada_ apenas ao atual Gover
no, mas antes reflete um longo descaso de. 
nossos mandatários em relação às questões 
educacionais. 

_Todavia;-:OãO se pO-de deíxar de de-iiunciar 
no todo a dificuldade de se alcançar resulta
dos efetivos e _duradouros, se não hierarqui
zarmos bem as nossas metas sociais e educa
cionais como prioritárias, tratãndo~-as como 
investimento de base. 

A educação pode ser entendida como uma 
verdadeira alavanca, para nos lançar na mo
dernidade, para ombrearmos aos países de
senvolvidos do Primeiro Mundo. Para isso, 
porém é preciso que a vivenciemos como um 
projeto nacional, capaz de suprir escolas de 
condições materiais e técnicas, contando com 
um quadro de profiSsiOnais e~stável e bem-re
munerado â altura da tarefa a se realizar. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR FRANCISCO ROLLEMBERG 
EM SEU DISCURSO: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA 
TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

AVISO DE EDITAL 
O DIRETOR EM EXERCÍCIO DO INS

TITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E 
SÃUDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS, torna público que 
no período de 10 (dez) dias corridos, a partir 
da data da publicação deste aviso, serão rece
bidas as inscrições na Secretaria da Univer
sidade, das 14:00 às 16:30 horas, dos candi
datos ao processo seletivo para contratação 
de locação de serviços, por tempo determi
nado, do PROFESSOR SUBSTITUTO. com 
vinte horas semanais de trabalho, correspon
dentes aos departamentos, disciplinas e nú
mero de vagas, abaixo discriminadas: 

Dcpaltainentõ Dllclpllna ~de Vagas 
1· Depl0 de -ImUnologia e patolo-
gia Geral .............. ~ .......................... _ Imunologia 01 

01 2- Dept0 de parasitologia ··--········- Parasitol~gia Veterinária 

O presente processo de seleção perderá sua 
eficácia a partir da data de preenchimento 
das vagas mencionadas acima. A remunera
ção obedecerá à qualificação: graduado -
Cr$ 57.190,85; mestre_- Cr$ 79.419,43 e; 
doutor Cr$ 106.343,29. 

Encontra·se afixado no quadro de avisos 
do Instituto de Patologia TropiCal e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás, 
na Rua Deianda Rezende de Melo s/n? esqui
na com a P Avenida- Setor Universitário. 
O EDITAL disciplinando o processo sele
tive. 

Goiãnía, abril de 1991. Prof.Augusto Luiz 
França Braga, Diretor em exercício do IP
TESP/UFG. 
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Con· 
cedo :a pahvr:a .:to nobre Senador Coutinho 
Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores., a cidade de Capa
nema, no Estado do Pará, do qual, com muita 
honra, sou um dos seus representantes nesta 
Casa, fica situada na região Bragantina, em 
sua localização geográfica bastante privile
giada, pois pode servii- de pólo cultural para 
toda aqueta região, com seus quase sessenta 
mil habitantes. Por sua importância econó
mica e social, é uma das mais ricas da Zona 
Bragantina, destacando-se pela.~ atividades 
agropecuárias, extração vegetal, bem como 
por suas atividades industriais. 

Um outro aspecto a se destacar na cidade 
de Capanema é sua população urbiina, qUC 
concentra 80% (oitenta por cento) da densi
dade populacional da região, com eXpressiva 
predominância de jovens, havendo quase se
te mil frequentando escolas de primeiro grau. 

Portanto, estamos diante da premente' ne
cessidade de conter o êxodo rural permanen
te para a Capital do Estado, fatO que imPõe 
a Capanema a dispersão de mão-dcmobra ne
cessária ao seU desenvolvimento, por não 
possuir alternativas que proporcionem aos jo
vens a possibilidade de uma formação ade
quada e por eles almejada. Por outro lado, 
o deslocamento dessa massa humana em bus
ca de novo horizonte na cidade de Belém 
enseja o agravamento da crise social por que 
ora passam todas as capitais brasileiras, no 
campo da oferta de empregos c de vagas no 
ensino superior. 

Capanema precisa prover sua juventude de 
condições, de meios de preparo técnico-pro
fissional, que lhe propiciem qmififkação nê
cessária ao atendimento da demanda de mão
de-obra, suprindo a carência de profis~ionais 
especializados no trabalho do campo, nas in
dústrias e no comércio, onde, unindo a teOria 
e prática, teremos uma geração de trabalha
dores capazes de proporcionar progresso ao 
Município. 

Uma Escola Agrotécnica Federal, em Ca~ 
panema, é uma das grandes alternativas capa
zes de salvaguardar o futuro daquela progres
siva região, principalmente, do significativo 
número de estudantes que, por falta de recur
sos financeiros, deixam os estudos para se 
dedicar à busca de atividadesque lhe rendam, 
pelo menos, a própria sobrevivência, quando 
não de sua família. 

O objetivo deste modesto pronunciã.mento 
é reivindicar ao nobre Ministro da Educação, 
Senador Carlos Chiarelli. o exame da possibi
lidade de autorizar ainda neste exercido a 
instalação de uma Escola Agrotécnka Fede
ral em Capanema e incluí-la no Orçamento 
da União para 1992, por julgar procederi.te 
e indispensável ao seu desenvolvimento, o 
que, certamente, se refletirá no estado. 

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

O SR. PRESlDEN'l'E (Beni V eras)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
s-E. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
nesta oportunidade, para registrar o senti
mento de perda da sociedade baiana pelo fa
lecimento de Zitelmann José Santos de Oliva, 
de quem era amigo_- pessoal e admirador do 
seu caráter. dinamismo e dignidade. 

Advogado, formado pela Faculdade de Di
reito da Bahia, gráfico e jornalista por voca
ção artística, foi Diretor Superintendente do 
Jornal da Bahia, perfodo em que escreveu 
a coluna "Mirante", cujas crónicas reuniu no 
livro "O Homem _e sua Sombra". prefaciado 
por Alceu de Amoroso Lima. 

-Amigo e colaborador de Miguel Calmon 
Sobrinho, foi Chefe do seu Gabinete_quando 
Reitor da Universidade Federal da Bahia, 
e posteriormente Diretor do Banco Econô
mico-eAsseSSor Jurfdico do Tribunal de Con
tas de Salvador. 

Como sabemos, a nossa sociedade é forma
da por líderes, dirigentes, governantes e pes
soas comuns. Cada qual1 nos seJ.!S Ip.isteres, 
com a dimensão do posto e da posição social 
e, também, de sua própria dimensão pessoal. 

Há pessoas, por exemplo, cuja expressão 
própria- em termos de idéias, atuação, mili
tância, participação em movimentos de inte
resse da sociedade, afirl:nação de convicções 
pessoais, polfticas e religiosas, manifestações 
intransigentes em torno de temas de alta rele
vância, como á jUStiça e a cidadania, a ousa
dia em mostrar publicamente, em qualquer 
circu-nstâiiC-ia fãvoiável õu adversa, o senti
mento d_e_ indignação quando o interesse so
cial estiver em jogo- toma as pessoas espe
ciais;- cUja presençâ e valor extrapolam ou 
se transbordam de qualquer cargo eventual. 

Com vários livros publicados. entre eles, 
"Ação e·Reflexão" e "Presença da Igreja", 
foi membro da Academia_ Baiana de Letras. 

Teve uma vida intensa de atividades como 
e~pres-ário,jornalis~rofessor. 

Conforme os depoimentos publicados na 
imprensa baiana, por amigos e admiradores, 
há um consenso unânime de sua integridade 
como cidadão atuante e inte:nsamente dedi
cado ao trabalho, à família e ao seu variado 
ciclo de amizades para os quais sempre en
contrava tempo de assisti-los e envolvê-los 
em seus ideais. · 

Sobre ele escreveu, no Jornal A Tarde, Ma
ria Thereza Olivia Marcílio de Souza -Um 
Homem Singõfar·- referindo-se à "singula
ridade do caráter da pessoa por um lado, 
e por outro, a_escassez de exemplos, a apa
rente tibieza ·moral destes tempos difíceis, 
que: nó:S_ brasileiros vivemos", 

E indªga por onde começar a falar de Zitel
mann: "se pela integridade ou pelo homem 
inteiro, em tempo de homens partidos, ou 
pela sua capacidade de indignação por amor 
ã justiça". _ _ _ 

Outra coluna do Jornal A Tarde a ele se 
refere como uma "pessoa de temperamento 

forte, estimando e odiando com igual intensi- -
dade, e esse trânsito entre os extremos tam· 
bém marcou as posições ideológicas de Zitel~ 
mano Oliva, que na idade madura abandonou 
o ateísmo da mocidade por uma profunda 
e firme fé católica. Despojou-se, nesse mes
mo tempo, das idéias esquerdistas em _favor 
de um pensamento conciliador". 

Outro artigo de autoria do eminente pro
fessor Edvaldo Boaventura afirma que 
"transpõe para o papel o que a vida vai dei
xando no homem vivido, trabalhado e experi
mentado. A sua adesão ao serviço com afã 
entusiástico, o amor ã família, a procura/o~ 
ferta de amigos, o reencontro com Deus, tudo 
enfim, possibilita-lhe, permite-lhe, com uma 
palavra franca cónio poUcas pessoas são dõt.ã~~ 
das, opinar com segurança. Entre o homem 
e a sua produção escrita não há nenhuma 
diferença. O que escreve é ele mesmo em 
tudo". 

_S_r. __ Presidente, Srs. Senadores: 
O jornalista e escritor Zitelmaón José dos 

Samos Oliva foi muito maior do que os cargos 
que ocupou e soube dignificar. 

Ele soube crescer no respeito e na conside
ração de todos que o conheceram, pelo seu 
valor pessoal como cidadão íntegro, respon
sável, trabalhador e profundamente dedicado 
aos mais elevados sonhos e interesses da so
ciedade, ao amor e zelo pela família e ã estima 
pelos amigos. 

São exemplos como este, Sr. Presidente, 
que n_em o ~onimat9 deprecia, que melho
ram o mundo, fortalecem a sociedade e tor
nam mais amena e gratificante a convivência 
humana. 
. P~ço que os artigos a que me referi SeJam 
mcorporados ao meu pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
OSENADORLOURIVALBAPT/STA 
EM SEU DISCURSO. 

ATARDE 
Salvador,;Bt1.hia- Segunda-feira 15-4-91 

-~ Em Salvador 

Zitelmann José Santos de Oliva - Com 
grande acompanhamento, vendo-se presen
tes muitos dos membros da Academia deLe
tras da Bahia, diretores e funcionários do 
Banco Econóniico, figuras da imprensa e pro
fessores, foi sepultado, no Jardim da Sauda
de, às 17 horas de ontem, o antigo empre
sário, jornalista e professor Zitelmann de Oli
va. 

Nascido em -Salvador, a 31 de janeiro de 
1924. desaparece, pois, aos 67 anos. 

Formou-se em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade da Bahia e começou 
a vida profissional de advogado dividindo o 
tempo com a intermediação de livros espa
nhóis e ibero-americanos, principalmente ar
gentinos, junto aos meios culturais baianos. 
Gráfico por vocação, ajudou a fundar a em
presa Artes Gráficas e, nas décadas de 40 
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e 50, editou, naquela casa, muitas teses de 
concurso e trabalhos outros. Foi diretor-su
perintendentc:: do Jornal da Babia, na primei
ra fase de existência desse matutino, ao tem
po em que no mesmo período escrevia diaria
mente a coluna ''Mirante", cujas crónicas 
posteriormente reuniu no livro intitulado "O 
Homem e sua Sombra", com prefácio de Al
ceu Amoroso Lima. 

Ausentou-s_e da imprensa quando foi con- -
vidado por Migu_el Calmon Sobrinho para tra
balhar no Banco EconQmíco, tendo, em 1964 
acompanhado o mesmo ao ser e.ste e}eitQ rei
tor da Universidade Federal da Bahia, quan
do chefiou o seu gabinete. 

Tendo influenciado a sucessão de Miguel 
Calmon, na UFBA, com a escolha de Ro
berto Santos, preferiu, no entanto, voltar às 
suas funções no Económico, onde foi elevado 
a diretor adjunto. A UFBA, da qual já era 
professor, lecionando no Curso de Jornalis
mo, continuou a ter sua colaboração na orga
nização e direção inicial da Gráfica Univer
sitária. Por essa época exerceu também o car
go de assessor jurídico do Tribunal de Contas 
do Município de Salvador. 

Pessoa de temperamento forte, estimando 
ou odiando com igual intensidade, esse trân
sito entre os extremos também marcou as 
posições ideológicas de Zitelmann de Oliva, 
que na idade madura abandonou o ateísmo 
esposado na mocidade por uma profunda e 
firme fé católiCa. Despejou-se, riesse mesmo 
tempo, das idéias esquerdiStas- em favor de 
um pensam.ento·.conciliador. 

Ein 1968, Zitelmann de Oliva, que já tinh.a 
vários livros publicados, foi eleito para a Aca
demia de Letras da S_ahia, na vaga aberta 
com o falecimento de Isaías Alves de Almei
da. Tomou posse na cadeira n? 32 no dia 24 
de outubro daquele ano, tendo sido saudado 
pelo acadêmico José Calasans. 

Além de "O HOmem e -sua Sombra", já
mencionado, escreveu ''Viagem em Tomo de 
um Relatório, ou Problemas de uma Univer
sidade", "A Presença da Igreja", "Amizade 
todo Dia" e "Ação e. Reflexão". Alguns des
ses livros foram impressos pela Editora Es
tuário, que criara para suas publicações. 

Casádo com a Sra. Lígia Santana Vieira 
de Oliva, deixa cinco filhos: José Vieira Neto, 
casado com Maria Adenil Falcão Vieira; Ma
ria Teresa, casada com Carlos Marcílio de 
Souza; Ana Lufza, casada com Reger Surat~ 
to, Roberto Oliva, casado com Maria Cae· 
tana Santos de Oliva, e Maria Clara, casada 
com Maurfcio Pinto. 

O saimento fúnebre, no velório dO ·Jardim. 
da Saudade, foi precedido de missa celebrada 
pelo monge beneditino D. Bernardo, seguin
do-se a homenagem da Academia de Letras 
da Bahia pela palavra do professor Edivaldo 
Machado Boaventura, que falou também em 
nome das várias instituições a que Zitelmann 
de Oliva prestara servíÇ_os._ Em comovida e 
singela oração, José_ Vieira Neto expressou 
os sentimentos da famfliae dos amigos, dizen
do da,P.esolação de todos. 

ATARDE 
Salvador, quarta-feira, 24-4-91 

UM HOMEM SINGULAR 

Maria Thereza Oliva Marcflio de Sousa . 
Move-me o desejo intenso de testemunhar. 

Sinto-a neceSSidade de registrar fatos, senti
mentos, passagens. Duas razões concorrem 
para fortalecer esse desejo: a singularidade 
do caráter da pessoa, por um lado; por outro, 
a escassez de exemplos, a aparente tibieza 
moral desses tempos difíceis que nós brasi
leiros, estamos vivendo. A ausência de so
nhos, de projetes da nossa juventude, a sub
missão do povo, a convivência de tantos aos 
desmandos e desvios dos que detêm o poder 
e usam-no em seu próprio benefício, tudo 
isso indica a carência de exemplos, de figuras 
e falas capazes. de nos entusiasmar. 

Falo, portanto, desta pessoa singular: Zi
telmann de_ Oliva. Por onde começar, me per
gunto? Pela integridade? Falar deste homem 
inteiro em tempo de homens partidos? Da • 
sua capacidade de indignação, do seu amor 
à justiça, do seu estado de eterna vigilância 
que orientava as suas escolhas, definindo o 
seu caminho e fazendo com que abraçasse 
as causas mais justas em qualquer tempo? 
Foi assim em 45, em 64, em 68, anos trágicos 
-ria história do País. Mas foi assim também 
em momentos menos intensos, mas nem por 
isso mais fáceis em que se tem de escolher 
sempre um lado, preservando-se inteireza. 

-A aprendizagem da integridade, do sensO 
de justiça, da retidão me fez perceber, desde 
cedo, que não se pode ser "bonzinho". Não 
dá para agradar a todos! Aprendi não só a 
perceber-me com arestas, mas também a gos
tar delas e valorizá-las. 

Aprendi cedo que aplauSo fácil é o caminho 
mais_ rápido para a vaia e que a vaidade da 
aceitação plena, além de vazia, é enganosa.' 
O preÇo da integridade, é muitas vezes, a 
solidão, principalmente ao enfrentar podere

. sos. ~as o preço é até baixo para o ganho. 

Devo falar da dignidade com que sempre 
conduzia a sua vida, os seus negócios, não 
havendo a mais mínima mancha que seja? 
A mesma dignidade com que enfrentou e vi
veu o período da doença cruel, que o foi 
retirando de cena lentamente, enquanto sua 
mente perspicaz, seu temperamento apaixo
nado_ e .. sua vocação participativa permane
ciam intatos? Devo dizer que nunca ouvimos 
um lamento, um sinal de desespero daquele 

-coração ·vibrante diante de tantas limitações? 
Essa foi provavelmente a última e mais difícil 
das lições e que espero a tenhamos aprendido 
toda. 

Mas o que gostaria' mais de falar de Zitel
mann é a generosidade. Nisto ele se excedeu. 
Na realidade, o que sinto como o traço mais 
forte de meu pai era uma inesgotável capaci
dade para amar e para servir. Amor que se 
traduzia na paixão pela companheira fiel de 
-~aminhada, no ~nc_antamento, na dedicação, 
na amizade e presença constante na vida dos 
filhos, envolvendo os que a eles se juntaram 
e aos frutos concretizados nos netos. 

Na convivência familiar aquele homem for
te de palavra incisiva, contestador, deixava 
aparecer o seu lado temo e doce, tornando-o 
uma personalidade mais completa e rica. 

Mas não só com a família ele foi generoso: 
sua doação envolvia irmãos, cunhados, sobri· 
nhos, parentes e amigos. Ahl Amigos muitos 
e múltiplos, além dos dele de diversas épocas 
fazia-se amigo dos amigos dos filhos. A todos 
abraçava encarnando a compaixão: a verda
deira capacidade de sentir como o çmtro. 
Preocupava·se com eles, zelava por eles e 
por seus interesses, defendia-os se precisas
sem, acolhia·os, aconselhava-os, apontava
lhes as falhas, achava tempo para pequenos 
gestos e Lembranças em meio a um quotidian~ 
de muito tr~balho e luta. Hoje, no meio das 
minhas atividades de adulto, pergunto-meco
mo ele conseguiu fazer tanto, produzir tanto, 
seja no trabalho, seja em a:tividades intelec
tuais paralelas e desdobrar-se tanto com tan
tos. E, af, a lição de generosidade, jamais 
igualada, era enriQuecida por outras: seus 
amigos eram variados, colegas de escola ou 
de faculdade, militantes do Partido Comu
nista e de mov.imentosda Igreja, intelect~aís, 
artistas, boémios, padres e religiosos, eriipre
sários, contínuos, secretárias, políticos, ho
mens e mulheres simples do povo mais velhos 
do que ele, contemporâneos e os mais jovens 
- com{S'anheiros dos filhos. Com ele aprendi 
a beleza da pluralidade, o valor da lealdade, 
o horror ao preconceito e à superficialidade 
dos seritiment_os. ··· · -

Ainda foram muitas as lições: de sensibi
lidade e amor à beleza, seja da natureza, seja 
das obras de arte: pintura, escultura, músi
ca .. , de amor aos livros e paixão pelas idéias; 
quem sabe me orientando para a educação 
como vocação a desenvolver. Lição de dedi
caÇão ao trabalho como fonte de realização 
pessoal e maneira honesta de ganhar o susten
to. Enfim, foram muitas e muitas as lições 
de vida e que naquela bela tarde de despe
dida, no domingo, encheram meu coração 
de saudade. 

Mas, ao ver os netos todos sentados em 
roda no gramado do Jardim da Saudade, pen
sei como ele devia estar feliz ven_çlo aquilo. 
A paz que me invadiu veio jUnto _com a recor
dação das últimas palavras escritas por ele 
para mim e Marcílio, exatamente um mês 
antes, no dia 14-3, pelo nosso aniversário de 
casamento: ''Estã.s rosas marcam uma data 
e que só de rosas seja o seu caminho". 

Estas mesmas palavras murmurei para ele, 
ali, certa de que ele estava já no -re:íno dos 
justos. 

Maria Thereza Oliva Marcílio de Souza é 
professora e gerente da Fundação João de 
Souza Góes. 

ARTIGO PUBLICADO NO LIVRO 
"NOSSA GENTE" DO PROFf'SSOJi, 
ED!VALDO BOAVENTURA 

ZITELMANN DE OLIVA 

Na tentativa de_ desvendar __ Q mistério_ da 
amizade, eu diria que ela é uma espécie de 



2242 Terça-feira 14 IliÃRid bO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Maio de 1991 

complementação e modo de conhecimento. 
Daí serem os amigos quein melhor nos conhe
cem. Facilmente podem apontar grandezas 
e misérias~ maneiras de pensar e de trabalhar. 

Tomando a amizade como método de co
nhecimento pessoal, como abordagem do fra
ternal, posso bem testemunhar que Zitel
mann de Oliva tem escrito o- produto último 
do seu trabalho, aquilo que fica da peleja, 
quando a entrega à tarefa é completa. Mas 
não escreve sobre o conteúdo das suas ocupa
ções profissionais ou administrativas, como 
gerir gráfica ou superintender jornal, ajudar 
a governar a universidade ou banco. Não, 
não é sobre estas atividades. O que Zilte
mann tem dado expressão é acerca do resíduo 
de tudo isso que fica, do trabalho, da expe
riência, da fami1ia,- dos amigos e da fé. É 
o sumo da vida e da experiência que conta 
e canta. 

Eu diria mesmo que o que escreveu é seme
lhante àquele caldo que corre aos poucos e 
aos pingos da máquina de moer milho verde. 
Dela sai em quantidades milho triturado, 
pronto para ser amassado, mas ao triturar, 
a máquina deixa cair certa pequena porção 
de sumo. Assim é Zítelmann. A sua faina, 
constante e diuturna, impulsiona uma empre
sa, uma escola ou um jornal, com notas, car
tões, palavras, caminhadas, gritos, contro
les ... Porém, de tudo isso fica o substrato. 
E é a ele que dá forma, expressão, colocando 
em letras com a marca do seu temperamento 
inconfundível. 

Transpõe para o papel o que a vida· vai 
deixando no homem vivido, trabalhado, ex
perimentado. A sua adesão ao serviço" com 
afã entusiástico~ -o amor à família, a procura
oferta de amigos, o reencontro com Deus, 
tudo, enfim, possibilita-lhe conhecer a fundo 
situações e pessoa-.. Tudo isso lhe permite, 
com uma palavra franca como poucas pessoas 
são dotadas, a opinar com segurança. 

Entre o homem e a sua, produção escrita 
não há nenhuma diferença.-U-que escfeVC 
é ele mesmo em tudO. Viver e escrever se 
identificam. Quantas vezes o vi, ·no fim de 
um dia de labor intenso, anotar uma observa
ção, recolher uma impressão, exprimir uma 
indignação, ao tempo em que escrevia uma 
crónica ou refazia um -períOdo! Quantas e 
quantas vezes! Ou mesmo no início ou IiO 
meio do trabalho, entre um que sai e outro 
que entra, relia o que escrevera antes ... 

E eu, que ~enho o privilégio de ver as primí
cias, posso bem declarar como são feitas mui
tas das suas crónicas. Vejo-o, por exemplo, 
superintendente do matutino Jornal da Ba
hia,misturando notas a pagar, editorial a ler 
com o "Mirante" a escrever. Foi o início do 
seu primeiro livro Um homem e sua sombra, 
em 1962. 

Tempos depois, entre uma ata de reulllão 
que lia e a relação de sócios-acionistas que 
pedia, mandava bater os comentários da De
claração dos Bispos. Era a Presença da Igreja 
que se aproximava. 

E. no meio de cheques, de livros de c_on
trole da despesa-ieceita da Universidade Fe
deral da Bahia, vão brotando a~ páginas da 

Viagem em tomo-de um relatório ou proble
mas de uma universidade e amizade todo dia. 
E as suas Edições Estuário vão publicando, 
nelas incluindo o_ meu Ordenamento de 
idéias. 

No jornal como na universidade, no Banco 
EcOnómico como nó Tribunal, sempre en
contrei Zitelriiann trabalhando. E trabalhan
do ia acumulando para depois expressar o 
que a vida faz pensar. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Não 
há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidéncia 
vai encerrar _a presente sessão, designando 
para a ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 43, DE 1991 

(Eril regime de urgência, nos termos 
do art. 336, -c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo no 43, de 1991 (nn 346/90, 
na Câmara dos DeputadoS), que aprOvã~ o 
ato que outorga concessão ao Sistema Canaã 
de Comuriicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na éidade de Caria
cica, Estado do Espírito Santo, terido 

PARECEREA VORÁ VEL, proferido em 
Plenário, da Comissão 

- de Educação. 

-2-

PRQJETQ DE LELDO SENADO 
N• 82, DE 1991 

(Em regime de urgéncia, nOs termos 
do arL 336, cdo Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 82,. de 1991, q.e autoria 
do Senador Mário Covas, que estabelece nor
mas para a realização das eleições municipais 
de 3 de outubro de 1992, e dá outras proyi
dências. (Dependendo de Parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

~3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
- N' 53, DE.1990 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei dã Câtnãra·n~--53, de 1990 (no 8.390/86, 
fli Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que reajusta o valor da 
-pensão e'Sp-edal concedida a J ustiniana Fleury 
Passos e revertida a Maria Nilza Fleury Pas
sos, filha do ex~Deputado Edson Junqueira 
Passos, tendo 

PARECER, sob n" 56, de 1990, da Co
missão 

- de AssuntOs SoCiais, favOráveis ao proje
to com Emenda de n6 1-CAS. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 99, DE 1990 

VOtação, em turno único'; dO ~fOjeto de 
Lei da Câmara n" 99, de 1990 (n' 4.648/90, 

na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que altera a campo: 
sição e a organização interna do Tribunal Re
gional do Trabalho da 5' Região, cria cargos, 
e dá outras providênci~s1 tendo 

PARECER FAVORA VEL, sob n• 64, de 
1991, da Comissão 

- de Co:risdtufção, JustiÇa e Cidadania. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 3, DE 1991 

Votação, .em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 3, de 1991 (n~ 5.659/90, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-· 
dente da República, que concede pensão es
pecial a Orlandino Barbosa Feitosa ctdá ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob no 59,_ 4e ~991, da Co-
missão -

-de Assuntos Sociais, favorável ao projeto 
com Emenda de n~ 1-CAS. 

-6-
PROJETO DE LEI DA. CÂMARA 

N• 12, DE 1991 

Votação; em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n' !2, de 1991 (n• 4.575/90, 
na Casa de origem), de iniciatíVa do Presi
<\\:nte da República, que dispõe sobre o en
quadramentq dos servidores da _extinta Fun~ 
dação Projeto Rondon, redistrib~ídos para 
órgãos da administração federal direta, autar
quias e fundações públicas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL,'sob n•65, de 
1991, da Comiss-ão" 

- de Constituição. Justiça e Cidadania. 

-7-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 18, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nP 18, de 1991 (n~ 81191, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da Repúblicà, que aUtoriza a concessão de 
financiamentO à exportação de bens e servi-
ços nacionais, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, sob n'70, de 
1991, da Comissão 

- de Assnntos Econômicos. 

-8--. 

PROJETO D.E LEI DA CÂMARA 
N• !6, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 16, de 1991 (n9 6/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do. Presidente 
da República, que concede isençãÓ 'do lmpos-

• to sobre.Produtos Industrializados- IPI, na 
aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autónomo de passageiros e dá ou
tras providéncías, tendo 

PARECER, sob n• 68. de 1991, da Co-
. missão · 

- de Assuntos Econômicos, favor~vel ao 
projetO e às Emendas que apresentá de n91 

I a 3-CAE. 
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-9-

PROJETO DE LEJ DA CÂMARA 
n•!7, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Cãmara n'' 17, de 1991 (no 80/91. na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que institui isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados- IPI, e de
preciação acelerada para máquinas, equipa
mentos, e dá outras providências, tendo 

PARECER fAVORÁVEL, sob n' 69, de 
1991, da Comissão 

- de Assuntos Económicos. 
(Dependente da votação do _RegimentO n~ 

189, de 1991, de adiamento d?. discussão da 
matéria para reexame da ComisS:ãO de Assun
tos Económicos.) 

'-- lO

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTlTUIÇÀO N• 3, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à Constituição n" 3,-de 1991, de 
autoria do Senador Alfre_do Campos e outros 
Senhores Senadores, que estabelece a data 
de entrada em vigor de a tos normativos, leis 
e medidas provisórias, 

-H-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÁO N" I, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno.) 

Altera a modalidade de votação estabe~ 
lecida no § 4o do art. 66 da Constituição Fe~ 
der ai. 

--12-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUJÇÁ_O N" 2, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos 
do art. 358 do Regimento Interno.) 

Dá nova rcdaçã_o ao inciso III, § 2~. do 
art. 155 da Constituição. 

O SR. PRESIDE!\'TE (Beni V eras)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 
minutos.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas 
de lu a 30 de abril de 1991 

- art. 269, II, do 
Regimento lntemo.) 
Projetos aprovados 

e enviados à sanção do 
Presidente da República 

- Sub:.titutivO- da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n~· 88, de 1988, de autoria 
do Senador Mauro B~nevides, que dispõe so
bre as fundações de apoio às instituições fede
rais de ensino superior e dá outras providên-
cias.- Sessão: 17-4-91. --- -

- Projeto de Lei da Câmara n" 14, de 
1991 (n~ 290/91, na Casa de origem), que dá 

nova redação ao parágrafo único do art. 17 
da Lei n~ 8.088, de 31 de outubro de 1990, 
que dispõe sobre a atualização do Bônus do 
Tesouro Nacional e dos depósitos de pou
pança e dá outras providências. - Sessão; 
22-4-91. 

- Projeto de Lei da Câmara no 87, de 
1990 (n'' 2.912/8Q, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Agrícola Federal de ltabaiana, no Estado de 
Sergipe.--'- Sessão: 25-4-91. 

ProjetóS aproVadOs e enviãdOs 
à Câmara dos Deputados 

Projeto de Lei do Senado n~ 
164/89-Complementar, de autoria do Sena_
dor Fernando Henrique Cardoso, que regula 
a competência para instituição do Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e doação 
de quaisquer bens ou direitos nas condições 
previstas no inciso III do § P do art. 155 
da Constituição. -Sessão: 8-4-91. 

- Projeto de Lei do Senado no 335, de 
1989, de autoria do Senador Mauro Bene
vídes, que dá nova redação ao caput do art. 
52 e ao seUttem P e ao item 7? do art. 54 
da Lei no 6.01_5,_de 31 de dezembro de 1973. 
-Sessão: 224-91. -

-Projeto de Lei do Senado no 34, de 1991, 
de autoria do Senador Fen;t_ando Henrique 
Cardoso, que revoga os itens VI e V1ll do 
art. 530 da Consolidação das Leis do Traba~ 
lhQ. --:-:::-Sessão: 29-4-91 (competência termi-
nativa). -

Projetos aprovados e 
emriados à promulgação 

--Projeto de Resolução n~ 98, _de 1988, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que alte
ra o disposto no art. 443, inciso I, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal.
Sessão: 1°-4-91. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 1, de 
1991 (n·• 191/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o a1o qi.ie renova por dez anos, 
a partir de 18 de junho de 1989, a concessão 
outorgada à Rede Riograndense de Emisso
ras Lt.da., para explorar, sem direito de exclu
sividade," serViÇo de radiodifUsão sonora em 
onda c~:~rta, na cidade de Porto Alegre, Esta
do do Rio Grande do Sul._ -Sessão: 3-4-91. 

-Projeto de Resolução n•.• 19, de 1991, 
que autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado de Minas Gerais destinados 
ao giro de 23.302.464 LFT -MG com venci
mento no período de março a junho de 1991. 
·--Sessão: 9-4-91 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n" 20, de 1991, 
que autoriza a prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Te
souro Municipal (LFTM-Rio). -Sessão:-
9-4--91 (extraordinária). 
- - ""'"""'- Proj-eto~-de--Rc---sotução--n"--2-1--;-de--1.-991-, 
que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar, temporariamente, o limite 
da dívida mobiliária pela emissão e colocação 
no-mercado de Letras Financeiras do Tesouro 

do Estado de Santa Catarina (LFTC) desti
nadas ao giro de outras 1. 733,014.371 LFTC 
com vencimento nos meses de abril e maio 
de 1991.- Sessão: 9-4-91 (extraordinária). 

-Projeto dC:_ Resolução n9 24, de 1991, 
que altera os termos da Resolução n~ 39, de 
1989, do Senado Federal. -Sessão: 11-4-91 
(extraordinária), --

-Projeto de Resolução n9 25, de _1~91, 
que autoriza o GOverno dó Estado da Bahia 
a emitir e colocar no mercado Letras Finan· 
ceiras do Tesouro do Estado da Bahia, desti
nadas ao girO de 716.054~004 LFTBA corres
pondentes ao total de títulos com vencimento 
em abril, maio e junho de 1991 e dá outras 
providências. -Sessão: 11-4-91 (extraordi
nária). 

-Projeto_ de Decreto Legislativo n<.> 3, de 
1986 (n~ 113/85, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre Gratui
dade Parcial na Execução de Cartas Rogató
rias, celebrado, por troca de notas, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, em 5 
de outubro de 1978. -Sessão: ·15-4-91 (ex
traordinária). 

-Projeto de Resolução n9 17, de 1991, 
de iniciativa da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que suspende a execução 
do n9 3 do parágrafo único do art. 20 da Cons
tituição do Estado de São Paulo.- Sessão: 
22-4-91 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n" 18, de 1991, 
de_ iniciativa da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que suspende a execução 
do inciso IX do art. 60 da Lei n~ 6.763, de 
15 de dezembro de 1975~ do Estado de Minas 
Gerais. -Sessão: 29-4-91. - · 

Mensagens aprovadas 
relativas à escolha 

de autoridades 

-Mensagem no 52, de 1991 (n~ 53/91, na 
origem), de 5 de fevereirO do cOrrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do DoutoJ Valtqfl_Abdala, Juiz Togado -~o 
TribunaCR.egional do Trabalho da 2~ Rigião, 
com sede em São Paulo- capital, para com
poro Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
reservada à magistratura-trabalhiSta de car
reira, decorrente da aposentadoria do Minis
tro Carlos Alberto Barata da Silva. -Sessão: 
11-4-91 (extraordinária). 

-Mensagem n~ 235/90 (no-902190, na ori
gem), de 12 de dezembro de 1990, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escol_ha do Senhor 
Paulo Dyrceu Pinheiro, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exer- · 
cer a função de Embaixador do Bra,sil junto 
à República Islâmica do Paquistão. - Ses
são~-11-4-91 (extraordinária). 

-Mensagem n~ 61, de 1991 (n? 91/90, na 
origem), de 7 de março do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub_
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Aderbal Costa, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exer
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
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ao Governo do Kuwait. -Sessão: 11-4-91 
(extraordinária), 

Projetos arquivados 
nos tennos do art. 254 
do Regimento Interno 

- Projeto_de Lei da Câmara_ no 16, de 
1990 (n9 1.216/88, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 33 da Lei n? 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 
de Processo Civil. - Sessão: 3-4-9 L 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 59,_de 
1990 (n~ 3.638/89, na Casa de origem), que 
atribui a denominação ''presunto" _à produ
ção que especifica e dá outras providências. 
-Sessão: 24-4-91. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 109, de 
1990 (n~ 3.344/89, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o adicional de insalubridade aos 
trabalhadores que atuem no combate ;i raiva 
dos animais herbívoros. -Sessão: 30-4-91. 

Requerimentos apromdos 

- Requeriinento n" 66, de 1991, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, solicitando_, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado, do artigo: "Extermínio Oficiali
zado", de autoria do Dr. Liborni Siqueira, 
Juiz de Menores do Rio de J anciro, publicado 
no Jornal do Brasil, de 1S de março de 1991. 
-Sessão: 2-4-91. 

-Requerimento n9 70, de 1991, de autoria 
do Senador Lourival Baptista, solícitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do pronunciamen
to feito pelo ex-Presidente José Samey ao 
receber o Prémio Serfin de Integração-Lati
no-Americana dt:' 1990, no dia 11 de março 
de 1991. --Sessão: 9-4-91. 

-Requerimento n~ 84, de 1991, de autoria 
do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, 
nos termos regimentais, a- transcrição, nos 
Anais do Senado, o discurso proferido pelo 
Deputado Ulysses Guimaràes no encerra
mento da Convenção Nacional do PMDB, 
realizada no Plenário da Câmara dos Deputa
dos, nos dias 22 a 24 de março de 1991. -
Sessão: 16-4-91. 

- Rt:querimento n" 117 .-de-1991, de ~~to
ria do Senador Maurício Cóm~a, solicitando, 
nos termos regimentais, a convoc-ação da Mi
nistra da Economia, Fazenda_e Planejamen
to, a fim de, perante o Plenário, prestar escla
recimentos sobre o an'damento das recentes 
negociações do Governo brasileiro com os 
credores internacionais, acerca da dívida ex
terna do Brasil. -Sessão: 17-4-91. 

-Requerimento n~ 97, de 1991, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, so
licitando, nos termos regimentais, a trami
tação conjunta dos Projetes de Lei do Senado 
n""4e 5, de 1991, dos Senadores Wilson Mar
tins e Nelson Carneiro, respectivamente, que 
dispõem sobre a regulamentação e convoca
ção de plebiscito, referendo e iniciativa popu
lar e dá outras providências. - Sessão: 
24-4-91. 

-Requerimento no 129, de 1991, de auto
ria do Senador Valmir Campelo, solicitando, 
nos termos regimentais, tenham tramitação 

conjunta aos Projetas de Lei n"" 6 e 13, dos 
Senadores Marco Macict e Fernando Hen
rique CardoSO, respectiv3.mente, que reiula
mentam o art. 185 da Constituição. -Sessão: 
24-4-91. 

Projetos Arquivados nos 
Termos do Art. 101, § 1~, 

do Regii_Ilento Interno 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 4, de 
1986 (n~ 86/85, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção n~ 138, 
da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT, relativa à Idade Mínima para Admis
são em Emprego, adotada a 26 de junho de 
1973, em Genebra, durante a LVIIfSessão 
-da Conferência Internacional do Trabalho. 
-Sessão: 1~-4-91. 

-Projeto de Lei da Câma::ra n~ 56, de 1990 
(n? 314/88, na __ Cas(l de_ origem), que deter
mina o tombã:mentõ do antigo estúdio da 
Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e sua 
transformação em Museu da História do Rá
dio no Brasil. - Sessão 11-4-91 (Extraor
dinária). 

Projetas Retirados Pelo Autor 
e Arquivados nos Termos do 

Art. 256 do Regimento Interno 

- Prc:jeto de Resolução n9 14, de 1991, 
de autona do Senador Affonso C amargo, que 
dá nova redação ao art. 65 do Regimento 
Interno do Senado Federal. -Sessão 9-4-91. 

-r Requerimentono63, de 1991, de autoria 
do Senador Cesar Dias, solicitando a convo
cação do Ministro _de Estado das Relações 
Exteriores, José Francis.co Rezek, para, em 
Ple~ário; prestar _esclar~ciroentos a respeito 
do _Tratado de Limites e Navegação Fluvial, 
assmado em Caracas, em maiO de 1859, em 
vigor no Brasil e Venezuela, desde 1~ de ja
q.eiro_de 1861 com relação à demarcação de 
fronteiras, envolvendo a Região dO Parima. 
-Sessão: 15-4-91. 

Projeto Rejeitado e 
Encaminhado ao Arquivo 

...:.;,.. PrOjeto de Lei do Senado n9 32, de 1991, 
de autoria do Senador Albano Fran·co, que 
autoriza a conversão de cruzados novos em 
cruzeiros para o fim espeCífico de aplicação 
em investimentos produtivos e dá outras pro
vidências. - SesSão: 19-4-91 (Compéténcia 
Terminativa). 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N~ 3, DE 1991 

A Comissão Diretora do Senado Federal~ 
no uso de suas atri_buições regimentais e regu
lamentares, de acordo com o disposto no arti
go 420 e seus parágrafos do Regulamento 
Admini5trativo do Senado_ Federal, no artigo 
19 do Ato da Comissão Diretora no 2, de 1973, 
e tendo em vista a decisão adotada na 6" reu
nião ordinária, realizada em 4 de abril de 
1991, e o que consta dos Processos n9' 
001.507/90-7 e 007.771/89-4, resolve reinte
grar o servidor Raimundo Nonato da Silva 
no cargo de Técnico Legislativo, da Área d~ 
Artesanato, Classe "Especial", Padrão III, 

do Quadro Permanente do Senado Federal, 
com efeitos a partir de 4 de abril de 1991. 
Sendao Federal, 9 de maio de 1991. -Mauro 
oenevides- Carlos Alberto De'Carli- Mar· 
cio Lacerda - Lavoisier Maia - Dirceu Car
neiro. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 4, DE I991 

Disciplina a concessão de imóvel fun
cional a senador e dá outras providências. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regimentais, re
solve: 

Art. 1~ Os senadores, durante o exercí
cio do mandato, fazem jus a um apartamento 
funcional, cuja entrega estará condicionada 
à disponibilidade de imóveis por p-arte do Se
nado, bem como à prévia assinatura de termo 
de ocupação de imóvel. 

§ 19 Além do apartamento, o Presidente 
do Senado fará jus a uma residência especial, 
durante o exercfcio do cargo. 

§ 2P O termo de ocupação de imóvel, a 
ser assinado pelo ocupante do imóvel e pelo 
Primeiro Secretário, como representante do 
Senado F.ederal, obedecerá ao modelo anexo 
ao presente ato. 

Art. 2~ Obrigam-se os ocupantes, pelo 
uso das residências, a pagarem mensalmente, 
mediante desconto em folha, as taxas de ocu
pação, administração, conservação e de reno
vação de mobiliário, as quais serão fixadas 
e reajustadas mediante ato do Primeiro -se-
cretário. -

_Art. 39 Cessa, de pleno direito, a permis
são de uso de imóvel: 

I-ao término do mandato do ocupante, 
salvo se este for re"eleito para mandato subse
qüente; 
li- em caso de falecimento do ocupante; 
III- se o ocupante vier a renunciar ou 

perder o mandato; 
IV -se o ocupante vier a ser licenciado 

para exercer cãfgb de ministro de Estado ou 
de secretário de Estado, do Distrito Federal 
ou de prefeitura de capital. 

Art. 49 Os senadores e os s,pplentes em 
exercício, que não di.spuserem de apartamen
to funcional e enquanto isto não ocorrer, se
rão hospedados em estabelecimento hotelei
ro previamente contratado pelo Senado Fe
deral ou, mediante opção, receberão um Au
xílio-Moradia correspondente a tantas diárias 
quantos forem os dias em que persistir a situa-
ção. _ _ 

§ 1 o Para os fins deste artigo, fica fixado 
em Cr$ 20.000,00 (vinte riiil cruzeiros) o valor 
de cada diária, a ser reaju-stado pela Subse
cretaria de Administração de Pessoal nas 
mesmas épocas e observado o mesmo percen
tual de reajuste da remuneração do Senador. 

§ 29 O Auxílio-Moradia será pago junta
mente com a remuneração do senador. 

§ 3~ Na hipótese de uffia das ocorrências 
previstas no art. 3?, ou se o senador ou s~pten
te não aceitar o apartamento funcional que 
lhe for oferecido, ~e perderá, a partir da 
mesma data, o direito à hospedagem e ao 
Ama1io-Moradia. 
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Art. 5~" As pessoas não residente5 em 
Brasilia, que forem convocadas ou convida· 
das para deporem em Comissão Permanente 
ou Temporária, e desde que haja necessidade 
de pernoite em Brasflia, serão hospedadas 
nos estabelecimentos hoteleiros a que se refe
re o artigo anterior. 

Art. 6" Este ato entra_ em vigcir na data 
de sua publicação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial os Atos da Comissão 
Diretora n" 12, de 1987,22, de 198_9, e 18, 
de 1990. 

Sala da Comissão Diretora~ _2_de maio de 
1991. -Mauro Benevides- Dirceu Carneiro 
- Mareio Lacerda - Lavoisier Maia 

ANEXO AO ATO DA COMISSÃO 
DIRETORA N' 04, DE 1991 

Termo de Ocupação de Imóvel 

Pelo presente Termo de Ocupação de Imó
vel, o Senhor Senador . , de um 
lado, doravante denominado, simplesmente, 
ocupante, e o Senado Federal, de outro, nes
te ato representado pelo Senhor Primeiro Se
cretário, doravante denominando, simples
mente, Senado, assinaram o presente Termo 
de Ocupação de Imóvel com relação_ao apar
tamento funcional n~ , do bloco, da SQS, 
nesta Capital, de propriedade da União (Se
nado Federal), mediante as seguintes cláusu
las e condiÇões. 

Cláusula Primeira -- O presente Termo 
de Ocupação de Imóvel vigerá a partir da 
data de sua assinatura e tão - somente en
quanto o ocupante exercer o mandato de se
nador. 

Parágrafo único. O ocUpante deverá de
volver a unidade residencial até_o_dia seguinte
ao que deixar de exercer o mandato de sena
dor, sob pena de ser considerado em esbulho 
possessório. 

Cláusula Segunda - Obriga-se o ocupan
te, pelo uso da residência, a pagar mensal
mente, mediante desconto em folha, as Taxas 
de Ocupação, Administração e Conservação 
e de Renovação do Mobiliário. 

Qáusula Te:rctira - São deveres do ocu
pante: 

a) usar o imóvel exclusivamente para sua 
residência e de seus familiares; 

b) conservar as pinturas, aparelhos, mó
veis, instalações e demais acessórios; 

c) atender às exigências emanadas das au
toridades competentes; 

d) permitir vistõricis no imóvel por pessoas 
credenciadas pelo Senado; 

e) não executar obras ou benfeitorias no 
imóvel, salvo se requeridas e expressamente 
autorizadas pelo Primeiro Secretário; 

I) cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, 
pelas pessoas mantidas sob o seu teta, as de
terminações do presente termo; 

g) cumprir as normas de segurança vigen
tes; 

b) manter o imóvel que ocupar em perfei
tas condições de asseio e conservação, bem 
como zelar pela conservação e apresentação 
das áreas comuns; 

i) responsabilizar-se pelos danoS' ou prejuí
zos materiais .causados em qualquer parte do 
prédio ou a bens de terceiros, quer provo
cados pessoalmente ou por seus dependentes, 
quer provocados por seus empregados; 

j) restituir o imóvel e os móveis, aparelhos 
e d~!!Jais acessórios colocados à sua dispo
sição, mediante vistoria proce~sada pelo setor 
competente do Senado, documentada por 
Termo de Devolução; 

Parágrafo único. A não observância de 
qualqUer itens acima importará em rescisão 
do presente Termo, aplicando-se ao contra
ta~~e ~nadimplente a pena prevista no Pará
grafo único da cláusula primeira. 

Cláusula Quarta- Farão parte integrante 
do presente termo a relação de móveis, apa
relhos, instalações e demais acessórios exis
tentes -no im6Ve1 à data de sua ocupação. 

Oáusula Quintã-..:...._ As dúvídas de natUreza: 
adminiStrativa que- surgirem na execução do 
presente Termo de Ocupação de Imóvel se
rão resolvidas {>elo Primeiro Secretário. 

E, por assim se acharem de pleno acordo, 
assinaiD o presente Termo, em 4 (quatro) 
vias de igual teor e forma e ·na presença das 
testemunhas abaixo indicadas. 

Brasília, 9 de maio de 1991. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N~ S, de 1991 

A Comissão Diretorá doSenado Federal, 
no uso de suas atribuições legais e regimen_
tais, e tendo em vista a exposição de motivos 
do Senhor Diretor-G_eral, resolve: 

Art. 19 Acrescente-se ao art. 89 do Ato 
n~9, de !98-6, da Comissão Diretora, o seguin
te parágrafo segul'!'do, renumerando-se os de
mai$: 

§ 2Y Quando solicitado pela Subse
cre_taria de Assistência Médica e Social, 
o Senado Federal concederá o transporte 
_d_o .servidor ou dependente, inclusive pa
ra uma pessoa da família, que necessitar 
de tratamento junto às instituições públi
cas ou privadas e profissionais liberais, 
conveniados ou contratados, com sede 
em outro estado da Federação, cujo cus
to cofr:esponderá parcela do total das 
despesas." 

Art. zn Este ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Sala da Comissá_o Diretora, 9 de maio de 
199L- Mauro Benevides - Carlos Alberto 
d.e'Cirli - Dirceu Carneiro - Lavoisier 
Maia. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
· N~ 6, de 1991 

Disciplina a distribuição de jornais e 
revistas no Senado Federal. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de sua competência regimental e regu
lamentar, resolve: 

Art. 1~" A distribuição de jornais-e revis
tas para senadores e órgãos da Casa será feita 

segundo os critérios e quotas estabelecidos 
neste ato. 

§ 1 ~ Cada senador receherá, exclusiva
mente no respectivo gabinete ou residência, 
de acordo com sua escolha, o total de 4 (qua
tro) jornais, sendo um de Brasília, um do 
Rio de Janeiro. um de São Paulo e um dp 
estado _!~presentado, e 2 (duas) revistas de 
sua preferêiiCla. _ - -- -

§ 2? Os líderes e membros da Mesa farão 
jus a uma quota de 6 (seis) jornais e 2-(Q_uas) 
revistas de sua preferência. 

§ 3? A Diretoria-Geral, a Con_su_ltoria
Gera1, a Secretaria-Geral da Mesa e a Comis
sãO Permanente de Licitação poderão solici
tar até 2 (dois) jornais, a serem entregUeS 
nos respecti•ios gabinetes. 

§ 4~ O Comitê de Imprensa poderá solici
tar até 6 (seis) jornais e 1 (uma) revista, a 
serem entregues no respectivo comitê. 

§ 5? A Subsecretaria de Biblioteca e a 
Subsecretaria de Divulgação pqderão solici
tar todos os jornais e revistas necessários aos 
seus serviços, que passarão a fazer parte do 
arquivo. 

Art. 29 Este ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se eis disposições em 
contrário, especialmente o ato da Comissão 
Diretora n? 6, de 1990. 

Sala da Comissão Diretora, 9 de maio de 
1991. - Carlos Alberto de'Carli - Dirc~u 
Carneiro - Mareio Lacerda - Lavoisier 
Mala. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 455, de 1991 

O Presidente do Senad_o Federal, no uso 
da sua competêncía regimental e regulamen
tar, 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 
Proc_esso n~ 001._285191-0, resolve aposentar, 
por invalidez, a servidora Milza Gomes da 
Silva, Auxiliar Legislativo, da Área de Porta
ria, Classe "2~", Padrão _III, do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos termos do 
art. 40, inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, arts. 186, incíso I, § 
lo e 67, da Lei n9 8.112, de 1990; art. 1", 
da Lei no 1.050; arts. 490 e 492, § 2~, do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral bem assim com o art. 11 da Resolução 
SF no 87, de 1989, obse'rvado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constítuição Federal. 

Senado Federal, 10 de maio de 1991. 
Senador MaUro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
_ N' 456, de 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outOrgada -pelo ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve 
dispensar, a pedido, Ney Madeira da função 
de Membro do Conselho de Supervisão do 
Centro-Gráfico do Senado Federal- Cegraf, 
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prevista no art. 605 do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 13 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 457, de 1991 

O Presidente do Senado_ Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, resolve nomear José Augusto Arcover
de de Melo, Analista Legislativo, da Área 
de Comunicaçâo Social, O asse "Especial", 
Padrão III, do Quadro Permanente do Sena
do Federal, para exercer o cargo, em comis
são, de Assessor Legislativo, código SF
DAS-102..3, do Quadro Permanente do Sena
do Federal. 

Senado Federal, 13 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 458, de 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi oUtorgada pelo ato 
da Comissão Diretora nD 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n? 008.039/91-7, resolve aposentar, vo-· 
luntariamente, Maria do Amparo Medeiros 
Parente, Analistã. Legislativo- Área de Pro
cesso Legislativo, Classe "Especial", Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, atualmente no exercício do cargo, em 
comissão, de Chefe do Cerimonial da Presi
dência, código SF-DAS-102.3, nos termos do 
art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, arts. 186, 
inciso III, alínea "a" e 67, da Lei n? 8.112, 
de 1990, combinados com os arts. 490 e 492, 
do Regulamento AdministrativO- do Senado 
Federal, com a opção de que trata o art. 2~, 
§ 29 , da Lei n? 6.323, de 1976; § zo, art. 3n 
do Decreto~Lei n, 1.445, de 1976, com as 
alterações determinadas pelos Decretos-Leis 
n~ 2.270, de 1985, e n" 2.365, de 1987, aplica
dos no Senado Federal pelas Resoluções SF 
nP 7, de 1987 e SF n9 198, de 1988, com as 
vantagens da Resolução n9 21, de 1980, bem 
assim com o art. 11, da Resolução SF n" 87, 
de 1989, com proventos integrais, observado 
o disposto no art. 37. inciso XI, Com;tituiçfto 
FederaL 

· Senado t<ederal, 13 de: maio de _1991. 
Senador Mauro Benevldes, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 459, de 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da süa competência regini.ental e regulamen
tar. de conformidade com._ª-_clelega_ção 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 Pro
cesso n" 006.449191-3, resolve aposentar, vo
luntariamente, Márcia Ferreira, ocupante do 
cargo isolado de_ provimento efetivo de As
sessor Legislativo, Código SF-AS-102".3, do 

Quadro Permanente do Senado Federal -
Parte Especial, nos termos do art. 40, inciso 
III, alínea c, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, arts. 186, inciso III, alí
nea c, e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, combi
nados com os arts. 490, 492 e 488, § 4", do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, bem assim com o art. 11 da Resolução 
SF no 87, de 1989, com proventos propor
cionais ao tempo de serviço, à razão de 25/30 
(vinte_ e cinco trinta avos) do seu venclmento, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, 
da CQllstituição Federal. 

Senado Federal, 13 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

8• Reunião Ordinária. da 
- CQntissãQ Diretora 

realizada em 9 de maio de 1991 

Às onze ho;-as do dia nove de maio de 
um mil, novecentos e noventa e um, reúne-se 
a Comissio_Diretora do Senado Federal, na 
Salà de Reuniões da Presidência~ com a pre· 
sença dos Excelentíssimos Senhores Senado
res Mauro Benevides, Presidente, Alexandre 
Costa, Primeiro· Vice-Presidente, Carlos Al
berto De'Carli, Segungo, Vice-Presidente, 
Dirceu Carneiro, Primeiro-Secretário, Már· 
cio Lacerda, Segundo·_S_e_cretário e Lavoisier 
Maia, Suplente. 

Deixam _de c;omparecer, por motivos justi
ficados, os Excelentíssimos Senhores Sena
dores Saldanha Derzi, Terceiro Secretário e 
Iram Saraiva, Quarto Secretário. 

O Senhor Presidente dá início à reunião 
e apresenta aos presentes os s~:guintes assun
tos: 

a) O Senhor Presidente comunica que .se 
encontra enfermo o Excelentíssimo Senhor 
Senador Flaviano Mello, necessitando de tra
tamento médico, a ser realizado no exterior. 

A Comis_são Diretora autoriza o Senhor 
Presidente a tomar todas as providências ad
ministrativas, a fim de dar total assistência 
ao referido Senador; _ __ 

b) Em virtude da demora da Comissão Di
retora na apreciação de requerimentos de ln
formações e das exigências constitucionais e _ 
regimentais que estabele_cem prazos, resol
vem os presentes delega.r ao Senhor Presi· 
dente a apreciação, ad referendum da Comis.· 
são Diretora, dos referidos requerimentos; 

c) Expediente do Senhor Presidente do 
Comitê de Imprensa do Senado Federal soli
citando reformas naquele órgão. 

t designado o Senhor Primeiro Secretário 
p~ararelatar a matéria; 
- d) Processo n~ 006071191-0, em que Rai

mundo Félix Calderaro da Silva e Águida 
Maria da Silva requerem o exame dl1 Pro· 
cesso_ n~ 004143/91-4, no qual solicitaram a 
convoCação dos concursados remanescentes 
do Concurso Púb_lico de Datilógrafo, homo· 
legado pelo Ato da Comis~ão Diretora n9 7, 
de 1985. 

É designado o Senhor Primeiro Secretário 
para relatar a matéria; 

e) Expediente do Senhor Presidente do 
Sindilegis- Sindicato dos Servidores do Po
der Legislativo Federal e do Tribunal de Con~ 

tas da União, solicitando medidas junto aru. 
órgãos oficiais, para não se realizarem regula· 
mentações dos assuntos pertinentes aos servi· 
dores da Casa, sem a participação daquele 
sindicato. . 

É designado o Senhor Primeiro-Secretário 
para relatar a matéria; 

f) Processo ng 004574/91-5, em que José 
Afonso Jácomo do Couto e outros servidores 
sugerem a formação de Cooperativa dos Ser· 
vidores do Senado Federal par~ construção 
de unidades residenciais, requerendo seja so
licitado ao Governo do Distrito Federal a 
doação de uma área para aquele fim. 

É designado o Senhor Segundo Vice-Pre
sidente para relatar a matéria; 

g) Orçamento n" 1308/91, do Cegraf, para 
impressão de 15.000 (quinze mil) exemplares 
de "Separata - Estatuto da Criança e do 
Adolescente", solicitada pelo Presidente da 
Rebrasil- Rede Brasileira para Implemen
tação do Estatuto ~a Criança e _do Adolçsw 
c_ente. 

Os pres~ntes, após discussão, a·utorízam a 
impressão. A matéria é encaminhada ao Ce
graf para as devidas providências; 

hj Orçamento n" 1.420/91, _do Cegraf, par~ 
impressão da "Revista do Património Histó-_ 
rico", solicitada pela Serihora Presidente do 
Instituto Brasileiro do Património Cultural 
-IBPC. 

Os presentes indeferem a solicitação, em 
face do alto custo e da escassez de recursos 
orçamentários; -

i) Orçamento n" 1.446/91, do Cegraf. para 
impressão do ''Boletim - SPHAN - Pró 
Memória", solicitada pela Senhora Presiden
te do Instituto Brasileiro dO Património Cul
tural - IBPC. 

Os presentes íiideferem a solicitação, em 
face do alto custo e da escassez de recursos 
orçamentários. . 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Primeiro· Vice-Presidente, 
que submete aos presentes os seguintes as
suntos: 

a) Parecer favorável. à criação de ''Centrais 
de Reprografia" no Senado Federal, confor
me relatório de estudo realizado pelo Proda
sen sobre a racionalização de custos na uti!i_-_ 
zação de máquinas reprográficas na Cãsa 
(Processo n" 007554/91-5). 

Os presentes,• após discussão, aprovam o 
parecer. A matéria e encaminhada ao Proda
sen para que seja executada, em colaboração 
com a Secretaria Administrativa; 

b) Parecer favnrávd ao pedido de ressarci
mento de despesas médicas, referentes a exa
mes e cirurgia efetuados em Luzia Araújo 
de Maria (Processo n" 002641121:7). 

Os presentes aprovam o parecer e autori
zam o ressarc~mento; 

c) I:'rocesso n'' 007633/91-2, em que Luiz 
Antonio dos Santos e outros servidores re
que~em transPosição para o -Cargo de T ecrilco 
Legislativo, Area de Transportes. 

A Comissão Diretora encaminha o proceS
so à Sub~ecretaria de Administração de Pes
soal para, no prazo máximo de 8 (oito) dia!>, 
prestar ao Excelentíssimo Senhor Primein) 
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Vice-Presidente as informações necesSárias 
à apreciação e encaminhamento do pleito; 

d) O Senhor Primeiro· Vice-Presidente re
clama a observância do Artigo 433 do Regula
mento Administrativo do Senado Federal 
que estabelece a jornada de 40..(quarenta) 
horas semanais pata os Servidores da Casa, 
e determina ao Senha! Díretor-Geral a obser
vância do citado dispositivo; 

e) O Senhor Primeiro, V ice-Presidente so
licita a9 Senhor Diretoi'-Geral que determine 
a Subsecretaria de"Administração Financeira 
a realizar um estudo, o que é aprovado pelos 
presentes, sobre a possibilidade de se ter su
primentos de fundos para pequenas despesas 
destinados aos gabinetes dos senhores sena
dores, lideranças e membros da Comissão Di
retora. 

Dando prossegUimento, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Primeiro 
Secretário, que leva ao exame dos presentes 
os seguintes assuntos: 

a) Proposta de Ato da Comissão Diretora 
que "Disciplina a distribuição .de jornais e 
reVistas no Senado Federal". 

Após exame e discussão, os preseÍÍtes apro
vam a matéria e assinam o respectivo ato, 
que vai à publicação; -

b) Parecer favorável ã solicitação do Se
nhor Presidente da ENAP- Fundação Esco
la Nacional de .t\dministração Pública, acerca 
de Projeto referente à articulação entre o Po
der ExecutiVo e o Legislativo. 

A Comissã.o Diretora aprova o parecer e 
encaminha a matéria ao CEDESEN, órgão 
designado para a coordenação do trabalho 
de cooperação entre aquela fundação e o Se
nado Federal; 

c) Processo n"' 014135/89-2, de interesse do 
servidor Adilson Ferreira do Nascimento, do 
qual havia solicitado vista em reunião ante
riOr, com -voto pela aprovação do parecer do 
relator, Senhor Segundo. Vice-Presidente, fa
vorável ao deferimento do pleito. 

OS" presentes, após discussão, aprovam o 
parecer; 

d) Processo n~ 007400/91-8, no qual João 
BatiSta- da Silva, ex-servidor do Cegraf,-soli
cita revisão do processo ãdministrativo que 
resy.Itou em sua demissão, por justa causa. 

E designado o Senhor .Segundo_Vice:Pre
sidente para relatar a matéria; 
- e) Processo n9005282/91-8, no qual o servi
dor José VIctor SobrinhO solicita autorização 

·para a realizaçiio de cirurgia oftalmológica 
em um de seus dependentes. em Centro Es
pecializado localizado em Havana, Cuba. 

A Comissão Direiora, após exame e âisciis~ 
são, defere a solicitação; 

f) Processo n~ 005450/91-8, que trata de 
procedimentos para contratação de hotéis 
destinados a hospedar os senhores senadores 
que estejam aguardando apart.amento funcio
nal, com proposta de Ato da Comissão Dire
tora sobre a matéria. 

,Após exame e discussão, os presentes assi
nam o respectivo ato, que ví1i à publicação; 

g) Processos n• 007842/91-0 e 00719691-1, 
nos quais o Excelentlssinio Senhor Senador 
Mansueto de Lavor solicita ressarcimento de 

despes-as médico-hospitalares referentes à 
realização de cirurgia·eiil seu dependente. 

Após exame e discussão, a Comissão Dire
tora autoriza o ressarcimento solicitado. 

A palavra é concedida, então, ao Senhor·
Diretor-Geral, que submete aos presentes os 
seguintes assuntos: 

a) Projeto de Resolução n"9, de 1990-CN, 
que "Cria a Comissão Mis_ta Permanente para 
Assuntos Energéticos e Nucleares". -

E designado O Senhor Segundo Secretário 
para relatar a rriaiéria; 

b) ProjetO de Resolução n9l, de 1991-CN, 
que "Institui a Comissão Mista Especial do 
Entendimento Nacional e dá outras provi
dências". 

Ê deSTgiiado o Senhor Primeiro Secretário 
para relatar a matéria; _ 

c) Projeto de Resolução no 26, de 1991, 
que "Extingue cargos efetivos, vagos, .do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá 
outras- provid~ncias, com emenda apresen
tada pelo Excelentíssimo Senhor Senador 
Mansueto de Lavor. 

É designado o Senhor Primeiro· Secretário 
para rela"tar a matéria; 

d) Requerimento n~ 145, de: 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Márcio Lacerda, 
solicitando ao Poder Executivo - Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento infor
mações a respeito da conversão em investi
mento de créditos externos autorizados pelo 
Conselho Monetário Nacim.t~ 
' O Senhor .. Prit:Ueiro· Vlce-=-Ptesidente é de
signado para relatar a matéria e, de imediato, 
apresenta parecer oral favorável à tramitação 
do Requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
t:ias; 

e) Requerimento n"'148, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando ao Poder ExecutívO - Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, in
formàções atinenteS aoS débitos dos produ
tores de açúcar e álcOol.' 
OSéilh~r Primeiro ,Secretário é designado 

para relatar a matéJja e,_ de imediato, apre
seiitã parecer Orar favorável à tramitação do 
Requerimento, que é aprovado pelos preScm
tes. _A matéria é encaminhada à Secretaria
Geral da Mesa para as devidas providências; 

f) Requerimento n~ 149, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando ao Podex: Executivo- Secretaria 
de DesenVolvimento Regional da Presidência 
da República, informações atincntes aos dé
bitos dos produtores de açúcar e álcool. 

O Senhor Príffii!iro· Secrefário é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação do 
requerimento, que é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encaminhada à Se_cretaria
Geral da Mesa para as devidas providências; 

g) Requerimento n"' 160, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Divaldo Suruagy, 
solicitando ao Poder Executivo- Ministério 
da Econq.mia, Fazenda e Planejamento, in
formações· relativas aos montantes dás reser
vas internacionais em ouro verificadas nos 

dias 15 de março de 1990 e 15 de abril de 
~1991. 

O Senhor Primeiro·Secretário é deSignado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre~ 
senta parecer oral favorável à tramitação do 
requerimento, que é aprovado pelos presen
tes_ A matéria é encaminhada à Secretaria· 
Geral da Mesa para as devidas providências. 

Neste momento, por motitos superiores, 
o Senhor Presidente se retira da reunião, as
sumindo a Presidência o Senhor Primeiro
Vice-Presidente, continuando a palavra com 
o Senhor Direto!-Geral. -

h) Requerimento n~ 161, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa, 
solicitando ao Poder Executivo- Ministério 
das Relações Exteriores, informações sobre 
as ações em curso para controle da impor
tação e uso de resíduos tóxicos. 

O Senhor Segundo-SecretáriO é designado 
· para relatar a matéria e, de imediato, apre

senta parecer oral favorável à tramitação do 
requerimento, que é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encaminhada à Secretaria
Geral da MeSa para as devidas providências; 

i) Requerimento n;- 162, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Mauricio Corrêa, 
solicitando ao Poder Executivo -Ministério 
da Infra~Estrutura, informações sobre as 
ações em curso para controle da importação 
e uSo de resíduos tóxicos. 

O Senhor Segundo Secrgtário é designado 
para relatar a mat6ria e, q: imediato, apre~ 
senta parecer oral favorável à tr~itação do 
requerimento, que é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encaminhada à SeCretaria
Geral da Mesa para as devidas providências; 

j) Requerimento n9 163, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa, 
solicitando ao Poder Executivo - Secretaria 
Nacional do Meio Ambiente, informações so
bre as ações em curso para controle da impot
tação e uso de resíduos tóxicos. 

O Senhor Segundo· Secretário ~é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre~ 
senta parecer oral favorável ã tramitação do 
requerimento, que é aprovado pelos presen~ 
tes. A matéria é encaminhada .â Secretaria
Geral da Mesa para as devidas providências; 

k) Requerimento n? 164, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrê3., 
solicitando ao Poder Executivo - Ministério 
da Marinha, informações sobre as ações em 
curso para controle da importação e uso de 
resíduos tóxicos. 

O Senhor Segundo· Secr~tário é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação do 
requerimentO, -que é ai>rOvâdo pelos-p!esen- -
tes. A matéria é encaminhada ã Secretaria
Geral da Mesa para as devidas providências; 

I) Requerimento n? 165, de 1991, apresen
-tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa, 
solicítando ao Poder Executivo -Ministério 
da Saúde, informações sobre as ações em cur
so para controle da importação e uso de r6sf
duos tóxicos. 

O Senhor Segundo Secretário é designado 
para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer o~ favorável à tramitação do 
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requerimento, que· é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encamínhada à Secretaria
Geral da Mesa para as devidas providências; 

m)Requerimento n.,. 171, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Pedro Simon, soli
citando ao Poder Executivo - Ministério da 
Infra-Estrutura informações sobre -ã constru
ção da ponte sobre o rio Uruguai entre São 
Borja e São Tomé. 
• O Senhor Segundo Vice-Presidente é de

signado para relatar a matéria e, de imediato~ 
apresenta parecer oral favorável à tramitação 
do requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

O Senhor Primeiro Vice-Presidente, por 
motivos superiores, se retira da reunião, o 
Senhor Segundo Vice-Presídente, então, as
sume a Presidência, continuando a palavra 
com o Senhor Diretor-Geral: 

n)Requerimento n9 178, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa, 
solicitando ao Poder Executivo - Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento infor
mações atinentes à dívidas dos usineiros de 
produção de açúcar e álcool. 

O Senhor Segundo Secretário é designado_ 
para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação do 
requerimento, que é aprovado pelos presen
tes. A matéria é encaminhada à _Secretaria
Geral da Mesa para as devidas providências. 

o)Proposta de Ato da· Comissão Diretora 
que altera o Ato n9 9, de 1986. 

Após exame e discussão, os presentes assi
nam o respectivo ato, que vai à publicação. 

p)Processos n• 006544/91-6 e 006545/91-2, 
que contêm prestação de contas do Excelen
tíssimo Senhor Senador Iram Saraiva, refe
rente a tratamento de saúde realizado no 
Hospital da Universidade de Miami (EUA). 

Após exame, a Comissão Diretõra aprova 
a prestação de contas e autoriza o ressarci
mento solicitado por Sua Excelência no Pro
cesso n• 008148/91-0; 

q)Processo n"005701189-9, no qual a Subse
cretaria de Assistência Médica e Social pro
põe tabela de preços para os serviços da Fun
dação E. J. Zerbini -Instituto do Coração. 

Após exame e discussã.o, os presentes apro
vam a tabela de preços proposta; 

r)Processo n9016273/89-3, no qual a Subse
cretaria de Assistência Médica e Social pro
põe tabela de preços para os serviços da Real 
e Benemérita Sociedade Portuguesa de Bene
ficiência de São_ Paulo. 

Após exame e discussão, os presentes apro
vam a tabela de preços proposta: 

s)Processos n9' 014831!88-0, 015625/87-7 e 
013162/89-6, nos quais o servidor inativo José 
Stival solicita alteração na estrutura da Cate-_ 
goria Funcional de Psicólogos. 

É designado o Senhor Segundo Secretário 
para relatar a matéria; 

t)Processos n~ 1 018428/90-8, 018429/90-4, 
018430/90-2 e 002245/91-4, em que o servidor 
Theo Pereira da Silva e outros, ocupantes 

do cargo de Assessor Legislativo, atualmente 
no exercício de cargos em-cOmissão, reque
rem a revisão do cálculo de sua remuneração. 

É designado o Senhor Terceiro Secretário 
para relatar a matéria; 

u)Processo n~ 001028/91-0, que contém a 
prestação de contas do Grupo Brasileiro da 
Uilião Jnterpalamentar, relativa ao, segundo 
semesfre de 1990. 

É designado o Senhor Primeiro Vice-Pre
sidente para relatar a matéria; 

v) Processo n~ 0001507/90-7, que contém 
Proposta de Ato da Comissáo Diretora rein
tegrando o servidor Raimundo Nonatoda Sil
va, com efeito~ somente a partir de 4 de abril 
de 1991, conforme decisão adotada na 6~ Reu
nião Ordinária, realiZada naquela data. 

Após exame, os presentes assinam o res
pectivo atO, Qüe-Val-à_publicação; 

w)Processo it' 000202191-6, que contém a 
prestação de contas do Cegraf e Funcegraf, 
relativa ao quarto trimestre de 1990. 

É designado o Senhor Segundo Vice-Pre
sidente para relatar a matéria; 

x)Processo n" 006213/91-0, em que o servi
dor Hilton Arcoverde __ _Gonçalves de Medei
ros requer interrupção de Licença para Trato 
de Interesses Particulares, a partir de 1 ~ de 
abril de 1991. 

A Comissão Diretora, após discussão, au
toriza a interiupçãO, ·na fõi"ma:-sõlicitada. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre
sidente declara encerrada a Reunião, às treze 
horas e quinze míil.titOs, pelo que eu, José 
Passos Porto. Dii"etor-Geral e Secretãrio da 
Comi"s};ão Diretora, lavrei a presente Ata que 
depois de assinada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala da Comissão DiietOra:; 9- de maio de 
1991. -Senador Mauro Benevides, Presi-
dente. -

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

6~ Reunião, realizada 
em 30 de abril de 1991 

Às dez horas do dia trinta de abril de mil 
novecentos e noventa e um, na sala de reu
niões da Comissão, Ala Senador Alexaridre 
Costa, sob a Presidência do Senador Raimun
do Lira, com a presença dos Senhores Sena
-dores: Marco Maciel, Lavoisier Maia, Júnia 
Marise, Meira Filho, Valmir Campelo, Hen
rique Almeida, José Eduardo, Ronan Tito, 
Hugo Napoleão, Flaviano Melo, Almir Ga
briel, Josaphat Marinho, Marluce Pinto, 
Maurfcio Corrêa, Mário Covas, Esperidião 
Amin e Aureo Mello, reúne-se a Comissão 
de Assuntos Econômi"cos. Deixam -de compa
recer os- Senhores Senadores: Alfredo Cam" 
pos, Aluízio Bezerra, César Dias, Coutinho 
Jorge, Nabor Ji.íniof, Onofre Quinall, Ruy -
Bacelar, Guilherme Palmeira, Dario Pereira, 
José Rícha, Beni V eras, Levy Dias, Nelson 
Wedekin, Moisés Abrão e Eduardo Suplicy. 
Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, dispen
sando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada por aprovada. A seguir, o Senhor 
Presidente comunica que a reunião começará 

pela apreciação da pauta extra. Levantando 
questão de ordem, o Senador Maurício Cor
rêa questiona a inversão da pauta. Solicitan· 
do a palaVra;·o Senador.Marco Maciel"infor
ma que ·a _referida matéria tem prazo para 
apreciação- na Comissão e é de ir\teresse do 
País. O Senhor Presidente explica que foram 
incluídas em Pauta todas as matérias que não 
foram apreciadas na reunião anterior e que .• 
sendo esta uma reunião extraordinári.a, não 
vê problema em que se inverta a Pauta. Pros
seguindo, o Senhor Presidente passa a pala
vra ao Senador Jos.é Eduardo, relator do PLC 
n~ 017/91, de autoria do Poder Exe.cutivo, 
que "institui isenção sobre produtos indus
trializados -IPI e depreciação ac_elerada pa
ramáquinas, equipamentos e dá outras provi
dências", para que leia o seu parecer, favo
rável ao Projeto e contrário às Emendas de 
1 a 14. Em discussão a matéria, o Senádor 
Maurício Corréa declara que não dificultará 
a aprovação do Projeto, ap.esar de não con
Cordar com o tratamento dado pelo relator 
à sua Emenda e que, por isso, irá ieapre
sentá-la em Plenário. Usa da palavra ainda, 
o Senador Ronan Tito, que parabeniza o Se
nador Maurício Corrêa por sua atitude. Não 
havendo mais quem queíra discutir, a niatétia 
é submetida a votação e é aprovada. Em se
guida, o Senhor Presid"ente concede nova
~ente a palavra ao Senador José Eduardo, 
relator do PLC no 18191, de autoria do Poder 
Executivo, que "autoriza a ·coiü:essão de fi
nanciamentos à exportação de bens e serviços 
nacionais", para que proceda à leitura do seu 
parecer, favorável ao Projeto e contrário à 
Emenda n9 1, Em discussão a matéria, usam 
da palavra Para discutir os Senadores: Espiri· 
dião Amin, Ronan Tito e JOsé Eduardo. Co~ 
locada em votação, a matéria é aprovada. 
A seguir; o Senhor Presidente confere a pala
vra ao Senador Meira Filho, que apresenta 
requerimento convidando o Senhor Bresser 
Pereira a expor sobre a. d(vida externa brasi
leira perante esta Comissão. Em discussão 
o requerimento, faz uso da palavra o Senador 
Esperidião Amín. Eni votação; o requeri
mento é aprovado. Constatando a ausência 
de quorum. o Senhor Presidente avisa que 
ficarão adiadas para uma próxima reunião 
as seguintes matérias: PLS n9 35/91, PLC n9 
50187, PLC n• 2190, PLS n• 38/91, PDL ~ 
46190, PLC n• 35/90, PLC 11'. 40/90, PLC n• 
43190, PLS n• 8191 e PLS n• 37191. Nada mais 
havendo a tratar encerra-se a presente reu
nião, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado 
Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente .. -Se
nador Raimundo Lira, Presidente 

s~ reunião, realizada 
em 25 de abril de 1991 

Às dez horas do dia vinte e cinco de abril 
de mil novecentOs e noventa e úm, na sala 
de reuniões da Comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senador 
Raimundo Lira, com a presença dos Senhores 
Senadores: Meira Filho, Valmir Campelo~ 
Onofre Quinan, Eduardo SuPlicy, Marco 
Maciel, Esperidião Amin, Maurício Corrêa, 
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Coutinho Jorge, Íoão Rocha, César Dias, 
Guilherme Palmeira, Moisés Abrão, Mário 
Covas, Júlio campos, Ruy Bacelar, Ney Ma
ranhão, Louremberg Nunes Rocha, José Fo
gàça, Levy Dias, Nelson Wedekin, Ronan 
Tito, Pedro Simon e Aureo Mello, reúne-se 
a Comissão de Assuntos EConômicos. Dei
xam de comparecer os Senhores Senadores: 
Alfredo Campos, Aluízio Bezerra, Nabor Jú
nior, Henrique Almeida, Dario Pereira, José 
Richa, Beni V eras, José Eduardo e J únia Ma
rise. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, dis
pensando a leitura da Ata da reunião ante
rior, que é dada por aprovada. A seguir, o 
Senhor Presidente confere a palavra ao Sena
dor Valmir Campelo, relator do Item n~ 1 
da Pauta Extra, PLC n9 16/91, de autoria do 
Poder Executivo, qUe "Concede isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI na aquisição de automóveis para utiliza
ção no transporte autónomo de passageiros 

. e dá outras providências", para que leia o 
seu parecer, favorável com a Emenda n9 6 
do relator, acolhida parcialmente, com aco
lhimento integral das Emendas n~ 1 e 3, pela 

. prejudicialidade da Emenda n9 2, rejeitando 
as demais. Fazem uso da palavra para discutir 
os Senadores: Maurício Corréa, Coutinho 
Jorge; Valmir Campelo e Onofre Quinan, 
que requer destaque para votação em sepa
rado da Emenda n9 4. Em discussão o desta
que, usam da palavra os Senadores Valmir 
Carnpelo e Júlio Campos - que declaram 
os·seuS,votos contrários à emenda e os Sena
dores Coutinho Jorge, Maurício Corrêa e 
Onofre Quinan, que retiram o seu requeri
mento de destaque. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente coloca em votação o relatório, que 
é aprovado. Passa-se, a seguir, à discussãO 
dos "termos do documento preliminar da re
negociação dos juros atrasados da dívida ex
terna brasileira", Item 1 da pauta. Participam 
dos debates os Senadores: Coutinho Jorge 
-que propõe a criação de uma subcomissão 
para acompanhamento das negociações da dí
vida externa brasileira -, Maurício Corrê a, 
Eduardo Suplicy, Júlio Campos, Ruy Bace
lar, Raimundo Lira, Moisés Abrão, Onofre 
Quinan, Ronan Tito, José Fogaça e Esperi
dião Amin - que propõe que as segitndas 
e sextas-feiras sejam reservadas pela comis
são para apreciação das negociações da dívida 
externa brasileira efetuadas pela equipe eco
nómica do Governo. O Senador Esperidião 
Amin comunka que irá- redigir a sua pro
posta, para que os demais membros da comis
são possam analisá-la numa próxima reunião 
e sugere que a proposta do Senador Coutinho 
Jorge de criação da subcomissão seja -tainbém 
redigida para facilitar a·-ãi)feciação dos sena
dores. A seguir, o Senhor Presidente sugere 
que a referida proposta do Senador Coutinho 
Jorge seja levada às lideranças partidárias pa
ra ser analisada. A sugestão da Presidência 
6 acatada e, não havendo mais quem queira 
fazer uso da palavra, encerra-se a discussão. 
Constatando a ausência de quorum, o Senhor 
Presidente avisa que ficarão adiadas para 
uma próxíma reunião as seguintes matérias: 

PLi:_ n~ 50/87, PLC n~ 2/90, PLS n9- 38/91, 
PDL n• 46/90, PLC n• 35190, PLC n• 40190, 
PLC n• 43190, PLC n• 107190 e PLS n• 37191. 
Nada mais havendo a tratar encerra-se apre
sente reunião, lavrando eu, Dirceu Vieira 
Machado Filho, a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. -Senador Raimundo Lira, Presiden
te. 

ANEXOÀATADAS•REUNIÃODACO
MISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMI
COS, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 
1991, ÀS DEZ HORAS, QUE SE PUBLI
CA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PE
LO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR 
RAIMUNDO LIRA. 

(Íntegra do apanhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Srs. Senadores, estão faltando dois Srs. 
Senadores para que tenhamos quorum míni
mo para dar início à 51' re·união da Comissão 
de Assuntos Económicos, ·mas nós podere
mos iniciar a leitura dos relatórios e, em se
guida, a votação, tão logo seja completado 
o quorum regimental. 

Na pauta extra temos o projeto que "con
cede isenção do Imposto sobre Produtos In

·dustrializados (IPI), na aquisição de' automó
veis para utilização do transporte autónomo 
de passageiros, e -dá outras providências". 
É um projeto de autoria do Poder Executivo, 
cujo Relator é o Sr. Senador Valmir Cam
pelo, a quem concedo a palavra. 

O SR. RELATOR (Valmir Campelo)
(É lido o seguinte pa!-'ecer.} - -

PARECER N• DE 1991 

O Projeto de Lei da Câmara n9 16, de 1991 
(n9 6-B, de 1991, na origem), de iniciativa 
do Poder Executivo, concede ''isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados - IPI 
na aquisição- de automóveis para utilização 
no transporte autónomo de passageiros e dá 
outras providências". 

De fatO". o projeto eiri paUta-vem, de modo 
geral, revigorar os mesmos benefícios conce
didos pela Lei n9 8.000, de 13 de marçO de 
1990, que foram extintos em 31 de dezembro 
do mesmo ano por força de seu art. 10. 

Foram apresentadas 8 emendas ao projeto. 
As Emendas nOS 1 e 2, de autoria dos Sena

dores Dario Perei~ e Esperidião Amin, res
pectivamente, propõem suprimír no caput do 
art. 1~ a expressão "com, no mínimo, quatro 
portas". Não há como negar o acerto das 
proposiçOes, a(é porque, como observam os 
autores, a isenção tem sido historicãffiente 
Concedida sem qualquer restrição desse tipo, 
sendo a sua adoção, ademais, prejudicial aos 
profissionais de menor poder aquisitivo. · 

Já a Emenda n9 3, do Senador Affonso 
Camargo, propõe suprimir no,mesmo cSput 
do art. 1~ a expressão "de fabricação nacio
nal". Há que se concordar com o autor quan
do assevera que tal restrição é incompatível 
com a política de abertura ao exterior da eco
nomia brasileira. Ademais, tal discriminação 

violaria uma dos poStulados dÕ- GATT que 
é a uniformidade de tratamento dos produtos 
nacionais e importados no mercado interno. 

A Emenda, n9 4, do Senador Gerson Ca
mata, também sugere medida relevante e de 
grande alcance social ao alterar o parágrafo 
único do_ art. 1~ para estender a isenção aos 
veículos adquiridos por instituições de asSis
tência médica e social, sem fins lucrativos, 
para o transporte de pacientes e albergados. 
Entretanto, dada a extrema dificuldade de 
controle do benefício nesses casos, entende
mos deve ser a matéria objeto de projeto 
específico. 

O mesmo sugerimos quanto à Emenda no 
7 que, por sua vez, propõe estender a isenção 
aos veículos automotores nacionais destina
dos ao transporte de cargas, quando adqui
ridos por tansportes autónomos para seu uso 
exclusivo na atividade profissional. 

A Emenda n9 8, de autoria do Senador 
Odacir Soares, propõe a extensão _da isenção 
às pessoas jurídicas ou a elas equiparadas que 
atuem no serviço de transportadores de pas
sageiros na categoria de aluguel como taxis. 
Apesar da validade da proposição, também 
entendemos que a mesma deve ser objeto 
de projeto específico, para melhor exame. 

Desde um amplo ponto de vista, observa-se 
que o projeto, efetivamente, tem inteira pro
cedência. Na verdade, permanecem intactas, 
presentes e atuais as mesmas razões que nor
tearam a já tradicional concessão do bene
fício frscal nas várias hipóteses previstas não 
só no prájeto como nas erilendas a ele apre
sentadas. 

'Na verdade, lembra a doutrina que os tri
butos-deveriam r~cair preferencialmente so
bre pessoas (os tributos diretos), e estas deve
riam ser oneradas de acordo com a sua capaci
dade __ contributiva. Sem embargo, o que se 
verifica é que o Estado não consegue deixar 
de utilizar em larga escala os tributos indire
tos que incidem sobre a produção e a circula
ção de bens em geral, graças ao poder arreca-
datório dessas bases imponíveis. --

Ocorre, e~t~etanto, qua a tributação sobre 
bens de capital s6 é, aparentemente, justifl-. 
cada na perspectiva imediatista da arrecada
ção tribUtária . .De fato, a tributação, no curto 
prazo, proporciona reC;Cita tributáriã- (que 
normalmente é pequena) mas, no médio e 
longo praz06, restringe a arrecadação de vez 
que des_estimula ou inibe a atividade econó
mica em geral, que depende fundamental
mente da prodUção e cii"culação dos bens de 
capital. 

A tributação de bens de capital por si só 
já é contraditória, contraproducente e incon
sistente com uma política de crescimento e 
desenvolvimento económico e social. Bens 
de capital são, "Cfetívamente, investimentos, 
são instrumentos, são ferramentas cuja pro
dução e circulação convêm estimular e não, 
como fOi" aCOntecer, dificultar com a incidên
cia de tributos descabidos. 

Entretanto, o benefício fiscal iião pode ser 
desviado de suas finalidades originais, através 
da sua utilização em destinações diversas das 
contempladas. Por essa razão, entendemos 



2250 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Maio de 1991 

dever o projeto manter disposições já pre
vistas na antiga Lei n" 8.000/90 que, a nosso 
ver, garantiam, satisfatoriamente, a boa apli
cação da renúncia fiscal prevista. Assim sen
do, somos pela aprovação do projeto com 
a emenda n~06 deste relator, acolhida, par
cialmente, com acolhimento integral das 
Emendas n':"ó 01 e 03, pela prejudicialidade 
da Emenda n~ 02, rejeitando-se as demais, 
consubstanciando-as nas seguintes: 

EMENDA N'O!-CAE 

Suprima-se, no caput do artigo 1~ do Proje
to, a expressão: "com, no mínimo, quatro 
portas". 

EMENDA N• OZ-CAE 

Suprima-se do art. 1 ~ do Projeto de Lei da 
Câmara n, 16, de 1991, a expressão ''de fabrica
ção naciona1". 

EMENDA N' 03-CAE 

Dê-se ao art. 39 a seguint~ redação: 

"Art. 39 A isenção será reconhecida 
pelo Departamento da Receíta Federal 
do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, mediante préVia verifica
ção de que o adquirente preenche os re
quisitos previstos neSta Lei e pedido -ins
truído com os seguintes elementos: 
I- para os condutores autónomos de 

passageiros, declaração expedida pela 
entidade sindical representativa da cate
goria dos condutores, autónomos de pas
sageiros, ou, na falta desta, por duas tes
temunhas que exerçam, efetivamente, a · 
atividade de condutor autónomo de pas
sageiros, devidamente qualificadas, na 
qual seja atestado o efetivo exercício da 
atividade necessária ao uso da isenção; 

11 - para os associados às coopera
tivas de trabalho: 

a) ato constitutivo da cooperativa e 
suas alteraç6es; 

b) comprovação do efetivo exercício 
da atividade necessária para o uso da 
isenção, através de declaração passada 
pela entidade sindical representativa da 
cate~ria de condutor autónomo de pas
sageiios, ou, na falta desta, por duas tes
temunhas que exerçam, efetivamente, a 
atividade de condutor autónomo de pas
sageiros, devidamente qualificados; 

III - para os paraplégicos e pessoas 
portadoras de defeitos físicos, laudo ex
pedido por Departamento de Trânsito, 
ou órgão equivalente, que especifique 
as deficiências físicas existentes e ateste 
a incapacidade para dirigir automóveis 
comuns., bem como a habilitação para 
fazê-lo em veículos com as adaptações 
especiais discriminadas no laudo. 

IV- nos casos de sinistro, roubo ou 
furto de veículo, a ocorrência policial 
respectiva." 

É este o nosso relatório, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Em discussão o relatório do Senador Val
mir Campelo. (Pausa.) 

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Si. Pre
sidente. eSse projeto é da autoria do Depu
tado Nelson Seixas, parlamentar que inte
grava a bancada do PDT e que teve uma 
densa participação na elaboração da Consti
tuição, sobretudo no campo dos deficientes 
e das crianças. Seu trabalho foi espetacular, 
e as emendas apresentadas e acolhidas pel·) 
relator são totalmente pertinentes, inclusive 
essa que amplía, não restringe,- nesse- mo
mento em que a política económica do Go
verno abre as portas para as importações de 
vefcillos estrangeiros. 

De sorte que é extremamente correta a 
supressão dessa palavra nacional. 

Corrigindo, Si-. Presidente, o Deputado 
Nelson Seixas foi ielatordo piojeto na Câma
ra dos Deputados e não autor; a iniciativa 
é do Poder Executivo. 

Por todas estas razões, Sr. Presidente, ma
nifeS.to-nie favoravelmente à aprovação do 
projeto._ 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Com a palavra o Senador Coutinho JOrge. 

O SR. COUTINHO JORGE- Sr. Presi
dente, Srs. Setiadore5, não sei se eStou equi
vocado, mas temos dois projetas que, de cer
ta fonna, tratam de assuntos similares. Estão 
pfesentéS entre nós companheir()S que estão 
solicitando apoio quanto à aprovação do item 
9, que trata da isenção do IPI aos veículos 
especiais ou utilitários, <}uando destinados às 
pessoas portadoras de deficiéncias físicas oU 
às entidades filantrópicas._ Este projeto que 
estamos discutindo agora trata, também, do 
mesmo assunto. Gostaria de verificar, de sa
ber se o outro, em favor dos paraplégicos 
e pessoas impossibilitadas, está melhor ou 
pior. ~ 

O SR. RELATOR (Vilmir-Cãmpelo)-
~áo.--- ---

-- O SR. COUtiNHO JORGE -Este eStá 
bom. Então, o outro estaria prejudicado. É 
porque um projeto é do Executivo e o outro 
é de iniciativa da Câmara. Então, se este pro
jeto está realmente bom, evidentemente que 
o item 9 será prejudicado. Eu só queria con· 
firnlãr isso_. 
· Era esta a observação que qlléria trazer 
à comissão. Considerando, porici:nto; este dis
positíVo a respeito dos paraplégicos e pessoas 
impossibilitadas, está muito bom. 

O SR. MAURÍCIO COR~A -"S~nador 
Coutinho Jorge, estou sendO advertido pelo 
companheiro que representa o movimento 
relativo aos paraplégicos no sentido de que 
realmente o item 9 é melhor. Então, se V. 
Ex• me permite, eu sugeriiia, que apensás
semos oUtra vez para discutirmos em Conjtin~ 
to. V. EX'" concorda? 

O SR. COUTINHO JORGE- Eu con
cordo com o senador. 

O SR. RELATOR ('Valmir CimipeTo) -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

0-S"R.. PRESIDENTE (Rã-imundo Lira) 
-Esclareceria aos presentes que este projeto 

está tramitando em regime _de urgência e o 
prazo para ser discutido a nível da comissão 
já esgotamos. Quer dizer, se por acaso não 
aprovarmos ou rejeitarmos este projeto nesta 
reunião, ele sairá daqui e irá diretamente pa
ra o plenário. 

DeVolvo a paJavra ao Senador Maurício Cor
rêa.que falava inicialmente e, depois, concederei 
a paJavra ao Senador VaJmir Campelo. 

O SR. COUTINHO JORGE- Está coini
gó a palavra, Sr. Presidente. 

Sugeriria o seguinte: se a matéria está em 
regime de urgência e tem o projeto de item 
9 que é melhor do que este, em alguns aspec
tos, questão de algum a jus te, e o relator não 
poderia no que diz respeito ao problema dos 
paraplégicos, propor alguma emenda de ple
nário? 

_ o·sR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-· Não há mais prazo para emenda-- nesse 
projeto._ 

O SR. COUTlNHO JORGE - Do rela
tor, pode. Sr. Presidente, o meu temor é exa
tamente quanto à questão dos paraplégicos. 
Prefiro uma andorinha na mão a duas voan
do. Prefiro que este projeto seja aprovadO, 
porque é de iniciativa do Executivo. Os moto
ristas de táxi já são beneficiados todo ano. 
Não tem como o Presidente da República 
vetar esse projeto, e quanto ao _outro, não 
se sabe. Ele pode correr o risco de ser retirado 
daqui e o outro não ser aprovado. 

Então, quero apenas lembrar a V. Ex~ e 
V. Ex' já o fez muito bem- que este projeto 
está tramitando nesta comissão em caráter 
de urgência e o prazo está vencendo nesses 
dois dias. 

Sr. Presidente, retiro a minha objeç.ão, 
considerando que a proposta do Senador 
Maurício Corrêa é correta.e nós, em plenário, 
poderemos fazer alguma emenda que conve
nha. Retiro a minha objeção e sou favorável 
ã proposta do relator. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-O projeto está em votação. 

O SR. ONOFRE QUINAN- Sr. Piesi
dente, peço a palavra. 

-o--sR. PRESIDENTE (RaimUndo Lira) 
..:- Tem a palavra o nobre Senador Onofre 
Quinan. 

O SR. ONOFRE QUlNAN -Quero en
caminhar para que haja votação da Emenda 
n~ 4 em separado do destaque. 

A minha justificãtiva é ·que ess_e benefício 
deve atender ãs entidades filantrópicas para 
o transporte de pacientes _e albergados. 
Emenda no 4, votação em separado do .desta
que. 

O SR. RELATOR (Valmir Campelo) -
Sr. Presidente, como relator pediria a V. Ex• 
a palavra. - - - -

O SR PRESIDENTE _(Raimundo Lira) ·
Tem a palavra o nobre relator. 

O .SR. RELATOR (Valmir Campelo) -
Sr. Presidente, quero apenas justificar junto 
ao nobre Senador Onofre Quinan, com o qual 
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conversei a respeito da Emenda n~ 4. Lembrei 
a S. Ex~ que também considero muito impor
tante que as instituições de assistência médica 
e social sem fins lucrativos também se benefi
ciem desse projeto; mas o que ocorre é que 
há um número infinito de entidades, pela faci
lidade que se tem hoje de se criarem entida
des filantrópicas e sociais em nosso Pafs. Bas
ta que meia dúzia de pessoas se reúna, faz-se· 
o registr'o, êria-Sé o estatuto_e se o registra 
em cartório e a entidade está credenciada. 
Se abríssemos o leque nesse sentido, também 
seriam beneficiadas com isenção do IPI. 

Ponderei junto ao nobre senador no senti
do de se fazer um projeto específico. Dessa 
forma descondicio algumas variantes, onde 
se filtrariam essas entidades fantasmas sociais 
que existem em todo o Pafs. Talvez uma 
emenda dessa natureza prejudicasse uma 
classe, um segmento de muita importância 
para nós, dos mais sofridos e também de mui
ta importância para a sociedade, que é exala
mente o motorista de táxi. Um_ outro segmen
to pelo qual temos respeito, são· os deficientes 
físicos. De forma que a incorporação dessa 
emenda' poderia vir a prejudicar esses dois 
segmentos da nossa sociedade. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Como a palavra o nobre Senador Orio-fre 
Quinan. 

O SR. ONOFRE QUINAN - Sr. Presi· 
dente, poss-o até entender que haja distorções 
quanto às entidades beneficentes, mas deve 
ser a minoria. Devemos agir em função do 
benefício para a maioria. As entidades bene
ficientes, nó Brasil inteiro, têm sérias dificul
dades, vêm-se arrastando através de colabo
rações de emp:resas e de pessoas físicas. Sabe
mos das grandes dificuldades por que essas 
instituições de caridade têm passado. Isso, 
sem dúvida alguma, iria minimizar as dificul
dades dessas entidades beneficentes~ 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Vou colocar em votação o requerimento 
do Senador Onofre Quinã.n. S. Ex• quer a 
votação em separado da Emenda n~ 4. Vou 
lê-la, para que V. Ex.s tomem conhecimento: 

"FiCam também isentos do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - !PI, 
os veículos destinados exclusivamente ao 
transporte escolar, quando adquiridos 
pelas prefeituras municipais e institui
ções de assistência médica e social sem 
fins lucrativos e que necessitam de veícu
los para o transporte de pacientes e al
bergados." 

Está-em votação o requerimento do Sena-
dor Onofre Qliinan. -

Os _Srs. Senadores que estiverein de acordo 
queiram permanecer sentados. Os que não 
o apóiam façam a sua manifestação, 

O SR. RELATOR (Valmír Campelo) -:
Sr. Presidente, gostaria de votar contra, por· 
que entendo que essa emenda vai prejudicar 
os motoristas de táxi, porque será vetada, 
naturalmente, pela amplitude dessas entida
des. Teríamos que disciplinar melhor a maté-

-ria e definir quais são as entidades sociaís 
que realmente podem ser beneficiadas com 
essa isenção. - -

Meu voto é contra, para não prejudicar 
dois outros segmentos: deficientes físicos e 
motoristas de táxi, que vêm sendo benefi
ciados com tal isenção há algum tempo. 

O SR. JÚLIO CAMPOS -Sr. Preside0:te, 
acompanhO, também, o voto do relator. Sou 
mantenedor de algumas entidades em Mato 
Grosso. OD.de há até uma fundação que nossa 
família mantém. Concordo que tem bastante 
fundamento a tese do Senador Valmir Cam
Pelo. Há uma facilidade muito grande para 
registiãr~Se Uiiíã entidade no Conselho Na· 
clonai do Serviço Social. Existem muitos cen
tros espíritas,- entidi:tdes fantásmas. Deveria 
haver algo mais rigoroso nesse sentido. Só 
eu conheço mais de cem entidades em Mato 
Grosso que vão querer coinPrar carro com 
isençãO e que não prestam nenhuma assis· 
tência realmente. o-senador Onofre Quinan 
tem ratão em impor-, deveria haver uma legis
lação maís rigorosa. Nesse projeto devemos 
ter !DUito cuidado, para não 3.brirmo-s um pre
cedente grave. 

O SR. COUT-INHO JORGE -Sr: PresiC 
dente, Srs. Senadores, meu caro Senador 
Onofre Quinan, V. Ex\ verificou a mesma 
dúvida que levantamos há pouco quanto ao 
problema dos paraplégicos. PU uma solução 
regimental, que seria aquela de aprovarmos 
boje, como está, o projeto do relator; assim, 
teríamos condições de emendá·lo em plená· 
rio qUando da votação desse projeto no Sena
do. Talvez tivéssemos tempo de negociar uma 
melhor alternativa, uma melhor proposta 
n_essa direcção que V. Ex~ apresenta e que 
talvez fosse acatada pelo Plenário do Senado, 
Teríamos tempo de conversar sobre o assun· 
to. Da mesma forma como acatamos a pro· 
posta do Senador Maurício Corréa, de que 
aprovássemos o projeto e depois o melhorás
semos naquilo que fosse relevante em favor 
dos para.plégicos, poderíamos tentar por aí. 
Se não fosse possível, tentaríamos montar um 
projeto mais detalhado, mais específico em 
favor dos interesses justos que V. Ex~ defen
de. Também tenho entidade filantrópica e 
conheço o problema, mas não o estou defen
dendo. Tenho experiência há mais de vinte 
e cinco anos com trabalho comunitário, com 
entidades, e realmente vivo essa experiência, 
como disse o nobre exMGovernador de Mato 
Grosso, hoje Senador. 

Apelo para o nosso caro Senador Onofre 
Quinan, no sentido de que essa seja uma al
ternativa para aprovar o projeto como está, 
e no plenário tentaríamos uma solução conci
liatória. Essa é a proposta. 

() SR~MÁURi.CJO CORR:ilA- Nobre 
Senador OnOfre Quinan,·estou atento a essa 
preo_cupação dele, e essa preocupação nasceu 
em mim exatamente quando eu visitava, em 
Sobradinho, uma fábrica de sapatos de uma 
entidade espírita que presta os mais significa· 
tivos e relevantes serviços. No entanto, tem 
que pagar oS impostos devidos, porque não 

há leiqÜe autorize esSe tipo de iSenÇão. Apre·· 
sentei projeto-que contempla essa situação,· 
mediante o preenchimento de urna série d_e 
requisitos. Se S. EX" quiser, poderei mostrar
lhe o projeto, qu·e é exatamente a preocu
pação de S._ EX'_Mas, para evitar que haja 
uma promiscuidade no que tange a esse aten
dimento, há que ser preenchida uma série 
de requisitos para que a pessoa jurídica, no 
caso, tenha direito a esse -tipo de isençãO. 
Essa é a pOnderação que faço a ele. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Com a palavra o nobre Senador _Onofre 
Quinan. -

O SR. ONOFRE QUINAN- Caro Presi
dente, Srs. Senadores, vou acatar a sugeStão 
do companheiro Coutinho Jorge, para que 
discutamos posteriormente o assunto; vamos 
apresentar um projeto específico, não só para 
esse caso como para o caso dos paraplégicos. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Informo aos Srs. Senadores que já ultra· 
passamcis O qu_~-~ regi~ental para a conti
nuação dos trabalhos. 

Encerrada a discussão, passamos à votação 
do relatório do S.enador Valpür Campelo. 

Em votação. 
Os Srs. SenadoreS' que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

ConvíQo o Senador Ruy Bacelar, Vice·Pre
sidente, para fazer parte da nossa Mesa. 

Vamos iniciar pelo item n~" 1 da pauta. 
Gostaria de esclarecer aos Srs. Senadores 

que na reunião realizada aqui, quarta-feira 
-com o objetivo espeCífiCcfde discussão-dos 
termos da renegociação dos juros atrasados 
da dívida externa -, propusemos, após en
tendimento ccim o pr6pfió Presidente da Ca· 
sa, quanto à forma de proceder; e depois, 
por sugestão apresentada pelo Senador Fer
nando Henrique Cardoso -porque a reu
nião da comissão _foi aberta a todos os sena
dores da Casa- ficou acertado que faríamos 
unJa outra reunião da comissão de Assuntos 
Económicos, normal, em que esta ComiSsão, 
de acordo com o entendimento dos Srs. Sena
dores, aprovaria apenas o consentimento pa
ra que os negoCiadores da dívida externa con
tinuem a negociação. Logo após, concluída 
a fase de negociação, eles elaborarão o docu
mento definitivO'. Esse documento_definitivo, 
com todos os termos contratuais, esclareci
mentos, notas explicativas e dentro dos pa
drões com que deve ser elaborado. antes de 
sua assinatura, será encaminhado à Presidên
cia do Senado Federal. A partir daí, a Presi
dência iniciará o processo normal de encami
nhamento para a comissão, onde será exausti· 
vamente di~cºUdo e enquadrado dentro da 
Resolução n9 82/90. Se aprovado o docurnen· 
to pela Comissão de Assuntos Económicos, 
voltará ao Plenário, onde receberá o julga~ 
mento definitivo. 

Portanto, essa nossa decisão, dentro do 
que foi àpresentado aqui, é uma aprovação 
não definitiva. O fato de autorizarmos que 
a negociação prossiga não dá nenhu-ma auto-
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rização para se fazer qualquer pagamento ou 
implica qualquer inibição por parte da análise 
exaustiva do documento definitivo que deve
rá ser encaminhado a esta Casa pelo Senhor 
Presidente da República. 

Está em discussão esse documento preli-
minar. - -

O SR. MAURíCIO COR~A -Sr. Pre
sidente, eu queria saber se o Ministério da 
Economia já encilminhou o dOCumento hábil, 
que retrate exatamente os tennos em que 
o Governo propõe essa ren.egõCiação, ou se 
nos baseamos apenas nos depoimentos pres
tados pelas autoridades oficiais da área. 

O SR. PRESIDENTE (RaimUndo Lira) 
- Não temos o documento. O documento 
que nós temos em mãos é esse que foi encami
nhado à Presidência, e que já foi distribuído 
a todos os Srs. Senadores. A renegociação 
deverá prosseguir e, então, antes da assina
tura, vamos analisar em termos definitivos 
o documento oficial, aqui na comissão e no 
plenário, conforme eu disse anteriOrmente. 
O nosso consentimento é apenas no sentido 
de que a negociação possa prosseguir, sem 
nenhuma autorização específica para fazer 
pagamentos; enfim, não existe nenhum tipo 
de codicionamento ou autorizaçãá. 

O SR. MAURíCIO COR~A- O quê 
,V. Ex' está colocando em votação agora? 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Estou colocando em discussão os termos 
que foram apresentados aqui pelos negocia
dores da dívida externa; na reunião anterior 
da Comissão de Assuntos Económicos, ficou 
acertado, juntamente com a própria Presi
dência do Senado, que nós não iríamos apro
var esse documento, mas apenas permitir que 
os senhores negociadores continuem a nego
ciação até trazer o documento definitivo para 
esta Casa. 

Com a palavra o Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE -Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, na última reunião 
da comissão,.tivemos presentes aqui o nego
ciador da dívida externa e o Presidente do 
Banco ce-ntral. Após a apresentação, por 
parte do negociador, concluímos 'que o pro
cesso de negociação Ua dívida vai ser um pro
cesso que se vai arrastar durante um período 
relativamente longo, digo melhor, durante 
meses. O que fiCou ajustado, em última análi
se, é que 25% dos juros, dois bilhões de dóla
res, deveriam ser pagos em moeda, em di
nheiro portanto; e que os 75% desses juros 
seriam transformados em bónus e só seriam 
emitidos no dia em que o Brasil tivesse con
cluído o protocolo da dívida de médio e longo 
prazo, ou seja, quando o Brasil tivesse discu
tido como pagar o estoque da dívida. Então, 
o que se verifica é -qu-e eSsa negociaçáõ-e 
realmente global e visa discutir, portanto, o 
pagamento dos juros atrasados, os juros so
bre os juros e mais o estoque da dívida. O 
que eu entendi, que está no documento, é 
isso. Tereinos etapas-sucessivaS e ftiildãrilen
tais. A primeira seria apenas a prelíminar 
,para autorizar, talvez, que os negociadores 

continuem a negociaçãO. E n"ão iríamos autO
rizar a liberação nem daquele percentual de 
novecentos milhões de dólares, indispensá
veis para a concretização dessa negociação 
inicial. Nós, também, naquela altura, dizía
mos que é fundamental que o Governo Fede
tal encaminhe a este Senado as condições 
básicas previstas na Resolução n9 82, que defi
ne a capacidade interna de pagamento e, so
bretudo, que garante as reservas compatíveis 
com as necessidades de importação previstas 
nos arts. 2" e 39 da citada resolução. O próprio 
Presidente do Banco Central garantiu que 
iriã encaminhar, comprovando as informa
ções indispensáveis, seio aS quais o Senado 
não poderia aprovar acordo nenhum. Em fa
ce disso_ e considerando aquilo que havíamos 
dito àquela altura, entendemos que em ter
mos operacionais seria conveniente para esta 
_éomissáo, aproveitando o disposto no artigo 
dÕ Regimento Interno do Senado Federal, 
que se criasse uma subcomissão para acompa
nhar - porque considero que isso não vai 
ser um mês, Vão ser meses SUcessivos - a 
negociação da dívida externa do Brasil. Por
tanto, uma comissão temporária. E por que 
uma subcomissão? Porque uma comissão de 
27 membros não é oPeracional pa!a discutir 
detalhes, dia a dia, dessa negociação tão rele
vante para o Brasil. 

A minha experiência como deputado fede
ral foi válida na criação de subcomissões, tor
nando operacionais alguns assuntos especí
ficos, pela importância, pela grandeza do as
sunto, pela complexidade. Temos que ter al
guns senadores que possam se debruçar mais 
intensamente nesse estudo para que depois 
a comissão globalmente o discuta e o aprove; 
a co~peténcia é da comissão. Nós podemos 
ter uma comissão menor, de seis ou sete 
membros, para que discuta em detalhes_ no 
dia-a-dia todos os aspectos desse ato impor
tante que é a· renegociação da dívida. 

Vimos que não será uma reunião ou nas 
reuniões, vamos ter meses suce-sSivos de reu
niões até a discussão final do estoque da dívi
da. Por isso, por esses argumentos em termos 
mais operacionais, requeiro, nas· teri:nos do 
art. 73 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, a criação de uma subcomissão tempo
rária para tratar dos assuntos relacionados 
à renegociação da .dívida externa do Brasil. 
A justificativa para tal pleito prende-se à ne
cessidade de existir por parte desta Casa um 
acompanhamento sistemático e permanente 
enquanto perdurare as negociações entre o 
Governo brasileiro e os credoreS internacio
nais, pois, ·conforme sabemos, já está em vias 
de ser assinado um primeiro acordo no que 
diz respeito ao pagamento dos juros atrasa
dos. Contudo, o cumprimento desse acordo 
na sua totalidade está vinculado à posterior 

·negociação quanto ao estoque da dívida. À 
subcomissão ora pleiteada competirá, através 
do citado acompanhamento, __ subsidiar esta 
cOmissão- e O Senado, por .ocasião de toda 
a tramitaçã"o da matéria. 

Esta é a proposta prática, operacional, rea
lista, que submeto à consideração dos sena
dores, considerando - insisto - pelo que 

foi dito, pelo documentá que temos aqui, que 
é preliminar, que vai ser uma negociação lon
ga, não esquecendo que os _75% dos juros 
dã dívida vila ser transformados em bônus 
e só serão emitidos no dia em que o Brasil 
tiver concluído o acordo ou o protocolo da 
dívida de médio e longo prazo. Portanto, há 
uma imbricação, uma ligação entre o estoque 
da dívida e o pagamento dos juros acumu
lados; é uma negociação longa e que exige 
um acompanhamento pari passo; em termos 
operativos eu somente sugeriria -já que 
o regimento permite a criação de quatro sub
comissões - uma comissão temporária que 
poderia depois transformar-se em permanen
te, se fosse conveniente; mas temporária para 
esse ato importante da negociação, conside
rando que é um trabalho longo, portanto, 
de meses, dessa comissão, além das outras 
atribuiçõ~s, evidentemente. 

É asu_ges!ão prática, objetiva, operacional, 
que trago à consideração do Presidente e dos 
membros desta comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy 
e-em seguida o Senador RUY_Bacela_r. 

O SR. EhUARDO SUPL!CY- Sr. Pre
sidente, relativamente ao ponto colocado por 
V. Ex• sobre se esta comissão poderia dar 
um aval ao Governo para prosseguir nas ne
gociações, eu gostaría de me manifestar no 
sentido de que não temos ainda todos os ele
mentos suficientes para dar esse sinal verde 
ao Governo. Acredito que isso só ocorrerá 
quando efetivamente vier o protocolo de um 
acordo, como proposta de acordo na sua in
teireza; aí, sim, poderemos dizer sim ou não 
à proposiç-ão de acordo. 

Acredito mesmo que· quando o Senador 
Maurício Corrêa propõs a vinda da Ministra 
Zélia Cardoso de Mello ao plenário, ele o 
fez no pressuposto de que ela virá com o 
documento mais completo, não apenas com 
a carta enviada na semana passada, -porque 
só então poderemos examinar nos seus deta
lhes todos os itens, as cláusulas desse acordo, 
O que eventualmente irá ferir ou não; atender 
ou não aos interesses do Brasil. 

Gostaria de salientar -·ponto ao qual já 
me referi na reunião passada - que eu, por 
exemplo, tenho uma dúvida e gostaria até 
de _externá-la; tenho a certeza de que na me
dida em que todos os senadores desta comis
são estiverem consCientes do fato, certamen
te gostarão de esclarec_er junto ao Governo 
qual o efetivo procedimento, hoje exístente, 
sobre-a cobrança dO Imposto de Renda junto 
aos credores internacionais. Estudei um pau~ 
co melhor a legislação a respeito e o que 
está se passando. A legislação é muito clara 
ao dizer que toda pessoa física e jurídica, 
domiciliada no Brasil ou no exterior, que re
ceba rendimentos, inclusive rendimentos na 
forma de juros, deve pagar o Imposto de Ren
da. Jnforma também a lei que a alíquota é 
de 25% e há, hoje, o conhecimento de que, 
por formas diversas, os credores internacio
nais estão deixando de pagar o Imposto de 
Renda, obrigando o mutuário, o devedor, 
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a fazê-lo, inclusive, solicitando aos devedo
J"eds que .lhes dêem um documento de que 
Já teriam pago; e, mais, utilizando tal docu
mento para deixar de pagar o Imposto de 
Renda também nos próprios paí$es onde es
tão sediados. 

Ora, em função desse fato, estou prepa
rando projeto de lei -entreguei um esboço 
a V. Ex' e mencionei, na semana passada; 
mas estou aperfeiçoando este projeto de lei 
e possivelmente darei entrada hoje à tarde, 
se concluir a elaboração do mesmo. E_sse pro
jeto de lei, uma vez apresentado em plenário, 
viria à Comissão de!__ Assuntos Econômicos 
para exame. Acho que seria adequado que 
este projeto de lei tramitasse na comissão, 
ao mesmo tempo em que examinamos os ter
mos deste _ac_ordo, até como uma colaboração 
a esta comissão. . 

Assim. Sr. Presidente, como já está mar
cada a audiência, para o próximo dia 7, com 
o e_conomista Paulo Nogueira Batista J úrtior 
e o Presidente Nnacional do Partido dos Tra
bajhadores, Luiz Inácio Lula da Silva- con
forme convite já expresso por V. Ex• -e 
como há, ainda, a expectativa de todos nós 
ouvirmos a própria Ministra Zélia Cardoso 
de Mello em plenário- o que provavelmente 
valerá para todos nós nesta comissão, como 
se ela também estivesse depondo aqui, con
forme examinamos por ocasião do requeri
mento que apresentei - avalio que s6 ap6s 
a vinda da ministra com o documento é_que 
pod~ríamos dizer qual a opinião desta comis
são relativamente ao andamento desse enten
dimento com os cre_dorei internacionais. 

Sobre a sugestão levantada pelo Senador 
Coutinho Jorge, quero dizer que, da parte 
do representante do Partido dos Trab_alha
dores nesta comissão, considero este assunto 
de fundamental importância. A ele quero dar 
minha melhor energia, porque aqui são tan
tos os assuntes que precisamos escolher al
guns. _$_6 poderia pensar nesta subcomissão 
com a pressuposição de que, efetivamente, 
terei oportumaalic n~ acompanhar os traba
lhos da sub~omissão ou da comissão; mas so
bre esse assunto tenho o cpmpromisso de 
acompanPar muito de perto. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Sr. Presidente, 
uma questão de ordem. _ 

Há, aqui, quatro senadOies indicados para 
instalar a comissão mista sobre análise das 

'"terras devolutas do Brasil. Quero pedir per~ 
missão a V. Ex•, se for possível, para irmos 
à outra comisSào e a inStalatmos - faltam 
justamente três membros. É uma comissão 
mista especial, constitucional, sobre revisão 
das terras públicas doadas ou vendidas nos 
últimos anos. 

Aqui estão o Se_n_a.dor Onofre Quinan, o 
Senador Louremberg Nunes Rocha, o Sena
dor Francisco Rollemberg e eu, que fazemos 
parte daquela comissão e mais o SenadorEs
peridião Amin. Estão faltando apenas três 
senadores. É possível suspender a reunião 
por uns dez ou 15 minutos até irmos lá instalar 
a comissão w voltarmos para cá? Permissão 
concedida1 -

O SR. PRI:.SIDENTE (Raünundo Lira) -
Concedida. 

Com a·palavra o Si!ilàdor Ruy Bacelar .. 
Em seguida, e!>tá inscríto tamMm o Senador 
MOisés Abrão. 

O SR. RUY BACELAR- No dia 17 de 
abril de 1991, o Senador Mauro Benevides 
recebeu uma correspondência da Sr Ministra 
Zélia Maria Cardoso de Mello, da Economia, 
F~_enda,_·e Planejamento. S. Ex". neste doeu~ 
mente, alega, à pági~a 2, item 4, o seguinte:. 

"Dando continuidade à tarefa então 
iniciada. apraz-me levar à consideração 
de V. EJ.• os resultados obtido~ após seis 
meses de intensas negociações no tocan~ 
te à regularização dos juros devidos até. 
31 de dezembro de 1990 e não remetidos 
ao -exterior. 

_O acerto e;cpostõ ··a seguir contém os 
elementos finanCeiros açordados entre 
os representantes do Governo brasileiro 
e o Comitê Assessor dos Bancos, no dia 
8 do" cOrrente mês, em Nova Yorque, 
peirnitida desde já a análise de suas im
plicações económicas," 

E Segue· ariãlisã.rido os pontos básicos do 
entendimento. No fim da carta ou da corres
pondência, no último trecho, na página 6, 
S. Ex•, depois de fazer uma exposição de co-, 
mo será, de coroo foi feito esse acerto. diz 
o seguinte: 

.. Estou segura de que, de posse dessas 
informações e de quaisquer outras que 
venha a solicitar, o Senado Federal po
-derá verificar que os resultados alcança
dos, constituindo o primeiro indispen
sável passo na reestruturação da dívida 
externa do setor público, atendem aos 
mais-altos interesses da Nação. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a V. Ex' os protestos do meu profun· 
do respeito. 

Zélia M. Cardoso de Mello 
Ministra da Economia, Fazenda e Pla

nejamento." 
Vejam V. E~·. Sr. Presidente_ e Srs. Sena-_ 

dores, que nem a ministra pede esse aval da. 
Comissão-de Assunt(ls Econômicos para dar 
continuidade às negociações. Porque não é 
preciso esse nosso aval, nem esse apoio para 
que ela continue negociando. Al~m do mais, 
neste documento, que é um acerto, uma in
formação que ela educadamente quis prestar 
ao Senado e evidentemente à Comissão de 
Assuntos Económicos, S. EX' nada exige de" 
manifestação desta comissão. _ 

A partir ($Orã para dar um apoio explícito 
à continuação dessa negociação é ser mais 
realiSta do que rei. É querer fazer algo que 
netn a ministra pede; nem ela solicita. Não 
cabe, entãõ, a esta comissão manifestar-se 
sobre a continuidade ou não deste acordo. 
Cabe, sim, à comissão começar a examinar 
os acertos formulados lá, no dia 8 do presente 
mês. 

Isto porque, Sr. Presídente, eu mesmo te
nho as minhas dúvidas e, no momento certo, 
quando recebermos aqui o documento oficial 

assinado, emitido pelo Presidente da Repú
blica, icei questionar se devemos ou não dar 
continuidade às negociações. Não em relação 
a esse documento, que nada vale ou pouco 
vale para esta comissão; rnas_quando receberM 
mos o documento definitivo, que é o proto
colo jà aCertado. E iremos nos debruçar e 
examinar com mais profundidade. 

Como disse~ faço as minhas renexões_. Será 
que é importante, não agora, que não vale 
nada a nossa manife:->tação, mas na hora op_9r· 
tuna, dar continuidade para que o Brasil de 
W.to faça o acordo do pagãmento dOs juros 
dos atrasados'? Vejam bem, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, esse acordo, no meu enten
der, não sofreu nem teve a resistência neces
sária dos negociadores brasileiros. Estes proM 
puseram na época, Cf)rilo primeira "proposta; 
somente pagar ds atrasados, negociando o 
estoque e o principal. 

Logo depois, o que fizeram os nogocia~ 
dores brasileiros? Propuseram pagar 7.5% 
dos attasados ou dos juros vencidos - isso 
corresporidía, na verdade~ praticamente ã 
quinhentos milhões - e o restante através 
de emissão de bõnus para pagamento em 45 
anos! Qual foi a proposta dos credores? Os 
credores propuseram, em relação ao atrasa
do, receber 33.33% dos atrasados à vista e 
o restante em bônus de_ cinco anos. Vê V. 
Ex' duas propos6.s se contraditando: o Brasil 
propondo p·agar 7.5% do atrasado, juros cor
respondentes mais ou menos a dois bilhôe!) 
ou dois bilhões!! meio,.e_Qs.credores contra
propondo re.c~ber 33._33% e o reStante ein 
emissão de.b_ônu5 com prazo de cinco anos. 

O Brasil foi. cedendo; Gedendo, pressiona
do pelos governos e pelo_s credores interna
cionais, chegando ao limite de oferecer -
e esse é o acerto - 25% dos atrasados e 
o restante com o pagameiifo de emissão de 
bônus, ou de letras, ou de promissórias,.s~a 
lá o nome que se queira dar, num prazo de 
dez. anos Da( considerar-se que o Governo 
cedeu demais, ou os negociador~ brasileiros. 

Além do -mais, Sr. Presidente, houve l/ffi 
assunto gritante, quando estiveram aqui pre
serites o Sr: Ministro Jório Dauster, o ~r. 
EmbaixadOr ê: o Sr. Presidente do Banco 
Central. Quase todos questionaram sobre a 
capacidade de-pagamento do Brasil, haja vis
ta que S. Ex• dizia que o BrasiLida desem
bolsar, de imediato, novecentos milhões de 
dólares e qUe o restante seria pago dos dois 
bilhões e meiO ou dois bilhões de dólares 
nef.te presente imo, até de:Zembrp, em presta
ções menSaiS; mas que pOderia também ser" 
pago de uma só vez, se o acordo sobre o 
principal ou estoque fosse feito. Mas não 
mencionou que esses dois bilhões de dólares 
poderão ser pagos este ano, sem, inclusive, 
ser negociado o principal; porque, se isso for 
pago mensalmente~ e o estoque não for nego
ciado, se-nãó houver utn acerto, chegaremos 
a dezemhro pagando dois bilhões, e o estoque 
ou principal sem ter uma negociação defí
nitiva. 

Sr. PreSiderite, o mais difícil é que, além 
dos doi!) bilhõe~, o Brasil já está pagando 
30% dos juros vencidos, vincendos ou a ven-
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cer da dÍvida corrente. Isso corresponde a' 
mais um bilhão e duzentos milhões de dóla
res. Isso significa que só de juros vamos de
sembolsar, neste ano, mais de três bilhões 
e duzentos milhões de dólares. Onde fica a 
capacidade de pagamento? O que diz o Go
verno? O que é essa capacidade? QUal o con
ceito dessa capacidade de pagamento? Ele 
é entendido como a diferença positiva entre
as receitas e as despesas da Administração 
Pública Federal direta e indireta, excluídas 
as institUições finailCeiras oficiais e do Progra
ma de Privatização. 

Sr. Presidente, o pior é que, no final do 
ano passado, quando foi levada aos credores 
uma ousada proposta de refinanciamento da 
dívida externa, o Governo brasileiro susten
tava que não poderia pagar mais qtie um bi
lhão e cem milhões de dólat:es aos bancos 
privados no ano em curso, e paga três bilhões 
e duzentos milhões de dólares, sem levar em 
consideração o pagamento do principal ou 
do estoque, que para os negociadores do Go
verno equivale a cinqüenta ou sesserita bi
lhões. Porém, todos sabemos que a dfvida 
total no mercado secundário, ou no mercado 
princiPal é da ordem de 117 a 120, ou 125 
bilhões de dólares. · 

Vejam V. Ex>~, como eu disse outro día 
na Câmara dos Deputados e o disse aqui: 
essa dívida é o filho do elefante. Avaliem 
quando chegarmos a somar dívida de juros 
atrasados, dívida de juros correntes, juros 
da dívida principal, sem pensar jamais cm 
diminuir o estoque, ou dimfuuífo- prinCipal 
com pagamento de parcelas do principal que 
o Brasil deve. 

Sr. Pre.sfdetÍte, hoje penso se para o Brasil 
não seria muito melhor esta comissão e o 
Senado Federal ínterrompt,!rem essa negocia
ção, mudar os negociadores, para que possa
mos fazer uma nego_ciação não tão lesiva aos 
interesses do.povo bra:;.ileiro. No fundo, está
se pagando essa dívida com a fome, com a 
miséria do povo bi'asileiro. 

Óaí achà'i;Sr. ·preSidê'ntC:, Srs. Senadores, 
que é preciso, antes que possamos dar qual
quer aval e qualquer prosseguimento à nego
ciação dessa dívida, que aqui venha, não sei 
·quem, se o Presidente do Banco Central ou 
a ministra - se a ministra é mais forte que 
o presidente, óu o Presidente Collor, pouco 
importa qu~m seja; mas que venha dizer nu
ma sessão secreta, já que ele nos disse aqui 
que não poderia declarar de público a capaci
dade" de pagamento do Brasil, porque era 
um trunfo que tinha para fazer face aos credo
re~ internacionais, que era segredo de Esta
do. Pode ser, mas não pode ser segredo para 
nós, que temos a incumbência de aprovar 
ou não esse -acordo e outros acordos. 

Daí por que digo que a proposta de V. 
Er, data venla, não tem razão de ser. V. 
EX' quer ir na frente do que solicita o próprio 
Goyerno e a própria ministra em sua carta. 
S. Ex• não fala em aval para continuar a nego
ciação. O documento foi uma gentileza da 
ministra em dizer como esta'va a situação, 
porque tomamos conhecimento_ de qw.se tu
do pelos jornais. V. Ex', então, pede que 

esta comissão boazinha dê um ªva1 para que 
a ministra, Ou quem quer que seja, continue 
as negociações, _quando, no meu entender
estou refletindo, fazendo várias refle;.;:ões -
essa negociação não é a ideal para o Brasil. 
Podemos exigir muito mais, haja vista - é 
bom que se diga - que estamos pagando 
juros- isso é que é berrante- do atrasado 
e do valor nominar da dívida, do valor de 
face, do dólar em papel, quando o dólar da 
dívida brasileira no mercado secundário está 
correspondendo hoje a 27%, 29% do real. 
Isto signifiCa que o dólar, que tem cem cents, 
está sendo vendido ou comprado por outros 
por 27 ou 29 cents, e estamos pagando juros 
sobre um dólar da dívida como se, em verda
de, valesse cem cents ou um dólar de face 
ou um dólar nominal. 

Sr. Presid.ente, posso até me convencer a 
votar a favor do aCordo, quando vier aqui 
o documento certo, válido; mas vou me reser
var para solicitar antes, através de um reque
rimento, na época Oportuna, a· presença do 
Sí. Presidente do Banco Central, para que, 
numa sessão secreta, ele possa dizer qual a 
real capacidade de endividamento ou de pa
gamento _do Gov:erno br~sileiro. 

Por isso tennino, pedindo escusas por estas 
palavras longas e dizendo que não vejo razão 
para V. Ex• propor um aval a esse documen
to, que nada representa, para que os negocia
dores brasileiros prossigam em suas neg~a
Ções. - - · 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Gostaria de esclarecer a V. Ex\ primeiro, 
que a palavra "aval" está muito mal colocada, 
porque aval é uma co-responsabilidade, uma 
garantia residual. Não temos nenhuma res
ponsabilidade com o_~damento das negoci_a
çóes. A nossa responsabilidade está devida
mente especificada na Resolução n? 82 de 
1990, aprovada pelo Senado Federal. Vamos 
pegar o documento definitivo e enquadrá-lo 
nisso aqui, porque as infornlações para adis
cussão do documento defiriitivo têm que ser 
instantâneas .. Vamos ter que saber; nesse ins
tante, se as reservas cambiais dão ao Brasil 
capacidade de pagamento necessário, confor
me a Resolução n? 82 de 1990. Então, não 
vamos aV'alizar nada; podemos até desconhe
cer esse documeiJ,to. Como V. Ex• disse,foi 
uma gentileza do Governo iniciar o processo 
de discussão no Senado, sem que a negocia
ção estivesse pronta. Foi um gesto de genti
leza, mas podemos, inclusive, desconhecer 
esse documento, porque não vamos avalizar, 
não vamos determinar não vamos apoiar·, não 
vamos fazer nada. Só podemos analisar o do-· 
comento definitivo. 

Abrimos a comissão desde aquela reunião, 
para discussão do assunto da dfvida exterha. 
E já está convocada, para comparecer a~ ple
nário e ·a esta comissão, a Sr Miriistra, por 
requerimento do SenadOr Eduardo Suplicy. 
A Ministra foi convocada para que o e_cono
místa Paulo Nogueira Batista Júnior e o presi
dente do PT manifestassem as suas opiõiões 
a respeito do assunto. 

Então, tfansformamos a .comissão em um 
Corum de debates e de discussão da 1;1egocia-

ção da dívida externa, para que, ao chegar 
o dOcumento, o definitivo, esta coínissão já 
tenha toda uma cultura, uma irt.formação e 
-o--pensamento da sociedade civil brasileira 
para formar fufzo a respeito do assunto. Não 
vamos endossar ou avalizar coisa alguma. 

O que surgill do entendimento prelim~nar 
com o Presidente da Casa.....:. já que não exis
tia nenhuma norma regimental a respeito do 
assunto e foi inclusi~e proposto aqui pelo Se
nador Fernando Henrique Cardoso, é que 
deve!Íª-'!J.OS apenas permitir que a.negociação 
continuasse sem nénhuma responsabilidade, 
sem nenhuma autorização oficial; quer dizer, 
não v:amos avalizar nada, não temos a obriga-
ção de av~lizar coisa alguma. · 

Gostaria que ·esse assunto ficasse defiil~ti·· 
vamente esclaiecido pois nãõ existe aval ou 
qualquer tipo de responsabilidade nossa, por 
menor que seja. · 

Quantõ à proposta de V. Ex~ de se d.estituir 
os negociadores'da dívida, entendo·que não 
cabe ao Senado Federal, e muito menos à 
Comissão, entrar-'no inérito desta questão, 
porque isso é uma atribuição exclusiva do 
Poder Executivo. 

Com relação à qualificação feita pelo ilus
tre Vice-Pres"idénte, de que esta é uma· '~co
miSsão boazinha", isso não procede. Sonios 
uma comissáo imparcial, impessoal, onde es
tão representadas todas as linhas de penSa
mento do País. E a V. Er, gue é meu vice.
presidente, por quem tenho o maior apreço, 
devo dizer que a nossa comisSão não é "boazi
nha", pois V. Ex• está se expressando da for
ma mais democrática, mais ampla e sem limi
tações de tempo. 

Por iSso todos nQs aqui estamos desenvol
vendo e exercendo um trabalho sério, em 
benefício do nosso País e com total liberdade 
de expressão por parte de todos ,os compa
nheiros. Inclusive todos os que procuram a 
Comlssâo para que encaminhar qualquer as
sunto. são atendidos com a maior presteza, 
com a maior rapidez e da forma a satisfazer 
os interesses da Casa, pois colocamos, acima 
de tudo, o nome, o p!e$tígio e a honra do 
Senado e do Poder Legislativo. 

Então, este é o ponto de vista do Presi
dente. Não temos nenhuma responsabilidade 
com relação a essa negociação. Vanios ape
nas aprovar, rejeitar ou enquadrar o· docu
mento dentro· da resolução que nós próprios 
aprovamos com relação ao documento oficial 
da dívida externa. Estamos discutindo a ques
tão, estamos criando uma .cultura .dentro da 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Agradeço a V. EX", meu ilustre Presidente., 
os subs-ídios e as inforinaçóes complemen
tares que trouxe a esta Cômissão e ressalto 
que foi Ínclusive mêncionado na reunião an
terior~ brilhantismo das suas coloe:ações. 

O SR. RUY BACELAR- Nosso pensa
mento não é contrastante. 

, O SR. PRESIDENTE (Raiffiundo L'ira) 
- De maneira nenhuma. 

O SR. RUY BACELAR :_-'V. Ex• conoor-· 
· da que esse não é o documento oficial ... 
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Claro. 

O SR. RUY BACELAR- ... é que não 
precisa também do aval, do beneplácítO para 
que eles continuem a negociar. A negociação 
independe_ da ComissãO_. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Independe. - t. _ -

O SR. RUY BACELAR - Assim coni6 
não disse que poderiamos destituir, disse que 
não dando o aval ao documento oficial, pode
ríamos sugerir novos negociadores. Mas não 
cabe à Comissão demitir quem quer qUe-seja, 
não somos o Poder Executivo. 

Então, em face disso, chegamos à cõnclu
são de que o pensamento de V. _Ex• de criar 
uma cultura sobre a dívida externa, sobre 
essa negociação, é uma tentativ-a válida e tem· 
todo o nosso apoiamento. 

Agora, o que não é válido, no nosso pen
sar. é que V. Ex' proponha, como de início 
propôs penso que por um equívoco - que 
esse documento seja votado_, tanto para que 
eles _continuem a negociar ou não, porque 
isso pouco vale. 

O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Senador, não propus que esse documento 
fosse votado, porque não podemos votar um 
documento não oficial. 

O SR. RUY BACELAR- Não seria vo
tar o documento; seria talvez uma partici
pação, mas decisão nossa, dizendo que os 
negociadores podem continuar. Caso contrá
rio, há razão para uma manifestação da__ Co
missão. Cabe a nós nos reservarmos para 
quando n;cebermos o documento oficial.. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Mas é uma alternativa que temos. 

O SR. RUY BACELAR - Porque se, 
de antemão, dizemos que as negociações são 
polémicas, estamos dando uma epsécie de 
adiantamento daquilo que se pretende ou que 
eles pretendem. 

o· SR. PRESIDENTE· (Raimundo Lira) 
-Podemos dizer, Senador, que a negociação 
pode prosseguir até o encaminhamento ofi
cial do documento. Podemos desconhecer 
oficialmente os termos da negociação, mas 
qualquer decisão que seja tomada aqui, não 
nos levará a encaminhar qualquer documento 
da Comissão; não vamos respaldar nenhum 
documento, não há nenhum aval V. Ex• pode 
ficar absolutamente tranqüilo. 

O SR._RUY BACELAR- Concordo, 
mas devemos reservar-nos o direito a discu_tir 
o documento, e não nos manifestarmos atra
vés de voto ... 

O SR. PRESIDENTE.(R.IDm.!.tndo Lira) 
-V. Ex• vê, inclusive, quanto ao próprio 
item da discussão, que a decisão, nós a toma
mos aqui, de acordo com o que a Comissão 
julgue conveniente. _ _ _________ _ 

O SR. RUY BACELAR- Então não vai 
hav.er votação sobre esse item? 

O S.i:L- PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Não pode haver votação. Mas é bom fazer 
esses esclarecimentos, porque é fundamental 
esse tipo de discussão, para esclarecer a ques-
tão. -- - - ---- ----

0 SR. EDUARDO SUPL!CY- Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra. 

- O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-- Senador, gostaria de obedecer a ordem 
dos inscritos. O Senador Moisés Abrão falará 
em seguida; após, o Senador Onofre Quinam 
e, em seguida, voltarei a palavra ao Senador 
Maurício Corrêa e, depois a concederei a V. 
EXf', Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. MAURÍCIO CORMA -É uma 
situação que foi definida por V. Ex•, porque 
o Senador Rui Bacelar estava inscrito primei~ 
ro; e, após, eu me inscievi. -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Senador Maurício Corrêa, permita um es
clarecimento do Presidente. 

Quando V. Ex• perguntou se havia alguém 
inscrito, disse~lhe que não tinha; depois me 
desculpei, porque tinha uma lísta de inscritos, 
que começava, inclusive, com o Senador Ruy 
Bacelar. 

Gostarfa, humilde.mente, que V .. EXf' acei
tasse os meus esclarecimentos. Depois do Se
nador Onofre Quinam, V. Ex• terá a palavra 
e, em seguida, o Senador Eduardo Suplicy. 

Com ã palavrà o Senador Moiséis Abrão. 

O SR:MO!SÉS ABRÃO -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, o assunto que irei discutir 
é exatamente o que foi debatido entre o nobre 
companheiro Ruy Bacelar e esta Presidência. 

Penso que esse documento não deveria se
quer ter entrado na pauta. Ele é apenas uma 
deferência do Executivo em relação a esta 
Casa, prestando as infonnaçóes necessárias 
quanto ao andamento da negociação promo
vida pelo Goverrio Brasileiro com os credores 
externos. Até mesmo aqui, o item 4 da página 
2, que o nobre Senador Ruy Bacelar não leu 
até o final, diz o sguinte: 

"Não obstante, cumpre agora elabo
rar no mesmo _t:_orum o protocolo formal, 
tenn street, em que tais decisões de prin
cípio encontrarão sua precisa formula
ção técnica e jurídica, delicado trabalho 
a ser iniciado brevemente. É este o docu
mento, que, uma vez finalizados os en~ 
tendimentos como Comitê, será subme
tido a esta Casa para sua devida autori
zação, condição prévia para os pagamen
tos ali previstos." 

Ora, este documento fOi apenãs umã infor
mação que o Executivo prestou a esfa Casa 
quanto aos andamentos dessa negociação. 
Então, não vejo por que ele esteja na pauta, 
a não ser para que a discussão, pura e simples, 
dessas informações seja feita aqui na Casa; 
o Governo-não pediu nenhuma autorização 
pa:rã-co-ntinuar essas negociações, nerihum 
aval, apenas informou em que pé estão essas 
negociações. 

Relativa-mente à propositura do nobre 
companheiro Coutinho Jorge, tenho uma po-

siÇãO finiiadáde que esta-COmiss:lo fOI cri'ada 
e tem dentre os seus objetivos, a análise, a 
discussão e a votação dos termos do acordo 
das negociações da dívida externa brasileira. 
Por essa razão, não vejo por que a, criação 
de uma Subcomissão de acompanhamento da 
dívdia externa; extraídll. da CoD:iíssão de As
suntos EcOnómicos. 

Se estivéssemos com a pauta sobrecarre
gada com assuntos emergentes de toda natu
reza a serem discutidos, talvez se fizesse ne
cessário criai subcomiSsões para discutir 
qualquer outro assunto; de outro modo, ama
nhã iríamos criar uma subcomissão para dis
cutir política fiscal, uma subcoinissão para 
discutir política monetária, o que ocasionaria 
um esvaziamento quase que natural da Co
missão de Assuntos Económicos. 

Esta OOmisSâo, com o númeio-de senadores 
que a compõem, tem tempo suficiente e cãpa
cidade de acompanhar, analisar e pedir as 
informações necessárias, riõ- decorrer desses 
entendimentos do Brasil com os credores ex
temos, para que possamos fazer uma análise 
final quando aqui chegar o documento, o pro
tocolo de negociação dessa dívida. 

Por essa razão, eu me posiciono coritráriO 
ao requerimento de criação dessa subcomis
são. 

O Slt PRESIDENTE (Raimundo lira) 
-Senador Moisés Abrão, quero esclarecer 
a V. Ex~ a razão desse documento estar aqui, 
pois só foi entregue aos Srs. Senadores na 
parte final da reunião anterior. E temos que 
registrar, temos que formalizar, para os 
Anais da Comissão, para a HiStória - os 
Anais, que é o termo certo usado no Con
gresso Nacional-, todas as tratativas, todos 
os documentos e todas as discussões que são 
feitas no âmbito da comissão. Tínhamos que 
oficializar esse documento, o que não foi feito 
na reunião anterior em função do atraso dos 
trabalhos. 

Entãõ, nosso objetivo é fizer cOnstar. fazer 
existir, fazei tomar Parte da história da nossa 
Comissão de Assuntos Econ6míc0s esse do
cumento; não tem nenhuma vinculação com 
votação. Concordo inteiramente cOm o que 
V. Er disse. 

Passo a palavra ao Senador Onofre Qui
nan. 

O SR. ONOFRE QU!NAN - Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, apOio ínfl!gralmente 
a posição do SenadOr CoutinhO JOrge em Pre· 
tender criar a subcomissão. 

A divid;:t externa brasileira --:- e penso que 
todos os senadores aqui presentes concordam 
comigo-, se não for o maior probiema brasi~ 
leiro, é um dos maiores; e por melhor inten
ÇKO, -capacidã.de e patriotismo que tenham 
os nossos negociadores, o Senado, a sacieM 
dade brasileira, não -pode abrir mão de um 
acompanhamento muito de perto da negocia
ção da dívida. 

Sem dúvida nenhUma, essa subcomissão 
Vai dar suporte à comissão para acoiD.panha-f 
bem próximo este problema brasileiro seriís
simo. 
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Tomei conhecimento hoje, através da im
prensa brasileira, que o presidente do BN
DES admite a venda de empresas estatais 
por valor inferior ao do património líquido. 
Normalmente, a maioria das empresas, vale 
sempre acima do património líquido. E o pre
sidente do BNDES já está admitindo a venda 
das empresas estatais por valor menor que 
do patrimônio líquido. Este __ documento que 
foi enviado ao Senado tem uma cláusula que 
diz: "os bónus serão ao portador e denomi
nados em dólares nos Estados Unidos da 
AmériCa, podendo ser usados no programa 
de privatizaçã.o'~. 

O envolvimento de tudo_ isso é muito gran
de para que não haja uin acompanhamento 
rigoroso e muito de .perto. Portanto, apóio 
e considero necessária, sem dúvida nenhuma, 
a criação dessa subcomissão. 

O SR. PRESIDENTE {_Raimundo Lira) 
- Conl a palavra o Senador Maurício Cor
rêa. 

O SR-MAURiCIO CORRÊA~S•. P••· 
sidente e Srs. Senadores, na verdade, consta 
do item 1, a discussão dos termos do docu
mento preliminar d!J.. qegociação ,dos juros 
atrasados da dívida ~terna brasileira. E V. 
Ex•, se não me falha a merilória, realmente 
mencionou no início - não sei exatamente 
qual teria sido a palavra empregada, mas o 
que me pareceu - que a preocupação do 
Presidente residia na necessidade- formal da 
expedição de um documento auto:ri;:;ªtivo ª 
que a discussão, as negociaçõeS pross_eguis
sem via Ministério da Economia, enfim, vi3. 
delegados autorizados, nomeados pelo Go
verno Federal. 

Sr. Presidente, não tenho nenhum mani
queísmo com relação a essa negociação, não 
me porto, nem me posto como um adver
sário, como alguém que não deseja que essa 
negociação prossiga e nem, tampouco,rlesejo 
que se dê o calote àquilo que devemos. 

Quero dar a minha contribuição re_(lexiva; 
porém, consciente daquilo que v_ou fazer. 

E V. Ex~ disse muito bem que se trata de 
um 'documento preliminar, diria até forne
cido por cortesia oficial. E o Senador Roy 
Bacelar foi explícito, dissipou uma série de 
dúvidas que remanesciam na minha cabeça 
com relação à indispensabilidade do_ exame 
desse documento. 

Ora, se o Governo precisa da nossa outor
ga, para que emitirmos uiri docuinentó que 
víesse a _consubstanciar essa autorização? 

Por outro lado, se a intenção do Presidente 
era realmente a de, através dessa discussão, 
abrir condições de uma abertura, de um certo 
endosso, para que as negociações continuas~ 
sem - e me parece que precisaríamos _ter 
um documento, uma minuta, para o nosso 
exame-, então, posicionar-nos-íamos acer~ 
cadas suas cláusulas, das suas condições, qual 
fizemos no passado; mas expedir aqui, votar 
aqui, autorizando o Governo a prosseg-uir rias 
negociações, seria, no meu ponto de vista, 
um procedimento inteiramente s:upérítU.õ ·ou 
desnecessário. Qõ.ari.dO apresentei o requeri
mento de presença da Sr Ministra da Econo-

mia, Fazenda e .Planejamento, eu pressupu
nha, pelas not(cias do jornal, que imediata
mente o Senado iria tomar conhecimento ofi
cial da substância concreta daquilo que ia ser 
proposto. Infelizmente não pude estar pre
sente quando _aqui compareceu o Sr. Jório 
Dauster para prestar depoimento, por que 
estava presidindo a Comissão de Constitui~ 
ção, Justiça e Cidadania, e a mãtéria era da 
mais alta importância: a questão relativa à 
limitação das medidas provisórias. 

Posso estar falando alguma coisa que tenha 
já sido objeto de discussão, mas a discussão 
y_ale como uma agitação da questão, não para 
equacionar algo que o Governo 'Precise, ou 
que nós tenhamos necessidade de dizê-lo. 
Portanto, parece-me que V. Ext deseja, real
mente é um direito legítimo seu, postulardes~ 
ta comissão este endosso ou esta abertura 
- aqui se falou em aVal, mas não estou en
contrando bem o termo que qualifique isto; 
seria um sinal verde para que continuasSem 
as negociações, teria que haver um documen~ 
_to_ para _o e_xame e, então, examinaríamos as 
suas cláusulas e condições. 

Eu me reservo, em segundo lugar, para 
decidir sobre esta questão, inclusive em ter~ 
mos da nossa pequena liderança, após o com
parecimento da S~ Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento e a entÍ'ega oficial, 
em ten'nos definifivos, deste documento. Por
tanto anão ser do ponto de vista da discussão, 

,.que é sempre elucidativa, parece-me que até 
poderíamos ter tocado _a pauta que existe 
aCj_ui, _com itens de_ pfojetos que precisam ser 
deCididos. 

Com relação ã _Qroposta do Se.I:J.ador Couti
nho Jorge, quero dizer que me manifisto to~ 
talmente solidário ao encaminhamento do 
qUe S. Ex• s_ugere, e aliás, diria que esta não 
é- a primeira vez que se procede assim nas 
COmissões. O que eu nã6 gostaria de auto
rizar seria uma delegação ampla, porque aí 
diminuiriam, enxugariam as atividades da 
Comissão de Assuntos EconómiCos. Fizemos 
isto outro dia na Comissão da Infra-Estru
tura, em que se pleiteava uma determinada 
solução e eu não concordei, porque é uma 
eç>missão que aínda se está desenvolvendo, 
com poucos -projetas, e ia açambarcar as ativi
dades genéricas da Comissão de Assuntos de 
Infra-Estrutufa; mas aqui, Sr. Presidente, 
num caso específico comO este, em que a 
proposta se cinge ao acompanhamento junto 
às autoridades, parece-me extremamente de
mocrático que votemos pela formação desta 
subcomissão, com a composição dos sena
dores que forem escolhidos, para negociar 
em bloco e fazerem as exigências que forem 
ne"Céssárias, nãO--sUbmetendo o Presidente 
isO_la.:iamente a este tipo de diligência e de 
trabalho. 

D.o- ponto de vista da democratização, os 
partidos que formam esta Comissão estariam 
eiri mais condiçóes para opinar, porque os 
seus representantes participariam na forma 
proporcional dessa subcomissão. 

PortantO, Sr. Presidente, considero extem
porânea a discussão deste item para a extra
ção de uma _solução; em primeiro lugar, por-

que o Governo não precisa disto, poderá 
pros8eguir sem qualquer tipo de endosso;_em 
segundo _ _lugar, porque não temos o docu
mento :definitivo. Acrescento ainda que ou
tras autoridades da área já fõram convocadas, 
convidadas para depor em face da aprovação 
do requerimento de autoria do Senador 
Eduardo SuBiicy. . . 

Portanto, ~u me manifesto contrário. Se 
vier o documento, não me escusarei de lê-lo, 
apreciá-lo, dar as minhas sugestões e até. vo
tar: favorayelm_ente, quem sabe, de acordo 
com as condições que forem colocadaS:. Se 
for ª-Penas uma votação, sem nenhuma for
malização, através de uma mínuta de resoh,l
ção, não votarei e me manifestarei contrário 
inteiramente. Reitero, portanto, a minha po
sição favorável à composição dessa subco

. ntissão porque não tiraria as suas atribuições, 
mesmo porque V. E~ poderá participar da 
subcomissão, SJ.Ue é.o instrumel)-tO __ dernocrá
fiCo salutar para que tenhamos informações 
diretamente desses Srs. Senadores que irão 
discutir e diligenciar junto -às autoridades da 
área. . . . . __ 

Era. o que eu tinha a ponderar, pedindo 
a V. Ex•, após exaurida a matéria, que nos 
dediquemos à pau~a. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Senador Maurício Corrêa, as colocações 
que fiz no início da reunião, elas continuam, 
Não me equivoquei e nem disse nenhum tipo 
de expressão que eu possa considerar como 
errónea. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Nin
guém está dizendo que V. Ex• errou, só que 
eu entendi, penso que o Senador Rtiy Bacelar 
entendeu; outros poderão ter entendido, 
penso que entenderam ... 

O SR. PRESIDENTE -(Raimundo Lira) 
-Mas eu vou ... 

O SR. MAURÍCIO CORREA - V. EX' 
pedia a essa comissão uma "espécie de autOri
zação para conseguir ... 

O SR. PRESIDENTE (Raimurido Lira) 
- Senador Mauiício Corrêa - VOu_ coloCâr 
novamente a questão rememorei que não há 
nada no Reginiento nem na resolução que 
trate dessa prévia da negociação. O que cons
ta do Regimento e da resolução é que vamos 
discutir' aprovar. rejeitar óü Inodíficar o do
cumento da renegociação no momento em 
que ele for apresentado; mas a discussão da 
renegociação foi àntecipada, porque o Go~ 
verno poderia continuar negociando lá e da
qui um mês, dois, três, fazer o documento 
defiriitivo. Mas ele antecipou as informações 
para o Senado e para a comissão e nós inicia
mos a discussão, porque a temos obrigação 
de fazer isso. De acordo com o Presidente 
do Senado, por sugestão de S. Ex• e aqui 
na comissão por sugestão, do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, do PSDB, deci
diu-se - e" fiz: essa coloCãçãõ-ãqui, naquela 
reunião --que irllmos, em outra reunião da 
Comissão de Assuntos Económicos, discutir 
esse documento oficialmente; durante a reu
nião da comissão. veio aquela expressão: 
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"autorizar ou permitir" enfim, que os nego~ 
ciadores continuassem .. , Mas isso é uma disw 
cussão que temos aqui, porque não há ne
nhum ritual previsto, nenhum tipo de resolu
ção, nenhum regulamento que diga exala
mente como devemos fazer; poderemos, in
clusive, discutir a questão ou déscorihecer; 
deixar que as coisas aconteçam normalmente. 
Então, a discussão e no sentido de definirmos 
uma tratativa mesmo do próprio desconhe
cimento da questão. 

Quando eu disse que iríamos dar uma apro
vação prévia para que os negociadoreS contf
nuassem, sem nenhuma responsabilidade de 
pagamento ou de qualquer cláusula contra
tual, foi i:lqui!O que nCiS -hã:Vfaiiiõs- TeViido à 
questão na reunião anterior houve o consenti
mento dos senadores que estavam aqui. En
tão, como Presidente, tenho a obrigação de 
manter as decisões no âmbito da comissão. 
Se houver alguma modifiC~lçãO de voto, algu
ma forma mais eficiente, mais- Correta- de-la
zer, estamos prontos a deliberar da forma 
que o Plenário e a maiOria-da comissão deci
direm. 

O SR. MAURÍCIO CORRJlA-Senador 
Raimundo Lira, V. Ex• colocou a questão 
muito claramente, solicito, assim, que al
guém relate ou traga uma minuta daquilo que 
deverá ser expedido para concretizar a deci
são. O que eu penso é que -não teinos condi
ções, em um ato informal, de dizer que pros
siga ou não prossiga a negociaçãO. E preciso 
que haja uma instrumentalização disso. Se 
há, vamos colocar na mesa e discutir; se não 
tem, designe-se alguém para fazer, para exa
minarmos. 

O SR. RONAN TITO ---Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Concedo a palavra a V. EX" 

O SR. RONAN TITO - Peço desculpas 
à Comissão e a V. Ex•opói--chegar atrasado-, 
mas estava em outra reunião; liguei para pres
tar contas, a V. Ex• e dizer da impossibilidade 
de chegar a tempo, pois considero a discussão 
desse assunto muito ímpoTta-nte. 

Queria fazer uma pergunta neSSa questão 
de ordem: 

O que se está votando neste instante é se 
se dá o termo x, ou se cria a comissão para 
que a comissão dê ou não? É isso? 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Não Senador Ronan Tito. O assunto está 
apenas em discussão para ·que, como resul
tado dessa discussão, possamos definir o nos
so procedimento. Eu havia prOpoSto, em fun
ção da sugestão do Líder do PSDB, qual seja, 
sem nenhum aval, sem nenhuma responsa
bilidade, apenas comunicar, ·até verbalmente 
aos negociadores que eles podem continuar 
a negociação da dívida externa, e depois ua
zer o documento oficial; ou então, desconhe
cer o documento, porque ele não cabe vota
ção, apenas faríamos a discussão, porque so
mos obrigados a discutir o assunto, é da maior 
relevância. V. E~ conhece-o muito bem. 

- - - -

O SR~~i<ONAN TITO - EiitãO, peço a 
V. Ex• ãpenas que me -iitscreva ao final, por
que-eu gostaria de falar sobre o assunto den
tro da ordem das inscrições. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Con-sidere-se inscrito, Senador. 

-Corit a Palavra o Senador-Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Pre
sidente, já havia manifestado o meu pensa
mento, mas gostaria de manifestar que consi
dero que o Senador Ruy Bacelar foi extrema
mente feliz quando colocou a sua reflexão 
sobre esse_ acordo da dívida externa e os cui
dados que esta comissão precisa ter. Também 
concordo com o Senador Ruy Bacelar, como 
também com o Senador Maurício Corrêa, 
que não há possibilidade de darmos qualquer 
consentimento ou algum tipo de sinal verde 
ao acordo. S6 podemos, efetivamente fazer 
is_so, quando tivermos o protocolo, o docu
mento completo e aí, sim, opinar a respeito, 
em termos.mais conclusivos, a favor ou con
tra. Não há, portanto diante das reflexões, 
dos cuidados que esta comissão deve ter ne
cessidade de estarmos votando a respeito des
se assunto. 

O SR. -PRESIDEN"fS-(Raimundo Lira) 
-Com a palavra o Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, 
na verdade esta,mos discutindo algo que é 
importante, é fundamental para o trabalho 
desta comissão. Veja V. Ex• que o Senado 
tem Um papel constitucional no que tange 
à qui!sfão da díVida externa. Mas, além do 
papel constitucional cfue é o de aprovar ou 
não o contrato, mediante o qual o Brasil acor
da novos termos para a dívida externa, temOs, 
também, um outro trabalho que é o papel 
político desta Casa e desta comissão, que é 
o de não ficar batendo palmas, tecendo elo
gios fáceis ou inconseqüentes, e nem o de 
·obstruir, mas de analisar, de interpretar, de 
discutir e de tornar transparente à opinião 
pública o que está acontecendo em Nova Ior· 
que. Temos essa responsabilidade. 

Portanto, há alguns pontos a considerar, 
Sr. Presidente, e que vão merecer análise, 
antes dessa tarefa final, definitiva, cons~itu
donal, que é a de votar o _protoc9lo, de VÇit_ar 
o contrato, aprová-lo ou não; temos uma sé
rie de ouifaS questões que podem ser ar-güi
das, que podem ser levantadas por esta co_

missão. 
Veja V. Ex• que o Governo se compromete 

a pagar neste ano dois bilhões de dólares. 
Faço as seguintes indagações esses dois bi
lhões_de dólares estão realmente subordina
dos ao conceito _ _de capacidade di pagamento, 
formulado pelo próprio Governo e inserido 
em nossa resolução? É uma questão que esta 
Casa tem que resolver; segundo a Ministra 
Zélia Cardoso de Mello anuncia que os bónus 
poderão c_omprar empresas estatais brasilei
ras. Pelo que sei, pelo que tenho conheci~ 
mente, isso contraria a resolução aprovada 
pelo Senado; e em terceiro lugar, a assinatura 
da segunda parte desse contrato estará subor
dinada ao acordo que se fará em torno do 

principal. Vejo que, realmente, o Senactor 
Ronan Tito está bastante atarefado com a 
discussão da matéria e isso .. ;-

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Fáço um apelo aos ilustres companheiros 
para que po-ssamos dar total atenção ao Sena
dor José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Preiiàeiue, 
quero dizer que pretendo opinar agora sobre 
isso, sim. Não abro mão de opinar desde ago
ra. Não vou apenas opinar no dia de votar. 
Quero tornar transparente para a opinião pú
blica aquilo que está acontecendo em Nova 
Iorque, aquilo que está servindo de paráme
tro para as negociações do BraSil junto à co
missãO de bancos. Portanto, Sr. Presidente, 
penso que o Senador Coutinho Jorge encon
trou o caminho, encontrou a fórmula para 
que isso seja feito. A Ciiação dessa subco
missão vai ter a tarefa operaciOnal lle pensar 
24 horas por dia nos problemas, trazer as 
informações, analizá-las e interpretá-las. E 
mais do que isso, oferecer sugestões, projetas 
de resolução que possam ser sugeridos a esta 
comissão e ao Senado. 

Estainos diante de uma situação muito gra
ve. O México, que hoje está num processo 
de internacionalizaçã-o da sua economia, o 
MéxiCo náo aceita que bónus da dívida exter
na possam comprar empresas estatais mexica
nas; a Tchecoslaváquia não aceita isso, a Ale
manha Oriental não aceita isso; só um país 
está vendendo as suas estataiS cOm bónus da 
dívida externa, que é a Argentina; e o Brasil 
passa a ser agora o segundo, conforme publi
cara a revista na segunda semana de_ abril. 
Isso precisa ser revelado" ao País, isso tein 
que sei ti8:iido à tona, isso tem que ser anali
sado, esmiuçado, interpretado com muito 
mais detalhe. com muito mais minúcia. Pare
ce que essas coisas estão assim en passant. 

Por isso_. Sr. Presidente, a vinda da Mínís
tra, para nos dizer se esses 2 bilhões de dóla
res estarão rigorosamente submetidos a nossa 
capacidade de pagamento e para que nós pos
samõs sa_ber_o que está" acontecendo em Nova 
Iorque, para sabermos até qual é o grau de 
resistência, de endurecimento dos bancos 
nessa negociação; é preciso que haja uma 
comis~ão que-~ !~orrp.e sobre isso, ~raga re
latórios permanentes e, não há dúvidã nenhu
ma, Çe que a proposta do Senador Coutinho 
Iorge nesse sentido é a mais feliz, a mais 
apropriada para este momento, 

Queria apenas registrar que há coisas a fa
zer agora. Não podemos ficar esperando que 
venha o contrato, porque há decisões a serem 
tomadas, e certamente não é esta carta da 
Ministra; ninguém vota uma carta, não vejo 
como votar uma carta. Mas há uma série de 
coisas em relação as quais, desde já, o Senado 
pode tomar posição, Por exemplo: bónus da 
dívida externa valendo dólar ir para o Brasil 
e 29 centavos no mercado financeiro interna
cional. Islo é uma superestimação de valores 
para desnacionalização de empresas nacio· 
nais. 

Ora, Sr. Presidente, essas coisas têm que 
ser, desde já, esmiuçadas para -que os proje-
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tos de resolução, se forem· necessáriOs; ·ve
nham a ser apresentados~ Alguém tem que 
pensar isso 24 horas por dia, alguém tem 'que 
pensar isso sete dias na semana. Não há dúvi
da de que a soluç_ão proposta pelo Senador 
Coutinho Jorge é_ um belo caminho para ·en
contrarmos essa solução. 

O SR. MOISÉS ABRÁO -Peço a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimen-
to da Presidência.) ______ _ 

Eu diria a V. Ex~ Sr. Presídente, que nós 
discutfssimos e votássemos a ·pauta, porque 
se transformarmos esta reuniãO na discussão 
da _dívida_ externa brasileira, vamos ficar aquí 
hoJe o dta todo-e a pauta vai ser preterida. 
Quanto a esse documento, o Embaixador Jó
rio Dauster foi muito claro, isso aqui foram 
apenas os entendimentos mantidos com o co~ 
mitê de bancos, não quer dizer nem que os 
bancos tenham aceito essa proposta ainda. 
Esses dados constantes desse documento_, 
dessa carta, poderão vir inclusive a ser modi~ 
ficados .. 

Então, faço_um apelo a V. Ex• rio-sentido 
de que esgotemos 3: pauta do_ dia,_· porque 
já são 12 horas e 30 rriinufOs e àté ãgorã maté~ 
rias de mutia ieievând.a Sequci:r fôrain' discu~ 
tidas. · 

O SR. COUTINHO JORGE- Sr. Presi
dente. peço a palavra para uma quêstão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Cohtedo a palavra a V. Er 

o SR. coi.rrtmio JORGE- ~r. Presi
dente_, Srs. SenadQ"r~s, apresentei inicialmen~ 
te. uma proposta de criação de uma subco
missão específica que- acompànhasse toda a 
discussão_'sobre a dívida externa brasileira, 
temporána, portanto. 

Quero só lembrar aos Srs. Senadores que 
essa comissão, trocando em miúdos, consti
tuiria um grupo de trabalho permanente com 
poucos senadores com objetívõs operaciO
nais; estou defendendo uma propoNta que fiz 
inicialmente. Essa comissão 56 vaUeunir-se 
praticamente quando vier um documento ofi
cial. Todos senadores são ocupados em "n" 
atividades e essa subcomissão -e o Regi
mento permite criar 4 ~ubcomissões especí
ficaS, técnicas para acompanhar projetas -
seria temporária e exclusivamente para discu
tir esse assunto; ela já poderia começar, des
de agora, a elaborar uma série de relatórios 
subsídios, levantar informações e iria SU.bsi: 
diar a cori1issão global, não tiraria compe
tência nenhuma. Concordo com o que foi 
colocado aqui: não é dar competência ampla 
para essa ~ubcomissão, ela não decide, ela 
traz subsídios; ela estuda, é grupo de trabalho 
oficial e que o Regimento propicia através 
do _que se chama de subcomissão - só essa 
a idéía. 

Assim, meqs companheiros, o objetivo é 
prático, operacioõal. Temos que Começar a 
trabalhar seriamente, um grupo menor, com 
aqueles senadores que estejam mais disponí
veis, mais iiTteressados no assunto, e que po~ 

. deriam ser indicados pelos diferentes parti-

dos~ Penso que nós tenios que ganhar teln.po. 
Creta que essa n~gociação será longa; vai-se 
arrastar o ano todo e essa_subcomissão iria 
subsidiar. Notem bem: _ela não vai assumir 
competência da Comissão globaL E eu tenho 
certeza de que a maioría dos senadores só 
vêm a esta cõmissão uni dia por semana para 
discutir assuntos de economia. Mas é neces
sário que haja um outro grupo de trabalho 
temporário que, no momento, está-se cha
mando de subcomissão, para discutir o enca

-minhamento da dívida externa, acompanhar 
e levantar subsídio. 

A proposta concreta que trago a esta co
missão é que seja criada essa subcomissão 
para essa finalidade. Ela não vai substituir 
nada; vai apenas colaborar com a comissão. 
É um grupo de trabalho com aspecto opera
cional_,, fundamental, e que precisa estudar, 
porque- do jeito que_está a comissão, a global, 
esse assunto será discutido quando daqui á 
dois, três meses vier o documento oficial. E 
nós, a suhcomissão, já podíamos estar levan
tando uma sé~e de infonnaçõ_es; discutindo; 
a nível de g~vert).o, ençaminhando aquilo que 
for possível e ajudando a presidência em mui
tas. negociações. Eu penso que é um grupo 
d~_ tr<~:b:alho fundamental, operacional pela 
importànciâ do assunto. 

E.nesse sentido que trago a proposta e soli
cito ao Presidente que submeta â votação des~ 
se Plenário a criação ou não da subcomissão 
- inclusive a composição dela seria menor 
e poderia ser discutida a- nível de partido .. 
Somente isso. É a questão d,e ordem: que 
seja colocada em votação a protesto. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presi
dente, a questão de ordem tem que ter como 
fundamento um artigo de Regimento. E Cu 
mencionaria um artigo de Regimento, que 
disciplina o funcionamento das comissões 
permane.rttes, para invocar o art. 73. 

Entendo, Sr. Presidente, que, para que es
ta comissão seja produtiva, temos que dar 
prioridade de_ votação a temas objetivos e 
previa~ente estudados. É um martírio para 
o parlamentar fazer parte desta comissão pois 
sou membro de comissão parlametar de in
quérito e não sei a que hora tenho que estar 
-aqui, ou a que hora devo estar lá. 

Uma das sugestões que tenho a fazer é 
que o assunto da dívida externa, no âmbito 
da comissão, seja de_liberado ãs segundas sex
taMfeiras. Que a comisSão marque ordinaria
mente dois dias para tratar da materia -
segunda e_ sexta - a não ser que não seja 
dia de expediente. Essa proposta que faço. 
Dois dias destinados ao assunto mais impor
tante do País, a dívida externa. 

Agora, como-não apresentei a questão ob
jetivamente, não gostaria que fosse votada 
hoje. vou redigir a proposta apresentá-la aos 
meus pares. Por essa razã:o, gostaria de em
bargar a deliberação sobre qualquer assunto 
que· eu não tenha estudado antes; qualquer 
assunto que não-esteja em pauta não poderá 
s-er-votado. 

Peço que seja dada prioridade a essa ques
tão de ordem sob pena de que eu vete para 

a CPI, onde tenho- que fazf:r Uma pergunta, 
pois estou inscrito.- - - · - - -

O SR. PRESIDENTE (RaÚnu~do Lira) 
- DeixeMme responder a questão de ordem 
de V. EX' 

As comissões, Srs. Senadores, isSo é- unÍ 
critério - e ninguém mais nesta Casa as co
nhece do que eu - são constituídas dentrô 
de um acordo de liderança. No ano passado, 
quando saí do partido, perdi a Presidência 
da Comissão de Assuntos Económicos e fui 
obrig~do ~ entreg_á~la _ao P_MJ:?B._ ror" quê? 
Porq~e existe uma tradição nesta Casa, e á.té 
uma regulamentação regimelltal, de_ que as 
comissões pertencem a um acordo de lide
rança. 

Então, eu gostaria de propor ao Senador 
C?utipho Jorge que o requerimento fique co
migo a fim de fazermos uma reunião-de lideM 
rança para discutirmos a ConStitUição dessa 
comissão e os .critérios adotados na formu
lação das comissões, para não corrermos o 
risco de parecer que há uma tomada do assun
to por um determinado grupo em relação à 
Comissão ou o esvaziamento da comissão de 
Assuntos Económicos. . 

Proponho que façamos uma reunião para 
que discutamos a nível dos Líderes a constiM 
tuição dessa subcomissão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Se~ador Rai
mundo Lira, é procedente a prop-osta de V. 
Ex'; inclusive é regimental, como diz o Sena
dor Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-_Até a aprovação, aqui na comisSão~ pasSa
ria a ser uma ap'rovaÇão de acordo de lide
ranças. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- E nós entende
mos que o que V. Er dá um conteúdo de 
mais seriedade a essa _questão, porque a ques
tão de ordem levantada pelo Senador Esperi
díão Amín, que_ também teve o mesmo con
teúdo de seriedade .. , 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Que ~tenda.ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA ... que teve o mes
mo conteúdo de seriedade, é um ato de con
fissão, pois· ele está confessando que é neces
sário que alguém se dedique especifiCamerite 
a essa tarefa, porque S. Ex•, ao propor segunM 
das e sextas-feiras; está ironicamente tentan
do dizer o seguiÔte: esta comissão não tem 
tempo para tratar da questão da dívida exter
na. S. Ex• está dando poderosos argumentos 
à reivindicação e ao requerimento do Sena
dor Coutinho Jorge, pois está dizendo: traba
lhamos nas segundas e sextas-feiras, que, sa
bemos, são dias de baixa atividade congres
sual. 

É uma proposta que tem um conteúdo iró
nico; evidentemente para dizer que essa co
missão não tem tempo para tratar da dívida 
externa. Criem uma subcomissão. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Nobre Senador, já tive vários contatos com 
o Senador Mauro Benevides e já solicitei à 
Presidência para colocar à disposição da co-
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missão os melhoreS assessOreS da Çasa nos· 
assuntos relacionados à dívida externa, Con~ 
versei com o Senador Mauro ~evides sobre 
a vinda, para o assessoramento permanente 
da Comissão de Assuntos Económicos, do 
Sr. Portela, que é tido como o homem mais 
beril 'informado quanto ao assunto, que estu· 
da com ·profundidade os assuntos relaciona
dos à dívida externa. 

Portanto, o interesse que a comissão, como 
um todo, .tem a respeito desse assunto é muito 
grande e relevante. Sobre esse assunto da 
subcomissãO,-penso que- Os senhores _c9~cor
dam que devemos discuti-lo no âmbito de 
um acordo das lideranças até a aprovação 
da constituiçãO dOs membros .dessa subco
missão. 

• O SR. COUTINHO JORGE- Concordo 
com a proposta do Sr. Presidente, porque 
o meu objetivo como o do nobre Senador 
Esperidião Amin é fazer com que esta comis
são realmente estude e acompanhe seriamen
'te esse assunto relevante da dívida externa. 

ESsa idéia de estabelecer às segundas e sex· 
tas-feiras para estudos específicos dessa co
missão, em termos da dívida externa, mostra, 
com'o disse o nobre Se'nador José Fogaça, 
que precisamos ter um grupo de trabalho per
manente, considerando a impossibilidade de 
a maioria dos senadores estarem presentes 
nas segundas e sextas-feiras, o grupo traba
lhando, subsidiando diuturnamente esta co
missão. 

Portanto, acato a posiÇão de V. E~: pode
mos negociar a n(v~l Qe_ partido. Penso_ que_ 
tainbém o Senador Esperidi~o Amin, que é 
um senador de tempo integral, como outros 
companheiros aqui o são, é que esta subco
missão, pelas argumentações dele é uma sub
comissão importante e que será. um apoio 
a mais para essa comissão decfdir de forma 
coerente, tranqüila e serena, nesse assunto 

· relevante para o BrasiL Portanto, acato a pos
tura e a proposta de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Rafmundo Lira) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, 
Srs. S.enadores, quando me inscrevi para falar 
o assunto estava em uma direção e agora to· 
meu outro rumo. Qu"ero dizer que gostei da 
maneira pela qual' o Piesidente decidiu a 
questão de ordem. Não é só de tradição, é 
do regimento que a substituição e a inclusão 
de nomes na comissão pertence aos partidos 
e, a qualquer momento, cabe ao líder fazer_ 
esta substituição ou inclusão; de maneira que 
foi sábia a de~ão.de V. Ex' · 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Muito obrigado nobre Senador. 

OSR. RONAN TITO -G-ostaria de pedir 
desculpas ao Senador José Fogaça, porque 
travamos uma espécie de debate quando foi 
dito pelo Senador Ruy Bacelar que no docu
niento não se pedia nada de aprovação nem 
de sinalização _verde; e então, disse para ele 
9_!!e poderia. Quando se fala em term sbeet 

significa prosseguir, é só isso; é o sinal verde 
que o Senador Maurício Corrêa mencionou. 

Não vejo também, de maneira nenhuma, 
como os nossos negociadores, que a meu ver 
até esse momento vão inâo muito bem, pos
sam dar prosseguimento às negociações sem 
ter esse sinal verde por parte do Senado. Por 
quê? Porque eles podem dar prosseguimento 
nessa direçáo e, de repente, o Senado pode 
dizer, pura e simplesmente que não apóia 
a negociação. Como ficáriam os Oossós nego
ciadores frente aos bancos internacionais? 
Mais uma vez o que acontecerá? Vamos ficar 
lá fora COíil a cara de que não somos sérios, 
para falar a palavra correta. 

O nobre Senador José Fogaç·a citou a ques
tão da cotação da dívida que esteve a 0.20 
e hoje e:::;tá a 0.29, dando sínais de subida. 
No entanto, isso é para pagamento à vista 
de um resíduo de alguns pequenos bancos 
que não querem ficar com o nosso tftulo em 
carteira e colocaram-no n·o mercado ao preço 
que encontram. 

Os nossos bónus, na verdade, quando são 
emitidos, são emitidos a prazo. Então, a cota
ção- do bónus, quando entrarem na dívida 
externa, não vão entrar ao par de maneira 
nenhuma, mas na medida da cotação intefna 
para aquele __ prazo, que não sabemos nem 
qual vai ser a cotação. 

Quanto à questão da privatização, só a títu· 
lo de esclarecimento, o Governo brasileiro 
limitou em _30% a participação, de qualquer 
empresa a ser privatizada. 

Ora, sabemos muito bem que, _com H% 
em mãos de empresa nacional, de acordo com 
a Lei da S .A., podemos ter o controle acioná
Po das empresas, porque, com-33% de ações 
Ordinárias cóm direito a voto, tem-se o total 
controle da empresa. 

Visto isso, coosidero extraordinária a idéia 
de criar a subcomissão, mas devolvo ao Presi
dente a originalidade da sua solução. Além 
disso, apóio que voltemos à pauta dos assun
tos para hoje, porque foram agendados. 

Há um assunto do maior interesse, para 
o qual quero pedir a atenção de todos os 
m"einbros da comissão, inclusive do Sr. Presi
dente, com quem já tive a opOrtUnidade _de 
falar: é o_ .Frojeto n~ 19, que dispõe sobre 
negócioS íritemacionais de prestação de servi
ço lá fora e que depende de aprovação nossa; 
é um projeto do Senhor Presidente da Repú
blica, aprovado na Câmara dos Deputados 
e que está no Senado Federal em prazo para 
receber emeildas_ 

O SR.. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Até sexta-feira. 

O SR. RONAN T1TO - Até sexta-feira, 
perfeitamente. Recebi justamente essa infor-
mação. · 

Pediria a atenção de todos. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
- Como V. Ex~ conhece profundamente o 
assunto, teria a maior satisfação que V. Ex• 
relatasse o projeto. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ex' e aceito a incumbência. 

S(. Pre-side.tÍte, como termina na sexÍa-feira 
o prazo p·arà apresentáção de emendas e a 
semana que vem, para nós todos que somos 
parlamentares experimentados, sabemos que 
é uma semana morta - porque temos um 
feriado da quarta-feira, que é o "Dia D" da 
semana para a questão - gostaria que V. 
Ex• convocasse os membros desta comissão, 
ou se empenhasse junto a eles para que tivés
semos condições de fazer uma reunião na se
mana que vem. Fica a critério de V. Ex~ ou 
da comissão; mas que tenhamos pelo menos 
um dia para apreciar este assunto, porque, 
infelizmente, estamos em situação de incên
dio, o Brasil, verdadeiramente, precisa de~se 
projeto. _ _ -

E só isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Senador, estou consultando os Srs. Sena
dores da Comissão e sobre a possibi"lidade 
de virem aqui na terça-feira. Tinha uma· via
gem para fazer ao meu estado, mas me propo
nho a ficar aqui, desde que, em resposta a 
uma consulta que estou fazendo ao_Srs. Sena
dores, tenha segurança çle que vai haver quo
rum; porque, não adianta eu_ ficar aqui e não· 
haver quorum na comissão, devido ao feriado 
de_ lP de maio, que será no meio da semana, 
quando alguns parlamentares podem querer 
visitar as suas bases. 

Encerrando o assunto da discussão do item 
1, entendo· que devemos desconhecer o as
sunto; não há necessidade de que a comissão 
decida ou delibere_ qualquer coisa a respeito 
desse assunto. A negociação continUa sob in
teira respOns-abilidade dos negociadores e 
passaremoS- i analisar o documento oficial 
quando for elaborado pelos negociadores e 
pelos bancos credores internacionais. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - com o 
documento oficial, que é o que está sendo 
aguardado, ou alguma solicítação formal que 
o Executivo faça, no sentido de qualquer es
pécie de manifestação, seja da comissão, seja 
do Senado. 

Agorã.; nesse ponto - a Constituição tam
bém diz iSs-o-.:_ temos uma participação passi
va, não somos agentes ativos da negociação 
da dívida externa. Somos agentes passivos, 
podemos aprovar ou não aprovar. Não somos 
agentes ativos, que discutem, constróem a 
proposta. Se o Executivo nos solicitar formal
mente, V. EX" trará ã comissão aquilo que 
for formalmente solicitado e apreciaremos .. 
com a maior boa vontade, como revelamos· 
no dia em que aqui estiveram o Embaixador 
Jório Dauster e o Presidente do Banco Cen
tral. 

Nesta comissão ouve-se, com boa vontade, 
com altivez, com espírito público, com civili
dade e com objetividade. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Quero apenas complementar, para encer
rar este assunto, dizendo que a Presidência 
age aqui apenas como um gerente da comis
são. 

-Fizemos este encaminhamento, que consi
dero ter sido certo, assim como a colocação 
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na pauta, porque o documento não foi enca
minhado oficialmente na reunião anterior. 
Depois há o fato de essa matéria haver sido 
objeto de discussão na reunião an_terior, com 
o consentimento dos presentes; não houve 
nenhuma voz distoante em relação â forma 
como apresentamos o documento, Portanto, 
estou com a consciência tranqüila, por ter 
cumprido o meu dever de Pr~idente, e acei
tado todas as deliberações da maioria desta 
comissão. 

Vamos agora ao item 2 da pauta. 

a·Frõjêtó de Leí da-Câffiara n" 5~87-é um
projeto não terminativo, "que dispõe sobre 
a padronização, a classificação, o registro,· 
a inspeção, a produção, e a fiscaJização de 
bebidas, autoriza a criação do Conselho Na
cional de Bebidas e dá outras providências". 
~ um projeto do Poder Executivo, e tem 

como- Relator o Senador Maurício Corrêa, 
a quem concedo a palavra. 

O SR. MAURiCIO COR~A- Sr. Pre-· 
sidente, Srs. Senadores, este parecer é um 

pouco longo. São 12 horas e 37 minutos e. 
o quorum está baixo. É melhor.d.eix~~ o-pare~ 
cer para depois. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) 
-Eu gostaria de informar aos Srs. Senadores. 
que o quorum já não permite a votação~: 

Encerro a presente reunião, agradecendo 
a pr~sença e a atenção de todos os Srs.Se
nadores. 
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SENÃf)óR ·oz!EL CARNEIRO -
Aproveitamento do potencial gerador de 
energia hidráulica e de navegabilidade 
dos rios Araguaia e Tocantins, salientan
do as conseqüências económicas decor
rentes da não-conclusão do projeto de Tu
curuí. 
-SENADOR ÍUTAHY MAGA

LHÃES - Concomitãricia de reunião da 
Comissão de Assuntos Económicos coln 
·os trab!'J.lhos do Plenário. 

O SR: PRÊSiDENTE - Resposta ao 
Sr. Jutahy Magalhães. 

1.2.8 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do SeJã3do n9 135/91, 

de autoria do Senador Fran.cisco Rollem
berg, que altera o § V do art. 408 do 
Código de Processo Penal, . 

- Proj.etO âe Lei do Seitado n?136/91, 
de autoria do Senador Humberto Lucena, 
que assegura a igualdade de condíç~~~ a 
todOs os concorrentes nos pi:ocessos inter~ 
nacionais de licitação promovid.os por ór
gãos públicos e dá outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto· de Decreto Legislativo n9 43, 
de 1991, (n9 3415/90, ria Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Siste·ma Canaã de Cón'uinicaÇão· 
Ltda., para explorar sirviÇo de radiodi
fusão sonora na cidade de Cariacica, Esta

. do do Espírito Santo. Aprovado. A pro-
mulgação. · · 

Projeto de Lei do Senado n? 82, de. 
1991, de autoria do' Senador Mário Covas, 
que estabelece normas para a realização 
das eleições municipais de 3 de outubro 
de 1992 e dá outras providências. Discos~ 
são sobrestada por 24 horas, atendendo 
soliCitação das lideranças, após pareceres 
proferidos pela comissão competente so
bre o projeto e as emendas, tendo usado 

. da palavra na opor.tunidade, os Srs. Fer
nando Henrique Cardoso, Marco Maciel, 
José Fogaça, Humberto Lucena, -Cid Sa
bóia de Carvalho e Mário Covas. 

ProjetO de- Lei ·da Câmara n~ 53, de 
1990 (no 8.390/86, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que reajusta o valor da pensão especial 
concedida a J ustiniana FJeury Passos e re-
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FLORIAN AUGUSTO COUTINIIO MADRUGA 
Diretor AdjUDto 

vertida a Maria Nilza Fteury Passos, filha 
do ex-Deputado Edson Junqueira Passos. 
Aprovado com emenda. À Comissão Dire
tora para redação final. 

Projeto de Lei da Câmara n" 99, de-
1990 (n9 4.648/90, Da Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Tra
balho, que altera a composição e a organi
zação interna do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5' Região, cria cargos, e dá 
outras providências. Aprovado. A sanção. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob responubilidade da Meu do Seudo Fedcnl 

ASSINA 'lURAS 
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para reexame da Comissão de Assuntos 
Económicos, após usarem da palavra os 
Srs. Valm!r Ca1f1pelo, Cid Sabóia de Car-
valho e_ Mauríç_io Corrêa. _ -- -

Projeto- de í.ei da Câmara n9 17, -de 
1991 (ne 80/91, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
institui ísenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI, e depreciação 
acelerada para máquinas,·e-q_UipariieõtOs, 
e dá outras providências. Discussão adia
da nos termos do Requerimento n? 194/91 
para o dia 15·5-91, tendo sido interposto 
o Recurso no 5/91, para que as emendas 
n.,s 3 e § Sejaril Subrrietidas a:o Plênário. 

Proposta de Emend~ à -constituição n9 
3, de 1991 ,_de autoria do Senador Alfredo 
Campos e outros Senhores -senadores, 
que estabelece a data de entrada em vigor 
•de atas normativos, leis e medidas provi~ 

SENADOR AUREO MELLO- Rei· 
vindicação, para a Sudam, do mesmo tra· 
tamen_to governamental dispensado à Su
dene;- quer no seu fortalecimento, quer 
na melhoria dos salários de seus servi
dores. 

SENADOR DIV ALDO SURUAGY 
-Uso abusivo de medida provisória pelo 
Senhor Presidente da República. 

SENADOR GUILHERME PALMEI· 
RA- Transcurso da data comemorativa_ 
da Abolição da Escravidão .Negra .• lem· 
brando a importância da cultura negra co-
mo alicerce da cultura nacional. . 

SENADOR LOURIV AL BAPUSTA 
-Ameaça de surto de cólera_n9_Brasij. 

Projeto de Lei da Câmara nP 18, de 
1991 (n? 81/91, na Casa de _origem), de 
iniciatiVa do Presidente da República, que 
autoriza a concessão- de financiamento à 
exportação de _benS e serviçQS nacionais. 
Aprovado, após usarem da palavra os Srs. 
Mansueto de Lavor, Jutahy Magalhães, 
Marco Maciel, Fernando Henrique Car
doso, Humberto Lucena e Maurício Cor
rêa. À sanção -- -sórias. Em-fase de discuSsão (2' sessão). 

1.3.3-..,..'---Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordiná

ria a realizar-se amanhã, às 10 horas, com 
Ordem do Dia que designa. 

Projeto de Lei da Câmara n? 3, de 1991 
(n" 5.659/90, na eas-a de origem), de ini
ciativa do Presidente da Repúlibca que 
concede pensão especial a Orlandino Bar
bosa Feitosa e dá _outras_ providêncías. 
Aprovado o projeto e a emenda. À Comis
são Diretora para redação fin"al. 

Projeto de Lei da Câmara n" 12, de 
1991 (n? 4.575/90, na casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o enquadramento dos 
servidores da extinta Fundação Projeto 
Rondon, redistribuídos para órgãos da 
administração federal direta, autarquias 
e fundações públicas. Aprovado. À san-
ção.__ _ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 16, de 
1991 (n? 6/91, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que 
concede isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI, na aquisição 
de automóveis para utilização no trans
porte autónomo de passageiros, e dá ou
tras ·-providências. Discussão sobrestada, 
nos termos do Requerimento n" 193191, 

n 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 
1, de 1991, que altera a modalidade de 
votação estabelecida no § 49 do art. 66 
da Cons_tituiçãõ Federal. Aprovado o 
prosseguimento de sua tramitação. 

Proposta de Emenda à Constituição no 
2, de 1991, que dá nova rcdação ao inciso 
III, § 2?, do art. 155 .da Constituição. 
Aprovado o prosseguimento de sua trami
tação. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Or. 
demdoDia 

-Requerimento no 190/91,lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, 
após parecer da comissão competente. 

1.3.2- DiscursOs após a Ordem do Dia 
-SENADOR CID SABÓIA DE CAR

V A_LHO - Deffiissão da Ministra Zélia 
Cardoso de Mello do Ministério da Eco>
nomia, Fazenda e Planejamento. Interpe. 
lação, pela Comissão de Assuntos Econó
micos do Senado, na data de hoje, do 
Dr. ·Francisco Roberto André Gros, Pre
sidente do Banco Central. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATO DA COMISSÃO DIRÉTORA 
N• 7, de 1991. 

3 = ATOS DO PRESIDENTE 
N9' 460 a 478, de 1991 ...1 • 

Nos 434 e 452, de 1991 (Republicações) 

4- PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO 
NY" 16 e 17, de 1991 

5- PORTARIA DO DIRET.OR..,. 
GERAL 

N•ll. de 1991 

6- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 2~ reunião ordinária dÕ Conse
lho Delib_erativo, realizada em 18-~-91. 

7- MESA DIRBTORA 

8- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMJS· 
SÕES PERMANENTES 

. 
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Ata da 58~ Sessão, em 14 de maio de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~Legislatura 

Presidência dos _Srs. Mauro Benevides, 
Alexandre Costa e Dirceu Carneiro -

ÀSI4HORASE30MINUTOS,ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco ~ 
Alexandre Costa_- Alfredo. Campos- Aluí
rio Bezerra - Carlos PatrocíniO - ÇlJ.agas 
Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- C ou~ 
tinho Jorge - Djrci:u Carneiro - Eduardo 
Suplicy- Elcio Alvares~ Esperidião Amin 
- Epitácicl Cafeteira - F:rancisç_o_ R.9Jtem
berg - Garibaldí Alves - Gerson Camata 
-Guilherme Palmeira- He_m:ique Almeida 
- Hugo Napoleão_-~ _Hydekel _Freitas -
Iram Saraiva- Irapuan Costa J únjor- João 
Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho- José Fogaça- José Rich_a_--:- Jutahy 
Magalhães - Lavoisiei" Maia - Levy_ _Di~S 
- Louremberg Nunes Rocha - Louriv-al 
Baptista- Lucídio Porte lia- Mansueto de 
Lavor - Marco Maciel - Mário Covas -:
Maurício Corrêa --'-- Mauro Benevides -
Meifa Filho - Moisés Abrão -:- Nabor Jú
ni6t --Nélson Wêdekin - Odacir Soares 
- Ozfel Carrii:iro - Pedro Simon - Rai
mundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan 
Tito --RUy Bacelar- Valmir Campelo
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 52 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

SÕb 8 pi-oteção de OC:us, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. }9 Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

· · É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO_ 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
De agradecimento de comunicação: 

N9 120/91 (n9 211/91, na origem), de 10 
do corrente, referente à promulgação do De
creto Legislativo no 100, de 1991. 

Restitui0do'aUiógr3ros de p[o}eto de lei san
clonado: 

N? 121191 (no 2121-91, na origem), de 10 
do corrente, referente ao_Projeto de Lei da 
Câmara nP 15, de 1991 (n~ 5.940/90, na Casa 
de origem), de iniciativa· ao· Presidente da 
RepúbliCa, que dispõe sobre_ a periodicidade 
dos Censo~ Demográficos e doS Censos Eco
nómicos e dá outras providências. 

(Projeto quC se transformou na Lei n? 
8.184, de 10 de maio de 1991.) 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N~ 339/91, de 10 do corrente, encaminhan
do esclarecimentos prestados pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre 
os quesitos constantes do Requerimento n~ 
246, de 1990, de autoria ~o Senador Hum
bertO-Lucena. - -

(Encaminhe-se cópia ao requerente.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O ex:pediente lido vai à publicação. 

Sóbre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 134, DE 1991 

Regliiã o direitO- de obtenção de Certi
dões em repartições públicas, para defesa 
de direitos e esclarecimento de situações 
de interesse pessoal. 

ó Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 1" Toda repartição pública tem o 

dever de expedir e fornecer certidões para 
defesa de direitos e esclare_cimento de situa
ções de interesse pessoal do requerente. 

Art. 29 ·A-C'eitidã.O, reqÜerida orãfmente 
ou por escrito, será fornecida ao requerente 
dintro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, 
prorrogável por motivo justo por mais 48 
(quarenta e oito) horas. 

Art. 3~ O funcionário a quem incumbe 
o dever de fornecer certidão sujeitar-se-á à 
pena de suspensáo por 90 (noventa) dias, no 
caso de exce_der, com dolo ou culpa, os prazos 
fixados no art. 2? desta lei. 

:Parágrafó.dDiCo. · A peõ:ãSerá aplicada 
pelo superior hierárquico do funcionário fal-
toso~_ -

Art. 49 A cobrança de taxa pela expe
dição e fornecimento de certidão sujeitará 
o funcionário responsável à pena de suspen
são, pelo prazo de 90 (noventa) dias, e de 
multa, no valor de .um décimo dos seus venci
mentos. 
--Árt. s~ Esta lei entrará e~JI vigor na data 

de sua publicação. 
Ai't.- 6"--Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Justificação 

A Constituição Federal, no seu art. 5°, inci
so- :XXXIV, letra b, assegura a todas as pes
soas o direito de obter certidões em repar
tições públicaS para defesa de direitos e escla
recimento de situações de interesse pessoal. 

Essa é uma nomia auto-aplicável. 
Todavia, apesar de existir esse direito, na 

ord~m c_onstitucional brasileira, desde a pro
mulgaçào e vigência de outras constituições 
federais, não se editou ainda norma infra
constitucional sancionadora do desatendi· 
menta a tal direito.-

Convém suprir essa lacuna. 
Este projeto visa a supri-la. 
A instituiÇão de sanções administrativas 

penais ao descumprimento da norma consti· 
tucional asseguradora do direito ã obtenção 
de certidões em repartições públicas tem, 
além dos seUs finS íntrínsecos, um outro, não 
despiciendo, o objetivo didático, pedagógico, 
educativo. É preciso criar e sedimentar a 
consciência cívica do dever de respeitar os 
direitos fundamentais dos homens. 

Assim, esperamos o apoio dos nossos ilus
tres pares do Senado e da Câmara, para que 
este projeto, com a rapidez devida, se con· 
verta em lei. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. -
Senador Márcio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

·····················:rirui:a"ii····················· 
Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais 
CAPITULO I 

Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 

Art. s~ Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e os estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à igualdade, à segurança e à proprie
dade, nos termos seguintes:' 

XXXIV -são todos assegurados, inde
pendentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos poderes públi· 
cos em defesa de_ direitos ou contra ilegali
dade ou abuso de poder; 

b) obtenção de certidões em repartições . 
públicas, para defesa de direitos e esclareci
mentos de situações de interesse pessoal; 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O projeto lido será publicado e remetido à 
comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 
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É lido o seguinte, 

REQUERIMENTO N• 190, DE 1991 

~~'Nos termos do art. 40, § 1", alínea a, do 
Regimento Interno, requeíro licença para me 
afastar dos trabalho:> da Ca!>a, no período 
de 14 de maio a 4 de junho do corrente ano, 
para viagem à República Popular da China, 
a convite daquele governo. 

Sala das Sessões, 14 de mato de 1991. -
Ney Maranhão. 
N• 92191 

Brasnia, 10 de abril de 19Yl 

Excelentíssimo Sr. Pn~sidentc: 
Tenho a honra de cumprimentar V. Ex

Sr. Presidente do Senado Federal e comuni
car-lhe o seguinte: 

A fim de promover a compreensão e ami
zade entre os povos da China e do Brasil, 
o Departamento Internacional do Comitê 
Central do Partido Comunista da China tem 
a satisfação de convidar um• grupo de parla
mentares, encabeçado pelo Exm" Sr. Senador 
Ney Maranhão, a visitar a China na segunda 
quinzena de maio do ano corrente-. com per· 
manência de duas semanas. Gostaria d(': assi
nalar que neste grupo figuram. além do!-. de
putados. os Senadores Albano Franco c Junia 
Marise. assim como o assessor Sr. Pcter Yu 
Su Chung. 

Certo de contar com vOs-so apo"io a dito 
intercâmbio entre a China e o Brasil. apro· 
veito a oportunidade para reiterar a V. Ex· 
os protestos da minha mais alta estima c dis
tinta consideração. - Shen Yunao, Embai
xador da República Popular da China no Bra

. sil. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O requerimento lido ::.erá remetido à Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, devendo ser apreciado apôs a Ordem 
do Dia, nos termos do § _3·' do art. 40 do 
Regimento Interno. 

OSR. PRESIDENTE (Di_ró!u Carneiro)
Na sessão anterior foi liáo o Requ-àiffiento 
n~ 188. de 1991, da Senadora Junia Marise. 
solicitando licença para afastar-se dos traba
lhos da Casa, no período de 14 do corrent~ 
a4 de junho próximo, em viagem à República 
Popular da China, a convite daquele governo. 

O requerimento não foi -votado naq-uela 
oportunidade, por falta de quorum. 

Passa-se à votação do requerimento. 
Em votação. 
Os Srs. Senadúres que _o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

OSR. PRESIDENTE (DirCeu Cainiíro)
A Presidência comunica ao plenário que a 
Comissão Diretora aprovou, em reunião de 
9 do cor_rente, ps seguintes requerimentos dt.! 
inforrriãções: 

-145, 148, 160 c 178. de 1~~1. dos Seno· 
dores Márcio Lacerda, Eduardo Suplicy, Di
valdo Suruagy e Maurício Corrêa, ao Minis
.tro da Economia, Fazenda e Planejamento; 

-149, de 1!:191, do Senador Eduardo Su
plicy. à S"ecretaiia de DeSenvolvimento Re
gional da Pn~sidéncia da República; 

-161 a 165. de 1991. do Senador Maurício 
Corn~a. aoS-Ministros das Relações Exterio
res _e_ da Infra-Estrutura, ao Secretário Nacio· 
na! do Meio Ambiente e aos Ministros da 
Marinh:o1 e da Saúde; 

-171, de.l991, do Senador Pedro Simon. 
ao Ministério da Infra-Estrutura. 

OSR. PRESIDENtE (Din::eu carneiro)
A Presidência rece_be_u, do Presidente do 
Banco Central.do Brasil, expedientes _enca
minhando exemplares do::. "memorandos de 
entendimentos''. assinados entre o Ministério 
da Economia, _fazenda e Planejamento, o 
Bãnco Centrar do Brasil e os Governos dos 
Estado!-. da Bahia, de Minas Gerais, de Santa 
Catarina, do Rio Grande do Sul, do Rio de 
Janeiro. de São Paulo, do Paraná e o Muni
Cípio de São Paulo. 

A matéril;l será de_spachHda, para conheci· 
mento, à Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro)
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Espe· 
ridião Amin. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre St.:nador Cha

gas Rodrigues. (Pausa.) 
S.- Ex" não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 

Simon. (Pausa.) 
S. EX' não se encontra presente. 
Concedo H pal<-~vra ao nobre Senador Cou-

tinho Jorge. (Pausa.) . 
S. Ex• não sC e-nContra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gari

baldi Alves Filho. (Pausa.) 
S. Ex·' não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 

Sabóia Je Carvalho. (Pausa.) 
S. Ex:' não se encOntra -presente. 
Concedo a palavra ao nobre S~nador Wil

son Martins. (Pausa.) 
--S.l:.x·· não se encontra pre!-.entc. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hum· 
berro Lucenu. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra presente. 
ConCedo a _palavra ao nobre Senador Au

reo Mello. (Pau.sa.) 
S. Ex' não se encontra pre~ente. 
Concedn a pal<lvra ao nobre Senador Car

los Patrocínio. 

o SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL
TO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Sr•' c Srs. Senadores. estamos no 
m~s de maio. re_conheddo naciont~lmente co
mo o mês d:i::. tmdiçôes afro-brasileiras; razão 
pela qual venho a esti3 tribuna para homena
gear a etnia negra brasileira, gente a quem 
este País deve parcela significativa do orgulho 
nacional. A sociedade brasileira orgulha-se 
d;.~ profunda wntribuiçã\) que os negros de· 
rili1 para u fornwçüo de nossa cultura e. sem 
dúvida, reconher.:e a necessidade de um pre-i
to. não de gratidão. mas de uma_ dívida social 
para com os brasileiros da etnia. cuja história 

-de lutas e trabalho na construção deste País 
-está espelhada na própria História nacional, 
a pesa'! de esta, muitas v_ezes,, ter omitido o 
importante papel representado pelos homens 
e mulheres negros no próc_esso de formação 
da sociedade nacional. 

Sr. Presidente,_Sr> e Srs. Senadores, ve· 
nho. também nesta hora, enaltecer a impor
tância da Fundação Cultural Palmares, órgão 
ligado_ à Secretaria Nacional de Cultura da 
Presidência d;:t República, neste processo de 
defesa da cidadanianegra., bem como de com
bale _ao racismo. 

Em razão da própria transição política por 
que passou o Pals no ano passado, com refor
mas administrativas, ficou a Fundação Pal
mares na mesma situação de muitos órgãos 
federais, com dificuldades financeiras e de 
pessoal, mas preservada pelo Governo, que 
a considerou necessária à sua política de com· 
bate ao racismo e à luta para diminuir as 
distâncias sociais. que geram a discriminação 
social, da qual os homens e mulheres negras 
_'!este País são vítimas, já que as pessoas desta 
etnia formam- o grosso dos marginalizados 
deste País. Foi, portanto, com entusiasmo 
que vi a visita do Exm" Sr. Secretário da Cul
tura, Embaixador Sérgio Paulo Rouanet, um 
dia após a sua posse, à Fundação Cultural 
Palmares, demonstrando assim o seu com
promisso para com aquele órgão, hoje um 
patrimôn"io da nação negra brasileira. 

Sr. Presidente, s~~e Srs. Senadores. finali· 
zando. quero ressaltar aqui a pessoa do atual 
presidente, ainda em exercício, da Fundação 
Palmares, o consagrado poeta mineiro da ci
dade do Serro.~ Adão Ventura, cuja pOeSia 
o colocou entre o que há de melhor no campo 
das letras, não só neste País, mas já tendo 
galgado os horizontes externos do Brasil com 
livros publicados em inglês, alemão, italiano 
e espanhol, estando agora em vias de publicar 
sua obra em húnga_ro. 

A última obra de Adão Ventura, "A Cor 
_da Pele", já está inserida nos anais das gran· 
des obras brasileitas-do gênero, tão impor
tante que escolas do País inteiro já a adota· 
ram em seus currículos e várias faculdades 
brasileiras a adotaram em seus vestibulares. 
O poeta Adão Ventura não é apenas um pa
trimõnio mineiro, comó costumam chamá-lo 
por lá, muito menos apenas um património 
da nação negra .brasileira, mas é um patri
mónio nacional. 

Vindo eu do Tocantins, maS mineiro por 
n-ascimento, estado onde 50% da população 
é formada pela etnia negra. sintowme dupla
mente ft:liz por falar sobre o eminente poeta 
mineiro, solicitando ao Sr. Secretário da Cu!w 
tura, Embaixador Rouanet. homem também 
dedicado às letras. e ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente Fernando Col!or, a confir
mação deste grande poeta na presidência da 
Fundação Palmares, para que o mesmo possa 
dar continuidade ao trabalho ali por ele dew 
senvolvido. · 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
fica prestada a nossa homenagem ao dia de 
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ontem, dia 13, consagrado a abolição da es· 
cravatura no Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. (Pausa.) 

S. Ex" não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hum

berto Lucenà, como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribu
na, na qualidade de Uder do PMDB, para 
tratar de um assunto que, embora não e~teja 
na ordem do dia dos maiores problemas na
cionais, encerra, sem dúvida, uma grande im
portância para o desenvolvimentó nacional. 

Refiro-me. Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
à revisão da alienação de terras públicas no 
Brasil, para o que espero poder oferecer, ho
je, minha contribuição. E o faço com certa 
preocupaç-Jo, pois, como se sabe, inúmeros 
dispositivos da atual Constituição continuam 
no aguardo do trabalho legislativo -de regula
mentação c de implementação, o que vai se 
tornando grave, à medida que se avizinha 
o período da revisão constitucional, em 1993. 

O tema está disposto no art. 51 e seus pará
grafos do Ato das Disposições Constítudo· 
n3is Transitórias da atual ConstituiçáO, e, co~ 
mo se_ nota, já e.<itá a exigir certa urgência 
no tocante à sua regulamentação, s_eja por 
sua relevância intrínse_ca - mercê. do que 
mereceu reft:r0ncia específica do constituinte 
-. seja pelo prazo fixado. que pode tornar 
inócua e até mesmo impraticável a apuração 
determinada no referido dispositivo _consti
tucional. 

Para reavivar a memória, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, devo dizer que, de confor
midade com o texto do artigo citado, deve 
ser feita a ievisão pelo Congresso Nacional 
atravé::. de Comissão Mista, nos três anos a 
contar da data da promulgação da Consti
tuição. de todas as doaçõ_es, _v_endas e conces
sões de cerras públicas com área superior a 
trés mil hectare~. realizadas_~nJre l" de janei
ro e 31 de dezembro de 1987. Nos seus pará~ 
grafo:, 1", 2· e 3'.>, respectivamente, determi
na-se que a re,·isão de vendas seja feita com 
ba~c cxclm:;iva no critério de legalidade de 
operação; que a revisão das doações obedeça 
aos critérios de legalidade e de conveniência 
do interes.sc público e que, nessas hipóteses, 
comprovada a ilegalidade, ou, havendo inte· 
resse público, as terra!:> reverterão ao patri
mônio da União, dos e~tado~. do Dh.trito Fe
deral ou dof.. municípios. 

Desta4ue-se, ainda,_Sr. Presidente, Srs. 
Senadorl.:::., que esse horizonte de 26 anos, 
para a revisão dessas doações, vendas e coo· 
cessões. cobre interregnos constitucionais de· 
limitados pela Constituição de 1946 e de J 967, 
em que prevalecem diferentes determinações 
sobre a matéria. 

Com efeito, pela Carta de 1946, em seu 
art. 156, § 2 •• não se pode-ria fazer qualquer 

alienação ou concessão de terras públicas 
com área superior a dez mil hectares, sem 
piéVia autorização do Senado Federal, no 
subperfodo de 1" de janeiro de 1962 a 23 de 
janeiro· de 1967. 

Já- a Constituição de 1967, alterada pela 
Emenda Constitudonal n" l/69, em seu artigo 
171, parágrafo úniCo, para o -subperíodo de 
24 de janeiro de 1967 a 31 de dezembro de 
1987, com exceção da execução de pl~nos 
de reforma agrária, não permite alienarem-se 
ou concederem-se terras públicas com áreas 
superior a três mil hectares; 

Isto posto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
surge a necessidade de que se compreenda 
de modo prévio e o mais amplamente possí
vel, o universo em foco, à luz da legislação 

'existente e das suposições já lembradas. 
Assim, devc-s_e definir esse universo em 

cinco __ subconjuntos distintos. O piimeiro de
les refere-se àquele cujos processos foram 
submetidos ao Poder Legislativo, para obten
çáo da competente autorização. O segundo 
e o terceiro dizem respeito, respectivamente, 
àsglebas de três mil a dez mi! hectares, aliena
das pel':l União, entre jãneiro de 1962 a janei
ro de 1967, e acima de três mil hectares, desti
nadas a planos de reforma agrária, de janeíro 
de 1967 a dezembro de 1987; ambos isentos 
de autorização legislativa prévia. O quarto 
subconjunto, formado por alienações e con
cessões- ocasionais nas faixas .õe fronteira e 
nas de ~-01 quilómetros de cada lado do eixo 
das rodovias da Amazônia Legal. E, por últi
mo, o referente às alienações e(etuadas por 
estados e municípios na faixa de fronteira, 
ainda não ratificadas pela União. 

Com relação ao primeiro subconjunto, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, os dados do Se
nadb Federal revelam a existência de qua
renta e nove resoluções, autorizando aliena
ções de terras públicas no período fixado pelo 
referído art. 51 da ADCT, atingindo-se o 
montante_ de oito milhões e seiscentos mil 
hectares. o que equivale a trezentos e trinta 
mil hec.tares alienados a cada ano. Das ma
crorregiões contempladas, a mais aquinhoa
da foi a do Nordeste, com quatro milhões, 
setecentos c dez mil hectares, vindo a sesuir 
a do Norte, com dois milhões, quatrocentos 
e cinqüenta mil hectares; a do Sudeste, com 
um milhão, trezentos e setenta mil hectare!> 
e, por fim, a do Centro-Oeste com sessenta 
e cinco mil hectares. 

Com b~se nesse quadro, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, poder-se-á, então, esboçar 
um esquema razoável para mapear os proce
dimentos revisionais pertinente:.. 

A primeira diretriz nesse sentido está devi
damente determinada na própria ConstitUi
ção de 1988 e diz respeito ao instrumento 
da alienação', dividindo-o em dois grupos: o 
da venda e o da concessão e doação. Em 
ambo~ os casos, coloca-se a· conceito~chave 
da legalidade da operação, sendo que no caso 
da concessãO e doação, acrescenta-se o con
ceito da conveniência do interesse público. 

.P<~:r.a operacionalizar-se o primeiro concei
to, vale dizer da venda, seria necessária a 
montagem de um quadro referencial de exi-

gências estabelecidas em leis, decretos-leis, 
decreto~. portarias etc., que permitiriam o 
eStabelecimento dos parãmetros ideais para 
o julgamento da legalidade das distintas ope
rações de_ venda de terras públicas. 

Já no que tange o conceito de conveniência 
do interesse público, há, talvez, que se alar
gar e tornar mais elástico o conteúdo do que 
se_ deva considerar como taL Provavelmente, 
seja razoável julgar concessões e doações em 
relação aos disposití vos iegais- em vigof à €po
ca, à doutrina e à jurisprudência, levando 
em conta especificamente os objetivos volta· 
dos à destinação das glebas, seja para coloni· 
zação, seja para a produção agropa.<>to~il-flo
restal, seja para a exploração mineral ou in
dustrial. 

A segunda diretriz diz respeito aos limites 
quantitativos fixados para a alienação de ter
ras públicas pelas ConStituições de 1946 e 
1967, de um lado, e pela de 1988, de outro. 
Significa dizer que a revisão teria, nesse caso, 
de ser desdobrada, para as alienações ocor
ridas entre lo de janeiro de 1962 e 23 de janei
ro de 1967, em dois tipos. Ou seja, para as 
glebas acima de três mil hectares e abaixo 
de dez mil hectares, a revisão dar-se-ia junto 
a:o Poder Executivo e, junto ao Poder Legis
lativo, aquela relativa às glebas superiores 
a dez mil hectares, devendo-se esclarecer, 
desde logo, que os levantamentos de natureza 
legislativa apontam um único caso de aliena
ção desse último tipo. 

Evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, além dos dados do Senado Federal, 
que exigem um aprofundamento, faz-se ne
cessário um levantamento similar relativo às 
eventuais alienações de terras públicaS entr~ 
três mil e dez mil hectares, levados a efeito 
por inteira responsabilidade do Poder Execu
tivo, entre janeiro de 1962 e janeiro de 19~7. _ 
Isso, porque esse universo, embora fazendo 
parte do arco quantitativo do art. 51 das Dis
po-sições Constitucionais. Transit6rias da 
Constituição de 1988, ainda é totalmente des
conhecido. 

P.demais, há ainda que Considerai -dOTS:Ca
sos, referentes ao subperíodode 24 de janeiro 
de 1967 a 31 de dezembro de 1987.--Quer 
dizer, um relativo à revisão de caráter exclu
sivo do Poder Executivo para as glebas supe
riores a três mil hectares, de reforma agrária, 
e as que enfeixam tanta o LegislativO como 
o Executivo, para. as glebas igualmente supe
riores a três mil hectares, porém dest1nadas 
a outro fim. As outras diretrizes deveriam 
contemplar a identificação e a caracteiização 
dos subconjuntos 4 e 5 antes citados. _ 

Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. S_enado
res, penso que estão devidamente colocados 
os aspectos gerais que devem lastre ar o traba
lho revisional dessa matéria, cuja importãn
cia, repito, é significativa para o equaciona
mento de uma parte importante do problema 
da destinação das terras públicas em nosso 
País. _ . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembro, 
ademais, que a Assembléia Nacional Consti
tuinte, quando houve por bem incluir no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
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o art. 51 e .seus parágrafo!., atew-se a uma 
discussão, não só a nfvei_Q_ç_Çomissão de Sis· 
tematização, _como no plenário daquele im
portante cole:giado, a respeito desse assunto, 
sobretudo no_ que se refere qos preços pelos 
quais foram alienados milhares de hectares 
de terras públicas no País. 

Essa matéria é, portanto, da maior impor
tância. Como o Senado Federal acaba de ins· 
tituir nova Comissão Mista- já que as ante
riores não cumpriram o se-u objctivo- soli
cito a V. Ex• que enCaminhe cópia deste pro
nunciamento à referida comissão, como um 
subsídio para O!'. seus trabalhos que espero 
sejam agilizados, a fim de que se possa cum-
prir a determinação constitucionaL _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
V. E~ será atendido na solicitação que aca
bou de fazer à Mesa. 

A Presidêndia consulta se _algum dos Srs. 
Senadores presentes deseja usar a palavra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Qzíel 
Carneiro. 

O SR- OZIEL CARNEIRO (PDS - PA. 
Pronuncia o·seguinte discurso.) -_S-r. Presi-
4ente, Srs. Senadores, desejo abordar, na 
tarde de hoje, problemas ainda ligados à re
gião amazónica. E o faço especificamente na 
área de abrangência dos rios Araguaia e To
cantins, em razão de dois problemas~ do apro
veitamento do potencial gerador de energia 
hidráulica, e da navegabilidade daqueles_d_ois 

. rios. 
Foi construída, em Turucuf, uma usina hi

drelétrica cujo projeto, além de visar a gera
ção de energia elétrica, previa a construção 
de duas eclusas, que permitiriam navegabi
lidade permanente do rio, entre as cidades 
de Belém, capital do Estado do Pará, e Mara
bá, numa extensão de_ cerca de quinhentos 
quilómetros. ~-

Infelizmente, o projeto não se completou. 
Já se vão vários anos que o rio permanece 
impedido à navegação, numa desobediência 
à lei, conforme é previsto no C6_digo de 
Águas de que, ao serem construídas barra
gens para a produção de en_ergia elétrica em 
rios onde já exi~tisse uma navegação tradicio
nal, ela não poderia ser vedada. 

Não se completou no projeto também aqui
lo que dizia respeito ·ao mêió ambiente, à 
ecologia. E o que aconteceu? No lado mon
tante da barragem, no conhecido lago da hi
drelétrica de Tucuruí, verifica-se uma produ
ção abundante de peixes, mas no lado jusante 
da barragem a fauna aquática praticamente 
desapareceu. Desapareceu por quê? Exata
mente por que dentro do projeto que foi 
aprovado- e eu participei da aprovação des
se projeto na qualidade de então Secretário 
do Programa Grande Carajás -, não se fize
ram as escadarias adequadas para que no mo
mento da piracema os peixes saltassem a cor
renteza e procedessem normalmente a sua 
reproduç."' -· Agora o que se ouve, o de que 
se tem notícia é que a Eletronorte já toma 

as_ primeiras iniciativas com o objetivo da 
construção da barragem de Santa Isabel, no 
rio Araguaia, cuja análise económica, efeti
vamente, nãO dev~rá_estar voltada apenas pa
ra a capacidade de gerar energia elétrica na 
barragem de Santa Isabel, até porque, dentro 
do projeto integrado, a hidrelétrica de Santa 
Isabel será apenas uma motivação, um aces
s6r~o ne.cessá"!'Ío .a regular o escoamento da 
água do rio Araguaia e do Tocantins, para 
possibilitar a anlpliação da usina de Turucuí~ 
conforme está-previsfó -no -projeto inicial. 

Mas, hoje, estou vindo à tribuna porque 
tenho notícia de que, em razão de exigência 
de possíveis agentes financeiros internacio
nais, está sendo imposta uma condição -
que ainda preciso confii"mar- de que a altura 
da barragem de Santa Isabel seja diminuída 
na sua cota. E, se isso ocorrer, teremos, sem 
dúvida alguma, mais um :Problema para-en
frentarmos: além do rio estar vedado à nave
gaçâb à altura de Turucuí, ele 1ambém ficará 
vedado à altura da Cachoeira de Santa Isabel. 
E aquilo que seiia ·uma hidrovia de 2.200 
quilómetros de extensão para escoar a produ
ç-ão-do Brasil Central, principalmente dos Es
tados de Goiás, Maio Grosso, Tocantins e 
do sul.do Pará, passará a ser- como, aliás, 
ocorre com muitos projetas ligados à Ama
zónia- apenas mais uma hipótese. 

É exatamente por isso _que venho à tribuna 
para chamar a atenção da Casa, primeiro por
q_ue _entendo que não deveríamos iniciar mais 
nenhuma barragem, nenhuma usina hidrelé
trica na Bacia Hidrográfica Amazónica sem 
concluirmos todos.os projetes que estão em 
implantação naquela região, 

Não é possível que_este País continue ini
ciatido novas obras, f.\Qandqnando as obras 
que estão em _ç.Qnstitição~- Nenhuma se com
pleta! Nenhuma chega, efetivamente, a atin
gir o previsto no projeto que determinou, 
na análise, a aprovação do seu aspecto econó
mico. 
__ Por outro lado, voltand.o à barragem de 
Tucuruf, pre.ciso lembrÇt.r que está surgindo 
um problema-bã.Statlie difícil para as popula
ções que habitam as inargens do lago de Tu
curuí. É que, como também não foi feita a 
previsão, não foi tomado o cuidado devido, 
até porque, na época, pretendia-se fazer mui
ta especulação em termos de ganhos para gru
pos certamente beneficiados pelo Governo 
de então, não se explorou todo o potencial 
madeireiro que exístia na região a ser inun
dada. Hoje verifica-se uma onda de insetos, 
uma onda de mosquitos hematófagos que está 
importunando, está criando dificuldades e es
tá até determinando que ribeirinhos que fo
ram relocados pela Eletronorte comecem a 
abandonar seus lote::;., a abandonar as suas 
propriedades em razão da dificuldade de ali 
pennanecer, porque a região tornou:se ino
portuna, inadequada à vida humana. E exata
mente neste ponto que eu gostaria de chamar 
a atenção, através da tribuna do Senado, para 
a administração da Eletronorte. Não vale a 
pena a exploração da madeira, ali submersa, 
pelo::;. processos que estão sendo usados no 
momento. Primeiro, porque coloca em risco 

a vtda do trabalhador que mergulha para, 
com uma serra elétrica, fazer o corte da ma
deira a profundidades perigosas: 

Segundo, porque a técnica utilizada não 
está proporcionando a extração de toda a ma
deira do lago e o resultado é que aqueles 
tocos que ali vão permanecer, certamente 
continuarão causando o mesmo processo de 
reprodução de insetos e que incQm_Qdam as 

·populações que ali vivem. Ê preciso que se 
aplique um proc_esso tecnológico mais avan
çado, de tal forma _que a árvore possa ser 
extraída, inclusive com as suas raízes. Agora, 
isso está bastante fácil em razão de estar inun
dada e_ não oferecer maior resistência, até 
porque eu conheço estudos que dizem que 
só no lago de Tucuruí, se nós tivermos a felici
dade de fazermos a exploração daquela ma
deira submersa por um processo de tecno
logia mais avançada, o que ali está submerso 
em termos de biomassa será o suficiente para 
evitar que se devaste a floresta mis cirtunvizi
nhanças dos Municípios de Marabá, Turucuf 
e outrOs munitfpios adjacentes por um perío
do de -dez anos ·para o processo de produção 
de carvão vegetal, necessário à produção de 
feri:o guza 'nas Usinas· que ali se instalaram. 
Portanto, na tarde de hoje, eu desejo chamar 
a· atenção dos ilustres senadore:s para esses 
problemas que estão surgindo na Amazónia, 
potque aqúi muito se fala em ecologia, muito 
se fala que há desperdício de recursos natu
rais naquela região. Todos pregam que está 
se processando danos à natureza na região 
-amazónica mas cdntinuam se iniciando novos 
projetes sem concluir aqueles que estão em 
andamento; Por isso eu gostaria que minha 
voz fosse .ouvida no sentido de que, primeiro, 
se corrigisse o problema ecológico- surgido 
ao de não ter sido feito o processo de escada
ria necessário à·reptodução dos peixes e, tam
bém, que se completassem as eclusas daquela 
barragem, hoje orçada em cerca de trezentos 
milhões de dólares_- ali já foi inv'estic_l.o cerca 
de cem milhões de dólares - tornando-se 
navegável o rio de Belém a Marabá. S_6 Poste
riormente se tratasse de iniciar as obras da 
~:mr:ragem de Santa Isabel que vão possibilitar 
a ampliação da própria usina hidrelé_trica de 
Tucuruf. 

Era exatamente is_so que eu quis trazer ao 
conhecimento da Casa no momento que me 
foi dada a oportunidade de fazer uso da pala
vra. 

Muito obrigado. 

O Sr. Jutãhy Magalhães -Sr. P(esidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

. O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Par:a uma questão de ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria 
de saber de V. Ex• e da Mesa como devo 
agir, porque neste momento está sendo .reali
zada uma reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que inquirirá o candidato Indi
cado à Presidência do Banco Central. Eu se
ria o inquiridor seguinte, mas tive de saif 
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da comissão para vir ao plenário por causa 
dOs Projetas de Lei n~" 18 e 19. 

O. Regimento determina_ que não pode ha
ver reunião da Comissão de _Assuntos Econó
micos ao mesmo tempo de funcionamento 
do plenário, principalmente da Ordem do 
Dia. Pergunto a V. EX' se a Mesa vai comu
nicar à Comissão de Assuntos Económicos 
que já Começou a Ordem do Dia, para que 
seja suspensa a reunião enquanto se processa 
aqui a votação, ou se a Mesa vai suspender 
esta sessão enquanto aguarda os senadores 
da Comissão de Assuntos Econômicos. É im
possível que as duas reuniões Sejam reali
zadas ao mesmo tempo. Para mim. pelo me
nos, é impossível estar nos dois lugares ao 
mesmo tempo. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU C::i.rneiro) -
Senador Jutahy Magalhães, o Plenário, hieR 
rarquicamente, está em condição de prefe~ 
rência em relação a qualquer outra atividade 
da Casa. Este é o primeiro a_~pecto que deve 
ser encarado. Quanto a solicitai" que a Com is~ 
são de Assuntos Econôinicos suspenda suas 
atividade.s para a Oi"dem do Pia, aguardo 
a decisão do Presidente Mauro Ben_evides, 
que assume, neste momento, a Presidência 
da Mesa. (Pausa.) 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. !'re
sidente, permita-me explicar. Na Comissão 
de Assuntos Económicos, foi levantada, pelo 
Senador Ronan TitO; uma questão de ordem 
no sentido de que não poÇeria haver reunião 
de comi~ão enquanto houvesse sessão em 
plenário. Foi dada a resposta de que a reunião 
seria -suspensa apenas quando começasse a 
Ordem do Día. O próprio Presidente Rai
mundo Lira declarou que deveria suspender 
a reunião quando começasse a Ordem do 
Dia. 

Solicito qtie~a Comiss-ao de Assuntos Eco
nómicos seja avisada do início da Ordem do 
Dia, para que··seja suspensa a reunião enR 
quanto votamos a Ordem do Dia de hoje. 

O Sr. Dirceu Carneir6, 1~ Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ~cu
poda pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Realmente, Senador Jutahy Magalhães, 

'€ealizar reunião de Comissão concomitante
mente com a votação em plenário colide com 
a letra regimental expressa nesse sentido~ As R 
sim sendo, a Secretaria - Geral da Mesa 
informará ao Presidente da Comissão de As
suntos Económicos, Senador Raimundo Li
ra, do início da Ordem do Dia. S. Ex• suspen
derá a reunião, até que apreciemos a matéria 
em 'Pauta. Tettninada a votação, prossegui
rão os trabalhos da Comissão, que, neste ins
tante, ouve o_ candidato à Presidência do Ban
co Central, Sr. Francisco Gros_. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 19 Sec.r~t;b-io 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 135. DE 1991 

Altera o § )9 do art. 408 do Código 
de Processo Penal. 

O COngresso Na-cional decreta: 
Art. 1~ O § 1~ do art. 498 do Código de 

Processo Penal, instituído pelo Decreto-Lei 
n~ 3.689", .de 3 de outubro de 1941, passa a 
ter a seguinte redação: 

"§ 1P Na sentença de pronúncia o 
juiz declarará o dispositivo legal em cuja 
sanção julgar incurso o réU, recomen
dá-to-á na prisão em que se achar, ou 
expedirá as ordens necessárias para sua 
captura." 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

-Justificação 

Em comentário ao Código do Processo Pe
nal, Damásio Evangelista de Jesus afirma, 
a propósito do lançamento do nome do réu 
no rol dos culpados, que tal prática- "é um 
absurdo. El~ ainda não foi julgado definitiva
mente culpado". 

Apesar de o citado autor referir-se taxati
vamente sobre a fragilidade do preceito em 
tela, registre-se decisão do Tribunal de Jus
tiça do Rio de Janeiro (RT 534!400), no senti
do de que não há ofensa à Constituição, uma 
vez que a expressio "culpados" não está sen
do empregada no sentido de "condenados". 

Data maxima venia, tal distinção não traz, 
do ponto de vista prático, resultado que asse
gure a preservação da imagem e dignidade 
do_ réu. Uma vez ocorrido o lançamento do 
nomo:;; do réu no rol dos culpados, é inegável 
a existência de um registro negativo que, in
sofismavelmente, extrapola o conceito de re
gistro meramente burocrático. 

Nesse sentido, aliás, convém lembrar que 
a pronúncia constitui "apenas decisão de na
tureza processual, pão faz coisa julgada mate
rial_._. -Diarite disso, pode ser modificada se 
surgir prova elementar que altere a qualifi
cação do crime". 

Assim, é de natureza da pronúncia a preca
riedade do dedsum, em virtude do próprio 
respaldo fático em que se baseia, ou seja, 
os indícios da respOnsabilidade do acusado. 
Não obstante o_ fato de que a pronúncia seja 
respaldada nesses indícios, podem não exis
tir, a rigor, elementos materiais de ordem 
fática; que perrriitam sequer Convencimento 
preliminar do juiz. Nesses. casos ocorre a ím~ 
pronúncia do acusado, o que revela, portan
to, a mencionada fragilidade dos elementos 
que embasam essa espécie de juízo. 

Diante desses argumentos tão significati
vos,_ conyém aceder aos reclamos daqueles 
que se posicionam favoravelmente à preser
vação de direito fundamental, que decorre 
da exigência de conclusão irrecorrível do de
vido processo legal, para que se atribua a 
alguém culpa por fato deli toso. 

Com a certeza de que esta proposição vem 
ao encontro de princípios elevados, que têm 
no Homem sua tazáo principal, contamos 
com o apoio de nossos ilustres pares, no senti
do de "que se alcance, o mais_ depressa possí
vel, mais esse estágio de aperfeiçoamento de 
nossa legislação processual penal. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. -
Senador Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL 

Decreto-Lei n? 3.689, de 3-10-1941, atuali
zado, acompanhado da Lei n~ 7.210, de 
11-7-1984 (Lei de Execução Penal, Lei n9 
7 .492, de 16-6-1986 (Crimes contra o Sistema 
Fina:nceiio Nacional), Legislação Comple
mentar, inc~usive dos dispositivos da Consti
tuição de 1988. Súmulas do STF e do TFR 
e Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo 
do Código de ProcesSo Pe-rial. Cronológico 
da "Legislação e Alfabético da Legislação 
Complementar, da Lei de Introdução e das 
Súinulas. 

··Af~·:·41;:s:···s·~-~-~·~i~-~~-~~~~~~~~·d;·~~i~~-
tência do crinie e de indícios de que o téu 
seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os 
motivos do seu convencimento. 

Artigo com redação pela Lei n9 5. 941, de 
22 de novembro de 1973. 

§ 1 ~ Na sentença de pronúncia o juiz de
clarará o dispositivo legal em cuja sanção jul
gar incurso o réu, mandará lançar-lhe o nome 
no rol dos culpados, i-ecomendá-lo-á na pri
são em que s.e achar, ou expedirá as ordens 
necessárias para sua captura. 

· · · · · ·· · · rx· c~·~;;;;;~--d~-c~~;ri~t~;;;: ·i~;;~~ 
e _Cidqdania- D_~cisão terminativ~.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Após publícado, o projeto se.i-á remetido 
à comissão competente. 

Sc;>bre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É tido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 136, DE 1991 

Assegura a igualdade de condições a 
todos os concorrentes nos processos interR 
nacionais de licitação promovidos por ór
gãos públicos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Os processos de licítaçãO íiiteffia~ 

cionais promovidos pela administração públi
ca. direta e indireta, sociedades de economia 
mista, autarquias e fundações serão regidos 
pelas normas constantes desta lei. 

Art. 2~ As cotações de todos os concor
rentes serão para entrega no mesmo local 
de destino. 

Art. 3o As propostas apresentadas por 
empresas brasileiras terão correção cambial 
a partir da data da abertura dos envelopes 
para conhecimento dos preços. 

Art. 4ç Para fins de julgamento da licita
ção, as propostas apresentadas por firmas es-
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trangeira.<; serão consideradas como gravadas 
pelos mesmos tributos que oneram a opera
ção final de venda das empresas nacionais. 

Art. 5"' As cotações nominais apresenta
das por empresas brasileiras serã"o reduzidas 
em 25% (vinte e cinco porcentO), Coírio for
ma de compensação dos tributos pagos du
rante a fase de produção do bem a ser adqui
rido. 

Art. 6ç Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições cm 
contrário. 

Justificação 

As normas atualmente cm vigor pratica
mente inviabilizam a competição de empresas 
brasileiras em concorrências internacionais 
promovidas em nosso próprio território. 

Em primeiro lugar, permite-se que as em
presa<; estrangeiras cotem os produtos FOB 
porto de origem, enquanto as nacionais têm 
que apresentar seus preços no local de entre
ga. Como as despesas de transporte, seguro, 
desembarque e outras. não são computadas 
no preço dos bens estrangeiros, estes se bene
ficiam de condições favorecidas na concor
rência. 

Acresce que os contratos firmados com em
presas brasileiras não podem prever reajus
tes, se o prazo de vigência for inferiOr a um 
ano. Ora, o preço em-dólares oferecido por 
uma empresa estrangeira continuará ·o mes
mo depois de onze meses, mas os cruzeiros 
da empresa nacional já não Serão os mesmos, 
a persistir o fenómen-o inflacionário. 

Além disso, há leis, como a n~' 81.010/90, 
que isentam de impostos de importação e IPI 
os equipamentos importados, enquanto os de 
fabricação nacional são gravados por todos 
os tributos. . 

Muitos desses tributos são recolhidos na 
fase de produção dos bens pela indústria na
cional, e se torna praticamente impossível 
quantificar seu volume. Os componentes de 
computador, por exemplo, pagam imposto 
de importação, IPI e ICMS quando impor
tados por uma empresa nacional que fabrique 
esse tipo de equipamento; todavia, a impor
tação do computador está isenta dos impostos 
de importação e IPI, quando destinados a 
instituições de pesquisa. Para compensar esse 
tipo de tributação incidente sobre a produção 
local, estabeleceu-se um diferencial de 25% 
do preço dos produtos nacionais em face dos 
importados. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. -
Senador Humberto Luçena. 

(A. Comissão de Constituiçdo;-Justíça 
e Cidadania- DeCisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVídes_) 
-Após publicado, o projeto s_erá remetido 
à comissão competente. 

A Presídéncia comUriiCa ao plenário que, 
neste instante, foram suspensos os trabalhos 
da Comissão de Assuntos Económicos em 
razllo da letra expressa do Regimento, reen
fatizada agora pelo Presidente da Casa, a pe
dido do_ eminente S<.:nador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A PresidênCia--informa -ao--Pleilário que 
determinou a inclusão do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 16, de 1991, na pauta de hoje, 
a fim de que se cumpra ·o disposto no art. 
375, VI, do Re~mento Interno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Almir Gabriel - Aureo Mello - César 
Dias - Dario Pereira - Divaldo Suruagy 
-Fernando Henrique Cardoso- Humberto 
Lucena - João França - José Eduardo -
Onofre Quinan - Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESlPENTE (Mauro Benevides) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI
VO 

N" 43. DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos 

9o art. 336, e, do Regimento Interno). 
yo_tªção, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo n" 43, de 1991 
(n" 346/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outOrga concessão 
ao Sistema Canaã de Comunir&ção Lt
da., para explorar serviço de radiodifu
são sonora na. cidade de CariaciCa, Esta
do do Espírito Santo, tendo 

_ -PARECER FAVORÁVEL, pro
ferido em Plenário, da Comissão 

-de Educação. 
A discussão da matéria foi encerrada na 

sessão ordinária de 10 do corrente. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permane~er sentado!!. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promUlgação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N· 43, DE 1991 

(n• 346/90, na Câmara dos DeputadoS) 

Aprova o ato que outorga concessão 
30 Sistema Canaã de Comunicação Lt
da., para explorar serviço de radiodifu
são sonora, na cidade de Cariacica, Esta
do do Espírito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" Fica aprovado o ato a que se refe

re o Decreto n" 98.384, de 9 de novembro 
de 1989, que outorga concessão ao Sistema 
Canaª de Comunicação Ltda., pa•a explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos. sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média. na cidade_de Cariacica, Es_ta
do do Espírito Santo. 

Art. 2"~ Este decreto legislatiVo entra em· 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDE~TE (Mauro BenevilJes) 
-Item 2: -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 82, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno). 

Discussão. em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n\' 82, de 1991, de auto
ria do Senador Mário Covas, que estabe
lece normas para a realização das elei
ções municipais de 3 de outubro de 1992 
e dá outraS providénciãs-. (Dependendo 
de Parecerâa Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania). 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
durante o prazo regimental, foi apr'eseiitada 
wna emenda ao projeto perante a Comissão 
de Constitu.ição, Justiça e Cidadania. · 

Solicito .ao nobre Sr. $enador José _Fogaça 
emitir parecer em nonle da Comissão .de 
Constituição, Justiça e Ciái~ania. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa
ra emitir pa'recer.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

O projeto"·de h~i em epígrafe, de autoria 
do nobre Senador Mário Covas, disciplina 
as eleições municipais previstas para 3 _de ou
tubro de 1991, encerrando, assim, oportuna
mente, qualquer especulação sobre prorro
gação de mandatos. 

Este é o dado e este é ganho fundamental 
da decisão política que esta Casa vai tomar. 
No momento em que aprovannos este proje

. to de lei, no momento em que o texto, confor
me estamos propondo, com as devidas emen
das a serem votadas, na medida em que to-. 
marmos esta dec}são, estaremos colocando 
uma pá de cal, ent!!"rrando definirivamente 
toda e qualquer cogitação ou especulação so
bre prorrogação de mandatos no Brasil. 

A urgência com que a proposição tramita 
nesta Casa justifica-se .em face do preceito 
do art. 16 da Constituição F~deral. 

Como o art. 16·exige que a lei que altera 
o processo é evidente que temos que madru
gar; o -senado Federal precisa aprovar essa 
legislação rapidamente, para que a Câmara 
a receba, também, em tempo hábil ~ possa 
submetê-la ao crivo dos Srs. Deputados. 

No intuito de adequar a legístação parti~ 
dária ao novo texto constitucional, procura~ 

-mos introduzir no projeto em discussão nor
mas que assegurem a autonorriia de organi
zação e funcionamento dos pai'tidos e qUe 
garantam a prevalência das disposições t:sta~ 
tutárias. ' 

Procuramos, Sr. Presidente, introduzires· 
te novo espírito, o espírito de que o Estatuto 
é a lei do partido; é pelo Estatuto que o parti~ 
do se organiza _e garante a sua autonomia, 
assegurada pela Constituição. 

A participação no""pleito, a nosso ver. deve 
ser reservada a partidos poUticos que cum~ 
pram exigência mínimas, q~:~anto à organi
zação e registro, posto que a Constituição, 
se, a um tempo preconiza o pluripartidaris
mo, exige_ta.mbém o r?speito a pçif1c'ípios de
moc~áticos, entre os quais destaca-se o "cará
ter nacional" e, conseqü-entemente, a exis
tência congressual, daS organizaç_~es. políti

.cas. 
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Há partidos que prevêem, em seus es.tatu· 
tos. a realização de pnEvia:-. eleitorab, o que 
constitui um avanço no sentido de se alcançar 
maior repres-entatividade para os eleitos. Pro· 
curamos garantir, nessas hipóteses. que as 
prévias não serãO utiliz~das senão c;n virtude 
de preceito estatutário, segundo reg~as apro
vadas em convenção. para evitar que o instru· 
mcnto se transforme em elemento de dc:sesta· 
bilização e desobediência à lei dentro dos par· 
tidos políticos. 

Quanto às datas para a convocação das 
convenções ou rcaliz<lçãá das prévias. bem 
como no que tange à filiação partidária e ao 
domicílio eleitoral, ficamos com o texto da 
proposição. 

Com vista a evitar p-ossíveis manipulaçõe~ 
das cúpulas partidárias, procuramos assegu· 
rar ao candidato escolhido em consulta prévia 
o registro de sua candidatura na Justiça Eld
toral, desde que a prévia tenha obedecido 
às disposições estatutárias~-

No que se relaciona com a possihilidadc 
de coligações, além da exigéncia de permi!-.· 
são dos estatutos. introduzimos a previsão 
de anulação- pelo órgão imediatamente su· 
perior à comíssão municipi'll. vale dizer, pela 
comissão regional--- de convenção que de 
oponha às diretrizcs partidárias legitimamen· 
te estabelecidas. 

Aqui, Sr. Presidente_, caracteristicamente, 
estamos intraduzindo um instituto que é, se· 
guramente, novo c importante. porque ele 
é previsto pela nova Constituição, ou seja, 
o princípio da fiúclidadc partidária. 

A questão da fidelidade partidária se tra
duz nessa lei através deste instrumento, ou 
seja, a anulabilidade das convenções quedes
respeitem deliberadamente decisões legiti
mamente estabelecidas ou tomadas por ór· 
gãos superiores do partido. 

Tal dispositivo, cm nosso entendimento, 
não configura intromis~ão indt!bita nos ór· 
gãos partidários, mas tão-só dirige-se- a refor
çar a disciplina partidária preconizada pe-la 
Constituição. 

A possibilidade de, nos municípios com 
mais de 200.000 eleitore~. transformarem-se 
as mesas receptoras em mesas apuradora-; é 
uma das inovações que introduzimos no Pro· 
jeto do Senador Mário Covas. A mudança 
tem em vista a agilização da contagem dos 
votos, essencial em face do sistema majori
tário em dois turnos. 

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que 
talvez a grande inovação das eleiç-ões de 92 
seja a implantação do sistema de dois turnos 
nas capitais com mais de 200 mil eleitores 
e em todas as cidades do interior do Brasil 
que contêm esse número ou mais de eleitores. 

É evidente- que para que o prazo entre o 
primeiro e o segundo turno seja reduzido ~e 
faz necessário agilizar a apuração. E a pra agi
lizar a apuração, para que ela se dê no tempo 
mais breve, mais rápídO -{XiSSíVcl, introduzi· 
mos o sistema pelo qual a mesa receptora 
de votos é também - a mesa apuradora. 
Mas isto só vale para os municípios com mais 
de 200 mil eleitores, jusiarii:Ciúe aqueles onde 
se vão realizar as eleições em dois turnos. 

No sentido de garantir a lisura e o rigor 
na apuração, e-xigimos que os membrOs das 
junta~ apuradoras não apresentem afinidades 
por local de trabalho entre si. 
-Quantn.à.~ pesqui~as de opinüto, não inter

ferimos na sua divulgação, por entendermos 
contrária à Constituição qualquer restrições 
ao <.lireito de informação. Cabe restringir, fis· 
calizar e punir com rigor a fraude, que disto r· 
ce o resultado da consulta eleitoral pela mani· 
pulação da vontade do eleitor. Tratamos, 
portanto. de acrescentar severos in~trumen· 
tos de controle das entidades e empresas que 
realizam essas pesquisas e dos órgãos que 
a~ divulgam, prevendo o acesso, inclusive, 
às planilh<ls individuais das coletas de dados 
e do trabalho de campo. 

Na disciplina da propaganda eleitoral gra· 
tuita, incluinamos por limitá-la a 80 minutos 
diários, pc:tra poupar a paciência do eleitor. 
No que tange à distribuiçi.io do tempo entre 
a~ agremiações partidárias, procuramos ser 
mais rigorosos, - um tanto mais rigorosos 
do que foi o projeto do Senador Mário com 
vistas inclus!ve ~ perseg~ir o sistema parti
dário de caráter nacional disciplinado no art. 
l7 da Constituição, evitan-do premiar siglas 
que se formam com o único fim de agenciar 
negócios pouco recomendáveis, em prejuízo 
de organizações partidárias sérias, ainda que 
pcq11enas. 

Estabelecemos, assim, como critério ao 
acesso gratuito aos órgãos de comunicação, 
a exigência de contar o partido político com 
um representante no Congresso Nacional e 
um representante na Assembléia Legislativa 
EstaduaL 

Relativamente ao direito -de resposta, o 
Projeto do Senador Mário Covas mantém o 
sistema adotado para as eleições presiden· 
ciais. que, a nosso ver, é a melhor formu
lação. Adotamo-la, estendendo-a ao2" turno. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, antes de 
finalizar gostaria de salientar a importância 
deste projeto para o proces..;o democrático 
brasileiro. No momento em que há tantas 
especulações, no momento em que há cogita
ções surdas. às vezes sombrias, em torno de 
uma- possível prorrogação de mandatos, é 
preciso que se diga aqui que nem o Senado 
Federal nem a Câmara dos Deputados, isto 
é. o Congresso Nacional, em hipótese nenhu· 
ma pode substituir o povo brasileiro e eleger 
por mais dois anos prefeitos e vereadores. 
Não nos é dado ~se dirCito nem constitu
cional nem politica-mente. Não temos nenhu
ma representação e nenhuma procuração do 
povo hrasilciro panq)rorrogar mandatos. pa
ra eleger prefeitos, para eleger vereadores 
por_ mais dois anos. 

E por isso, Sr. Presidente, que este Projeto 
do Se_nador Mário Covas cumpre quase que 
-um papel institucional democrático. no senti
do de garantir as eleições de 1992. É por 
isso que o "Senador Mário Cova<; merece da 
nossa parte todo o apreço. todo o respeito 
e os mais irrestritos cumprimentos por ter 
tido essa iniciativa que teve a acolhida pronta 
na assinatti"ni do requerimento de urgência 
por parte de todos os Srs. Líderes. 

Isto pmto, Sr. Presidt'nte. concluímos pela 
constitucionalidade e juridicidade da matéría 
e, no mérito, pela sua aprovação na forma 
do seguinte subi>titutivo: 

SUBSTITUTIVO 
--Ao Projeto de Lei do .Senado n_• 82/91 

Que .. estabelece normas para a reali
zação das eleições municipais de 3 de ou
tubro de 1992 e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Disposições Gerais 

Art. 1" As eleições para prefeitos, vice· 
prefeitos e vereadores serão realizadas, si
multaneamente, em todo o País, no dia 3 
de outubro de 1992. 

§ 1" Na mesma data serão realizadas e lei· 
ções para prefeitos, vice-prefeitos e vcrea· 
dores nos municípios que venham a ser cria
dos até 1' de maio de 1992. 

§ 2° Serão considerados eleito~ o Prefei· 
to e o vice-Prefeito com ele registrado que 
obtiverem maioria de votos. - - - -

Art. 2" Nos municípios com mais de du
zentos mil eleitores, serão corisiderados elei· 
tos o prefeito e o vice·prefeito com ele regis
trado que obtiverem maioria absoluta de- vo· 
tos~-não computados os em branco e os nulos. 

§ 1' Se nenhum candidato alcançar maio
ria absoluta na primeira votação. far-se-á no· 
va eleição no dia 15 de novembro de 1992, 
concorrendo os doíS candidatos mais votados 
e considerando-se eleito aquele que obtiver 
a maioria dos votos válidos. 

§ 2" Se antes de realizado o se-gundo tur
no, ocorrer morte, desistência ou impedi· 
menta legal de candidato a prefeito, com·o· 
car·sc·á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação. 

§ 3" Se remanescer em se_gundo lugar 
mais de um candidato com a mesma votaç<'io, 
qualificar-se-á o mais idoso. 

Art. 3'' A posse do prefeito e vice-pre
fcito e vereadores. eleitos_ nos _ _terinos desta 
lei, dar-sc-á no dia l" de janeiro de 1993. 

Art. 4" Nas eleições referidas nos artigos 
anteriores será aplicada a legislação eleitoral 
vigente, resalvadas a~ regras especiais estabe· 
lecidas nesta lei. 

Art. 5'" Somente poderão registrar candi
datos ou participar de coligações com vistas 
às eleições previstas nesta lei. os partidos po
líticos com registro-definitivo na Justiça Elei
toral. 

§_ l" Nos rriunicÍpios em que não houver 
diretório municipal organizado, a convenção 
municipal destinada a deliberar sobre coliga· 
ções e escolha de candidatos será organi~ada 
e dirigida por comissão municipal provisória 
designada para esse fim pela comissão execu
tiva regional ou comissão regional Provisória, 
sendo essa atribuição confú"tda, .onde hou
ver, à comissão provísória de que trata o § 
1", do ar1_. 59, da LeLn'~5.682_. de 2_1 de julho 
de 1971 e alterações posteriores. 

§ 2~ Nesses municípios as atribuições 
previstas nesta lei para as comissões execu
tivas municipais serão exercidas pelas comis· 
sões municipais provisórias. -
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Art. 6" i:. faCultado aos partidos políticos 
coligações para o registro de candidatos à 
eleição majoritária, à eleição proporcional ou 
a ambas. 

§ 1" É vedado ao partido político ceie· 
brar coligações diferentes para a eleição ma
joritária e para a eleição proporcionaL 

§ 2~- A ·coligação terá denominação pró
pria, que poderá ser a junção de todas as 
siglas que a integram, sendo a ela assegurados 
os direitos-conferidos aos partidos políticos 
no q_ue se refere ao processo eleitoral. 

§ 3" Cada partido deverá usar sua pró
pria legenda, sob a denominação de coliga
ção. 

§ 4" Nos municípios com mais de um mi
lhão de habitantes, a proposta de coligação 
deverá ser encaminhada pela comissão execu
tiva regional ou pela comissão regional provi· 
sória. 

Art. 7" As coligações dependerão de 
proposta da comissão executiva municipal ou 
de 30% (trinta por cento) dos convencionais, 
e de aprovação peta maioria ab~oluta dos 
membros da convenção municipal. 

Art. s~ Na formação de coligações serão 
observados as se.guintes normas: 

I - Na chapa da coligação poderão ser 
inscritos candidatos filiados a quaisquer poli· 
ticos dela integrantes; 

II - o pedido de registro dos candidatos 
será subscrito pelos presidentes dos partidos 
coligados ou por seus delegados, ou p~la 
maioria dos membros das respectivas comls
sões executivas municipais; 
III- a coligação será representada peran

te a Justiça Eleitoral por delegados indicados 
pelos partidos que a compõem. 

Art. 9" As convenções destinadas a deli· 
berar sobre coligações e escolha de candi
datos serão convocadas na forma do_cstatuto 
de cada partido político ou, se este_ for omis· 
so, na forma do art. 34 da Lei n·• 5.682, de 
21 de julho de 1971, para se realizarem até 
24 de junho de 1992, e o requerimento de 
registro dos candidatos deverá ser apresen
tado ao Cartório Eleitoral até às 18 (dezoito) 
horas do dia 5 (cinco) de julho de 1992. 

§ 1" A convenção municipal será consti· 
tuída na forma do estatuto de cada partido 
político ou, se este for omisso, na forma se-
guinte: _ 

a) nos municípios com até 1 (um) milhão 
de habitantes. onde haja diretório: 

I- os membros de diretório municipal; 
II- os vereadores, deputados e senadores 

com domicílio eleitoral no município; 
III- o~ delegados à convenção regional~ 
b) nos municípios com mais de 1 (um) mi· 

!hão de habitantes. onde haja diretório: 
I -os vereadores, deputado:.. e senadores 

com domícilio eleitorar·no-Jriuriicípio; 
II - os delegados à convenção regional 

dos diretôrios de unidade~ adminbtrativas ou 
zonas eleitorais equiparadas a município<;, 

§ 2,,- Nos municípiOs-em que não haja di" 
retório, participarão das convenções os mcm· 
bras a que se refere o parágrafo anterior, 
observado o seguinte: 

a) nos munidpios com até 1 (um) milhão 
de habitantes, os membros do diretório muni· 
cipal serão substituídos pelos membros da co· 
missão municipa] provisória; 

b) nos municípios com mais de 1 (um) mi· 
!hão de habitantes, as unidades administra· 
tivas ou zonas eleitorais <.jue não" tiverem dire
tório organizado serão representados pelo 
presidente da comissão provisória respectiva. 
salvo diversa determinação estatutária. 

§ 3° Nos municípios com mais de 1 (um) 
milhão de habitantes, a convenção municipal 
será convocada pela comissão executiva re· 
gional ou comissão regional provisória. 

Art. 10. O prazo de filiação partidária 
dos candidatos às eleições previstas nesta lei 
rege-se pelo disposto no art. i'' da Lei n'' 7454, 
de 30 de dezembro de 1985, encerrando-se 
no di13:2 de abril de 1992, e o prazo _de domi· 
cílio eleitoral no município é de 6 (seis) meses 
antes do pleito. 

Art. 11. Cada partido político poderá re
gistrar candidatos para a Câmara Municipal 
até o triplo de lugares a preencher. 

§ 1'' No caso de coligação, independente 
do númerQ de partidos participantes, o núme· 
ro de candidatos registrados corresponderá 
ao triplo de lugares a preencher. 

§ 2" A convenção do partido poHtico po
derá fixar, dentro dos limites previstos neste 
artigo, quantos candidatos deseja registrar, 
antes da votação de sua rela_ção de candi· 
datas. 

Art. 12. Os partidos polítkos que opta
-rempela realização de clciÇOes pi'é-\'Ías, pro· 
cederão de acordo com o que prescrevem 
seus estatutos, observados os prazos estabe· 
Iecidos no artigO antáior. 

§ 1" Se o partido político optar pela reali· 
zação de eleições prévias, deverá a Justiça 
Eleitoral imprimir e divulgar, em veículo que 
facilite o Conhecimento público, a relação dos 
eleitores filiadOs ao díretórió rriunicipal ou 
zonal respectivo, com nome e endereços com· 
pletos, devendo a lista impressa ficar dispo· 
nfvel na sede da zona eleitoral. 

__ Art. 13. Para o município cuja lei orgâ
nica seja omissa, caberá ao Tribunal Regional 
Eleitoral declarar, até o dia 10 junho de 1_992. 
o número _de vereadores a serem eleitos, ob· 
Servado o disposto no inciso IV do artigo 
29 da Constituição. 

§ 1" Na declaração a que se refere este 
artigo, serão considerados dado!. populacio
nais atualizados em 15 de maio de 1992 peta 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística-IBGE. 

§ 2" A reduçãO do número de vereadores 
só ocorrerá em caso de efetiva alteração dos 
dados populacionais, que signifique mudança 
dentre os níveis previstos pelo art. 29, inciso 
IV. da Constituição, segundo atualização do 
IBGE. 

Art. 14, A inscrição de candidato às e lei· 
çóes majoritárias e de chapa às eleições pro· 
porcionais, para decisão da convenção, salvo 
diversa determinação estatutária, poderá ser 
feita pela comissão executi\-·a municip::tl, pela 
comissão municipal provisória ou cada grupo 
de 10 (dez por cento) dos convencionais. 

§ l'·' A inscrição a que se refere o caput 
desic artigo será feita na secretaría da comís
são exec_utiva municipal até 48 (quarenta e 
oito) horaS do início da convenção. 

§ z~ Serão votadas em escrutínio_s dife
rentes as chapas de candidatos às eleições 
majoritárias e proporcionais. · 

§ 3" Nenhum convencional poderá subs
crever mais de uma chapa e nenhum candi
dato poderá concorrer ao mesmo cargo em 
chapa:. diferentes, ficando anuladas as a!is.ina
turas e inscrições de candidaturas em dobro. 

§ 4" Todas as _chapas que obtiverem, no 
mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos dos 
convencionais participarão, proporcio· 
nalmente, obedecida a ordem de votação, da 
lista de candidatos do partido às eleições para 
a Câmara Municipal. 

Art. 15. Os presidentes dos diretórios 
municipais ou das comissões municipais pro
visórias solicitarão à Justiça Eleitoral o regis
tro dos candidatos na convenção ou em elei
ções prévias, desde que estas sejam previstas 
no estatuto do partido político e realizadas 
segundo seus termos. 

§ 1" No caso de coligação, o pedido de 
registro dar-se-á na conformidade do dispos
to no inciso II do art. s~, desta lei. 

§ 2° Na hipótese de os partidos ou coliga
ções não requererem o registro dos seus can· 
didatos, estes poderão fazê-lo perante a Jus
tiça Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) horas 
seguintes ao encerramento do prazo preVisto 
no arL 9" desta lei. 

§ 3° A hipótese previstas no parágrafO 
anterior aplica-se também aO candidato esco
lhido em eleições prévias, se estas se realiza· 
rem e-m conformidade com o que determina 
o estatuto partidário. 

Art. 16. t facultado ao Partido, ou Coli
gação, substituir o nome do candidato que 
venha a ser considerado inelegível, que re· 
nunciar-ou falecer após o termo final do prazo 
de_ registro. 

§ 1" A escolha do substituto far-~e~_á pela 
maioria absoluta dos_ membros da _com~Stão 
executiva qmnicipal ou comissão provisória 
do partido o que pertencer o substituldo e 

. o r.cgistrQ Pev.erá ser r_equerido imediatamen
te, não podendo ultrapassar, em qualquer hi· 
pótes-e, o pi-azo de 10 (dez) dias contadoS 
da ciência do fato que deu origem à substi
tuição. 

§ 2'' Nas eleições proporcionais, a substi· 
tuição só se efetivará se o novo pedido, com 
a obserVância_de todas as formalidades exigi
da~ para o registro, for apresentado até 60 
(sessenta) dias antes do. pleito. 

§ 3" Se a hipótese de morte ou renúncia 
ocorrer no segundo turno eleitoral, aplica-se 
o disposto no parágrafo 2" do art. 4" desta 
lei. 

Se a hipótese prevista no parágrafo ante· 
rior ocorrer com o candidato a vice·prefeito, 
aplica-se o dispos-to no parágrafo 1" deste arti· 
go, devenQ.o a substituição ser registrada, no 
mínimo, até 48 (quarenta e oito) horas antes 
do pleito. 

Art. 17. Com a antecedência mínima de 
8 (oito) dias. o partido comunicará 2.0 Juiz 
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Eleitoral o dia, lugar e hora em que se reali
zará a convenção, sendo obrigatória a pre
sença do observador da Justiça Eleitoral, se 
o Presidente da comissão executiva municipal 
ou grupo de I 0% (dez por cento) dos conven
cionais o solicitar. 

Art. "18. Se a convenção partidária muni
cipal se opuser na escolha de candidatos ou 
na deliberação sobre coligações, a diretrizcs 
legitimamente estabelecidas pelos órgãos su
periores do partido, deverá a comissão execu
tiva regional anular a decisão e adotar as pro
vidências cabíveis, desde que tal seja previsto 
no estatuto partidário. 

§ lo Da decisão da comissão executiva 
regional, que será tomada por maioria abso
luta de votos, cabe recurso sem efeito suspen
sivo. 

Art. 19. A Justiça Eleitoral regulará a 
identificação dos partidos e seus candidatos. 

§ 19 Aos partidos fic"a assegurado o direi
to de manter os números atribuídos à sua 
legenda na eleição anterior e, ao candidato, 
nessa hipótese, o direito de manter o número 
que lhe foi atribuído na mesma eleição. 

§ 29 No caso de coligação na eleição ma
joritária, a mesma optará, para representar
seus candidatos, pelo nUmero da legenda do 
candidato a prefeito; na coligação para elei
ções proporcionaís, oS candidatos serão ins
critos com o número da série do respectivo 
partido. 

Art. 20. _ As cédulas oficiais para as elei
ções regulamentadas por esta lei serão con
feccjonadas segundo modelo aprovado pela 
Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com ex
clusividade, para distribuição às mesas re.cep
toras. A impressão será feita em papel branco 
e opaco, com tipos uniformes de letras, nú
meros ou símbolos que permitam ao eleitor, 
sem a possibilidade da leitura de nomes, iden
tificar e assinalar os candidatos de sua prefe
réncia. 

. § 1 ~ Os candidatos para as eleições majo
ritárias, identificados por nomes, símbolos ou 
n1Ímeros, deverão figurar na ordem determi
nada por sorteio. 

§ · 29 Para as eleições realizei das pelO siste
ma proporcional, a c6dula terá espaço para 
que o eleitor escreva o nOme ou número do 
candidato de sua preferência, assim como pa
ra escrever a legenda do partido a que perten
ça o seu candidato. _ _ 

§ 3~ Além das características previstas 
neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral 
poderá estabelecer outras no interesse de tor
nar fácil a manifestação da preferência do 
eleitor, bem como definir os critérios para 
a identificação dos partidos ou coligações, 
através de símbolos. 

§ 49 Nas eleiçóes em 2~ turno aplica-se 
o disposto no oarágrafo 19 deste artigo. 

Ait. 21. Ô cafididato poderá ser regis
trado sem o prenome ou com o nome abre
viado, apelido ou nome pelo qual é mais- co
nhecido, até o máximo de 3 (três) opções, 
desde que não se estabeleça dúvida quanto 
à sua identidade, não atente c.ontra o pudor, 
.não seja ridículo ou irreverente. 

Parágrafo único. Para efeito de registro, 
bem como para apuração e contagem de vo
tos, no caso de dúvida quanto à identificação 
da vontade do eleitor, serão válidos e consig
nados os nomes, prenomes, cognomes ou 
apelidos de candidatos registrados em elei
ções imediatamente anteriores. 

Art. 22. Se o elevado número de parti
dos e candidatos às eleições proporcionais 
tornar inviável serem afixadas suas relações 
dentro da cabine indevassável, a afixação po
derá ser afetuada em local visível no recinto 
da seção eleitoral. 

Art. 23. Nos municípios com mais de 
200.000 (duzentos mil) eleitores as mesas re
.ceptoras serão também mesas. apuradoras. 

§ 19 Da nomeação da mesa receptora 
·qualquer partido poderá oferecer impugna
ção motivada ao Juiz El~i.to_r;:t.l no prazo de 
10 (dez) dias, a contar da audiência, devendo 
a-decisão ser proferidã em 3 (trés) dias. 

§ 29 Da decisão do Juiz Eleitoral caberá 
recurso para o Tribunal Regional, interposto 
dentro de 3 (três) dias, devendo, dentro de 
igual prazo, ser resolvido. 

§ 39 Aplicam-se às mesas recptoras dos 
municípiOS referidas no caput deste artigo, 
normas constantes do Código Eleitoral (Lei 
n? 4737, de 25 de.julho de 1965), no que 
não contrariarem esta lei. 

Art. 24. Até 30 (trinta) dias antes da 
eleição, o Presidente da Junta Eleitoral co
municará ao Presidente do Tribunal Regional 
as nomeações de escrutinadores e auxiliares 
que houver feito, podendo qualquer partido 
oferecer impugnação motivada no prazo de 
10 (dez) dias. , 

§ 2g Os a tos editados com base no § 1 g 

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 na publicação do Diário 
Oficial relativo aos 15 (quinze) dias que ante
cedem aos prazos iniciais a que. se refere este 
artigo implica a nulidade automática dos atos 
relativos a pessoal nele inseridos, salvo se 
provocado por caso fortuito ou força maior. 

Da Propaganda Eleitoral 

Art. 26. A propaganda de candidatos a 
cargo eletivos somente é permitida após a 
respectiva escolha pela convenção, salvo a 

- intrapariidária com vistas à_índic"<lção pelo 
partido. 

Art. 27. As entidades ou empresas que 
realizarem pesquisas de_opinião pública, rela
tivas às eleições ou aos can.didatos.J~: as derem 
ao conhecimento público, ficam oQrigadas a 
colocar à disposição dos partidos políticos 
que tenham candid_aJQS .. registrados para o 
pleito todos os elementos e informações ati
nentes a cada .um dos trabalhos efetuados, 
e publicados, tais como: 

I - metodologia e perído de realização 
do trabalho; 

II - número de pessoas ouvidas em cada 
bairro ou localidade; 
III- plano amostral e ponderação no que 

se refere a sexo, idade, grau de instrução, 
nível económico e área física de realização 
do trabalho; 
IV- nome do financiador do trabalho; 
V -sistema interno de controle e verifica

ção, conferência e fiscalização da coleta de 
dados e do trabalho de campo. 

-Parágrafo único. Em caso de descumpri~ 
mento do que estabelece este artigo, os res· 
pensáveis pela empresa ou instituto de pes

Parágrafo único. Não poderá o presiden
te da Junta Eleitoral dc;~ig.nªr para a mesma 
turma, escrutinadores e auxiliares_que te-_ 
nham entre si ã.finidade por local específico 
de trabalho, na mesma empresa pública ou 
privada. - ~ quisa e o órgão divulgador estarão sujeítos 

à. pena cominada no art. 322 da Lei no 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Art. 25. São vedados e·considerados nu
los de pleno direito, não gerando obrigações 
de espécie alguma para a pessoa jurídica inte
ressada e nenhum direito para o beneficiário, 
os atas que, no período compreendido entre 
o primeiro dia do qUarto mês anterior às elei
ções de que trata esta lei e o término do 
niaridato dO prefeito do município, impor
tarem em nomear, admitir, contratar ou exo
nerar ex officio, demitir, dispensar, trans
ferir, designar, readaptar ou suprimir vanta
gens de qualquer espécie de servidor público, 
estatutário ou não, da administração pública 
centralizada ou descentralizada, de âmbito 
estadual e municipal. 

§ l9 Excetuam-se do disposto neste ar-
tigo: - -- ·- -

I-a nomeação de aprovados em concurso 
público; 

II - a nOmeação ou exoneração de cargos 
em comissão e designação ou dispensa de fun
ção de confiança; 

III - a nomeação para cargos do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, de Procu
radores do Estado e dos Tribunais e Conse
lhos de Contas. 

Art. 28. .Os. partidos políticos, mediante 
requerimento à Justiça Eleitoral, que baixará 
diligência imedíatamente, terão acesso. ao sis
tema interno de. controle, verificação e fiscali
zação da coleta de dados dos institutos ou 
entidades que derem ao conhecimento públi
co pesquisas de opinião relativas às eleições, 
e poderão- através da escolha livre e aleató
ria de planilhas índividuais, mapaS ou equfva- · 
lentes- confrontar e conferir os dados publi-
cados. _ 

§lo A recusa ao cumprimento do dispos
to neste artigo ou qualquer ato que vis<:: retar
dar, impedir ou dificultar·a ação fiscalizadora 

- dos partidos, tornará oS responSáveis pela en
tidadeou empresa de pesquisa sujeitos a pena 
idêntica àquela cominada no artigo anterior. 

§ 2~ A comprovação de irregularidades 
ou dessemelhança entre os dados publicados 
e aqueles aferidos pela dffigêitcia do pãiiído 
político-tomará os responsáveis pela entidade 
ou instituto de pesquisa, bem como os res
ponsáveis pelo órgã_o divulgador, sujeitos a 
pena cominada no art, 323 da Lei no 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (Código EleitoraiY, 
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Art. 29. A propaganda eleitoral no rádio 
\e na televisão, para as eleições de 3 de outu
bro de 1992, restringir-se-á, unícaffiénte, ao 
horário gratuito discípHnado pela Justiça 
Eleitoral, com expressa proibição de qual
querpropaganda paga, obedecidas as seguin
tes normas: 

I -todas as emissoras do Pafs reservarão, 
nos 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à 
antevéspera das eleições, 80 (oitenta) minu
tos diários para a propaganda, sendO 40 (qua
renta) minutos à noite, sendo entre 20h30min 
(vinte horas e trinta minutos) e 21hl0min 
(vinte e uma horas e dez minutos) na televisão 
e -entre 20h (vinte horas) e 20h40min (vinte 
horas e quarenta minutos) no rádio; 

II-A Justiça Eleitoral distribuirá os horá
rios reservados entre os partidos políticos que 
tenham candidato:::. registrados às eleições 
majoritárias, às eleições proporcionais ou a 
ambas, observados os seguintes critérios: 

a) 20 (vinte) minutos diários diVididos 
igualmente entre os partidos políticos que te· 
nham elegido, em 3 de outubro de 1990, no 
mínimo 1 (um) representante para o Con
gresso Nacional e 1 (um) representante para 
a Assembl~ia Legislativa; 

b) 30 (trinta) minutos diários distribuído's 
entre os partidos políticos, na proporção do 
número de seus representantes no Congresso 
Nacional, cumprida a exigência da alínea a; 

c) 30 (trinta) minutos diários distribuídos 
entre os partiõos políticos, na proporção do 
número de seu~ 'representantes na Assem· 
bléia Legislativa, cumprida a exigência da alí
nea a; 

d) ao partido polltico a que tenha sido dis· 
tribuído tempo diário inferior a 1 (um) minu· 
to, facultar-se"á a soma desses tempos para 
utiHzação cumulativa até o Hmü~ de (três) 
minutos; 

e) os partidos políticos que só registrarem 
candidatos a uma das eleições, proporcional 
ou majoritária, terão direito à metade do 
tempo que lh~ caberia de acordo com os 
critérios das alíneas a, b e c deste inciso. 
inclusive no que se refere aos tempos míni
mos· 

f) 'a redução prevista na alínea anterior não 
se aplicará se tiverem sido registrados candi
datos a ambas as eleições em coligação; 

III - na distribuição do tempo a que se 
refere o inciso II. a coligação usufruirá cumu· 
lativamente do tempo atribuído aos partidos 
que _ _a integram, respeitados os critérios das 
alíneas a, b e c; 

IV -em caso de coligação entre partidm 
de representação e partidos sem rcpresen· 
tação no Congresso Nacional, estes não pode~ 
rão acrescentar mais do que o tempo confe· 
rido a um partido na alínea a, do inciso li; 

V - a representação de cada partido no 
Congresso Nacional e na Assembléia Legisla
tiva. para efeitos da distribuição do tempo 
será a existente na data da publicaç::'io desta 
lei: 

VI- çompete aos partidos ou wligações. 
por meio de comissão especialmente de!'ig· 
nada para esse fim, distribuir. entre o~ candi· 

datas registrados. os horários que lhes coube
rem; 

VII -desde que haja concordância entre 
todos os partidos participantes, em cada parte 
do horário gratuito poderá ser adota<.lo crité~ 
rio de distribuição diferente do fixado pela 
Justiça Eleitora_! i qual caberá homologar; 

VIII - as emissoras de rádio e televisão 
ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, 
comunicados ou instruções da Justiça Eleito
ral, até o máximo de 15 (quinze) minutos 
diários, consecutivos ou não,_ nos 30 (trinta) 
dias anteriores ao pleito; 
IX- independentemente do horário gra

tuito de propaganda eleitoral, fica facultada 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, 
de debates entre os candidatos registrados 
pelos partidos políticos e coligações, assegu
rada a participaÇão de todos os partidos que 
tenham candidatos, em conjunto ou em blo· 
cos e dias distintos; nesta última hipótese, 
os debates deverão fazer parte de progra
mação previamente estabelecida, e a organi
zação dos blocos far-se-á mediante sorteio, 
salvo acordo entre os partidos interessados. 
X- a manifesta preferência de uma emis

sora de rádio e televisão, após o registro dos 
candidatos, em favor de um ou mais e em 
detrimento de outro(s) candidato(s), em 
qualquer horário da programação normal ou 

-nOs noticiários jornalísticos regulares, acarre· 
tará a suSpensão da emissora infringente por 
até 10 (dez) dias, pro determinação da Justiça 
Eleitoral, mediante denúncia dos partidos 
políticos ou do Ministério Público, ffcando 
os responsáveis pela empresa sujeitos às pe· 
nalidadcs previstas no art. 323 da Lei n'' 4.737, 
de 15 de julho de 1965, {Código Eleitoral). 

§ lo -Ocorrendo a hipótese de eleição em 
segundo turno, o tempo destinado ao horário 
gratuito previstono inciso I deste artigo, fica 
reduzido à metade, sendo a propaganda elei
toral no rádio e televisão realizada nos 20 
(vinte) dias anteriores à antev~spera da clei· 
ção,_aplicada a hipótese prevista nos incisos 
IX e X deste artigo. 

§ 2" O tempo destinado à propaganda 
gratuita nO segundo turno será-dividido igual· 
mente entre os candidatos, observando-se, 
quanto ao início da programação, os horários 
e critérios fixaâos no fnciso I deste artigo. 

Art. 30. Da propaganda eleitoral gratuita 
poderão participar, além dos candidatos re
gi~trados, pc:~~oas devidamente credenciadas 
pelo:> partidos aos quais couber o uso do tem
po mediante ~omunicação às emissoras pela 
comissão a que alude o inciso VI do artigo 
anterior, resguardada aos candidatos a desti
nação de pelo menos dois terços do tempo. 
em cada programa, 

Art. 3L Enquanto perdurar a propagan
da eleitora! gr:Jtuita, fica a~segurado o direito 
de resposta ao candidato atingido por atos 
ou afirmações caluniosas. difamatórias ou in
juriosãs, praticados nos horários destinado~ 
à:-; programações normais das emissora .. de 
rádio e tdev.isão. _ . 

§ 1 · O ofendido ou seu representante le
gal poderá formular pedido para o cxerckio 

de direito de resposta ao Jutz Eleitoral, den
tro de vinte«; quatro hora~ de ciência do fato, 
deyendQ a decisão ser pro latada no prazo má
ximo de quarenta e oito hora:. da formulação 
do pedido. 

§ 2~ No caso do parágrafo anterior, o tem· 
po e o horário destinados à respoSta serão 
estabelecidos pelo Juiz Eleitoral. na própria 
decisão deferitória, de modo a possibilitar 
a reparação do dano. 

§ 3" Fica assegurado o direito de resposta 
a qualquer pessoa, candidato ou não, em rela
ção a quem sejam feitas afirmações ou trans
mitidas imagens caluniosas, difamatórias ou 
injuriosas, no horário gratuito da propaganda 
eleitoral; o ofendido utilizará, para sua defe
sa, tempo igual ao usado para a ofensa, nunca 
inferior a 1 (JJm) minuto, deduzido do tempo 
reservado ao mesmo partido ou coligação em 
cujo horário esta foi cometida._ Se o tempo 
reservado na forma prevista no art. 29 desta 
!Lei, ao pPartido ou cOligação a que perten· 
cer o ofensor, for inferior a 1 (um) minuto 
a resposta será levada ao ar tantas veze:. quan
tas sejam necessárias para sua complemen· 
tação. 

§ 4" No caso do parágrafo anterior, o 
ofendido ou se_u representante legal poderá 
formular pedido para exercício do direito de 
resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de vinte 
e quatro horas da ciência do fato, devendo 
a decisão ser prolatada no prazo máximo de 
vinte e quatro horas da formulação do pe
dido. 

§ 5" Deferido o pedido, o exercício do 
direito de resposta dar-se·á em até a qunrenta 
e oito botas após a decisão. 

§ 6" Se a ofensa for· produzida em dia 
e hora que inviabilizem sua reparação dentro 
dos prazos estabelecidos nos_ parágrafos ante
riores, o Juiz Eleitoral determinará que esta 
seja divulgada nos horários que deferir. em 
termos e na forma que serão previamente 
aprovados, de modo a não ensejar tréplica~. 

§ 7" Se o _município for dividid() em mais 
de uma Zot:a Eleitoral, o Tribunal Regionul 
Eleitoral designará um dos respectivos Juizes 
para decidir as reclamações e representações 
sobre a propaganda t!k:iwral grutuita nas 
emissoras de rádio e televisão. 

Art. 32. As reclamações tlu representa· 
-ções contra o não c-umprimento das dispo· 
sições contida:. em lei por parte das emisso· 
ras, dos partidos ou coligações, seus repre
sentantes ou candidatos, Jev~rão ser dirigi
das aos .Tuízçs Eleitorats. 

~ l" Se a reclamação ou repres-entação 
for de partido l)u 'oligaçào contra emissora 
uu autoridade púhlica que esteja impedindo 
o exercício de propaganda assc:gurada por lei 
ou permifii1Jo o exercício de propaganda 
proibida, o órgão competente da Ju:-.tiça Ele i· 
torai decidirá, imediatamente a fim de que 
no prazo m~íximo de vinte c quatro horas 
du data da reclamação ou repre~cntaç:in, se
ja-lhe a:.:.cgurado act:<;:;o ao rádio ou â televi· 
~ão para iniciar ou prosseguir na propaganda 

_eleitoral ou para que seja imediatamente sus
pensa, sem prejuízo Ju-:. ~<lnÇÕCS que ro!'.Sarn 
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ser aplicadas à emissora ou autoridade rC!>
ponsável. 

§ 2~ O disposto no parágrafo- anterior 
não exdui o uso de habeas corpus ou man· 
dado de segurança, quando cabív($. 

§ 3n No caso de o Juiz Eleitoral indeferir 
a reclamação ou representação ou retardar 
a solução, poderá o intere~ado renová-la pe
rtmte o Tribunal Regional Eleitoral, que re
solverá dentro de vinte e_quatro hora_s. 

§ 4o O interessâdo, quando não for aten
dido ou ocorrer demora, poderá levar o fato 
ao conhecimento do Tribunal Sl).pcrior Elei
toral, a fim de que sejam adotadas as provi-
dências necessárias. __ 

Art. 33. A Justiça Eleitoral poderá noti
ficar os responsáveis por· quãlquer emissora 
de rádio ou de televisão, sob as penas do 
art. 347 do Código El.eitofal, para que cessem 
e desrnint~m imedi_at~mente transmbsão que 
constitua infração à legislação eleitoral. 

Art. 34. No caso de abuso ou crime elei· 
torai praticado na propaganda através da ra· 
diodifusão, a emissora, ao ter conhecimento _ 
da denúncia, através da Justiça Eleitoral ou 
de cópia que receber, s_ob recibo, do denun
ciante, conservará a gravação à disposição 
da Justiça Eleitoral, até a decisão final do 
processo. __ _ _ 

Art. 35. Nenhuma estação de radiodifu· 
são de propriedade da U niâo; dos estados, 
dos municípios c do Distrito Federal, e de 
qualquer outra _entidade de direito público, 
ou nas quais possuam eles maioria_ de __ cQtas 
ou ações, bem ainda qualquer serviço de alto
falantes mantido pelas mesmas pessoas, po
derão ser utilizados para fazer propaganda 
política ou difundir opiniões favoráveis ou 
contrárias a qualquer partido ou coligação, 
seus órgãos, representantes ou candidatos, 
ressalvada, quanto às estações de radiodifu
são, a propaganda gratuita de que trata esta 
lei. 

Art: 36. No que se refere à propaganda 
eleitoral e ao. uso do rádio e da televisão, 
observar-se-ão, no segundo turno, as prorro
gações, reparações _e penalidades previstas 
nesta lei. 

Art. 37. Será permitida._ na_jmprensa.e5· 
crita, a divulgação paga de propaganda no 
espaço máximo a ser utilizado, por edição, 
para cada candidato, d~ 118 (um oitavo) de 
página de j ornai padrão, e de 11_4 (um quartO) 
de página de revista ou tablóide. 

Art. 38. Em bens particulares, fica livre 
a fixação de propaganda eleitoral com a per
missão do _detentor de s_ua posse; nos bens 
que dependam de concessão do poder público 
ou que a ele pertença, bem como nos de_uso _ 
comum, fica proibida a propaganda, inclusive 
por meio de faixas ou cartazes afixados em 
quadros ou painéis. salvo em locais indicados 
pelas prefeituras. com igualdade de c"ondi
ções para rodo::; os partido~. 

Ar!. 39. Constitui crime eleitoral. p!fnl· 
vel com a pena de detenção de 6 (seis) meses 
a 1 (um) ano e cassação--do .registro. se o 
re$ponsável for candidato. a divulgação de 
qualquer espécie de propaganda polític..-a na 
data da eleição. mediantt:: publicações faixas. 

carta~es, dísticos em vestuários, postos de 
distribuição ou entrega de material e qual· 
quer forma-de aliciamento, coação ou mani· 
(estação tendente a intlu_ii"~ coercitivamente, 
na vontade do eleitor, junto ãs Seções Eleito
rais ou vias públicas de acesso às mesmas. 

Art. 40. O Poder Executivo, a seu crité
rio, editará normas regul::imentando o modo 
e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras 
de propaganda eleitoral gratuita. 

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral
TSE expedirá instruções para o fiel cumpri
mento desta lei, 

Art-. 42. Esta lei entra em vigor um ano 
após a data de sua publicação. 

Art. 43. Revogamwse as disposições em 
cOntrário. 

Sr. PreSidente, apenas um adenda para 
completar o meu parecer, uma vez que me 
chega àúnãOs emenda de comissão apresen
tada pelo Senador Affonso Camargo, que as
sim dispõe: 

EMENDAS 
N•l 

Ao Proieto de Lei n'' 82/91 
EStabelece --normas par-a a· realização 

das eleições municipais de 3 de outubro 
-~_!992 e dá outras providências. 

Modifiquewse a redação do caput do art. 
s~. suprimindo seus parágrafos e, conseqüen
temente, a expressão "onde não haja diretó
rio" constante das aHneas a e b do § 1 ~; o 
§ 2~ e suas alíneas e a expressão ''ou Comissão 
Regional Pi:Oviiória" do § 3n do art. 9''. . 

''Art. _5." Poderão registrar candidatos e 
participar das eleições previs-tas nesta Lei, 
os partidos políticos com diretórios muilici
pais constituídos e que tenham personalidade 
jurídica adquirida na forma da lei civil e os 
e~tatutos registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral, nos termos dos arts. 12 e 13 da 
Lei no 5.682, de 21 de julho de 1971, com 
a redação dada pela Lei n~ 6.767, de_ 20 de 
dezembro de 1979." 

Justificação 

Ao estabdece_r que. ~ó os partidos políticos 
com registr.o- definitivo podem participar das 
eleições municipais de 1972, o projeto não 
exige, em _contrapartida, que os mesmos pos
suam diretórios municipais constituídos, con
figurando, a meu ver, um paradoxo à essência 
do texto. 

A finalidade_ da Comissão Municipal Provi
sória é. segundo o próprio espírito do § 1" 
do art. 59 da LOPP, organizar e dirigir, em 
curto lapso de tempo (60 dias), a convenção 
destinada à eleição do dirctórío. A exceção 
que se abre no projeto colide com a própria 
disposição legal. 

Mas, por outro lado. se o partido não tem 
meios de constituir düetó.rio em determinado 
município, não terá, effi conseqüência. ex
pressão eleitoral suficieil.re para justificar sua 
par'ticipaç~a no pleito. 

Parece-me, ainda. necessário pôr fim à:. 
constantes nomeações e prorrogações de Co
missões Provisórias que .não constituem dire-

tórios, bem assim inibir os partidos que no
meiam tais comissões apenas em anos de elei· 
ções. 

Por essas razões a emenda em tela tem 
o fito de assegurar li_omente. aos par!ídos com 
diretórios municipais constítufdos o direito 
de participar das eleições de 1992. A verdade, 
Sr. Presidente,_ é que o texto que estamos 
propondo, ou s~j~. o registro definitivo na 
Justiça Eleitoral garante melhor o espiríto 
da Constituição, que é dar autonomia aos
partidos. Nem todos o~ partidos têm os seus 
estatutos registrados no TSE, mas todos_ os 
partidos que têm o registro definitivo, pelo 
menos um estatuto, mesmo que não seja um 
novo estatuto, já foi registrado e isso lhes 
dá a garantia de participar das eleições cum
prindo plenamente a exigência legal, de _mo
do que, com o registro definitivo, o partido 
político pode participar dessas eleições. 

O nosso parecer, portanto, é contrário à 
eÕlenda do Senador Affonsó Camargo . ___ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O parecer c_onclui favoravelmente à maté
ria, na forma do substitutivo que apresenta, 
·e Contrário à emenda da lavra do eminente 
Senador Affonso Camargo. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1" Secretário. 

São lidas as seguinte~ emendas supres
sivas 

N"2 
(De Plenário) 

.Sup-rima-s_e o art. 34. 

Justificação 

A supressão do art. 34 objt:tivu excluir do. 
projeto matéria complexa e polémica que é 
a participação de profissionais de rádio e tele
visão, candidatos a cargos eletivos. Se de um 
lado pode colocá-los e_m situação desigual, 
melhor do que os outros candidatos; de_ outra 
parte os retira do emprego e priva--os dQsalá
rio. 
- Sala das Sessões. 14 de maio de 1991. -

Meira Filho. 

N•3 
(De Plenário) 

Acrescente onde convier: 
"Art. A transferéncia de domicílio eleito

ral somente será admitida se_ pleiteada um 
ano antes da data da~ eleições. municipais". 

Justificação 

Esta medida __ visa- cOnter as irregularldades 
de transferênda de- domicL1io eleitoral, em 
massa, de um para outro município em vários 
estados, fartamente denunciadas pela im
prensa de todo o País. especialmente após 
os maus exemplo~ - vitoriosos, eleitoral· 
mente, alguns- que foram dados por figuras 
que deveriam ter responsahilidades ética~ ·a 
nível nacionaL em 1990. 

Sala das Sessôe~. 14 de maio Je 1991. -
Esperidião Amin. 
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O SR. PRESI[)ENTE (Mauro Benevides) 
--SolicitO ao nobre Senador José Fogaça 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre as emendas de Plenário._ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa· 
ra emitir parecer. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·o Senador 
Meira Filho propõe a supressão do art. 34, 
que trata da exdusão de candidatos a cargos 
eletivos que atuem em rádio e televisão, das 
suas funções até a data das eleições. 

De fato, a própriã Lei das inelegibilidade~ 
já trata desta matéria, portanto, não é preciso 
tratá-Ia na lei eleitoral, que é lei complemen
tar. Isso nã0 poderia ser introduzido nesta 
lei. 

Deste modo, o parecer é favorável à emen
da supressiva do Senador Me ira Filho. 

Quanto à _emenda do Senador Esperidião 
Amin, S. Ex• propõe que "a transferência 
de domicílio eleitoral somente será admitida 
se pleiteada um ano antes da data das eleições 
municipais". 

Evidentemente que se conhe-ce a natureza 
e a fundamentação desta proposta do Sena
dor Esperidião Amin. S. Ex• deseja conter, 
coibir os abusos praticados na transferência 
de um domicílio para outro, de prefeitos que 
exercem mandato em um município e transfe
rindo o seu domicílio eleitoral para o muni
cípio vízínho, lá concorrem, não caindo, por· 
tanto, na Lei das Inelegibilidades.. 

Ora, evidentemente, há muitos casos de 
utilização do poder público, de recursos, de 
verbas, de vantagens em favor desses poten· 
ciais candidatos, defonnahdo o processo e lei· 
torai. 

Entendemos que a proposta do Senador 
Mário Covas, estabelecendo o período de seis 
meses já é um ganho, já é um avanço em 
relação ao que estabelece o Código Eleitoral, 
isto é, 100 dias para o pedido de transferência 
junto à Justiça Eleitoral e três meses de resi· 
dência no município. 

Com o que propõe o Senador Mário Covas 
no texto do seu projeto, creio qUe atendemos 
a essa exigência sem precisar chegar ao exage· 
ro de um ano, conforme propõe o Senador 
Esperidião Amin. -

Portanto, o parecer é contrário, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Tem a palavra V. Ex• 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr ... Presidente, quero saber 
da Mesa se seria possível obter a cópia do 
projeto e do parecer substitutivo do Senador 
José Fogaça, porque é muito difícil discu
tirmos e votarmos a matériã s-em que tenha· 
mos conhecimento do texto. 

Pediria a V. EX" que distribuísse o te:xto 
e alterasse a ordem de discussão, ou que dis
cutíssemos e votássemos amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) 
Nobre Senador Fernando Henrigue Car-. 

doso. a matéria se acha em regime de urgên
cia. Se V. Ex• requer a su.<;pensão dos traba
lhos, a Casa, com amparo no Regimento, 
poderá fazê-lo pelo prazo de até duas horas. 
E isso que preceitua o regimento do qual 
V. Ex• foi, sem dúvida_, um· dos grandes artífi
ces; chegaríamos, então, a essa alternativa, 
obstaculizando, portanto, o restante da Or
dem do Dia. Mas acredito que, em 15 minutos 
no máximo, faremos chegar às mãos de V. 
Ex· a cópia do parecer do Senador José Fo-
gaça. · 

O SR. FEJ!NANDO HENRIQUE CARDO. 
SO - Pediria, então, um prazo regimental 
para tomar conhecimento do texto. 

A matéria é muito importa·noo e nossa incli
nação obviamente êvotãro quanto antes para 
resolvê-la. 

O Sr. MarcoMaciel- Sr. Presidente, de
sejo etn rápidas palavras·, secundar a questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A solução a que podeóamos chegar seria 
as lideranças solicitarem à Mesa a inversão 
de pauta, para que esta matéria passasse a 
integrar o óltimo item da pauta. Conseqüen
temente, avançaríamos na Ordem do Dia, 
e, nesse_interregno, entre o reqUerimento e 
a votação -do restante da matéria, difigencia
ríamos a distribuição do parecer do Senador 
José Fogaça, para conhecimento de todos os 
Srs. Senadores. 

Tem a palavra o nobre Senador Marco Ma
ciel. 

O SR. MARCO MACIEL(PFL- PE. Pa. 
ra uma questão de ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, se V. Ex• me per
mite, quero ú:iféfar, fazendo. minha a ques
tão de ordem do Senador Fernando Henrique 
Cardoso. Eu gostaria de dizer que esse prazo 
que V. Ex~ acena ao Plenário é insuficiente, 
porque o final da Ordem do Di:õ\ pode demo
rar 10, 15,21 horas, e temos que opinar sobre 
outras matérias que constam desta Ordem 
do Dia. 

Então, confesso que dificilmente vamos ter 
condições de ler o parecer e ficar em Condi
ções· de opinar sobre a matéria, que, aliás, 
é de extrema importância, porque diz respei
to às eleições do próximo ano, e, conseqüen
temente, é o que interessa ao universo deste 
Plenário. 

O _SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Nobre Senidor Marco Maciel, a Mesa se 
defronta com umadífíCuldade regimental, até 
este momento intransponível: o regime de 
urgência de que se privilegia o trâmite desta 
importante proposição. 

Se não fora o regime de urgência conce- .. 
di do, evidentemente a Mesa buscaria outra 
alternativa. 

O SR .. MARCO MACIEL - Sr. Presiden
te, o parágrafo único do art. 345, diz que: 

Quando, nos casos do art. 336, b e 
c, e-ncerrada a discussão, se tornar im
possível o imediato início das delibera
ções, em virtude da comple~dade da. 

matéria, à Mesa será assegurado, para 
preparo da votação, prazo não superior 
a vinte e quatro horas. 

Peço a V. Ex~, com base no§ 1~, ar.t. 345, 
tendo em vista a complexidade da matéria 
que está evidente, um prazo mais dilatado 
do que o que V. Ex• nos assegura neste instan
te. Penso que em 24 horas se resolveria a 
questão, e acredito que o Sr. Relator também 
esteja de acordo. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem-. 

O SR. PRESIDENTE (MaurO Benevides) 
-Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. -
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a matéria é extre
mamente complexa, o projeto do Senador 
Mário Covas é alentado, tem mais de qua
renta artigos. 

A proposição apresentada pelo nobre Se
nador Marco Maciel, no sentido de adiarmos 
por 24 horas, procede. Inclusive eu, como 
relator, recomendaria às lideranças que elas 
se reunissem em torno do projeto e o _debates
sem. Acho que o adiamento é recomendável. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides) 
~V. Ex~ vai COQtestar a questão de ordem? 

O Sr. Humberto Lucena- Acho que não 
houve questão de ordem,_ mas sim um reque-
rimento. -

.O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevÍdes) 
- O nobre Senador Marco Maciel invocou 
em se'u pi-oi, para justificar o adiamento, o 
parágrafo único do art. 345. A Mesa se de
fronta apenas com uma dificuldade, a susta· 
ção por 24 horas seria para o preparo da vota· 
ção. Se a Mesa assim o fizesse subtrairia do 
Plenário ·a discussão de· uma matéria que é 
reconhecidamento importante com algumas 
conotações polêmicas. Esse é o aspecto impe· 
ditivo de uma decisão imediata, como pres
sinto que deseja o Plenário. A importância 
do projeto do Senador Mário Covas condu
ziria as lideranças a um debate sobre essas 
emendas que agora apresentaram, e até mes
mo sobre o texto original, na base do substf~• 
tutivo apresentado pelo nobre Senador José 
Fogaça. 

O nobre Senador Humberto Luena, certaM 
mente, terá ilações mais importantes a extrair 
do parágrafo único, do art. 345. 

O Sr. Marco Maciel- Se o nobre Senador 
Humberto Lucena me permitir e V. Ex1' tam
bém. gostaria de fazer uma sugestão ·ã Casa 
que talvez elucide o problema: que V. Ex• 
deixe esta matéria para o último item da Or
dem do Dia e .então,- iniciaríam-os a discUssão 
da mat~ria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides). 
-Nobre Líder Marco Maciel, essa fOi a su
gestão inicial da Mesa. Naturalmente, as lide- . 
ranças enviaram à Mesa um requerimento 
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pedindo a inversão da pauta, se colocar(amos 
em último lugar essa matéria, porque mio 
foi iniciado o processo de votação. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, nes
se caso não deveria iniciar-a votação. Encer· 
rava só a discussão, ddxando a votação para 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Exatamente. A interpretação que a Mesa 
dá ao dispositivo, até me antecedi à oportuna 
intervenção de V. EX!', é a de que a Mesa 
poderia conceder o adiamento, apenas em 
termo de votação, o que de certa forma frus· 
traria a Casa na discussão de uma matéria 
de inquestionável relevância, como é essa que 
dispõe sobre matéria eleitoral. 

O Sr. Fernando ·uen:ri(jue Cardoso - Sr. 
Presidente, é possível mesmo não encerrar 
a discussão, dada a ausência no plenário, mas 
nós podemos apresentar emendas novas ama
nhã. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide::;.) 
-Com prazer ouço V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Pela ordem. Sem revisã-o do _orador.) 
-Sr. Presidente, percebo a dificuldade em 
que se encontra o Plenário e estou de pleno 
acordo com a colocação do Senador Fernan
do Henrique Cardoso, secundada pelo nobre 
Senador Marco Macíe\, no sentido de cncon· 
trarmos uma solução capaz de fazer com que 
tenhamos o tempo necessário para tomar co
nhecimento do substitutivo do nobre Senador 
José Fogaça, no cotejo com o projeto de lei 
do Senador Mário Covas, a fiin de que a 
discussão de faça esclarecedoramente em rOr
no dos diversos aspectos de tão importante 
matéria. --

Quanto à idéia de V. Ex• em se fazer uma 
inversão _da Ordem do Di-a, Creio-que já não 
seja oportuna, nobre Presidente-, pois, como 
sabe V. Ex\ essa providência só pode ser 
tomada antes do início da Ordem do Dia, 
e já estamos na Ordem do Dia. Portanto, 
não há mais como inverter a Ordem do Dia. 

O que se poderia neste momento fazer
seria a proposta que faço am. nobres líderes. 
se possível com a anuência do nobre Senador 
Mário Covas- para não se prejudicar o res
tante da matéria da Ordem do Dia, seria nós. 
que assinamos o requerimento de urgência. 
extinguirmos a urgência e, na hora de a extin
guirmos, pedir o adiamento da discussão por 
24 horas. Assim, a matéria entraria amanhã 
normalmente na Ordem do Dia. Portanto, 
extinta a urgência, estaria V. EX" cm condi
ções de resolver definitivamente essa ques
tão. 

Era esta a minha sugestão, Sr, Pfesidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Mesa, se acolhida a sugestão do emi· 
nenre Líder Humberto Lucena. aguardará 
dois minutos para que as lideranças propo· 
nham a extinção da urgência, viabilizando, 
portanto, a sugestão formulada pelo nobre 
Líder do PMDB. Extinguir-se-ia a urgência 

e a matéria, então, passaria a integrar, dentro 
d_o ritQ ordinário, a pr-óxima Ordem do Dia, 
quando seria discutida exaustivamente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concorda V. Ex~ com essa sugestão, nobre 
senador? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, é claro que temos 
que encontrar uma solução. Porém, quero 
dizer a· V. Ex" que essa solução regimental 
já foi encontrada, quando o Regimento da 
Casa foi devidamente alterado por um proje
to de resolução, por mim apresentado, que 
extingue essa possibilidade de urgência de 
matéria nascida do próprio Senado, porque 
mais breve é a tramitação terminativa naco
missão do que no plenário. No entanto, a 
matéria que tramita na comissão, de origem 
de senadores, originada da inteligência e da 
propositura de algum senador, se hnuver r e· 
curso para-plenário;em plenário poderia ser 
requerida uma urgência que não esta. O obs
táculo que está acontecendo, a dificuldade, 
a pedra no caminho é que é estranho que 
haja urgência em matéria originária do pró
prio Senado. quando na comissão o trâmite 
é muito mais rápido. Claro que havemos de 
encontrar uma solução para matéria dessa 
importância, mas a dificuldade está exata
mente em ter sido pCdida a urgência. Se não 
houvesse sido solicitada a urgência, não esta· 
ri_a havendo nenhum problema. Com isto, es
tou apenas mostrando o mérito da alteração 
regimen-tal há pouco ocorrida aqui nesta Casa 
e que está dependendo apenas da votação 
e aprovâção da redação final. 

Era essa a observação que eu queria fazer 
à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A obs~rvação de V. Ex· refOrça, realmen
te, o ponto de vista já externado pela.' lide
ranças, que estão fazendo cht:gar à Mesa o 
requerimento respectívo extínguindo a ur
gência, para que assim, com um lastro regi
mental claro e definido, se possa processar. 
então, a extinção da urgência do Projeto Má· 
rio Covas e do substitutivo e emendas a ele 
apresentadas. 

-0 Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Tem a palavra o nobre Senador Mário 
Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PMDB -SP. Pe· 
la ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o ideal seria que este ou qualquer 

.. o_utro projeto não tive~se tramitação em regi
me de urgência. Por que para este projeto 
foi solicitada a urgência pelas Lideranças? 

Porque_ ele se refere às eleiçõês do próximo 
ano. Como. agora, pela Constituição, qual
quer alteração na legislaç-ão tem que ser feita 
com um ano de antecedência. e como os fatos 
geradOres da eleição no ano que vem come
çam em maio, é muito discutível se e_sse proje-

to possa ser aprovado até outubro ou até 
maio. Daí por que a diligência das lideranças 
no sentido de pedir urgência- este é o caso 
do art. 336. letra c, do Regimento Interno; 
é matéria solicitada em regime de urgência 
com um interstício de duas sessões- quando 
se pretenda a apreciação da matéria na segun
da sessão ordinária subse_qúente à aprovação 
do requerimento. 

O requerimento foi feito neste teor: 
"A Resolução' n" 58 determina o se

guinte: 
No caso do art. 336, c ... "- que é 

este caso urgência para sessão com inter-, 
valo de duas sessões -:- " ... os pareceres 
poderão ser proferidos imediatamente 
ou. se a Complexidade da matéria o indi
car, no prazo de 24 horas, saindo-se, nes
ta hipótese, a m<ltéria da Ordem do Dia 
pará nela figurar na sessão ordinária sub
seqUente." 

Ora, qual foi o se11tido desse dispositivo? 
Foi dar ao relator designado por V. Ex• a 
oportunidade de, se a matéria for complexa, 
poder pedir até 24 hora~ para dar o seu pare
cer. Se essa prerrogativa é dada·ao relator, 
por que ela não é dada ao Plenário? Por que 
o Plenário, tendo em vista a complexidade 
da matéria, e até o fato de ter sido um substi
tutivo feito, não foi a matéria original que 
foi aprovada? Por que ao Plená.rio não podem 
ser concedidas essas mesmas 24 horas? Não 
me parece que isso cometa nenhuma violên
cia. 

Caso o Senador José Fogaça chegasse aqui 
e dissesse "eu quero 24 horas para dar pare
cer". S Ex' estaria rigorosamente dentro dos 
termos do Regimento e o es~aria fazendo sob 
a alegação d~ que a matéria era complexa, 
embora o pedido de urgência tenha sido feito 
há três ou quatro dias. 

Se S. Ex• tem essa prerrogativa, por que 
o Plenário não a tem por igual razão? 

De modo, Sr._ Presidente, que é perfeita
mente sustentável o adiamento por 24 horas 
da discussão, já então do próprio parecer, 
que é o parecer do relator. S. Ex• já o profe
riu, mas de qualquer maneira nos oferece 
a oportunidade, pela mesma razão que S. 
Ex' teria as 24 homs, de reivindicarmos essas 
24 horas. Com"Eiso;-teríamos caminhado para 
uma solução, como retirar a urgência ou qual
quer coisa desse tipo. Parece muito mais ra· 
zoáve[ que se adie por 24 horas com base 
nesse dispositivo. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A Mesa vai decidir. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Bcnevidcs) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador . 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.}- Sr. Presi· 
dente, antes da decisão da Me~a. eu gostaria 
de hi~turiar rapidamente o que ocorre-u. Este 
parecer já deveria ter sid>J lido. trazido a Pie· 
nário na sexta-feira última. Como as sessões 
de sexta-feira não são de votações, e como 
a leitura poderia levar ao encerramento da 
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discussão, ficando para a sessão seguinte ape· 
nas a votação, resolvi não divulgar o relatório 
na sessão de sexta-feira; da mesma forma, 
na sessão de ontem, segunda-feira. E deixei 
gu_e isso acontecesse hoje apenas com o intui
to, apenas com o objctivo de que V. Ex" aca
basse chegando a essa decisão. A matéria 
é complexa, a matéria vai exigir um trata
mento amadurecido, crítico, por parte das 
lideranças; modificações poderão ocorrer ryo 
texto do substitutivo, por emendas de plená
rio. De modo que não podemos encerrar a 
discussão e passar à fase de votação, pon;tue 
isso impediria soluções que as lideranças vres
sem a encontrar em conjunto. Por isso. creio 
que deveremos caminhar para esse tipo de 
solução. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} 
-Diante das manifestaçõéi Suscitadas pelos 
Senadores Mário Covas e Josê Fogaça, a com 
o assentimento tácito das demais lideranças, 
a presidência adia por 24 hora~ a discussão 
e votação dessa proposição, uma tez que não 
pode fazê-lo já, ·agora, na distribuição ampla 
do parecer do Senador José Fogaça e do pare
cer sobre as emendas agora apresentadas. 

Em razão disso, fica adiada por 24 hora~. 
e a matéria voltará à Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) 
-Item3. 

Votação, em turno únicO,-do Projeto 
de Lei da Câmara n~ SJ, de 1990 (n~ 
8.390/86, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República. que 
reajusta o valor da pensão especial con
cedida a Justlniàna Fleury Pa~so::. e re
vertida a Maria N ilza Fleury Passos, filha 
do ex-Depurado Edson Junqueira Pas
sos, tendo 

PARECER, sob n" 56, de 1990 da Co
missão 

-de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto com Emenda d_e n" 1-CAS. __ 

A discussão da matéria foi encerrada 
na sessão ordinária de lO do corrente. 

Em votação o projeto, sem prejuízo 
da emenda. 

Os Srs. ·senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 53, DE 1990 

(Nu 8.390/86, na casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Reajusta o valor da pensão especial 
concedida a Justiniana Fleury Passos e 
revertida a Maria NiJza Fleury Passos, 
filha do ex-Deputado Edson Junqueira 
Passos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. P A pensão especial de que trata 

a Lei n'' 3.448, de 5 de_ novembro de 1958, 
modificada pela Lei n·• 6.390, de 9 de dezem
bro de 1976, concedida a Justiniana Fleury _ 

Passos e revertida a Maria Nilza Fleury Pas
sos filha do ex-Deputado e Engenheiro Ed· 
ron Junqueira Passos, fica reajustada no valor 
correspondente a 4 (quatro) vezes o salário 
mlnimo vigente no Pats. 

Art. 2" A despesa proveniente desta lei 
correrá à conta do!-. Encargos Previdenciários 
da União - Recursos sob a Supervi-são do 
Ministério da Economia. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) 
-Passa-se à votação da emenda. 

Em votação a Emenda n·• 1, da ComissãQ 
de AssuntoS Sociais. -

Os Srs._ Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
- Apúwada. --

A matéria vai à Comissão Diretora rttra 
a redação final. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA 
N• I 

Dê ao art. 1" do projeto a seguinte redação: 
Art l" A pensão especial de que tr<Jta 

a Lei n" 3.448, de 5 de novembro de 1958, 
modificada pela Lei n" 6,390, de 9 de _dezem" 
bro.de 1976, concedida a Justiniana Fleury 
?assoa e revertida a Maria ~ilza Fleury Pas
sos filha do ex-Deputado e Engenhdro Ed
son Junqu_eira Passos, fica reajustad<l para 
o valor correspondente a Cr$ 15.431,04 
(quinze mil e quatrocentos e trinta e um cru· 
zeiroS e quatro centavo~)-

Parágrafo único. O valor fixado no caput 
deste artigo, que tem como referência o mês 
de junho de 1290, será corrigido, monetaria
mente, a partir deste, com base nos índices 
adotados para as demais pensões pagas pelo 
GOverno Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item~: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 99. DE 1990 

Votação, em turno único. do Projeto 
de Lei da Câmara n·• 99. de 1990 (n'' 
4.648/90, na Casa de origem), de inicia
tiva do Tribunal Superior do Trabalht), 
que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Traba
lho da_5_~ Região, cria cargos e dá outras 
providências, tendo . 

PARECER FAVORAVEL. sob n" 
64, de 1991, da Comissão 

de Constituição, Justiça e -Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
ses.<;ão .ordincíria de 10 do corrente. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentado~. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovad_o. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 99, DE 1990 

(N" 4.648/90, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal 

Superior do Trabalho 

Altera à composição e à organização 
interna do Tribunal Regional do Traba
lho da s• Região, cria cargos e dá outras 
prm-'idências. 

O Congresso Nacional decreta~-
Art. 1·· Fica alterada a composição do 

Tribunal Regional do Trabalho das~ Região, 
que se comporá de dezoito juízes, sendo doz~ 
togados, vitalfcios e seis classistas, temporá
rios. 

Art. 2' Para atender à nova composição 
a que se refere o artigo anterior, fica criado 
um cargo de juiz togado. 

Art. 3" O provimento do cargo de juiz
togado, criado por esta lei. obedecerá aos 
preceitos legais em vigor. 

Art. 4" Dentre os juízes togados do Tri
bun<ll Regional do Trabalho da 5• Região se
rão eleitos o President~ o Vice-Presidente 
e o Corregedor, além dos Deputados das Tur
mas, na forma estabelecida cm seu Regimen
to Interno. 

Art. s~ Ficam criados, no Quadro Per
manente _da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 5" Reglão, os cargos em co
missão constantes do Anexo I e os cargos 
efetivos constantes do Anexo II desta _lei, a 
serem preenchidos na forma estabelecida no 
art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 

Art. 6" Não poderão ser nomeados, a 
qualquer título, para cargos em comissão do 
Quadro de Pessoal do Tribunal parentes_ con
sagüíneos ou afins, até o terceiro grau, de 
juízes em atividade ou aposentados com me
nos de cinco anos de inatividade, exceto se 
integrantes da quadro funcional, mediante 
concurso púb\lco. 

Art. 7·' A despesa decorrente da aplica
ção desta lei correrá à conta das dotações 
próprias da Justiça do Trabalho. 

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

Art. 9" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

ANEXO! 

NQmero 

01 
01 

(Art. 5° da Lei n° , de de de -19 ) 
Tribunal Regional do Trabalho d~ sa Região 

CARGOS EM COM!SSAO 

Cargo 

Diretor da Secretaria da Corregedoria 
Assessor de Juiz 

Código 

TRT-5"-DAS-101.5 
TRT-5"-DAS-101.5 
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ANEXO I! 
(Art. 5° da Lei n° , de de de 19 ) 

Tribunal Regional do Trabalho da 58 Região 
QUADRO PERMANENTE 

(Cargos de Provimento Efetivo) 

Grupos Categorias 

Funcionais 

N°de 
cargos 

Código 

Atividades de Apoio 
Judiciário 

Técnico Judiciário 
AUxiliar Judiciário 
Atendente Judicíário 

01 
01 
01 

TRT-5"-AJ-Q21 
TRT -511-AJ ...023 
TRT -5'-AJ -Q25 

O SR. PRESIDENTE (M::lUro Bencvides) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N· 191, DE 1991 

(Aprovado em 14-5-91) 

Nos termos do <Ht. 3ll,.item 1. do Regi
mento Interno, requeiro preferência para o 
Projeto de Lei da Câmara n" 18/91, a fim 
de ser votado antes da matéria constante do 
item 5 da Ordem do Dia.-

Sala das Sessões, 14 de .maio de 1991. -
Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevlde!)) 
-Aprovado o requerimento. passaremos à 
apreciação imediata do item 7. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) 
-Item 7: 

Votaç-do. em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 18, de 1991 (n·• 
81/91, na Casa de orígem), de iniciativa 
do. Presidente da República, que auto
riza a concessãO de_ financiamento à ex
portação de bens e serviços nacionais, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, >ob n" 
70. de 1991. da Comissão 

-de Assuntos Econômicos. 

A dü,cUssão da matéria foi encerrada- na 
sessão ordinária de 10 do corrente. 

Vai-se passar à vota~ão do projeto em tur
no único. 

Sobre a mesa, requerimentO que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 192, DE 1991 

Sr. Presidcntt:: 
Nos termos do art. 315 do Regimento ln

terno, requeiro adiamento da votação do 
PLC o· 18191. de iniciativa do Presidente da 
Repúblic-a, que autoriza u conce~são de finan
ciamento ã exportação de bem, c serviços nu
cionais, para que a matéria seja reexaminada 
pela Comis!>ão de Assunto~ E~,;onúmico!-.. 

Sala das Sessões. 14 Uc_maio .. d~Yl. -
.Jutahy Magalhães- Coutinho Jorge. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra para justificar. 

ü -sR. l_>RESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalh<ies para, em seu nome e em nome 
também do Senador Coutinho Jorge, proce
der à justificação do requerimento lido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para justificar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, gostaria primeiro que o 
Senador Coutinho Jorge chegasse até aqui 
rapidamente. Já que vou falar cm nome de 
S. Ex•, tenho primeiro que perguntar se pos
so. (Pausa.) 

Sr. Presidente, acredito que, com a explica
ção que o Líder do Governo acabou d_e dar 
ao Senador Coutinho Jorge, poderíamos pe
dir a retirada do requerimento para aprcciar
mC's o Projeto de Lei n•· 18. No momento 
em que entrasse para discussão ou para enca
minhamento de vota~ão, gostaria que V. Ex• 
me inscrevesse após O Senador Mansueto de 
Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presid~ncia defere a ret~rada do requeri
mento dos nolm:!-!>-Senadores Jutahy Maga
lhães e Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Em _votação o projeto, em turno único. 

O Sr. Mansuc-to de Lavor- Sr. Pr~idenre, 
peço a palavra pam encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Man
sueto de L<!voi~ para e~caminhar a votação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
-PE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do ora.doL._) -Sr+ Presidente, Srs. Sena
dores. o Projeto de Lei da Càmara n" 18/91 
visa a permitir que. nas operações de finan
ciamento à exportação brasileira de bem. e 
serviços. u Tesouro Naciooal po~sa pactuar 

·encargos financeiro!> inferiores aos seus cus
tos dt: captaçüo dos fundos necessários ao 
Programa de Financiamento à~ Exportações, 
o PRO EX. bem como r.:onccJer ao financia
dor subvenções c-conõmicas para-cobrir a di
ferença entre o!-. custo:. Je cuptaçiio dos recur· 
!:>OS. e os encargos que este vier a contratar 
com o tomador. 

Segundo a cxpo-;ição de motivo~. Sr. Prc:-.i· 
dente e Srs. Senadores. o projeto vba a viabi-

iizar o novo sistema de crédito nece~sário pa
ra a sustentação das exportações brasileiras, 
hoje comprometidas, segundo a exposição de 
motivos, pela falta de mecanismo de financia
mento, sobretudo em setores que, como os 
de_ bens .de capital. dele não podem prescindir 
para contratar operações de exportação. 

O sistema de crédito que se pretende intro
duzir, segundo ainda a exposição de motivos, 
ass-enta-se em duas sistemáticas fundamen
tais: no financiamento direto ao exportador 
brasileiro e na equalização das taxas_de juros 
d~ fi_nanciame_nto. _ 

Esse sistema novo implica despesas para 
õ Tesouro Nacional a serem previamente fi
xa-das no Orçamento Geral da União. Consi~ 
derando que essa despesa corresponde a uma 
subvenção a ser paga ao agente financiador, 
faz~se necessária, como é claro e óbvio, a 
aprovação do Congresso NacionaL 

Por fim, Sr. Presidente, diz a exposição 
de motivos que as operações de financiamen· 
to_ às exportações passariam a ser aprovadas 
em bases muito mais seletivas, reduzindo sua 
abrangência e, em conseqüência, ajustando 
as atuais restrições de natureza orçamentária. 

Argumenta ainda a exposição de motivos 
que a providência é urgente, que é preciso, 
em urgência urgentíssima, dar essa subven
ção aos exportadores brasileiros. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a expor
tação é muito importante, ela realmente ativa 
a economia interna do Pa(s, dá empregos. 
Não podemos estranhar alguns pontos, o que 
tento fazer nesse encaminhamento de vota
ção aqui perante a Casa. 

Primeiramente, é estranho - não sei se 
com essa nova equipe. porque o projeto é 
da eq uípc anterior- que a equipe económica 
deste Governo tenha tanto cuidado em incen
tivar a exportação, digamos assim, de produ
tos agrícolas _que serão consumidos pelos ani
mais, pelos porcos, pelas vacas da Europa, 
do Japão, e não tenha o mesmo cuidado com 
aqueles produtos alimentares que se desti· 
nam ao mercado interno. que não são estimu
lacios, e onde a taxação refere-me a juros e 
serviços é absurda. O teite, o feijão, o arrõz, 
o milho, para o brasileiro, não estão tendo, 
só para citar um exemplo, esses estímulos 
que têm os produtos agrícolas voltaUos para 
a exportação, como no caso da soja. 

Além do mais, é mais do que· claro que' 
o parque industrial brasileiro, sem estímulos, 
não pode concorrer com parques de países 
desenvolvidos. t preciso, então, modernizar 
as indústrias, é preciso dar-lhe competitivi
dade, é preciso modernizá-las no sentido de 
haver qualidade no produto. porque só com 
qualidade e preço se. poderá concorrer no 
mercado internacional. 

Isso tudo se compreende e é por isso que 
não vamos encaminhar contra o Projeto..Je 
lei n" 18. Mas não potlemosdcixar de registrar 
que as indústrias voltadas para o mercado 
interno. pequenas indústrias, pequenos in
dustriais. não tenham o mesmo privdêgio. 

Eu creio que com isso perde o consumidor 
brasileiro que está sempre fadado a receber 
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produtos de péssima qualidade em detrimen
to do produtor externo. Cito aqui a indúsuia 
automobilística, que quando exporta não ex
porca o mesmo automóvel que é colocado 
no mercado interno, apesar da recente apro
vação do Código do Consumidor. O auto
móvel que é destinado à exportação sai com 
dezenas, centenase até milhares de itens, no 
que se refere relaciona â sua qualidade, à 
poluição do meio ambiente, à segurança. Na
da disso é exigido pa-ra os automóveis coloca
dos no mercado brasileiro. E por aí vai até 
com produtos alimentícios etc. 

Então, apesar de considerar importante 
haver esse estímulo à exportação -e é por 
iss_o_que não vou encaminhar contra o projeto 
-, quero lamentar que o próprio Governo~ 
através da sua equipe económica, tenha dado 
um tratamento diferenciado ao consumidor 
externo, que é subsidiado, que é fii:tanciado 
à custa do dinheiro público do País, e não 
tenha ü!itO o mesmo em relação ao consu
midor interno, quer de alimentos, quer de 
out~os produtos industrializados. 

Por isso, Sr. Presidente, sem encaminhar 
contra a votaç'ão, sem criar obstáculo para 
a votação dessa matéria agora. uma vez que 
houve um acordo entre os eminentes Sena
dores Jutahy Magalhães e Marco Maciel para 
não se votar hoje o Projeto de Lei n" 17, 
e fazer com que ele volte à Comis~p de As
suntos Económicos. vamos respeitar esse en
tendimento e votar. Inclusive darei o meu 
voto favorável, mas com esta ressalva ao Pro
jeto de Lei no 18, alertando que é preciso 
lutar para que haja um tempo cm que o con
sumidor brasileiro desses produtos mereça o 
mesmo respeito que o consumidor externo. 

Era esse o meu encaminhamento, sem que 
isso represente_ uma votação contra o·projeto. 

Votarei favoravelmente, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvide•) 
-Concedo a Palavra. para encaminhar, ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para encaminhar a votação. Sem revhão 
do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senado
res, o Senador Mansueto de Lavor já teve 
a oportunidade de falar no entendimento que 
mantivemos com o líder do Governo. mas 
mesmo assim quero informar que não sou 
um técnico na ma-téiii. Para isso, solicitei 
atençãci de membrqs de__áreas d_o próprio Go
verno, como também de nossa assessoria téc
nica. Fui buscar uma pessoa que tem o conhe
cimento do outro lado da mesa, que fez parte 
durante nove anos desses entendimentos que 
interessavam aos empresários para concessão 
desses incentivos à exportação, e dái terei 
algumas conclusões que me fizeram apresen
tar a sugestão aos nossos companheiros para 
o assunto retornar à Comissão de Assuntos 
Económicos. Mas, dentro do entendimento, 
resolvemos que poderíamos votar hoje esta 
matéria, agora sobre um protesto, em primei
ro lugar, porque sempre que vem assunto 

para o Senado, somos chamados a aprovar 
o que vem cm nome do interesse nacional 
ou então em nome do imedi_~tismo de qual
quer assunto corporativista, quando não po
demos emendar nada, porque prejUdicaria 

__ a tramitação da rii.atéria. E, mais uma vez, 
somos chamados em nome do intereS!.e nacio
nal e não podemos fazer as modificações que 
julgamos necessárias que sejam feitas. 

Ora, Sr. Presidente, depois de conversar 
com_ várias pessoas, conversar com assesso
rias técnicas, -com a rilinha a!:>sessoria e pes
soãt, pedi que preparassem uma nota técnica, 
de uma página apenas, que diz o seguinte: 

NOTA TÉCNICA 

A decisão do Governo Federal de 
reestabelecer subsídios ao setor expor
tador. já utilizados até recentemente, 
nos remete a algumas considerações, 
quanto ao dCsempenhn das exportações 
brasileiras no período de 1984 a 1987, 
responsáveis que foram por inusitados 
saldos positivos na balança comercial do 
País. 

O ciclo recessivo que se instalou no 
País, entre 1980" e 1983, provocou uma 
queda no nível do emprego de quase 
15%. O PIB per capita diminuiu, no 
mesmo período. em 10,6%. 

Data aproximadamente desta época a 
adoção da política de maciços incentivos 
à exportação. Pode-se hoje observar os 
resultados_ obtidos por esta polrtica. A 
euforia exportadora do período 84/86 
não manteve o crescimento do País, nos 
anos seguintes, corroborando críticas le· 
vantadas à época de que era artificial 
e temporário o incremento da atividade 
produtiva. Embaladas principalmente 
por uma ·conjuntura internacional favo
rável, as exportações brasileiras concen
traram-se apenas em alguns setores in
dustriais e abriram as portas do mercado 
externo, mais pela competitividade dos 
preços dos produtos oferecidos, graças 
aos subsídios internos, que pelo real 
avanço na qualidade. 

Entre 1980 e 1983, os subsídios ao se
tor privado foram de 3,7; 2,7; e 2,5; 2,6; 
em percentagens do PIB. Tais incentivos 
garantiram as exportações dos quatro 
anos e também as transferências líquidas 
ao exterior em {)agãmento da dívida ex
terna. 

Resta ainda lembrar que, diversamen
te do que propõe hoje o Executivo, os 
incentivos vigentes então priorizavam 
setores que por suas características e fra
gilidades tecnológicas necessitavam de 
maior apoio. No caso de depreciação 
acelerada, ela sempre se limitava aos 
produtos nacionais, mantendo o incen
tivo à empresa nacional·e promovendo 
saudável retroalimentação da produção 
interna de_ máquinas e equipamentos. 

Ora Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Pro
jeto de Lei n~ 18, no seu art. 49 , dá plenos 
poderes ao Ministro da Economia para, atra-

vés de portaria, estabelecer os requisitos e 
os produtos a serem benefidados por esta 
lei. 

Pretendíamos, Sr. Presidente, apresentar 
uma emenda que já estava, inclusive, subs
crita pelos Senadores Ruy Bacelar, Mansueto 
de Lavor, por mim mesmo e também certa
mente pelo Senador Coutinho Jorge, que de
terminaria que o Poder Executivo remeteria 
ao Congresso Nacional o projeto de lei dis
pondo sobre os critérios e condições para as 
concessões dos estímulos de que trata essa 
lei, no prazo de trinta dias, a partir da data 
da publicação. 

Estamos fazendo uma delegação de pode
res. O Congresso não será õuvido de_ forma 
alguma a respeito desses critérios que serão 
estabelecidos. Mais uma vez o Congresso 
abre mão das suas prerrogativas e não deseja 
ser ouvido quando o Ministério da Economia 
tiver que tratar do assunto. Vamos aceitar 
o compromisso que estabelecemos com o Se
nador Marco Maciel, Líder do Governo, mas 
sob prote..~to, consid_erando que estaremos 
votando aquilo que nãó deveríamos votar, 
sem uma retificação necessária. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continua em votação. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel, para encaminhar. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pa· 
r a encaminhar. Sem revisão do orador_) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, setei -breve 
no encaminhamento de vOtação à Comissão, 
ora em debate aqui nesta Casa. Farei apenas 
três obervações: 

A primeira observação é um registro de 
reconhecimento à compreensão demonstrada 
pelo Senador Jutahy Magalhães, bem como 
pelo Sen_a~or Coutinho Jorge. Comõ s3.be V_ 
E~, Sr. Presidente, os dois parlamentares ha~ 
viam solicitado que a matéria tivesse sua vota
ção adiada. Depois do entendimento que 
mantivemos com S. Ex•', Senadores Jutahy 
Magalhães e Coutinho Jorge, ambos concor
daram em abrir mão desse adiamento, tor
nando possível, assim, mais rápida a trami
tação da matéria. 

Por ísso, a nünha primeira palavra é de 
reconhecimento ao gesto dos dois ilustres 
parlamentares. 

A segunda observação, Sr. Presidente, é 
de ordem mais geraL Durante muito tempo 
se fala aqui no País, de moQ_o especial aqui 
dentro do Senado, sobre ã necessidade da 
economia brasileira voltar a crescer. O Go
verno, através de seis projetas de lei que en
caminhou ao Congresso Nacional, propõe 
uma série de medidas que vão permitir fazer 
com que a economia volte a crescer sem que, 
todavia, esse cresclnlentOSeja-de Ordem irifla
cionária. 

Ou seja, crescimento com economia Saudá
vel, crescimento sem inflição. Por issó as pro
postas que estamos discutindo sobre a nova 
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potrtica industrial do Governo, de alguma 
forma são importantes para o País de nossos 
dias, porq'ue elas vão permitir fazer- insisto 
mais uma vez-- que o Brasil cresça sem que 
novamente se deflagre o processo inflado· 
nário. 

Isto posto, Sr. Presidente, eu gostaria de 
dizer que esta màtéria que ora estamos votan
do, vai permitir fazer coni. que o País retome 
o seu processo de crescimento. 

É uma contribuição extremamente rele
vante, para que o Pafs volte acrescer, fazendo 
com que, conseqüentemente, melhore a con
dição de vida de nosso povo. 

Em terceiro e úlitmà lugar, Sr. Presidente, 
eu gostaria de chamar a atenção para o fato 
de que, com a aprovação do referido projeto 
de lei ora em votação, iremos criar meca
nismos de incentivos às nossas exportações. 

Por quê? Como se sabe, os países mais 
ritos financüun, à vara solta, as suas exporta
ções. Nós, geralmente, não temos mecanis
mos de apoiar as exportações. 

Então, não conseguimos melhores resulta
dos em nossa balança comercial, justamente 
por falta de mecanismo de financiamento das 
exportações, sobretudo daqueles serviços ou 
bens que, por sua natureza, vão produzir ma
turação de médio e longo prazos. 

Com esse projeto o Governo cria me~
nismos que vão peuniti{; de alguma forma, 
apoiar nossas exportações através de instru
mentos 'de médio e lorrgo prazos, fazendo 
com que assim Cresça, eleve-se, portanto, as 
nossas exportações, geraqdõ mais riquezas 
para o Brasil e ativação da nossa e-conomia. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, encami
nho favoravelmente o projeto. Sou de pare
cer que o projeto deva ser acolhido pela Casa, 
e solicitO aos ilustres cólegas·que concorram 
para aprovação do mesmo, porque não tenho 
dúvidas em afipnar 11ue, através dele, volta
remos a crescer. E o l'rescimento económico 
sem inflação é, nessa hota, -algo de crucial 
para o País. 

A década de 80, diz-se com muita proprie
dade, foi uma década perdid11-. Urge que o 
mesmo não aconteç::;, com a década de 90. 
Para isso precisamos reverter a situação em 
que se encontra a nossa economia. 

No ano passado dvemos resultados extre
mamente adversos com relação ao comporta
mento do PIB - um decréscimo de 4.6 de 
npsso PIB. É necessário que consigamos re
verter este quadro, que o País volte a crescer, 
e um dos mecanismos indutoreS-de:;se cresci
mento é através da referida proposição que 
ora estamos analisando. 

Por isso, Sr. Presidente, no~<t manifesta
ção final é no sentido de que a proposta seja 
acolhida por esta Casa. 

E este é o apelo que faço, neste instante, 
aos ilustres colegas que integram o senado 
da República. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) 
- Continua·e·m V<>tação. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Peço 
'a palavra, s~. P'residente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB- SP. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ouvi com atenção devida as 
exposições feitas, inclusive pelos senadores 
que manifestaram a sua não-conformidade 
com a aprovação desse proj_eto. _ 

Algum'a.<; das críticas expendidas são nlais 
do que justas, e sei também que há restrições 
sobre o IPI, que vai ser enviado à Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado da Re
pública. 

Não ob~tante, já tendo havido entendi· 
mentós dos próprios autores do requerimento 
de adiamento da votação, para que se votasse 
o projeto, vamos dar o nosso voto favoravel
mente. Darei o voto favoravelmente até por
que, embora reconheça a tremenda impor~ 
tância da prqdução para _o mercado interno, 
não há incompatibilidade entre uma e outra. 
É preCiso": 'de Uma veZ por todas, qUe o Pnís 
entenda isso. O aumento da exportação não 
deve ser em detrimento d<i produção do mer
cado interno, mas ela deye ter um efeito mul
tiplicador sobre a produção do merciD:lo inter
no. 

No mundo em que_ vivemos, não podemos 
deixar de prestar atenção a absoJuta necessi
dade e~istente de uma economia exportadora 
ativa. E preciso que haja condições de com
petitividade para essa economia. Isso não 
quer dizer que não se possa apoiar o Senador 
Mansueto de Lavor, quando S. Ex• diz que 
também a produção interna precisa de algum 
amparo. Especificamente, nesse momento se 
discute a questão da suspensão do ICMS para 
produtos que compõem a cesta básica e são 
produzidos internamente. Não vou voltar a 
criticar o que já tanto criticamos, que foi a 
falta de fmanciamento da produção agrícola 
brasileira na safra anterior. 

Essas observações não podem ser em con
traposição à neces;iidade de sustentar as ex
portações. Quanio ao TP1, naturalmente, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, tratarei 
de expor o ponto de vista. Tenho conversado 
com muitos se tores empresariais de São Pau
lo que estão muito aflitos porque houve a 
divulgação da suspensão do IPI para equipa
mentos. O resultado é que as demandas de 
equipamentos caíram, cancelaram as ordens 
de compra porque estão todos na expectativa 
da diminuição do I PI. Havendo uma delonga 
dessa concessão, realmente~ vai paralisar ain
da mais o setor produtor de equipamentos 
e de bens de base. 

Isso não quer dizer que não se deva atender 
e verificar os jus-tOs reclamos dos Senadores 
Jutahy Magalhães e Amazonino Mendes. O 
Senador Jutahy_Magalhães, como sempre,le· 
vantou uma questão procedente, que é a 
questão relativa à delegação de podere...,. É 
preciso veri'icar a forma pela qual se faz isso. 
Obviamente, não cabe ao Congresso a análise 
discriminada de produto por produto, não 
temos seqUer cOm])eté-ncia técnica para isso. 
Precisamos delimitar, definir as linhas diante 

das quais o Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento vai tomar as suas dechões. 

Quero também apelar aos meus colegas 
senadores no sentido de que. indo para a 
Comi·ssão de Assuntos Económicos, no que 
estou de acordo, se faça Jogo a revisão neces
sária porque é urgente que também esse pro
jeto seja aprovado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continua em votação. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra-. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} 
~--Concedo a palavra ao nobre Se-nad_or 
Humberto Lucena para encaminhar a vota· 
ção. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ratifico as palavras do 
nobre S'enador Mansucto de Lavor, que já 
colocou a posição do PMDB ao dizer qUe 
votaremos, favoravelmente, esta proposição, 
dentro do acordo estabelecido com a Lide
rança d_o Ooverno, com vistas a, posterior
mente, adiarmos, através de uma nova au
diência na Comissão de Assuntos Econõmi· 
cos, o projeto de lei constante do item 9, 
que dispõe sobre â isenção do Imposto sobre 
Produtos lndustrializados_-lPI, e deprecia
ção acelerada para máquinas, equipamentos 
e dá outras providêndas. 

Há várias emendas ao referido projeto, que 
estão sendo preparadas visando a uma com
pensação financeira para as regiões menos 
desenvolvida~. notadamente o Nordeste e _Q 

Norte, tendo em vista que, ao que se sabe, 
segundo os cálculos efetuados, a implantação 
desse sistema de isenção para a aquisição de 
bens de capital irá diminuir, sensivelmente, 
o Fundo de Participação dos Estados e Muni· 
cípios, com graves prejuízos para as regiões 
mais pobres. 

Qua_nto à,_ proposição que estamos agora 
votando, não há dúvidas de que, a meu ver, 
ao encaminhá-la ao Congresso Nacional, o 
Governo está coerente c_om a sua política _de 
abertura da economia e com a sua nova polí
tica industrial, que objetiva estimular as im
portações. Evidentemente, há uma escassez 
de divisas. A única maneira de aumentá-las 
s-erá através do incremento às exportações. 
Por isso, o Governo está propondo o restabe
lecimento de subsídios âs exportações, a fim 
de possibilitar o aumento da competitividade 
das exportações bra~ileiras no comércio exte
rior. 

Na oportunidade cm que anuncio, nos ter
mos do acordo celebrado, o voto favorável 
do PMDB a este projeto, desejo, também, 
através do Líder Marco Maciel, encaminhar 
um veemente apelo ao Senhor Presidente da 
República- já que Sua Excelência se mostra 
tão interessado em incentivar as exportações 
- no sentido de que reveja a posição do 
Governo, no que se refere às Zonas de Pro
cessamento de Exportação, as ZPE, que fo
ram criadas no governo passado, para .serem. 
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implantadas, preferencialmente, no Nordes
te, como forma de estimular o desenvolvi
mento regional, as quais foram adiadas pelo 
Plano Collor L Seria, então, a oportunidade 
de nós repensarmos as Zonas de Processa
mento de Exportação, que têm tido um suces
so admirável em outros países, inclusive em 
países do mundo comunista, como a China 
continental, que tem cinco zonas económicas 
especiais e vem conseguindo, através de joint 
ventures com o capital estrangeiro, dar um 
imenso salto em busca de um maior desenvol
vimento económico e social. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_ 
-Continua em votação. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Tem a palavra o nobre Líder Maurício 
Corrêa. 

OSR. MAURICIO CORREA (I'DT -DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu não vou criar nenhum tipo de obstáculo 
a que votemos o item 7 constante da Ordem 
do Dia de hoje. Mas gostaria apenas de sa
lientar que esses açodamentos provocam ln
justiças, exatamente no que diz respeito ao 
item 9 que trata da isenção do IPI. 

Ora, o nobre relator do projeto, na Comis· 
são de Assuntos Econôinicos, lembrou que 
no caso, por exemplo. das embarcações, que 
elas seriam inclufdas no projeto que o Go
verno iria remeter, definindo quais seriam 
os itens, objeto da isenção do IPI. Mandei 
buscar o projeto que já se encontra em trami
tação na Câmata dos Deputados - mensa
gem· que o Presidente encaminhou no dia 7 
de maio - e na relação não consta o item 
"Embarcações;'. Verifiquei, também, que no 
decreto-lei' anterior que define as isenções, 
constavam as embarcações. Ora, evidente
mente, seria uma enorme injustiça Se não 
se procurasse corrigir esse defeito - diga
mos, de origem -que o projeto traz. Preocu
pado com essa questão, apresentej recursos 
para que a matéria fosse examinada no Plená
rio do .Senado, conforme autoriza -o Regi
mento, apenas na parte relativa à emenda 
que apresentei na comissão e que, infeliz
mente, não fora acolhida pelo relator. Agora, 
verifico que tinha tQtal razão, porque na men
sagem que o Presidente encaminha não está 
contido o item relativo às embarcações. 

Portanto, um grande setor que jã vinha 
se beneficiando dessa isenção, esse setor seria 
largamente prejudicado nesse momento. Lo
go, é mais do que justa a re....omendação de 
que se corrija não só esse, como, eventual
mente, outros defeitos que devem e podem 
pade_cer o projeto. 

Sr. Presidente, estou de pleno acordo. 
Quando chegar à parte relativa ao item 9, 
votarei pela remessa à Comissâo de Assuntos 
Econômicos, a fim<.': que lá reexaminemos 
e não provoquemos essa grande injustiça que 

seria dada a um setor altamente produtivo, 
que é o pesqueiro, enfim, toda aquela ativi
dade ligada a embarcações, não às esportivas, 
às recreativas, mas a embarcações que contri
buam para o progresso, para a produção bra
sileira. 

Com relação especifica-mente ao projeto 
constante do item 7, que é o 18, manifesto-me 
favoravelmente, embQra tenha as minhas di· 
vcrgências. Para não criar nenhum tipo de 
caso, concordo, portanto, em que encami
nhemos favoravelmente. 

Erao que tinhã a dizer, -sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continua em votação o -pró feto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
perma-necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprOviJ.dO: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 18, DE 1991 

(N~ 81/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Autoriza a concessão de financia- · 
mento à exportação de bens e serviços 
-~acionais. 

O CongresSo Naciollal decreta: 
Art. 1 o Nas operações de financiamento 

com recúrsos da Programação Especia~ das 
Operações Oficiãis de Crédito, vinculadas à 
exportação de bens e serviços nacionais, o 
Tesouro Nacional poderá pactuar encargos 
financeiros inferiores ao respectivo custo de 
captação dos fundos necessários ao "Progra
ma de Fínanciamento às Exportações ,__ 
PROEX", .de forma a.aumentar a competi· 
tividade das exportações brasileiras. 

Art. 2? Nas operações de financiamento 
à expo~tação de bens e serviÇos, nacionais não 
abrangidas pel~ disposto no artigo anterior, 
o-Tesouro Nac10nal poderá conceder ao fi
nanciador estímulo equivalente à cobertura 
da diferença, a maior, entre os encargos pac~ 
tua dos com o tomador e os custqs da ciptação 
dos recursos.· 

§ 1~ O Poder Executivo flxará os limites 
máximos admissíveis na captaçã,a dos recur
sos, para os efeitos deste artigo. 

§ 29 O disposto neste artigo aplica-se. aos 
encargos vincendos de operações já realiza. 
das, em relação às quais preexistam'ob~iga 
ções do __ 'l;"~souro Nacional_quanto à equali· 
zação de taxa. na conformidade do Fundo 
de Financiamento à Exportação - FINEX, 
disciplinado pela Resolução n9 509, d"e 24 de 
janeiro de 1979, do Banco Centr"al ô.o Brasil. 

§ 3° O dispOsto neste artigo aplica-se ex~ 
clusivamente nos casos em que o financiador 
mencionado no seu caput for residente, domi~ 
ciliado ou pOssuir estabelecimento perma
nente no país ao qual estiver vinculada a ope
ração de financiarriento. 

Art. 39 O Ministm·da Economia, Faze.n
da e Planejamento, mediante portaria, esta-

belecerá as condições_ para a concessão dos 
estímulos de que trata esta lei e e"xp~!dirá as 
instruções que se fizerem neceSsárias à_ suas 
execução. ~-

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

__ Art.- SG . R~ vogam-se as disposições em 
contrário. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-ItemS: 

Votação, em turno únicQ, do ~rojetc. 
de Lei da C.-(ri)i:i.ta IJ." 3, de 129"1 (n'' 
5.659190, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Presidente da República, que 
concede pensão especial a Orlandino 
Barbosa, Feitosa e dá ·Outras providên· 
cias, tendo 

PARECER, sob rr• 59, de 1991. da 
Comissão 
- d~ _Ass~tos Sociais, favorável ao pro· 
jeto com Emenda de n° 1 -CAS. 

A discussão -da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária do dia 10 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, sem pre· 
juízo da emenda. 

E_m vota-ção. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram 

permanecer _sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

b o seguirite o-projeto aproVado':-

PROJETO DE LEI DA CÁMARÃ 
N" 3. DE !991 

(No 5.659/9~, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Concede pensão especial a Orlan
dino Barbosa Feitosa e dá outras provi· 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. 1'' É concedida pensão especial, 

mensal, equivalente a Cr$ 15.000,00 (quinze 
ni.il cruzeiros); a Orlandino Barbosa Feitosa, 
vítima de disparos de arma de_ fogo feitos 
contra ele por um soldado do Exército. em 
15 de janeiro de 1981, tendo tais disparos 
como conseqüência ·a amputaçãp da perna 
direita do benefiCiário. 

Parágra,fo único. A concessão da pen~ão 
a que alude ~ste artigo retroage à data do 
evento, ficando se1.1;s efeitos financeiros_ con: 
dicioriados à prescrição qüinqüep.al. 

Art. 2? O benefício instituído por esta lei 
será reajustaQo de acordo com índices conce· 
di dos pelo Governo às demais pensões e, por 
morte dõ beneficiário..- tra.nsierível abs_ seus 
depéndentes na forma disciplinada pelo art. 
59 da Lei no 3.373, de 12 de março de 1958. 

Art. 39 A despesa decorrente desta lei 
correrá à conta de Encargos Gerfl;is da União 
- recursos sob a supervisão do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejarne.nto. 

- Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em 
contrário 
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O SR. PRESDIENTE (Mauro Benevides) 
-Em votação a Emenda n"l. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão- Diretora- para 

redação final. 

É a seguinte a einenda aprovada: 

EMENDA 
N'l 

Dê-se ao art. 2~ a seguinte redação: 
Art. 2~ O benefício instituído por esta 

lei, cujo valor monetário refere-se a agosto 
de 1990, será reajustado de acordo com fndi· 
ces concedidos pelo Governo àS demais pen
sões e, por morte do beneficiário, transferível 
aos seus dependentes na forma disciplinada 
pelo art. 5? da Lei D 0 3T737, de 12-de março 
de 1958. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
-Item6: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 12, de 1991 (n~ 
4.575190, na Casa de origem}, de inicia~ 
tiva do Presidente da República, que dis~ 
põe sobre o enquadramento dos servi
dores da extinta Fundação Projeto Roo
don, redistribuídos para órgãos da admi
nistração federal direta, autarquias e 
fundações públicas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 
65, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi enCerrada na 
sessão ordinária do dia 10 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, em turno 
único. 

Em votação. 
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• 12, DE 1991 

(N~ 4.575/90, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Dispõe sobre o enquadramento 
dos servidores da extinta Fundação Pro
jeto Rondou, redistribuídos para órgãos 
da administração federal direta, autar
quias e fundações públicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 u Os atuais servidores- da extinta 

Fundação Projeto Rondon redistribuídos pa
ra os órgãos da administração federal direta, 
autarquias e fundaçõe~- públicas, nos termos 
do § 2° do art. 99 do_ Decreto-Lei nQ 200, 
de 25 de fe\'ereiro de 1967. e do art. 5" da 
Lei n~ 7.662, de 17 de maio de 1988, serão 
enquadrados nos planos de classificação de 
cargos e empregos dos órgãos ou entidades 
para onde ocorreu a redistribuição. 

§ 19 O enqUadramento far-se-á com a 
transformação do cargo ou emprego ocupado 
na data da redistribuição, oBservadas as nOr
mas pertinentes aos planos de classificação 
e retribuição de cargos e empregos dos órgãos 
e entidades a que os servidores passaram a 
pertencer. 

§_ 2~ O enquadramento no Plano de Clas
sificação ·:e Retribuição de Cargos e Empre
gos, iilstitufdo de_ conformidade com a Lei 
n\' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, far-se-á 
nos termos do Decreto-Lei n~' 2.280. de 16 
de dezembro de 1985. __ _ 

Art. 2~ Os efeitos financeirOs do_enqua~ 
dramento vigoram a partir de 1 ~ de março 
de !990. 

§ 19 A diferença que se verificar entre 
á remuneração percebida no órgão ou enti
dade_ de origem e aquela a que os servidores 
passarem a fazer jus ap6s o enquadramento 
Será assegurada como vantagem pessoal, no
minalmente identificada, sobre a qual incidi
rão os reajustamentos gerais de vencimentos 
e salários. 

§ 2~' A vantagem pessoal de que trata o 
parágrafo anterior será reduzida sempre que 
os servidores, por qualquer motivo, muda
rem de referência ou de categoria funcional. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se a~ disposições em 
contrário. 

Ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 8: 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara o" 16, de 1991 (n•6191, 
na Casa de origem), de iniciativa do Pre

---sidente da República, que concede isen
ção do Imposto sobre Produtos Indus-

-- -- trla1izados ....:.._ IPI, na aquisição de auto
móveis para utilização no transporte au
tõnomo de passageiros, e dá outras pro
vidências, tendo 
- PARECER, sob n" 68, de !99T, da 

Comlssãó 
- de Assuntos Econômicos~ favorável 
ao projeto e às Emendas que apresenta 
de n?' 1 a 3-CAE. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. l~"Secietário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 193, DE !991 

Requeiro, com fundamento no art. 215 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que 
o Projeto de Lei da Câmara n" 16, de 1991, 
seja encaminhado ao reexame da Comissão 
de Assuntos Econõmicos. 

Justificação 

O projeto em referência dispõe sobre isen
ção de IPI rya aquisição de automóveis para 
utilização como táxi, bem como por pessoas 
portadoras_de deficiência fisica e aos destina
dos ao transporte escolar. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de 
Assuntos Ec_onómicos no dia 25 de abril pas-

sado, ocasião em que os_seus membros, entre 
os quais me incluo, concordaram em apro
vá~la desde que em plenário fossem ofere
cidas novas emendas, com vistas a sanar imR 
propriedades e aprimorar o projeto. V~rifi
cou-se, posteriormente, que à matéria não 
é permitida a apresentaçtl.o de emenda em 
Plenário, em Virtude de tramitar em regime 
de urgência solicitada pelo Presidente daRe
pública. 

Isto posto, consideramos imprescindível o 
retorno da proposição em tela à citada comis
são, a fim de que seja reexaminado, por 
exemplo, o termo usado em alguns de seus 
dispositivos para designar pesSoas portadoras 
de deficiência física, onde essas pessoa~ são 
referidas como -paraplégicas e portadoras de 
defeitos físicos. 

Outro ponto que, no meu entender, deve 
ser reformulado pela comissão é a ementa 
do projeto, que não abrange toda a matéria 
principal nele tratada. 

Por fim, considero imprescindível o atendi
mento das reivindicações de entidades de pes
soas portadoras de deficiência física que dese
jam ver assegurados no projeto o direito de 
mandarem realizar as adaptações necessárias 
em seus veíc_ulos no estabelecimento que me
lhor lhe'i> convir, bem como o de adquirirem 
os equipamento-s a serem utilizados nas adap-
tações com.isenção do IPI. ___ _ 

Ante o exposto, estou_ certo. que a aprova
ção do presente requerimento contará com 

-- o apOió dos ilustres colegas. 
Sala das Sessões, 14 de maio de 1991. -

Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Em votação o requerimento. 

O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, 
p~ço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mãuro Benevides) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB -DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu gostaria apenas de esclarecer ao Plenário 
que fui o relator desse projeto de lei na Co
missão de Assuntos Económicos que já foi 
aprovado na Câmara dos Deputados. 

Com relação ao problema dos paraplégicos 
e pessoas impossibilitadas de utilizar os veícu
los, essas também já são benefíciadas nesse 
projeto aprovado pela Comissão de Assuntos 
Económicos no item 4?, do art. 19, do citado 
projeto já aprovado pela Câmara dos Depu~ 
tados e aprovado também na Comissão de 
Assuntos Económicos. 

De modo qUe quero apenas dar esses escla
recimentos para que V. Ex .. possam entender 
o requerimento que acaba de ser lido. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -· Peço a 
palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para encaminhar a votação. 
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Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na verdade, o Senador Mau
ócio Corrêa, muito embora tenha fundamen
tado de modo apressado o seu requerimento, 
chega a um ponto de muita razão e de muita 
clareza do que pretende obter. O exã.me pela 
Comissão de Assuntos Económicos foi de 
muita brevidade. Os pareceres ali pfolatados 
em matérias dessejaex têm sido, via de regra, 
de absoluta concordância com as propositu
ras presidenciais. E estas proposituras têm 
chegado ao Senado com muitas imperfeiÇões. 
Inclusive, nessa parte de se nomear pessoaS 
portadoras de defeitos físiCos~ -é muito impor
tante e delicado, porque, de repente, alguém 
pode estar excluído indevidamente, ou al
guém pode ser incluído abusivamente nessa 
isenção, nesse favor, dentro desse Critério de 
direito que, na verdade, aqui é de mera con
cessão e praticamente sem nenhum dever. 

Sr. Presidente, há tamb~m de ter a Comis
são de Assuntos Econõmícos alguns cuidados 
constitucionais, notadameme no cíue se refe
re ao fundo dos estados, que serão inexora
velmente desfalcados à medida em gue as 
isenções forem concedidas. Há_ de existir um 
modo de ressarcimento dos estados e dos mu-
nicípios. . 

Estou falando Sem um exame ~ais profun
do quanto a este projeto, uma vez que a ele 
não ofereci emendas, mas as ofereci ão proje
to que está na pauta no item seguinte, sobre 
o qual me reportarei no momento oportuno. 

Por ·isso, Sr. Presidente, estOu eric:urii
nhando favoravelmente ao requerimento do 
nobre e douto S_enador Maurício Corrêa, pa
ra que a matéria, em voltando à Comissão 
de Assuntos Económicos, lá tenha uma revi· 
são sobre aspectos econômicQ~, aspectos téc
nicos e até aspectos lingüfsticos. Isso é im
prescindível para evitar a distorção da aplica
ção de uma futura lei. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-ContinUa eln votação. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra. para encaminhar a votação. 

• O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR. MAURÍCIOCORR1i;A (PDT- DF. 
Para encaminh-ar a votação. Sem revisão _do 
orador.) -Sr. Presidente,só para asseverar 
que o prazo, porque me parece estar em regi· 
me de urgência, vence no dià 26. Portanto 
há tempo suficiente para ·a- cOmissão se pro
nunciar a respeíto disso e há impropriedade 
de natureza técnica insariáVei. Mesmo que 
o Presidente da República eventualmente 
quisesse corrigir o erro·sena impossível. Por
que o conceito de paraplégico é um, o de 
hemiplégico é outro e o de tetraplégico óU.tro. 

Ora, como constar para-plégiCo? Paraplé· 
gico é quem sofre deficiência ffSica da cintura 
para baixo. Quer dizer que os outros não 
terão direito? E além do mais, Sr. Presidente, 
cometeu-se uma grave injustiça. Af é, como 
disse o Senad_or Cid Sab6iade Carvalho., uma 
questão de mérito, porque os deficientes físi
.cos ou a deficiência física essa é a âélmição 

constitucional. Esses que se encontram nessa 
categoria ficar'iam prejudicados porque os 
equipamentos neces·sáiiós parã se utilizar no 
cario ·se-nam fa:Xádos. 

Portantõ, a e-menda de riléri-to que teriã 
que se apresentai seria para corrigir, para 
que a isenção também se estendesse a esses 
equipamentos que ·são coloaados nos carros, 
porque os carros não vêm, na sua maioria, 
com oS eqUipamentOs jií'tfãZidos das fábricas. 
Eles são feitos por empresas, indústrias dife· 
rentes e muitos inclusive que usam esse equi
pamento- colocam-os aqui nas concessioná
rias. 

Portanto, é _de extrema justiça que se cum
pra aquela fina[idade constituçional que se 
dá realmente uma prioridade a esses que, 
em virtude da fatalidade da vida e por outras 
circunstâncias, nãq gozam evid~_nte·mente de 
tOdos_ o.s seus membro~. Enfim, portam defi
ciências que os atrapalham no seu dia-a-dia. 

Portanto, Sr. Presidente, mantenho firme 
a posição de que devemos submeter à Comis
são de Assuntos Econõmicos ·o reexame da 
questão para ·se fazer justíça. --

0-SR. PRESIDJ!;NTE (Mauro Benevides) 
-Em votação o requerimento .. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
A Presidência esclarece ao Plenário que, 

por se tratar de matéria de iniciativa do .Presi
dente da República com tramitação urgente, 
nçs termos do art. 375, Inciso IV, do Regi· 
:ffien_to.lntern_o,_ o adiamento requerido não 
poderá ser si.ipe_rior a 24 horas. 

Assim _ _sendo, a matéria vai ao reexame 
da Comissã_o _de Assuntos Econõmicos, de~ 
vendo entretanto retofilar à Ordem do Dia 
da sessão ordinária de amanhã, quarta-feira. 

--o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-lte:m9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nQ 17, de 1991 (n~ 

.80/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que institui 
isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados - IPI, e depreciação ace
lerada para máquinas, equipamentos e 
dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
69; de 1991, da ComissãO .. 
~ de AssuJ!tos Económicos. 

Sobre a_ mesa, recurso que será lido pelo 
Sr. 1 '' Secretário. 

É lido o s~guinte: 
RECURSO N' 5, DE 1991 

NOs tel-mos do art. 124, item III, do Regi
mento Interno do Senado Federal, solicito 
·que as Emenda? de no•3 e 6, de minh'a autoria, 
·apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 17/91, sejam submetidas ao Plenário, sem 
discussão. 

Sala das _Sessões, 14 de Ôla.io de 1991. -
c"id .. Sahóía de Carvalho_- César Dias -
Humberto Lucena - Ronaldo Aragão -

Coutinho Jorge - Wilson Martins - Gui
lherme Palmeira - Valmir Campelo- Almir 
Gabriel- MansuetodeLa,·or- José Eduar
do - lrapuan Costa Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

-f: lido o .. seguinte:_ 

REQUERIMENTO N• 194, DE 1991 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regi· 

menta Interno, requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei da Câmara __ no 1_7, 
de 1991, a fim de ser feita na sessão de 
15-5-91. -

-- Sala das Sessões, 14 de m:;_tiO de 1991_. -
Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência iildaga ao nobre Senador 
Jutahy Magalh~es se S. Ex' retira õ Requeri-. 
menta no 189, de adiamento da discussão para 
o reexame da matéria na CoffiiSSâo de Assun
-tOS Econõmícos. 

..- O Sr. Jutahy Maiàlhã~s- Sr. Presidente, 
segundo entendimento feito com o Senador 
Marco MaCiél ã. discussão da matéria' Seria 
adiada sem pfejuíiO desse ·requeriniento 
apresentado à M~sa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex' 
poderá retirar o seu requerimento e, amanhã, 
se assim o entender, poderá reapresentá-Io, 
ex vi, do que dispõe o Regimento Interno. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Sem ter qual· 
quer problema de reapresentação? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sim. Defiro o pedido de retirada do reque
rimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Em votação o requenmenfó, que diz o 
segu1ilte: 

"Nos termos do art. 279, alínea c, do 
RegimentO Inferno, re-queiro o adiam!n
to da discussão do Projeto de Lei da Câ
mara n<.> 17/91, a fim de ser feita na sessão 
de 15-5-91." 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará à Ordem do Dia na data 

aPrazada. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 10: 

--PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÀO N• 3, DE 1991 

DíscuSS_~o, em prim-eiro ·turnO, da pt-O:. 
posta de Emenda à Constituição n" 3, 
de 1991, de autoria do Senador Alfredo 
CarilpO~ e Outrõs senhores sen:idoreS~
que estabeleCe a data de entrada em vi
gor- de a tos normativOs, leis e medidas 
provisórias. ---
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A Presidência lembra ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358, § 2~ do Regi
mento Interno, a matéria permanecerá em 
Ordem do Dia, durante cinco sessões ordiná· 
rias consecutivas, em fase de discussão, quan
do poderão ser ofereCidas emendas, assina
das por um terço, no mínimo, da composição 
do Senado. 

Hoje se procederá_à segunda sessão de dis
cussão. 

Em discussão a proposta em primeiro tur
no. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores que desejem 
discutir a proposição na presente sessão, a 
discussão terá prosseguimento na sessão de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 11: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÀO N" 1, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 358 do Regimento Interno.) 

Altera a modalidade de votação esta
belecida no § 4" do art. 66 da Consti
tuição Federal. 

A comissão incumbida do exame da propo
sição não emitiu o seu parecer-no prazo regi
mental de trinta dias, improrrogáveis. Assim. 
a matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento 
Interno, para que o Plenário delibere se a 
proposta deve ter prosseguimento em sua tra
mitação. 

Em votação o prosseguimcrito-da proposta 
de Emenda à Constituição nn 1191. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia 

oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 12: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos ter
mos do art. 358 do Regimento Interno.) 

Dá nova redação ao incis_Q_III, S zu, 
do an. 155 da Constituição. 

A comissão incumbida do exame da propo
sição não emitiu o seu parecer no prazo regi
mental de trinta dias, improrrogáveis. Assim. 
a matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos 
termos do dispo:.to no art. 358 do Regimento 
Interno, para que o Plenário delibere se .a 
proposta deve ter prosseguimento cm sua tra
mitação. 

Em votação o prosseguímento da trami
tação da Proposta de Emenda à Constituição 
n·'2, de 1991. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia 

oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) 
- Passa~s_e_ à apreciação do Requerimento 

n~ 190/91, lido no Expediente, autorizando 
o Senador Ney Maranhão que_ sol~cita ao Se
nado Federal afastamerito dos trabalhos da 
Casa no perfodo que menciona. 

SOlícito ao Semidor Jonas Pinheiro o pare~ 
cer da Comissão de_ Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. 
Para emitir parecer.)- O parecer é favorá
vel, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-.0 parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à votação. 

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

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao eminente Senador 

Esperidião Amin. (Pausa.) 
S. Ex• desiste da inscrição. 
Concedo a palavi-a ao eminente Senador 

Chagas Rodrigues. (Pausa.) · 
S. Ex~ desiste da inscrição. 
COncedo a palavra ao eminente Senador 

Cid Sabóia de Carvalho, por cessão do Sena~ 
dor Pedro Simon. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do or.ador .)-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, repercute ainda no Brasil in
teiro· a exoneração ocorrida, há poucos dias, 
da Sr' ex-Ministra da Economia,_ D~ Zélia 
Cardoso de Mello e, por conseqüência, o 
afa~tamento de toda a equipe económica que 
então vinha trabalhando no Governo do Pre
sidente Fernando Collor de Mel! o. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País intei
ro vive ti- e vive uma imensa preocupação que, 
no éõtanto, não se atenua com a declaração 
do novo Ministro da Economia de que muitas 
das metas da Dr' Zélia continuarão sendo _ 
perseguidas não sendo possível uma mudança 
total de comportamento da equipe económí
C'o:l do Governo Federal. 

Isso não tfanqüitiza, e até intranq-üiliZã, 
porque sentimos uma certa-hipocrisia na afir
mação do novo Ministro da Economia, Em
baixador Marc1lio Marques Moreira. Sabe
mos que S. Ex• pensa diametralmente oposto 
a sua antecessora. É um homem de caracte
rísticas altainente conservadoras e tem obje
tivos bem diversos daqueles anunciados pelo 
Presidente Fernando Collor de Mello quando 
de sua posse perante o Congresso Nacional, 
em discurso memorável, no qual lamentavel
mente a Nação acreditou; até nós Parlamen
tares acreditamos também. E o que estamos 
vendo agora é Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República tomando um rumo abso
lutamente oposto, e as novas indicações estão 
a demonstrar isso. 

Hoj.e, pela manhã, Srs. Senadores, os que 
compõem a Comissão de Assuntos Econó
micos, os que são Suplentes, como é o meu 
cas-o·, os outros interessados, senadores que 
lá foram, deputados que também compare
cem, pessoas curiosas e pessoas que querem 
acompanh,?.r a vida nacional, que ali marca
ram presenÇa durante uma manhã inteira ou
vindo o Sr. Gros. _E, nessa manhã, a melhor 
explicação que S. Ex• nos deu, o momento 
mais brilhante de sua explanação ocorreu do 
seguinte modo: o Senador Eduardo Suplicy, 
do PT, não sabia se pronunciava "Gro" ou 
"Gros". E, para evitar estar pronunCiando 
indelica-damente, de modo erróneo, o nome 
daquela personagem, indagou: "Como é que 
se pronuncia o nome de V. Ex•?" Ele, então, 
explicou que era descendente de franceses 
e que, em francês, o "s" final não é pronun
ciado. E que, portanto, a pronúncia correta 
do seu nome era "Gro". 

Esse fOI -o niciinento- niciiS brilhcínte de sua 
explanação, porque S. Ex• disse verdadeiras 
idiotices, sem que protestássemõs, por uma 
questãO de delicadeza. S. Ex• declarou, por 
exemplo, que dinheiro é uma mercadoria co
mo outra qualquer! Dinheiro é uma merca
doria como outra qualquer! O máximo de 
ousadia, Srs. Senadores, nos permitiria dizer 
que dinheiro é uma mercadoria especial, sui 
generis, dentro do alongamento de um pensa
mento muito fasciSta endossado, inclusive, 
pelo Sr. Alfredo Buzaid quando da elabo
ração do projeto que resultou no Código de 
Processo Civil. 

Mas o _Sr. G-ros entende que dinheirO é 
uma mercadoria como outra q!Jalquer. E, as
sim, ele se propõe a dirigir aquilo que seria 
o armazém geral, que é o Banco Central. 
No raciocínio dele, aquilo é um armazém ge
ral de dinheiro; ao passo 'C}Ue os bancos são 
armazéns, talvez as agências sejam entrepos
tos ou depósitos dessa mercadoria. Pensa
mento estranho ... 

S. Ex• também não sabe o que é juro. Vai 
dirigir o Banco Central, mas não sabe o que 
é juro. Juro para ele é o preço do dinheiro. 
Foi preciso que o Senador Eduardo Suplicy, 

-muito modesto, num determinado momento, 
fizesse uma correção, não estética nem ética, 
mas fizesse uma correçã-o doutrinária, mos
trando que o juro se situa muito mais entre 
o interesse pelo dinheiro e a existência do 
dinheiro. E deu uma explicação bem mais 
técnica do que a minha e, lamentavelmente, 
não graveis a lição do nosso Senador para 
o futuro dirigerite, o Presiâente do B-anco 
Central. 

S. Ex~ também, tendo respondido a vários 
processos, não sabe muito bem porque foi 
absolvido, porque deu determinadas explica
ções, entre as quais, se não me engano, que 
o Supremo Tribunal Federal havia entendido 
que uma denúncia contra ele era inepta, e 
concluiu: "Ora, se o Td&unal disse que a 
denúncia era inepta, estava dizendo que eu 
era inocente e que tudo que estavam dizendo 
contra mim- rião valia nada e que aquilo tud-o 
era mentirâ.... -
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Srs. Senadores. é exa.ta_m_ence-º contrário. 
O Tribunal não examinou o mérito. [népcia 
é o defeito formal de peça inictal de processo, 
seja processo penal, seja processo em uma 
vara cível, seja processo administraüvo. 
Inépcia é a falta de alguma coisa_que o código 
exige como essencial. Por exemplo, em uma 
petição judicial, devemos dizer quem é que 
está requerendo, devidamente qualificado, 
quem é o advogado, o endereço do advogado 
para receber notificaçõéi:,- quem queremos 
acionar, o réu que estamos pretendendo na 
ação, a qualificação do ré_u_,_dcpois a:descri· 
ção dos fatos, fundamentação do direito que 
o peticionante tem, e os pedidos ou seguidos, 
ou alternativos, ou mero pedido exclusivo, 
ou uma seqüência de pedidos até contradi
tórios entre si. Uma petição que não tenha 
uma dessas passagens é inepta. Inepta é a 
denúncia que não qualifique- corretamenle o 
réu. que não conte de modo claro os fatos, 
que não fundamente na lei o fato_criminal, 
que não conclua pelo pedido de punição, pela 
aplicação -da pena que esteja prevista na Lei 
de Contravenções Penais, no Código Penal 
ou em Iii anexa ao Código Penal pela sua 
natureza igualmente penal significa dizer que 
a questão que envolveu o Sr. Gros nãp teve 
exame, porque a denúncía, se é que foi de
núncia, porque é bem capaz de ele estar cha~ 
mando uma representação de denúncia ou 
uma. queixa de denúncia, não sei, não poss.o 
adivinhar, é· bem capaz de ele estar-se confun
dindo, mas o fato é que o mérito do seu envol
vimento não foi examinado pelo Poder Judi
ciário exatamente por causa âa inépcia:-

Ora, esse- é d homem qUe vamos· aprovar, 
mas garanto que haverá uni"Voio ''não", que 
será o meu. Esse é o homem que vamos apro
var para dirigir o Banco Central! O seU corri· 
culum é muito interessante. Esse cidadão fez 
os estudos nos Estados Unidos da América 
do Norte, desde os primeiroS -estudos e pare
ce-me que também os estudos universitários 

· lá foram feitos. Depois, veio- pani. o BraSil 
onde tem sido uma pessoa volúvel nas metas 
às quais se dedica. Passa um pequeno tempo 
ali, passa um pequeno tempo acolá, passou 
rapidamente por esse mesmo e infeliz Banco 
Central, e agora vai chegar de novo ao Banco 
Central. Não sei bem qual é a recomendação. 
Procurei descobrir no seu curriculum, mas 
flãO foi possível enconfrar. 

Espantou-me a dificuldade com que S. Ex• 
respondeu às indagações dos Senadores, tan
to assim que estive inscrito para fazer algumas 
indagações. Eu ia perguntar, por exemplo, 
sobre a natureza jurídica do Banco Central, 
mas depois um sentimento de piedade me , 

' assaltou. Ele não ia saber responder isso, 
principalmente numa hora _em que os funcio
nários do Banco Central se dividem, após 
uma extravagância que nós, do Congresso 
Nacional cometemos para atender às pres
sões_que aqui foram feitas. É_que no Regime 
Jurídico Único dos ServiQores Públicos Fede· 
rais cOmetemos uma inconstitucionalidade 
quando dissemos. nas disposições transitó· 
rias. que o Banco Central continuaria regido, 
como é regido até agora e era naquele mo-

~_ento, até que saia a lei complementar que 
regulamenta o a.rt. 192 da Constituição Fede
ral, aquele que trata do Sistema Financeiro 
Nacional. Isso é absurdo! Porque, no mo
mento em que a Constituição diz que o regi
me jurídico é único para as autarquias, funda
ções e -administração dircta, não pode haver 
mais um outro, não podem existir dois. 

Outro .enten_dimeoto de caros juristas, se
diados na Câmara dos Deputados e houve 
aquela pressão para que nós aqui no Senado 
não examinássemos mais nada, concordás
semos com aquilo e passou essa inconstitucio
nalidade, que, se não me engano, está sendo 
examinada pelo Procurador-Geral da Repú
blica ou já estã sendo -submetida ao Poder 
Judiciário. Mas há flagrantemente uma in
constitucionalidade. 

O que é o Banco Central, no entanto? Uma 
autarquia especial? Sim, é uma autarquia es
pecial. Mas não se fale isso com muíta força 
dentro do Banco Central, porque haverá uma 
contraposição tão forte e tão grande, porque 
equivocadamen_te os s~rv:Ldores do aanco 
Central ainda pensam em favores que lhes 
foram prometidos quando da criação desse 

-Banco, que nasceu de uma mera Carteira do 
Banco do :arasn. 

Srs. Senadores, eor isso preocupa a saída 
da Ministra Zélia Cardoso de Mel!o, porque 
a sucessão do fato parece pior que o fato 
anterior. 

Doila Zélia foi de uma frieza incrível, foi 
uma mulher que se manteve numa posição 

" para combater a inflação, mas na qual teve 
que vendar os olhos para a questão social 
brasileira, tanto assim, que podemos ter evi
tado a hiperinflação, mas não evitamos a in
flação, aumentamos o índice de desemprego 
no País_. a miséria dos lares e a inquietação 
do coração do brasileiro. 

Dona Zélia, no entant~, parecia uma pes
soa honesta, obstinada e honesta, tão honesta 
que passou a ser destruída gradativamente 
.POr uma campanha nacional, não se podendo 
imputar a ela faltas no Ministério. Essa cam
panha passou a buscar a sua vida privada. 
O bolero que a ministra dançou, o aparta
mento que·a -ministra--ocupava, como será 
a cama e a camisola da ministra? 
- TudO ·sê·-rez. D-e-PoiS arrailjanlnl o argu

mento fatal: "a ministra mantém um romance 
pelo qual influi na Zona Franca de Manaus". 
Enquanto o romance, pela intimidade, podia 
gerar filhos, não tinha problemas. Mas no 
momento em que o romance podia atingir 
a integridade da ambição do Sr. Egberto Ba
tista, então esse romance tinha que ser vivido 
bem distante do Governo Federal. 

HOje, a: MMinistra pensa em ter um filho. 
Já não pensa em coinbater a inflação. São 
as reduçõe.s a qu~_ a vida impõe. O que se 
fazia de errado e de certo na Zona França 

· de Manaus continuará sendo feito com mais 
vigor e com mais entusiasmo. Se havia empre
sas que pretendiam benefícios ilícitos, essas 
empresas, agora, têm razão pata o ofertório 
de muitos banquetes, de muitOs almoços e 
de muitos presentes aos responsáveis pela 

queda da rriinistra, É o banquete da indigni
dade nacional. 

A ministra agora está longe do governo. 
·Prepara-se para ser mãe. Não pode ser, no 
entanto, aquela capaz de patrocinar o equilí
brio da economia. Talvez na sua vida íntima. 
na sua vida privada, a ministra obtenha o 
sucesso que não lhe permitiram na máquina 
do próprio governo. Seus principais adver
sários não eram os senadores e deputados 
de oposição, mas, sim, os ministros. 

Também a ministra. muito inteligente e 
muito competente, tinha que conviver, evi
dentemente, com a incopetência que ocupava 
e ocupa determinadas Pastas. Ficãmos imagi
nando sobre como há se comportado o mMi
nistro António Rogério Magri. Como bom 
operário podia ter, pelo menos-. sensibilida
de. e· quando não há sensibilidade operária 
nesse cidadão, há a comodidade do burguês, 
aquele que se acha com o direito de não traba
lhar na Eletropaulo, receber dessa empresa 
do governo paulista e ao mesmo tempo perce
b~r como ministro. Um homem que não tem 
noção de que é se trabalhando que se ganha 
o salário, não tem, evidentemente, condições 
de ser Ministro do Trabalho. 

Esse convivia com a obstinação dessa mu
lher extraordinária que se chama Zélia Car· 
doso de Mello e que se põe à admiração do 
País no momento em que há discordâncias 
para com ela, algumas discordâncias honestas 
Como a minha discordância, a discordância 
doutrinária dos partidos de oposição e os des
cordâncias desonestas quando as metas do 
Governo passaram a prejudicar as ambições 
dos amigos do Presidente, e o Presidente tem 
muitos amigos. Pelo menos, tivesse Sua Exc
elência _poucos amigos, seria interessante is
so, pelo menos nesse momento histórico e 
nesse momento difícil pelo qual passa a Na
ção. 

Coino o Imperador tinha muitos amigos,. 
os presidentes, notadamente aqueles de vaca~ 
ção imperial sempre têm muitOs ãmigos, 
aqueles que ficam às sombras frondosas do 
autoritarismo pensam que nunca serão desco
bertos, fazem campanhas difamatórias contra 
os seu_s ini'!l!gos. 

O Sr .. Divaldo Suruagy- Senador Cid Sa
bóia de Caivalho, V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço V_ Ex• com todo o prazer. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Encontrando~ me 
em oposição ao Governo Federal, que a Mi
nistra Zélia Cardoso de Mello integrou há 
até poucos dias, sinto-me com autoridade étf· 
ca e com autoridade política para exaltar a 
correção e lisura da ministra no trata da eco
nomia brasileira e, principalmente, na discus· 
são da dívida externa do nosso País. A minis· 
tra cometeu uma série de erros, como todo 
o ser humano que exerce uma função pública, 
mas por mais que a tenhamos combatido, 
não podemos negar a lisura e a honestidade 
com que ela se conduziu nos destinos da coisa 
pu'blica do Brasil. CongfatUlo-me com V. Ex~ 
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Por prestar essa justiça à ex-Ministra Zélia 
Cardoso de Me llo. 

O SR. CID SABÓIA DE CI\.RV Al-HO -
Interessante notar, Senador Divaldo Surua· 
gy,_ql:l~-~cx-ministra declarou a um jornali~ta 
da Revista Veja que toda aquela história de 
bolero besame mocho, tudo aquilo era con
versa, foi tudo criado para derrubá-la. Não 
podiam ir ao aspecto técnico, ela _é compe
tente. Não podiam ir ao aspecto doutrinário, 
ela entenQe da doutri~a__econô.mic?~ 

O Sr. Divaldo Suruagy - Permite V, Ex·, 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço V. Ex• Senador DiVaiê:Io Suruãgy.- -

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, a comicidade se tramforrna 
em tragédia quando sabemos que essa notícia 
vazou para a imprensa. brasileira oriunda do 
Palácio do Plarialto. Todos nós sabemos 
quem foi que levou essa_ vers?o do romance 
da ministra com o ex-Ministro Bernardo Ca
bral para a imprensa, inclusive o· Ministro 
Bernardo Cabral disse publicamente quem 
tinha sido o autor dessa denúncia. Então, 
tudo isso foi preparado, arquitetado, çlentro 
do Palácio do Planalto! Esta expressão está 
se tornando popular, através da imprensa, 
que se chama "fritura polític~" ,_tanto em.r.e
Jação ao ex-Ministro Bernardo Cabral, a 
quem tive oportunidade de alertar. Certa fei
ta encontrando-me com S_, Ex• nos corredores 
aqui do Senado, ele me abraçou calorosa
mente"_, fruto da amizade que sempre existiu 
entre nós e do convívio da Assembléia Nado
na] Constituinte. Então, estava em_ COf!1pa
nhia do Senador Maurício Corrêa e o ministro 
vinha em companhia do Senador Lourem
berg Nunes Rocha. Em tom de blague, mas 
com muito sentimento" de verdade, dizia para 
o ministro: ''ministro,_quem conhe~ o Presi
dente_ melhor do que· o senhor vai lhe dar 
um con~elho. Não fique neste Governo sem _ 
ter um maOdato, vá disputar a sua reeleição 
d~ Deputado Federal". Parece_ que eu estava 
adivinhando. Poucos meses depois o ministro 
não disputou a reeleição de deputado federal 
e hoje está um homem _exeçrado _p_erante_ a 
opinião pública, através daquele que servi~:~, 
com tanta dedicação, que foi o Presidente 
Fernando Collor de M~llo. Então, este é mais 
um exemplo para que ninguém se iluda, nin
guém tenha a menor ilusão de _que o Presi
dente da República nao tem amizade a nin
guém. O Presidente da República não tem 
tá aí o exemplo gritante do Ministro Bernardo 
Cabral e da Ministra Z;.Jia Cardoso de Mello, 
que iam permanecer" ao lado dele dur3.nte 
os cinco anos do seu Gove_rno: um durou 
poucos mes~ e a outra mal ultrapassou um 
ano no exercício da atívidade ministerial. 

O SR. CID SABÓIA~ DE CAR.VALHO -
Dizia S. Ex~: entram comigo e saem comigo .. , 
mas não disse onde entravam nem de onde 
saíam. Ninguém sabe. Deve ter saído para 
alguma viagem e a saída para essas Viagens 
corresponde à saída çlos minisfros. E como 
ele viaja .muito, vamos ter a certeza de que 

os ministros serão substituídos com muita fre
qüência. Já há candidatos para a devida subs
tituição. 

Não sei se vão arranjar história de que o 
ex-Senador e atual Ministro Carlos Chiare IIi 
dança lambada, já que a ministra dançava 
bolero, não sei, mas devem arranjar forró 
para o Magri ou algo parecido. Se quiserem 
se-r_ elegantes, vão dá-lo como participando 
de um acontecimento soda! um pouco mais 
esnobe e um. tanto quanto mais escandaloso. 

Isso significa dizer que as substituições não 
são séri~s. As substltuições do Governo Fe
_deral são até cômicas, não têm um funda
mento no mérito da conduta do auxiliar do 
Governo. 

A Ministra Zélia Cardoso de Mello come
teu os erros que são os erros do Presidente, 
erros que foram cometidos pelo Presidente 
durante a campanha eleitoral, erros que são 
a plataforma do Governo, erros que, afinal, 
foram assumidos garbosamente por Sua Ex
celência o Presidente da República. A minis
tra não teve erros pessoais. Os erros são da 
doutrina exposta pelo próprio candidato, no 
momento ~m que o Senhor Fernando Collor 
de Mello era candidato a Presidente da Repú
blica. Esses são os erros de Zélia Cardoso 
de Me_li_Q, como a- ousadia -inconstituciónal 
de apoden\r-se das contas bancárias, das ca· 
detnetas de poupança e dos diversos investi
mentos, com apreensão indevida do numc

- rário nacional, do dinheiro brasileiro, da 
moeda circulante sem nenhum fundamento 
legal, já que a medida provisóTia, baixada 
então, não tinha amparo na Constituição Fe
deral. Coisas qUe acontecem nos governos 
que se iniciam, com o respaldo inconteste 
da opinião pública, uma vez que a eleiçã_o 
do 5enhor Fernando Collor de Mello foi, na 
verdade, Uma con_sagração. _ 

___l\.{as_ _ _e_hlQl,l_ aqui na tribuna para expresSar 
a minha preocupação com o novo ministro 
da E,conomia e com a nova equipe económica 

. do Pais. ·tsso é o que está me preocupando: 
essa história de_ que o novo ministro tem trân
sito livre no exterior, "isso não credencia o 
Ministro da Economía;- isSci credencia o pró
prio embaixador que ele é, o conversador 
de fala mansa, o homem culto de conversa 
agradável. Por certo que a economia brasi
leira precisa mesmo não de um embaixador, 
mas de um economista da mais ~lta qualí
dade~ bem melhor do que a economisw que 
acaba de sair. Estamos precisando não de 
fala mansa; não de trânsitO livre, não de ses
sões de uísque ou de campanha, estamos pre
cisando é de competência. Este Govetno está 
precisando de CO!Jlpetência para resolver o 

-problema econômico _brasileiro. Nisso o Go
verno tem sido falho, as te!.es mais ousadas 
fracassaram. 

Esse homem não conseguiu zerar a inflação 
com toda a ous_adia que expressou, com o 
máXítn6"de Ot!sadia, da _qual poderia us.ar e 
usou, e não resolveu. Então, agora chegou 
õ "ttfCimen.to de algo superior a esse estágio. 

Tiramos<\ seguinte lição: não adianta, no 
Ministério da Economia, quem tenha medi
das fortes e inconseqüentes. Talvez medidas _ 

mais corteses, medidas que possam sei viven
ciadas pela população. sem que se lhe _acresça 
a miséria, medidas que possam ser assimi
ladas socialmente, medidas que possam in
gressar nos lares sem a destruição, sem encos
tar as panelas, sem apagar o fogão, sem que 
force o marido a chegar em casa e dizer para 
a mulher que há mais um desempregado no 
País. Um ministro da Economia que reSpeite 
a pequena empresa, que respeite a média em
presa, que tenha planos capazes de possibi
litar ao empresariado uma vida tranqüila. E 
isso não aconteceu no Brasil. 

Dizem qUe, no márilentó, a verdade é esta: 
apenas os grandes bancos tinham dias de tran
qüilidade. Mesmo os bancos de médio e pe
queno porte, mesmo os bancos menores esta
vam passando por momentos de grande 
apreensão com as medidas g9verF1amcntais. 
Aliás, isso é muito fácil de se verificar. Ve
jam: ingressa no Banco Central um homem 
da iniciativa privada -de bancos, e por isso 
há uma festa nacional. O ministro novo do 
Ministério da Economia. o novo ocupante 
do Ministério da Economia foi altamente fes
tejado pelas grandes empresas, mas huuve 
um certo alívio em outros setores empresa
riais. 

Ainda não dá parã se ter_uma interpretação 
IDais madura, os fatos são muito recentes_. 
Mas, admite-se, claramênte,- que a Ministra 
Zélia não era vista através de bo-ns olhos nos 
se tores mais conservadores dd'Brasil. Sua sal
da foi comemorada, no exteríor, pelos gran
des.Credores do País, foi também muito (este~ 
jada internamente. Quanto mais podei(Jsã a 
personagem, maior "foi a comemoração. 

Então, estou dando dados para que tiremos 
as conclusões e o juízo antecipado do que 
será a equipe económica do Governo. Mas, 
espantou-me muito, hoje, na Comissão de 
Assuntos Económicos, o nível intelectual da
quele que ocupará o Banco Central. Não é 
a razão de falar mal o portug_uês, porque, 
via de regra, os economistas brasileiros sa
bem muita economia e muito pouco portu
guês. Economizaram o conchecimento da lfn
gua, acham que não é preciso, e· por isso 
saem inventando_ palavras do famoso e_cono
mês; isso é um modo de suprir uma defi-
ciência intelectuaL " 

O que depós hoje e _vai continuar depondo, 
daqlli a pouco, na mesma comissão, impres

-sionou-me não pelo que disse, muito mais 
pelo que não soube dizer; quando tentou ex
plicar, explicou--se muito mal. ~as ele será 
aprovado, aqui, no Senado Federal. O meu 
voto isolado não vai valer coisa alguma, vai 
ser apenas a minha consciência que se expres
sará no painel e, lamentavelmente, de modo 
se_creto. Porque, para o meu gosto, não bavew 
ria voto secreto, todos.os meus vot9s s_eriam. 
devidamente conhecidos no Senado, no Con
gresso Nacional, no meu estado, no País, por
que gosto de que as minh!J.S posições sejam 
absolutamente claras, 

Encerrando a minha presença na tribuna 
no dia de hoje, quero dizer que a saída da 

_Ministra Zélia poderia ser muito importante 
se a substituição fo~se para um apetfeiçoa-' 
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menta; alguém que seguisse o seu lado bom, 
extirpar-se os grandes equívocos, mas apro
fundasse uma coisa essencial: 3: questão mo
ral, a questão da honestidade. Essa mulher 
não deu mostras de desonestidade em ne
nhum momento. Não se soube de negociatas. 
O que se pode buscar em S. Ex•, que estavã 
no Ministério da Economia foi a violação de 
sua vida privada; como se a sua dignidade 
êstivesse em jogo, a sua honra estivesse ofer
tada à Nação para dela fazer O que quisesse 
pelo fato de ocupar um cargo público; como 
se não tivesse direito à privacidade; como 
se sua vida íntima pude.<;se ser vasculhada, 
como vem sendo, sem o menor sentido cris
tão, sem o menor respeito humano a sua pes
soa. 

Lamento profundamente qUe a saída da 
Ministra Zé1ia dê lugar a substituições como 
a do Sr. Kandir, como a dp_Sr. Ibrahim Eris, 
que eram pessoas "enroladas", "embrulha
das", difíceis de se fazerem entender, mas 
que, pelo menos, não demonstraram aquilo 
que agora é o nosso temor_:_ a desonestidade, 
que parece uma instituição nacional. 

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

Durante o discurso do Sr. Cid Sab6ia 
de Can-alho, o Sr. Mauro Benevides, 
Presidente, deixa a cadeira da presidên~ 
cia, que é ocupada pelo Sr. Alexandre 
Costa, Jt Vice~Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nob!e S-enador_AJ.l~ 
reo Mello. 

O SR. AUREO- MELLO PRONUN· 
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISA O DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Dl
valdo Suruagy. 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PFL -AL. 
Pronuncia o seguinte discui;"So.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores_._ o abuso q~e carac
teriza o uso indiscriminado de medida proVí
sória com força de lei_, infelizmente, possi
bilita o recurso a políticas inconstitucionais, 
como o confisco de poupanças, de depósitos 
à vista e de aplicações financeiras, a pretexto 
de diminuir a liquidez da economía, apontada 
como uma das maiores responsáveis, à época, 
pela alta incontrolada da inflação, como se 
não existissem outras alternativas mais ade
quadas e, sobretudo, democráticas, para via~ 
bilizá-las. 

Ensinam eminentes constitucionalistas 
brasileiros, entre os quais se destaca o Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, José Celso 
de Mello Filho, que as medidas provisórias 
constituem uma categoria especial de atos 
normativos do Poder Ex~cutívo, que se reves
tem de força, eficácia e valor de lei, mas não 
se confud~ çqma l~i, embora se encontrem 
momentaneamente inve-stidaS de semelhante 
autoridade. . -· 

A edição desse provimento normativo com 
força de lei, no entanto, é acatada em nosso 

direito constitucional, sob o argumento da 
existência d<; um estado de necessidade que 
impõe ao Poder Público a adoção imediata 
de_ providência de caráter legislativo, inalcan
çável pela observância das regras ordinárias 
de elaboraçã_o, em ·virtude do perigo que o 
atraso na concretização da lei poderia repre~ 
sentar. 

Assim, o que legitima o Chefe-do Execu
tivo a antecipar-se, cautelarmente, ao pro
cesso legislativo ordinário, editando as medi
das provisórias cabíveis~ -é o fundado receio 
de que a demora na elaboração legislativa 
venha lesar de forma irreparável o interes~e 
público. 

Desde sua criação, pela Constituição de 
10 de outubro de 1988, até os nossos dias, 
a medida provisória tem invadido a vida dás 
brasileiros, estabelecendo regras sobre os 

- mais variádos assuntos, que vão do confisco 
de poupanças à regulamentação de mensa~ 
Iidades escolares, da política salarial às lote
rias esportivas, da inspeção sanitária animal 
à impenhorabilidade do bem de família, da 
-criação e extinção de órgãos públicos à coo~ 
ceSsão de incentivos fiscais e à defesa da livre 
iniciatívã..-

Em trinta e quatro meses, desde a vigência 
da no_va Constituição, já foram editadas du
zenta..s e noventa e cinco medidas provisórias, 
o que dá uma méciia de quase nove poi' mês, 
ou mais de duas por semana, Consideran~ 
do-se .que o art. 62 da Constituição Federal 

_ ~ige_ urgência e relevância para a sua edição, 
pode-se concluir que o Brasil é um dos países 
do mundo que mais enfrenta situações de im
passe. Ou então está ocorrendo um flagrante 

- exagero. 
Exagero que se manifesta na disparidade 

e variedade de assuntos abordados pelas me
didas provisórias. 
- Exagero que se materializa na impertinên

cia dos temas; tão grande é a abr3ngência, 
que parece possível legislar sobi'e todo_s os 
assuntos por meio deste instrumento caute-

- Ja_r. 
Exagero que se expressa na renovadas ree

dições de medidas rejeitadas, não votadas ou 
declaradas insubsistent~s. como as que tra~ 
tam do direito de greve, da política salarial, 
de medidas liminares e cautelares, entre ou
tros assuntos. 

Exagero, aliás, é a marca registrada do Go
verno Collor, que não mede gestos e palavras 
para expressar, na prática reiterada de um 
autoritarismo exacerbado, uma visão extre
mamente pessoã.i dO exercício do po9_er ~-

Como falar, por exemplo, em liberdad~ 
de mercado, num pafS em que alguns cida~ 
dãos são mâis livreS do que a grande maioria? 
COni.o falar em entendimento nacional num 
país em que as partes são tão desiguais? Na 
verdade, quando o Presidente fala em enten~ 

·-dimento, está apenas querendo calar as cóti
. case conter as oposições. Experiências histó~ 
ricas dos países do Primeiro Mundo - espe
lho onde Coitar presume estar se mirando 
-provaram que só há desenvolvimento com 
o contraditório, onde prevalece a vontade da 

maioria e não necessariamente dos mais for~ 
tes. 

Nin'guém mais ignora que <i constituinte 
brasileiro buscou, no direito _italiano, inspira
ção para a criação das medidas provisórias, 
com o objetivo çl.ç __ facilitai ao Presidente a 
-tomada de decisões de comprovada urgênciã. 

Carregada de boas intenções em sua ori
gem, sua instituição acabou por transformar
se em obstáculo à ação normativa do Con
gresso e em constante ameaça à vida do cida
dão. A verdade é que a medida provisória 
foi introduzida na Constituição para vigorar 
no sitema parlamentariSta de governo, e em 
substituição ao decreto-lei, que já se incom
patibilizara com a consciência democrática 
nacional. 

As propostas e justificativas discutidas na 
Assembléia Nacional Constituinte confir-1 
mam que elas foram penSadas para fazer par-Í 
te do arsenal do regime de gabinete. Todavia, 
no sistema presidencialista que foi aprovado, 
a medida provisória permanece como algo 
fora do lugar. A diferença entre os dois siste
mas de governo - o presidencial e o parla
mentar -está justamente na divisão de po
deres. No primeiro, o Executivo é da exclu
siva responsabilidade do Presidente, enquan
to no segundo a competência política está 
dividida entre o Presidente e o Congresso, 
que participa do controle e das decisões de 
governo. 

A democracia brasileira continUará a· nos 
manter no Terceiro Mundo enquanto tiver~ 
mos um Poder ExecutiVo Cfue decide, sem 
limitações, o que é relevante e urgente, com 
base em argumentos subjetivos que justifi
cam o desrespeito a atas jilrfdicos perfeitos 
e a contratos em curso, o seqüestro de pou-· 
panças, a dispensa de funcionários e até a 
extinção de índices que mostram a inflação 
que o Governo rião conseguiu dominar. 

Não nos tranqüiliza 9 fato de o Presidente 
ter dado uma trégua ao Congresso, ao passar 
mais de dois meses sem editar uma medida 
provisória, porqUe o relacionamento-- Coiúli
tuoso que vem mantendo com o Legislativo, 
desde sua posse, invalida qualquer tipo de 
otimismo. Eis a motivação maiór para que 
demarquemos os limites da ação presidencial, 
a fim de cassar o verdadeiro cheque em br~ 
co em que se converteu a medida provisóriá, 
e restabelecer a diviSão de poderes, que é 
a essência da democracia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Gui
lherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs, Senadores, o Treze de Maio 
é, no mfniffio, uma data controvertida. 

A historiografia oficial, por muitos anos, 
a fez sCmbolo da magnanimidade do_s brancos 
que, insurgindo-'3e contra os próprios interes
ses, sustentaram uma árdua luta para liberta~ 
rem os irmãos negros dos terríveis grilhões 
da escravatura, em nome dos sacrossantos' 
princípios da civilização cristã. 'Criou-se uma 
ep<?péia da abolição, cujos protagonistas 
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maiores são princípes e ministros e cujas bata
lhas cruciais travam-se nos alcatifados salões 
da ·corte e dos teatros, onde são brandidos 
verso e prosa canonizando heróis e danando 
vilões. 

Do negro pouco se fala! 
E quando se fala é para caracterizá-lo como 

objeto da miseric6idia do branco, sempre 
passivo, desvalido, incapaz de um gesto no
bre, demitido, para sempre, de qualquer ras
go de altivez. 

A esse monólogo históricO- gostaríamos, 
por justiça, de opor algumas razões. 

A primeira é que a ciVilização branca, mili
tarmente superior à negra, o que não diminui 
esta nem exalta àquela, manteve, até às por
tas do século XX, um hediondo comércio hu
mano e uma ignominiosa exploração econó
mica, contra todos os princípios de humani· 
da de que se quisesse invocar. 

Superada a fase escravagista, prolongam· 
se, por mais de um século, terríveis seqüelas 
sociais, desde de um multiforme preconceito 
racial até a segregação econômico~social que 
condenam os negros e os mulatos as posições 
maiS inferiores da sociedade e erguem resis
tências intransponíveis a qualquer esforço 
por sua ascenção. 

A segunda é que há uma civilização negra, 
calcada em valores culturaís preciosos e que 
hoje permeiam de tal forma nossa cultura 
nacional, sendo, em muitos setores, nítida
mente dominantes. 

A tOmada de consciência dessa cultura e 
do valor maior que representa no contexto 
da brasilidade é um imperativo para negros 
e brancos no traçar o verdadeiro perfil de 
nosso País. 

A terceira é que o negro brasileiro, a des
peito da historiografia que o ignora, fez e 
faz a história ombro-a-ombro com as outras 
raças que compõem o caleidoscópio étnico 
do País. 

Meu estado, as gloriosas Alagoas, pode 
reinvindicar o título de berço de negritude 
nacíonal. Lá aconteceu a República dos Pal
mares e nesta, nosso maior símbolo da cultura 
negra, seu Líder Zumbi. 

Se dele se exalta o gesto heróico do suicídio 
ante o inevitável apresamento pelas feras hos
tes bandeirantes, há de se exaltar, também, 
o gênio pol(tico, administrativo e militar, ca
paz de manter viva uma comunidade rebelde 
e sem recursos; por·qua~ s-etenta anos, cerca
da por toda a sorte de inimigos e de adver
sidades. 

De Zumbi, não de qualquer outro brasi
leiro, nasceu o primeiro grito de liberdade, 
não apenas contra o domínio colonial, mas 
contra todos os domínios, pois Palmares foi 
o sonho menino da autodeterminação dos po
vos em terras americanas. 

Sr. Presidente, meus nobre colegas, vive
mos tempos de reconstrução nacional. Há 
muito que ser resgatado e dentre esse muito 
está a verdadeira cultura nacional cujos limi
tes maíores ainda não alcançamos. A cultura 
negra é um de seus alicerces. Redescobri-la 
e relocá-la no contexto de nossas tradições 

será um gratificante trabalho para a recons
trução da alma nacionaL 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, além dos grandes 
problemas e preocupações com que nos de· 
frontamos nos dias de hoje. neste quase final 
de século, onde-iis eSperanÇas e amenidades 
promissoras de um novo milénio começam 
a despontar nos horizonte!>, como um prenún· 
cio de melhores dias, paira sobre o nosso 
território a ameaça de um novo flagelo. 

Aqui no Brasil, de-!:>de longa data, o Go
verno tem se esforçado em desenvolver obras 
de saneamento b?sico_e programas de hélbita· 
ção visando melhorar as condições de vida 
da população, a saúde pública, a contenção 
das endemias c. conseqüentemente, a redu
ção dã mortalidãde infafltil e prematura. 

Ainda temos 12% de nossa população ~em 
água tratada, mais de 50% não di::.põe de 
serviçOs de Csgófo, 30% não são atendidos 
por serviços de coleta: dt! fixo e os dc.jetos 
de 63% são drenados para mares, rios e lagos, 
o que faz um cenário extremamente favorável 
ao surgimento de epidemias. 

Aliada às outras prioridades nacionais, co· 
mo· a ·educação, a assisWnda social etc., isto 
tem representado um enonne esforço para 
os cofres públidos, já tão comprometidos com 
uma dívida interna imensa e outra externa 
que, apesar da!l vultosa!:~ quantias já pagas 

·em termos de juros, "taxas e serviços -só 
no g_ovemo- passado mais de 50 bithões de 
dólares, relativos a contratos de governos an· 
teriores -,continua a crescer de forma desa· 
nimadora, para nós, sacriftc~mdo iniciativas 
e investimentos inadiáveis e urgentíssimos 
nestes e outros se tores indispensáveis à sobre
vivência digna de nosso povo e ao desenvol
vimento do nosso País. 

Nenhum país hoje. pode viver isolado do 
resto do mundo. O nosso planeta é como 
se fora uma grande comunidade de nações 
livres -e independentes. Se bem que a riqueza 
das nações mais afortunadas nem sempre 
transborde para os pafses menos desenvol· 
vidas, as epideinia'> mal coritidas em um país 
pode transformélr-se em pandemia, alastran· 
do-se cm vasta região do mundo. 

A maior parte das enfermidades, principal· 
mente as epidêmicat, proliferam a partir da 
falta de higiene, de saneamento,_de alimen· 
tação e cuidados essenciais. 

Há epidemias que se alimentam, principal· 
mente, d~ miséria das populações. Assim f9i 
no século XIV, quando, em apenas cinco 
anos, a peste negra matou 25 milhõos de _pes· 
soas na Europa e cerca de 23 milhões na Asia, 
isto é, lf4-da população do mundo até então 
conhecido. 

A Guerra da Sesseção, nos Estados Uni
dos, vitimou 12 mil pessoas, e, cm 1886, dizi
mou 165 mil no Império Austro-Húngaro. 

Paira sobre nós a amc<Jça de retornar ao 
nosso País a doença que, em 1855. a bordo 
de um navio europeu, a portou em nO<i~O lito
ral e. nos anos seguintes, vitimou milhares 
de pessoas, inclusive dizimando él~ tropas hra· 
síleiras na célebre Retiradél de Laguna. Vol
tando em 1910, fez estragos. mas foi nova
mente contida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. falo dél có· 
lera ou do cólera, como preferirem os filó· 
logos. 

Depois de ingressar no porto de Chimhote, 
espalha-se pelo Peru, cont<lminando mais de 
170 mil pessoas, com t .200 mortes, atravessa 
a barreira dos Andes, corre pelo leito e mar· 
gem dos rios formadores do rio Amélzonas, 
chega a Letícia. e entra em Tabatinga, onde. 
neste ponto, começa o Brasil, separado do 
Peru e_ da Colômbia apenas por uma rua e 
um río, e nesta região contamina alguma-. 
pessoas e membros da tribo dos ticunas. 

Há algun~ _dias, fontes ligadas à Organi· 
zação Mundial de Saúde e Organização Lati· 
no· Americana de Saúde, afirmaram que seria 
impossível evitar que o cólera entrasse no 
País, onde atingiiia cerca de 2% dél popula
ção, isto é, nada menos que 3 milhües de 
pessoas. 

O vibrião do cólera, ou Vibrio cholerae 
el Thor, variedade que há trinta anos se espa· 
lha pelo mundo a partir do Egito, isolado 
em sua espécie original por Robert Koch, 
desapareceu da Europa cnm a construção de 
esgotos, a instalação da água tratada e ades
poluição de mananciais. 

Se seguirmos o seu roteiro fune:.to, iremos 
verificar a correlação existente CQ.lll a situação 
sanitária, de pobreza e carência déls popul::l
ções inicialmente atingidas. Esta sétima pan
demia se iniciou em 1961. a partir da Indoné· 
sia. Pela migração e contágio populacional 
atingiu o leste asiático, B<Jftgladesh, Índia. 
parte da União Soviética, Irã, Iraque, o conti· 
nente africano, focos isolados na Europa, no 
Canadá e até alguns caso:-; nos Estados Uni· 
dos; entrou maciçamente no Peru em feve
reiro do corrente élnO e com menos intensi
dade no Equador e na Colômbia, contami· 
nando algumas pessoas no Chile c na Argen· 
tina. Felizmente, até agora ,apenas algumas 
pessoas no BrasiL 

Entretanto, no!<> assusta o fato de que no 
Peru, em 4 de fevereiro ocorreu a primeira 
vítima, e já no dia 12 do mesmo mês, pela 
corrida nas internações, a Organização Mun· 
dia! de Saúde deu o alarme geral para que 
os governos se prevenissem tomando medi· 
das preventivas urgentes. 

RCcentemente, Õ Dirctor da Organização 
Mundial de Sélúde, Hiroshi Nakajima, lançou 
um apelo dramático à comunidade interna~ 
dona! para que financiasse os esforços da or· 
ganização Vísando parar a tragédia que amea
ça a todos, principalmente a América Latina. 

Durante a Assembléia G~ral da Organi· 
zação Mundial de Saúde, iru.talada em 5 de 
maio corrente, o Ministro Alceni Guerra, jâ 
"devidamente autorizado pelo PresiJcnte da 
República, defendeu uma proposta no ~~nti
do de que seja concedido pelos- crc.Uort::;, um 
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desconto de 10% da divida externa para apli
cação e_m obras de saneamento básico e ou
tros procedimentos de saúde pública visandõ 
conter a expansão do cólera. 

É importante lembrar que nenhum países
tá absolutamente livre do cólera, que proli
fera, preferencialmente, em regiões pobres 
e mal-assistidas. Basta dizer que a Aids, por 
exemplo, saiu dos confi.Ds da África, desen
votvc'u--se em regiões pouco saneadas e hoje 
faz vítimas tanto nas favelas das periferias 
urbanas do terceiro mundo quanto nas luxuo-
sas alcovas dos países ricos, __ 

O Ministério da Saúde já dispõe de 21,5 
bilhões para o combate à doença, mas são 
necessários recursos adicionais para obras de 
saneamento. 

Tomando conhedmento das providências 
antecipadamente tomadas pelo Ministério e 
as medidas preventiva.<> já implantadas, o Mi· 
nistro acredita que o número de bra~i!eiros 
que poderiam ser atingidos pela doença, 3 
milhõt.!s segundo a OMS e•OPAS, seja bem 
mais reduzido, principalmente devido às 
campanhas de esclarecimento à população de 
como evitar o cont:-ígio e sua propagação. 

Gostaria de rc:-.saltar que a imprensa escrita 
tem dado especial destaque à matéria, de· 
monstrando sua evolução, abrindo c_<;paço pa· 
ra o pronunciamento de autoridades t! espe· 
cialistas, b.:m como, quase sistematicamente, 
relacionando e ilu!-Jtrando os sintomas, os cui· 
dados e as medidas a serem ad()tadas pela 
população para evitar c conter o maL Entre· 
tanto, como grande parte da população não 
lê- jornal e um enorme contingente são de 
analfabetos, é indispensável o engajamento 

efetivo da televisão e do rádio para instruir 
o povo de cóino se precaver. 

O alerta, que não deve gerar pânico, pre· 
eis~ ter prioridade nos serviços de utilidade 
pública. 

Mesmo o pânico é melhor que o cólera, 
o seu combelte é interesse e dever de todos 
nós, povo e Governo. 

Sr. Presidente, nesta oportUnidade, cum· 
primemo o Ministro Alceni Guerra pela es
tratégia que desenvolveu para combater a 
ameaça desta terrível epidemia no Brasil e 
que as providências sejam executadas com 
a máxima urgência. Solicito transcrever com 
o meu discursQ a nota publicada no Correio 
Braziliense de.4 d_e_maio, intitulada "A!ceni 
tenta coOvTtsâ"ó". 

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

DOCUMENTO AQUE SE REFERE 
O SR, LOURIV AL BAPTISTA EM 
SEU J2L.'>CURS0,' 

ALCENI TENTA CONVERSÃO 

O Ministro da Saúde, Alceni Guerra, parti
cipará. de amanhã à quarta-feira, da Assem· 
bléia Geral da Organização Mundial da Saú
de, em Genebra, Suíça. Durante o encontro, 
o ministro poderá negociar com entidades in· 
ternacionais aux11io financeiro para combater 
a cólera, através da melhoria do ::;istema de 
saneamento bái.Lco. Alcení Guerra retorna 
ao BraSil ria ·noite-ao dia dez, procedente 
de Londres, onde manterá, por dois dias, en
contros com autoridades internacionais en· 
carregadas dos assuntos refcr~ntes à c(iança. 

ORDEM DO DIA 

Uma proposta defendida por um ministro 
da- saúde da América do Sul e que poderá 
ser levada à discussão, diz respeito à redução 
do pagamento de dez por cento da dívida 
externa e aplicação dos recursos liberadas em 
saneamento. O Ministério_ da Saúde dispõe 
de Cr$ 21,5 bilhões para o combate à cólera, 
mas precisa dé mais recUrsos parã aplicar na 
área de saneamento básico. 

O Ministro da Saúde já recebeu o aval do 
Presidente Fernando Collor para discutir a 
proposta sobre a dívida externa em Genebra. 
O Ministro admite que se não houver uma 
ação de controle efetivo da cólera, a doença 
poderá atingir toda a América do Sul. O es· 
forço deve ser conjunto entre todos os países, 
com vistas a impedir a~ disSéritinação do vi
brião colérico que se torna mais eficaz-em· 
locais onde não existe saneamento básico. 
O Ministro defende que a prevenção é a me
lhor arma para evitar e epidemia. 

Cerca de 50 por cento da população brasi
leira não possuem nem colet_a de. esgoto, o 
que contribui para a expansão da cólera. O 
Ministério da Saúde tem_feito grandes investi
mentos para eYitar o surgimento de epide
mias, como a adição de cloro (que aumenta 
a acidez e impede a proliferação do vibrião 
colérico) na água do sistema de abastecimen
to urbano e rural. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a sessão, .designando para a extraOrdinária 
de amanhã, às 10 horas, a seguinte · 

1 MENSAGEM N.0 62, DE 1991 _ 
Escolha de Chefe de IVI..issão Diplomática 
Discussão, em turno único, do -parecer 

da Comissão de Relações Exteriores e D.efesa Nã.
cional sobre a Mensagem n.0 62, de 1991 (n.o 92/91, 
na origem), de 7 de março de 1991, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete- à_ élelib_e
ração do Senado a escolha do Se~or Alvaro da 
Costa Ji'ranco Filho, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer ·a filnçãõ de 
Embaixador, Chefe_ da Delegãção Permanente do 
Brasil, junto à Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura. 

relra Martins, 11inistro de Segunda Classe, da car
reira d-e Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à _República Cooperati-

2 MENSAGEM N.0 63, DE 1991 
Escolha (le Chefe de 1\-liss;i.o Diplomática 

DiScussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações ;E4terigres e De!esa Na
cional sobre a Mensagem n.0 63, d.e 19-íil Cn.0 9:3/91, 
na .origem), d.a 7 de março de 1991, pela qual o Se
nhor Presidente da __ República submete à delibera
ção do Senado a escolha. do Senhor Gilberto Fer--

- _vista da Guiana: 

3 MENSAGEM N.o 83, DE 1991 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre- a Mensagem n.o 83, de 1991 (n.0 "125/91, 
na origem), de 1.0 de abril de )991, pela qual o Se-

\p.hor Presidente da República .submet.e ·à pelibera" 
~o do Senado a. escolha do Senhor Ernesto Alberto 

.Ferreira de Carvalho, Minist.ro_ d.e :E'rimeira Classe, 
da carreira de Diplomat;a,, para_ exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à RepUblica da Tu1·quia. 

4 MENSAGEM N.O 84, DE 1991 
Escolha de Chefe de 1\:Iissã.o Diplomá.ti~a 

Discussão, em turno único, do pare-cer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
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cional sobre. a Iv1c.nsago::::m n.c· R4, de 1&91 (il. 0 134/91, 
na origem),' d.e 4 de abril de 1991, pela qual o Se-

_pio :H.acll!} dü Almeida, J\.Lnis.tro C:.c }ljimm:~~ t.'1asse_. 
da carreira de Diploma~'l., p~ra. exercer a fun'ção dEi 
Embaixador do Brasil junto à Confederação_ Helvé
tica. 

nhor Presidente da. República submet_e_ à ____ delibera-
ção do Senado a escolha do Senllor Luiz Antônio 
Jardim · Gagliardi, Ministro de Primeira Classe; -da 
carr-eira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca. 7 MENSAGEM N.0 107, DE. 1991 

Escolha de Autoridade 

5 MENSAGEM N.O 85, DE 1991 Discussão, cm turno único, do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e -Cidadania 
s.obre a Mensagem n.0 107, de 1991 (n.0 174/91, na 
origem), de 24 de abril do corrente ano, pela qual 
o .Senhor_ Presidente da República submete à deli
beração do senado a escolha do Senhor Antônio 

Noi-mato do Amaral, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, na vaga dcst.lnada a Ministro 
Classista Temporário, representante dos emprega...; 
dores, para o triênlo de 1991 a 1994, decorrente do 
término de sua Investidura. 

Escolha de Chefe de Missão DiiJlomática 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa N:~
clonal sobre a Mensagem n.0 85, de 1991 (n.0 136/91, 
na origem), de 4 de abril de 1991, pela qual o Se
nhor Presidente da RepUblica submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor Antônio _Amaral 
de Sampaio, Ministro de Priineira Classe, da car
reira _de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Socialista da 
Iugosla via. 8 MENSAGEM N.0 117, DE 1991 

Escolha do Autoridade 

6 MENSAGEM N.O 86, DE 1991 
Discussão, em turno único, do parecer 

da Comissão de Assuntos Econômicos .sobre a Men':'"_ 
sagem n.o 117, de 1991 (n.0 307/91, na origem). de 
9 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
.';lldente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Doutor Francisco Roberto André 
Gros, para exercer o cargo de Presidente do Banco 
Central do Brasil. 

Escolha de Chefe de Missão Diploncitica 

Discussão, em turno- único, do pare_cer 
da ·Comissão_ de Relações Exteriores e Defesa Na- · 
clona! sobre a Mensagem n.0 86, de 1991 (n.0 H.lf9~·. 

na orlgem), de 11 de abril do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor José Olym-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co~ta) 
-Está encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão as 17 horas e 30 
minutos~) 
ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N9 7, DE 1991 
A Comissão Diretora do Senado Fcd~ral, 

no uso de suas atribuições regimentais e regu~ 
lamentares resolve transferir ex officio, no 
interesse da administração. mediante preen
chimento de vaga existente, a servidora DE· 
NISE RAMOS DE ARAÚJO ZOGHBI, da 
área de Processo Legislativo, para n rlrca de 
Taquigrafia da Categoria Funcional de Ana· 
lista Legislativo, mantídos a mesma classe c 
o respectivo padrão. 

Senado Federal, 14 de maio de 1991. -
Mauro Benevides- Carlos Alberto De'Carli 
- Alexandre Costa - _ J\1árcio Lacerda -
Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha Oerzi. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 460, DE 1991 

O Presidente do Senado Fedl.:!ral, no uso 
d~_suas atribuições regimentais regulamen
tares, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Atn 
da Comissão Dirctora n" 2, de 1973, resolve 
nomear RAIMUNDO CARREIRO SILVA. 
Analista Legislativo, Área de Orçamento Pú
blico, Classe "Especial", Padrão III, para 
exercer o cargo, em comissão, de Assessor 
da Secretaria Geral da Mesa, Código SF
DAs-102-3, do Q11-adro Permanente do Sena
do Federal. 

Senado Federal, 14 de maio de 1991 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 461, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comís~ão Diretow n" 2, de 1973, resolve 
exonerar DENISE RAMOS DE ARAUJO 
ZOGHBI, Analista Legislativo, área de Pro
cesso Legislativo, Classe "Especial", Padrão 
UI, do Quadro Permanente, do cargo, em 
comissão. de Assessor da Secretaria Geral 
da Mesa, Código SF-DAS-102.3, do Quadro 
Permanente do Senado Federal. 

Senado Fecterai. 14- de mãio de 1991. 
Senador Mauro Bene,•ides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 462, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, em comformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve 
nomear CCAU-DIA L YRA NASCIMEN
TO. Analista Legislativo. área de Taquigra
fia, Classe --Especial", Padrão III. do Quadro 
Perman_ente para exercer o cargo, cm comis
são, de Asses.sor da _Sêcretaria Geral da Me
sa, Código_ SF-DAS-102.3, do Quadro Per
manente do Senadõ Fidúal. · · 

Senado Federal, 14 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 463, DE 1991 

O Pre):.idente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais c regulamen
tares, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe fni" outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, rcs.olvc 
ex:onerar,·a-pedido. LEONTCE OUVEIRA 
HORTA BARBOSA. Analista Legislativo, 
área de Taquigrafia, Classe "Especial". Pa
drão !TI, do Quadro Permanente, do cargo. 
em comissão, de Diretora da Subsecretaria 
de Taquigrafia, código SF-DAS-101.4. do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de maio dt! 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 464, DE 1991 

O Presidente do Senado Ft:deral. no u:.o 
de suas atribuições regimentaif> e regulamen
tares, em conformidade com a ddegaçào de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de_ 1973, resolve 
nomear DENISE RAMOS DE ARAUJO 
ZOGHBI, Analista Lt!gislativo. área de Ta
quigrafia, Classe "Especial", Padrüo III, do 
Quadro Permcmente do Senado Federa!. para 
exercer o cargo, em comissão, de Dirctora 
da Subsecretaria de T:.~quigrufia. Código SF· 
DAS-101.4, do Quadro Permanente do Sena-
do FederaL · 

- - Senado Federal, 14 de m~io d_e 199 J. 
S_enador Mauro Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N~ 465, DE 199'1 

00 Presidente do Senado Fed.e.ral, no uso 
de suas atribuições regímen tais e regulamen
tares, de conformidad~ _com a çl.e!egação de __ 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor~ 
do com o disposto no art. n~ 243, § 2", da 
Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da ComíssãQ 
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n"007._40~/91-7, resol
ve tomar sem efeito o Ato n" 411, do 1991, 
desta presidência, que nomeou HUGO RO
DRIGUES FIGUEIREDO, para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamen
tar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal,_ com lo_tação e 
exercício no gabinete da Segunda Secretaria, 
a partir de 10 de abril de 1991. -

Senado Federal, 14 de maio d_e 1991. -
Senador Mauro Bene,·ides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 466, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e rcgulamen· 
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. nn 243, § 2°, da 
Lei n" 8.112, de 1990 c no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, resolvc_nomear HU
GO RODRIGUES FIGUEIREDO, para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAs-102.1, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exerdcio no gabinete da Segunda Secre
taria, a partir de 2 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de maio de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~ 467, DE 1991 

O Presídente do S~D_<.!._dg _ _Fcderal, no uso 
Oe suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. n" 243, § 2", da 
Lei n" 8.112, de 1990 c no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, resolve exonerar MÓ
NICA CRISTINA PINTO DE ALENCAR, 
do cargo, em comissão, de Secretário Parla
mentar, Código SF·DAS~102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado _Federal, cOm lotw;do 
e ex_ercício no Gabinete do Senador Júlio 

, Campos, a partir de 30 de abríl_de l99L 
Senado Federal, 14 de maio de 1991. 

Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 468, DE 1991 

O Presidente do Senado_ Fed_eral, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, em conformidade com a del~g~ção de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve 
exonerar, a pedido, GETRO ARTIAGA LI
MA E SILVA, Analista Legislativo, áre-a 

Médico-Odontológica, Classe "Especial", 
.Padrão III, do Quadro Permanente do Sena
do Federal, do cargo, em comissão, de O ire
ter da Subsecretaria_ de A:;sistência Médica 
e Social, Código SF-DAS-1ÕI.3, do .Quadro 
Permanente do Senado FederaL 

Senado Federal, 15 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
- N? 469,_ DE 1991 

O Presidente do SenaQo Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Difetora no 2, de 1973, resolve 
nomear EUGELSON JOSI! TARG!NO 
COELHO, Analista Legislativo", Área Mé
dico- Odontológica, Classe "Especial", Pa
drão III, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, para exercer o cargo, em comissão, 
de Diretor da Subsecretaria de Assistência 
Médica e S_odal, Código sF-DAS-101.3, do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 15 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

;\TO ))0 PRESIDENTE 
N? 470, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
- de suãs atiibuiçõ~s regíment§_ís c;: regulamen

tares, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve 
nome<r EVALPO GOMES CARNEIRO 
FILHO, Analista Legislativo, Área de Pro
cesso Legislativo, Classe ''1'" ,_Padrão III, do 
Quadro Permanente-do Senado Federal, para 
exercer o cargo, em comissão, de Diretor da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, Código SF
DAS-101.3, do Quadro Permanente do Sena
do Federal. 

Senado Federal, 15 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 471, DE 1991 

O Pre!>idente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abríl de 
1973, ~-tendo em vista o que c_onsta dó Pro-

. cesso nn 007~837/91-7, resolve aposentar, vo
luntariamente_, ALFEUDE OLIVEIRA, 
Analista Legislativo, Área de Processo Legis· 
lativo, Classe "Especial". Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do artígo 40, inciso III, alínea a, da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso 
III, alínea a,e 67 da Lei n" 8.112, de 1990, 
e, ainda, com os artigos 490 e 492, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, 

•bem assim com o artigo 11 da Resolução SF
n~' 87, de 1989, e a!> vantagens da Resolução 
SF n" 21, de 1980, com proventos integrais, 

observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constitu.ição Federal. ____ · 

S~nado Federal, 15 de maio de 1991. -
Senaçior Mauro Be~evides, Presiden~e. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 472, DE 199I 

O Presidente do_Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentaís e regulãmen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973', resolve 
tornar sem efeito e Ato n~ 376, de 1991, desta 
Pfes-idência; que nomeou o senhor FLÁVIO 
BAPTISTA DA SILVEIRA, para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parla
mental-, Código SF-DAS-102.l, do Gabinete 
do Senador Flaviano Melo, a partir de [•; de 
fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 15 de maio de 1991. -
· Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 473, DE 1991 

ü_ Presic;lente do _Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e reg~lamen
tares, de conformidade com a delegãção ·de 
competêr;a_cia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acor· 
do com o disposto no artigo 243, § 2°,_da 
Lei n'·' 8.112, de 1990, e no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, reSolVe nomeai AR
MANDO DANTAS DO NASCIMENTO, 
para exerCer" o cargo, em -comissão, de Secre
tário Parlam~ntar', CódtgqSF-DAS-102:1, do 
.Quadco Qç. Pe,s~oa! d<? ~~nado Federal~ com 
lotação e exercício no Gabinete dç)_s'ena.OOr 
FiãvianO.Melô; Paftir'de 9 de: m~Liô ãe 1991. 

Senado Federal, 15 de ·maio de 1991. -
Senador Mauro Benevidf!s, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 474, DE 199I 

O Presidente do Senado Federal, _no uso. 
de suas atribuições regimentais e reglllainen
tares: de conformidade com a del~gaçáo de 
competên-cia que lhe foi õutorgada pelo Ato 
da Comissão Dlretora n" 2~ de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § zn, da 
Lei n" 8.112, de 1990, e no Ato da Comissão 
Diretor(! n" 1, de 1_9~1, resolve nomear JOÃO 
GUERREIRO JUNIOR, para exercer ó car
go, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código SF-D As-1 02.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado F~deral, com lotação e exercício 
.no_Gabinetc da, Senadora Marluce Pinto, a 
partir de 9 de maio de 1991. -- _ 

Senado Fedentl, __ l5 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 475, DE 1991 

O Presidente-do Senã-do Federal, no usõ 
d.: suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe fof outOrgada pClo Ato 
da Comissão Diretora nQ 2, de 1973, de acor· 
do com o disposto no artigo 243, § 20, da 
Lei n" 8.112, de 1990, e no Ato da Comíssão 
Dirctora n9 1, de 1991;-c tendõ em vista o 
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que consta do Processo_ no 007.437/91-9, resol
ve nomear MARIA JOSÉ ALVES LiMA 
TOURINHO, para exercer o cargo, em co
missão, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro_ de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no Ga
binete do Senador Meira Filho, a partir de 
19 de abril de 1991. 

Senado Federa1, 15 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N? 476, DE 1991 

O Presidente do Senã.do Federal, no uso 
das suas atribuiçóes regimentais e regulamen
tares, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe_ foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora il" 2, âe.1973, res9lve 
nomear ÂNGELA MARIA DO CARMO, 
Analista Legislativo, Área de Orçamento Pú
blico, Classe "Especial", Padrão JIT, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, para 
exercer o cargo~ em· comissão, de Assessor 
Legislativo, Código SF-DAS-102.3, do Qua
dro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 17 de maio de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nt 477, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimeritais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi Outorgada pelo Ato 
da ComiSsão Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei n~ 8.112, de 1990, e no AtO da Comissão 
DiretOra-n•.> 1, de 199!; resolve ilomear PE
DRO CAURINDO DA SILVA, para exer
cer o cargo, em comiss:io, de Secretário Par
lamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercfcio no Gabinete da Liderança do Par
tido Democrata Cristão-- PDC,- a partir de 
I2 de abril de 1991. 

Senado Federal, 17 de maio de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 478, DE 1991 

O Presidente do Senado· Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regufãmen· 
tares e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora na 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2", da 
Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta nos Processos nns 002.303/91-4 e 
008.099/91-0, resolve nárlliár GUILHERME 
DE OLIVERA CAMPOS, para exercer o 
cargo, em comissão, de Assessor Técnico, 
Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, a partir de 1" de 
fevereiro de 1991, por indicação do ex-Se
nador Hélio Campos e com lotação e exer· 
cfcio no Gabinete do Senador João França, 
a partir de 30 de abril de 1991. 

Senado Federal, 17 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevfdes, Presidente. 

(*) ATO DO Plflt;STDENTE 
N~ 434, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen· 
tar, em conformidade com a delegação de 
compet~ncia ·que lhe fóí oUtOrgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 003.843/91-2, resolve aposentar, por 
invalidez, o servidor MARCO AURÉLIO 
RODRIGUES CAMARGO, Técnico Legis
lativo, da Área de Processo Legislativo, Clas
se "Especial''. Padrão III, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, o artigo 186, inciso l, 
§ i', da Lei n" 8.112. de 1990; artigo I' da 
Lei n" 1.050, de 1950, artigos 490 e 492, § 
2", do Regulamento Administrativo do Sena· 
do Federal, bem assim com o artigo 11 da 
Resolução SF n" 87, de 1989, com provento!> 
integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 30 de abril de 1991. -
Senado_r Mauro Benevides, Presidente. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 452, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen· 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComiSsão Diretõra n~ 2, à_e 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no005.526/91-40, resolve aposentar, vo
luntariamente, LASARO _FEREGHETTI, 
PREGHETII, Analista Legislativo, Área de 
Processo Legislativo, Classe Especial, Pa· 
drão III, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso IH. 
alínea a,da'Constituição da República Fede· 
rativa do Brasil, artigos 186, inciso III, alínea 
a, 67 e 250, da Lei n'' 8.112, de 1990, combi

. nados com os artigos 490, 492 e 488, § 4~, 
-do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, bem assim com o artigo IJ da Re!>o· 
lução SF n" 87, de 1989, com proventos inte
grais observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

PORTARIA N' 16, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no· uso das suas atribuições regimentais, re
solve designar UEGE DE SOUSA SALGA· 
DO, Taquígrafo Legislativo e LUIZ CAR
LOS PELIZARI ROMERO, Assessor Le· 
gislativo, para terem exercício em caráter 

- te-mporãfiO no Centro de Desenvolvimento 

(~) Republicado por haver !><lido com incorreÇÕ~!S 
no DCN, Seç.iio II, de 1"·5·91. 

(*) Republicado por haver Eoaído com incorreção 
no DCN, Seçào 11, de 10-5-91. 

de Recursos Humanos do Senado_ Fe_deral a 
partir de 8-5-91. 

Senado Federal, 9 de maio de 19.91. -
Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Se_cretá· 
rio. 

PORTARIA N• 1'7, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, re
solve designar FRANCISCO NAURIDES 
BARROS, Analista Legislativo, ANTONIO 
CARLOS FERRO COSTA, Analista Legis
lativo, e DORACY CARVALHO REIS, 
Analista Legislativo, para, sob a presidência 
do primeiro, integrarem Comissão de Inqué· 
rito incumbida de apurar os fatos constantes 
do Processo no 004039/91-2. 

Senado Federal, 14 de maio de 1991. -
Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretá
rio. 

PORTARIA N• 11, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regimentais, resolve 
designar FRANCISCO NAURIDES BAR· 
ROS, Analista Legislativo, ANTONIO 
CARLOS FERRO COSTA, Analista Legis· 
Iativo, e DORACY CARVALHO REIS, 
Analista Legislativo, para, sob a presidência 
do primeiro, integrarem Comissão de Sindi
cância incumbida de apurar os fatos cons
tantes dos Processos nos 015799/90-5, 
007873/91-3, 001378/91-0, 004803/91-4. 
005199191-3, 005767/91-1 e 007993/91-9. 

Senado Federal, 14 de maio de 1991. -
José Passos Porto, Diretor-Geral do Senado 
Federal. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

2• REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DELIBERATIVO. 

REAUZADA EM 18 DE ABRIL DE 1991 

Aos dezoito ·dias do mês de abril do ano 
de hum mil novecentos e noventa e um, às 
dez horas e trinta minutos, reuniu-se ordina
riaml!'nte o Conselho Deliberativo do Insti
tuto de Previdência dos Congressistas -IPC, 
em sua sede, situada no anexo I da Câmara 
dos Deputados, 25° andar, sob a presidência 
do Deputado Domingos Juvenil, cOm a pre

-s_e:n_ça dos Senhores Conselheiros Senador Jo
saphat Marinho, Deputados Aloisio Vascon
celos, Paulino Cícero, Doutores Henrique Li
ma Santos e Pedro Alves de Freitas, presente 
também o Senador Wilson Martins, Vice· 
Presidente do IPC. VerificadO o nUmero regi
mental, o Presidente iniciou os trabalho_~ de
terminando ao Senhor Secretário a leitura 
da ata da reunião ordinária anterior, r~ali
zada no dia quatro de abril último. Após a 
leitura, a ata foi discutida e votada, tendo 
sido aprovada sem restrições. Em seguida o 
presidente apresentou aos membros presen
tes as planilhas com as projeções da atual 
situação económico-financeira do IPC, ao 
tempo em que oferecia: verbalmente, expli
cações complementares sobre o demonstra
tivo de despesas, receitas e investimentos. 
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Em seguida, usando da palavra pela ordem, 
o Conselheiro Doutor Pedro Alves de Frei
tas, disse que para maior agilização dos pro- -
cessas, propunha ao conselho que os proces
sos de rotina, a exemplo de pedido de carên
cia, averbação de mandato, auxilio-doença 
e auxmo-funeral, fossem, apOs examinados 
pela diretoria executiva e -pela consultaria ju
rídica, deferidos pelo presidente, adreferen
dum do Conselho Deliberativo, Colocada em 
votação, esta proposta foi aprovada por una
nimidade. Continuando, o presidente deu co
nhecimento ao conselho de que já havia auto
rizado a sua_assessoria e(etua_r estudos no sen
tido de adequar as pensões ao art. 201, pará
grafo Y, da Constituição Federal, que deter
mina que nenhuma pensão de segurado será 
inferior ao salário m(nimo. Em seguida, o 
presidente apresentou o Dr. Josias Leite, ad
vogado contratado pelo IPC, desde a gestão 
do Senador Ch<igas Rodrigues, para defender 
o instituto nas ações de incollstitucionalidade 
proposta pela Asbradec e pelo Deputado Ma
guita Vilela. _Usando da palavra, o Dr. Josias 
Leite fez um rela_to sobre s1,1a atuação em 
defesa do IPC; di!iSe_que acompanha os dezoi
to projetes apresentados ·pelos de-putados, 
que correm na Câmara confrã o-IPC;_ disse 
também do trabalho que faz, atuando junto 
à Comissão Mista de Orçamento da Câ_marã.. 
Em seguida, o presidente distribuiu para o 
Conselheiro Senador Josaphat Marinho os 
processos juntados d~ números 1.748/90 e 
1.775/90, referentes ao pecúHo pela morte 
do ex-Senador Olavo Pires, em razão de pedi
dos de atrelamento de vários documentos, 
pelas partes. Após examinar os processoS e 
os novos documentos atrelados, o Senador 
Josaphat Marinho relatou verbalmente seu 
parecer, que após ter sido aprovado pelo con
selho, resultou na seguinte súmula: "Foi deci
dido sobrcstar a apreciação final Ua matéria, 
até que haja decisão definitiva da Justiça, 
evitando-se, assim, qualquer argüição de im
prudência sobre o procedimento do instituto. 
Para que não ocorra desvalorização da impor
tância, também foi resolvido abrir-se conta 
especial da quantia discutida". Em seguida, 
iados e aprovados os seguintes processos: 1 
- de requerimento de pensão - processos 
de Elbe Cordeiro (341/91), José MancHa Ma· 
deira (343/91), João Soares de Moraes 
(352191), Norma Isabel Martins de Toledo 

(382!91). Manoel Pinheiro de Moura 
(390/91), Adilson Domicias Bernardes 
(418/m, AléidcsMartins Toledo (420191), 
Marialba Mesquita da Fonseca (450/91), Ma
ria José. Vilhegas de Carvalho Monteiro 
(449/91), Ataide Machado (246/91), Cyro 
Vieira Xavier (258[91), Eduardo Jorge Cal
das Pereira (270/91), Luiz Leite Mariz Netto 
(422/91), Hayrton Barbosa Ferreira (448/91 ), 
José- Ulisse~ d}:_ Oijveira {455/91), Ivo Van
dcrlinde (469/91), José Ignácio Ferreira 
(492/91)., Francisco Sales Duarte Azevedo 
(535/91); Manuel Fraocjsco Viana Neto 
{504191), Edison Lobão (362/91), Érico An
dré Pegoraro (377/91), Alércio Dias (273/91), 
Assis Canudo (176191), José Tadeu _Bento 
França (9R/91), A.n_tonlo_França Teix__eira 
(147/91), João Batista de Oliveira (240/91), 
N~lson Gouy_êa (245!91), Seba~tião Flores
vande Madeira (271/91), Joaquim Fernandes 
de Oliveira (2-94/91), Juarez Abdulmasslh 
(317/91), E)Jnice Ribeiro de Albuquerque 
(323/91), Edson Theodoro dos Santos 
(338/'11)~ Deuzália Azevedo Rodrigues 
(374191), Marieta Cais de Oliveira (43'7191), 
Francisco _da_s Chagas Pompeu For"! un-a 
(274/91), Selma Dangelo Ferreira (180/91), 
Hebt!r Antonio Teixeira Monteiro de Barros 
(435191), Joié de Assis Rezcnde (514191), 
Adolfo Eric de Toledo (383/91), José Procó
pio Di:umond (304(g1)" e Ione Ramos de Fi
gueiredo (279191). 2- de requerimento de 
auxl1io-doença- processo de Aloisio Marcos 
Vasconcelos Navais (473/91 ), Carlos Roberto 
Maranhão Coimbra (501/91), Eliane Alves 
de Matos (550/91), José Amé-rido Rodrigues 
Açaújo (458/91), J_uareZ -Rocha Gomes 
(457/91), Maria Felizarda Santana Coelho 
(487/91), Matheus Schmidt (413/91) e Miguel 
~da Silva {415791). ·3·.....: ge re.quérimerito de 
auxílio-funeral- processo- de Maria Abadia 
Caixeta de Sá (466/91), Sammua Bezerra da 
Silva (546/91) e Yara Rocha Dias (467/91). 
4- de integralização de carência - proces
'SOS_ de Afrânio Cavalcante_ Melo Júnior 
(385/91), Alb-a Castro da Matta (530191), Al
ceu Vieira Gomes_ (531191), Alvarina Pereira 
Vieira (329/91), Álvaro Apóstolo Evangelista 
(606/91), Ántonino Olavo de Almeida 
(296/91), Benedito José de Barros (482/91), 
Benedito Rodrigues da Silva (574(91), Bon
fi:ril TorreS Cavalcante (342191), Cecília Mar
ques- Ferrdi:-a (348/91), Eliel Rodrigues 

(230/Ql), Fere!-> Osrraia Nader (363191). Ger
son Marcondes Filho (59/91), Hilton Meireles 
(419191), lberê Paiva- Ferreira de Souza 
(427/91), Jairo Alfredo de Oliveira Carneiro 
(61191), Jesse de Azevedo Barquero (284!91), 
João Canindé Tolentino Ribeiro (566/91),Jo
sé Fernandes de Lucena -(298/91), JOsé-)oa--
quim Diogo (545/91), Lizete de Almeida C as· 
tro ( 425/91), Luiz Fernando Lapagesse Alves 
Corrêa (456i91), Manoel Ferreirã Soares 
(281191), Mqrcus Vinícius Goulart Gonzaga 
(428/91), Maria Izabel Pinheiro (297191), 
Narciso Mendes de Assis (331!91 ), Nery ~en
to Vieira (563/91), Orlando Reis (417191). 
Paterson Gomes de Figueiredo (613/91), Sal· 
mon LustosaElvas (283191), Tercsinha Maria 
da Costa (51.7191}, Vicente de Paula de So~ª 
Lopes (302191) e Yone Maria Corrêa de Lima 
(3~0/91). 5- de inscriÇão de se.gurado facul~ 
tativo - processOs de Atei \fleira de Melo 
Aguiar (1.411190), Antonio Luiz Chagas da 
Silva (548/91), Cleusa Mendes Carlesso 
(596/91), Denise Ferreira d~ Cruz (55SI9)), _ 
Ermes Bona to (1.547/90, Francisca das. Çha· 
gas Cunha (555/91), Hern~stina: daldiÔQ de 
Azevedo (560/91), Iara Alve:; Lepletier 
(523191), José_ Rocha Filho (5.07/91), Mapoel 
Rodrigues de So_uza (554/91)~ Maria Ce_cília 
de Oliveira Sales (515/91), Maria de Fátima 
Freitas (500/91), Maria Lúcia dos Santos Silva 
Furtado (506/91), Maria Lusia Carvalho Leo
poldo (561!91), Marlene Silva (502191), Mar
ta Maria 9-os Santos Dias (486/91), Nelson 
Surcouf Azevedo Coelho (1.449/90), _Ra_uloo 
Antonio Ferreira Lepletier (524(91), E<iulo __ 
Costa e Silva (513/91), RomJo Batbta de 
SouZa (525/91), Sonia Regina Pif1tO da~Siiva_ 
e Zilda Santos Alves (526/91), 6- de cance
lan:tento de inscrição_- _proc_~sos de EuríR 
pedes Francisco Amuy (569/91), lvanildc Pe
reira Dias (534/91). João Marcos da Silveira 
Sé (533/91), Mário Cerqueira Caldas Filho 
(532191) e Marcia Regina Teles Barbosa Bé 
(538/91). Nada fiais havendo a _tratar-, for en
cerrada a reunião às doze horas e trinta minu· 
tm •. E, para constar, eu Raymundo Urbano, 
Secretário, lavrei a presente ·ata que, depOis 
de lida e aprovada, será as.sinada pelo Senhor 
Presidente. - _D_eputado Domingos Jm:enil 
-Senador WilsoQ Martins- Dr. Henrique 
Lima Santos- Dr. Pedro de Freitas- Sen. 
Josaphat Marinho - Dep. Aécio de Borba 
- Dep. Pedro Corrêa. 
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1.1 ~ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presiden~ 

te da República 
- N• 122191 (n' 214/91, na oiigem), 

de agradecimento de comunicação._ 
1.2.2 - Ofício do Sr. lt Secretário da 

Câmara dos Deputados 
- NY 110/91, solicitando a substitui

ção dos autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara n" 121/90 (nY 1.162/88~ naquela 
Casa), por ter sido constatada inexatl:dâo 
material no texto _enviado à revisão do 
Senado. 

1.2.3 - Comunicações 
Da Senadora J únía Marise e do Sena

dor Ney Maranhão, que se ausentarão do 
País, no período de 14 de maio a 4 de 
junho do corrente ano, para viagem à Re
pública Popular da China. 

1.2.4- Discurso 'do Expediente 
SENADOR RONAN TITO - Saba

tina a que foi submetido o Sr. Francisco 
Gros, na reunião da Comissão de Assun~ 
tos Económicos. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
- Parecer da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n' 62191 (n~' 92191, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da Repú~ 
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sr. Álvaro da Costa Franco 
Filho, Ministro de Piii:neira Classe, da 
caireira de Diplomata, para exercer a fun~ 
ção de Embaixador, Chefe da Delegação 
Permanente do .Brasil, junto' à Oigani~ 
zação das Nações Unidas para a Educa~ 
ção, Ciência e CUltura. Apreciado em ses
são secreta. 

SUMÁRIO 
- Parecer da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n!>63/91 (n~'93/91, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sr. Gilberto Ferreira Mar
tins, Ministro de Segunda Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Cooperativista da Guiana. Aprecia
do em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n9 83/91 (n~' 125/91, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Sr. Ernesto Alberto 
Ferreira-de Carvalho, MinistrO de Primei
ra Classe, da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Turquia. Apreciado 
em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações 
Exteriore-s- e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n9 84/91 (n 9 134/91, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da 
República_ submete à deliberação do Se
nado a escolha do Sr. Luiz Antônio Jar
dim Gagliardi, Ministro de Primeira Clas~ 
se. da carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Dinamarca. Apreciado em 
sessão secreta. 

- Parecei- da Comissão~de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n~' 85/91 (n9 136L91, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Se· 
nado a escolha do Sr. António Amaral 

·de Sampaio, Ministro de Primeira Classe, 
aa carreira de Diplomata, p~ra exercer 

a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Socialista da lugosláví_a. 
Apredado em sessão secreta. 

-- Parecer da_Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional so.bre a 
Mensagem n9 86/91 (n~ 141191, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Se
nado a escollia do Sr ~José Olympio Rache 
de Almeida, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador dp Brasil junto_ 
à Confederação Helvética. Apreciado em 
sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores_ e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem no 87/91 (n'-' 145/91, na ori-
gem), pela qual o S_enhor Presidente da 
República submete à apreciação do Sena
do a escolha do Sr. Orlando Soares. Car
bonar, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata;para exercer a funK 
ção de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Italiana. Apreciado em sessão se· 
creta. 

- Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n~ 88191 (n 9 154/91, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação dQ. Se~ 
nado a escolha do Sr. Cattos Alberto Lei
te Barbosa, Ministro de Primeira Classe, 
da '?3ITeira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Francesa, Apreciado em ses
são secreta. 

- Mensagem n~' 107/91, (n9 174/91, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Sr. António Nonnato 
do Amaral, para compor o Tribunal Supe· 
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EXPEDIENTE 
CBIITRO OllÁPIOO DO SENADO PEDBIIAL 

PASSOS i'OKro 
o;,.oor-Oenl do Seudo l'odcral 
AOACIEL DA SU.VA MAIA 
Direlor E2cativo 
CARLOI HOMERO VIEIRA NINA 
Dire1or Ad•illiltrativo 
LUIZCARLOS DE BASTOS 
Dire1or ladueriaJ 

DIÁRIO DO OONORJ!B) NACIONAL 
Iapuooo sob ...,pouabilKiadc da Meu do Seudo Federal 

ASSINATURAS 

Scmcotral --···---···-····--··--·- _-Cr$ 3.519,65 

I'LORIAN AOOIJSI'O OOUI1NIIO loiADIUJGA 
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rior do Trabalho, na vaga destinada a &1i
nistro Classista Temporário, repreS:entan
le dos empregadores, para o triénio de 
1991 a 1994, decorrente do término de 
sua investidura. Aprovada nos termos do 
parecer da Comissão competente, lido 
nesta oportunidade. 

-Mensagem n~ 117/91 (no307/91, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República -submete à deliberação do 
Senado a escolha do Dr. Francisco Ro
berto André Gros, para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Brasil. 
Aprovada nos termos do parecer da co
missão competente, lido nesta oportuni
dade, tendo usado da palavra os Srs_, Es
peridião Amin, Eduardo Suplicy, Mau
rício Corrêa, Humberto Lucena, Ronan 
Tito, Chagas Rodrigues, élcio Álvares, 
Fernando Henrique Cardoso, Affonso 
Camargo e Josaphat Marinho. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR MÁRIO COVAS, para 

uma explicação pessoal - Esclarecimen
tos a notícia veiculada em órgãos da im· 
prensa, de que S. Ex• estaria mudando 
de partido polftíco. 

SENADOR NELSON WEDEKIN, 
para uma explicação pessoal- Apoio às 
manifestações do orador que o antecedeu 
na tribuna. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2. - ATA DA 60' SESSÃO, EM 15 
DE MAIO DE 1991. 

2.1 -ABERTURA 

2.2 -EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oficio do Primeiro Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetas: 

- Projeto de Deçreto Legislativo n9 
70/91 (n9136/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova _o ato que outorga per
miSsão à Rádio Areia Dourada Ltda., pa-
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ra explorar serviço de radiodifusão sonora. 
na cidade Cabedelo, Estado da Paraíba. 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 
71191 (n~ 15/91, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova a indicação, por parte 
do Presidente da República, de membro 
efetivo da Comissão Diretora do Progra
ma Nacioilal de Desestatização. 

2.2.2 - Comunicações da Presidên
cia 

- Prazo para tramitação e apresen
tação de emendas ao Projeto de Decreto 
Legislativo n9 70/91, lido anteriormente. 

- Encaminhamento à Comissão de 
Assuntos_Económicos do Projeto de De
creto Legislativo n~ 71/91, lido anterior· 
mente, levando em consideração a sua na
tureza. 

2.2.3 - Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei do Sen_a.do n? L37/91, 

de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
que acrescenta parágafo ao art. 26 da Lei 
n~ 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
"Dispõe sobre_ a proteção do consumidor 
e dá outl:as providências". 

-Projeto de Lei do Senado n" _138/91, 
de autoria do Senador Jutahy Ma_galhães, 
que dispõe sobre a obrigatoriedad_e da 
manutenção de programa de controle de 
infeCções hospitalares pelos hospitais do 
País. 

2-.-2-.4 - :Requerimentos -
- NY 195/91, de autoria do Senador 

Moisés Abrão, solicitando do Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento, por 
intermédio do Banco da Amazônia -
BASA, informações que menciona. 

- n9 196/91, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando ao Ministro 
do Trabalho e da Previdência Social, in· 
formações que menciona. 

2.2_.5_- Compp.icação da Presi_dêncla _ 
- Refereiú.e ao tempo destinado aos 

oradores do Expediente da sessão de ama· 
nhã que será dedicado a homenagear a 
memória do ex~Senador João Villasbôas. 

2.2.6 - Discurso do Expediente 

SENADOR GARIBALDI ALVES 
FILHO -Transcurso dos 100 anos da 
encíclica Rerum novarum, do Papa Leão 
XIII, qUe define a Doutrina Social Cristã, 
responsável pelo nascimento do Direito 
do Trabalho. 

SENADOR RUY BACELAR- Con
siderações sobre o sistema ferroviário do 
Brasil. Reportagem da revista IstoÉ Se-
nhor, de 10 de abril do corrente, intitulada 
"Estação: abandono", que anuncia o fim 
das linhas de passageiro. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, 
comer Líder- Carta recebida do Sr. Pier· 
re Cornillon - Secretário Executivo da 
União Interparlamentar Internacional, a 
respeito do convite feito por S. Ex', para 
a realização de conferência específica so
bre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
em Brasnia, no fim ae 1992. 

SR. PRESIDENTE- Considerações 
sobre o assunto tratado pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

23 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n9 82, de 
1991, de autoria do Senador Mário CoVas, 
qUe-eStabelece normas para--a: realização 
das eleições munic1PãiS de 3 de outubro 
de 1992 e dá outras providências. 

Aprovados o substitutivo e a Emenda 
n9 3, ficando prejudicados o projeto e a 
Emenda n9 2, sendo rejeitada a Emenda 
n~ 1, após usarem_da palavra os Srs. Hum
berto Lucena, Fernando Henrique Car
doso, Carlos Patrocínio, Marco Maciel, 
Eduardo Suplicy, Affonso Camargo, Cid 
Sabóia de Carvalho, Esperidião Amin, 
DTiceu Carneiro, Amir Lando, José Foga
ça, Mansueto de Lavor e Áureo Mello. 

A -Comis~ão Diretor:l para redigir o 
vencido para o turno suplementar. 

Redação do vencido para o turno suple
mentar do Projeto de Lei do Senado n9 
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82191, em regime_de urgência. Apreciação 
adiada, por 24 horas, por solicitação do 
Sr. Relator, Senador José Fogaça, após 
a apresentação de emendas de plenário. 

Projeto de Lei da Câmara nn _54, d~_ 
1989 (n~> 1.076/88, nit Casa de- Oiígem), 
que dispõe sobre a admissão de porta
dores de deficiência fisfca na_ administra
ção pública e dá outras providências. 
Aprovado o substitutiVo, ficarido "prejudi-
cado o projeto. - _ - - -- -

À Comissão Diretora para reaigir o 
vencido. 

Projeto de Lei da Câmara n? 79, de 
1990 (n• 2.618189, na Casa de origem), 
que autoriza a União a doar ao Município 
de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, 
o terreno que especifica. Aprovado. À 
sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n? 16, de 
1991 (n9 6/91, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que 
concede isenção do Imposto sobre Produ-

tos Industrializados (IPI) na aquisição de 
automóveis para utilizilção no transporte 
autônomo de passageiros e dá outras pro
vidências. Retirado da pauta. 

Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 
1991 (no 80/91, ria casa- de origem)~ de 
iniciativa do Presidente da República, que 
institui isenÇão _do Imposto sobre Produ

-tos Industrializados (IPI) e depreciação 
acelerada para máquinaS, equipamentos 
e dá outras providências. Retirado da Pau
ta. 
- Pr'ojeto de Re~lução nl' 27, de 1991, 

de inlciatíVa da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, que suspende, 
por inconstitucionalidade, a execução de 
dispositivo do Decreto-Lei n~ 1.438, de 
1975, na redação que lhe deu o Decre-

t~:.Lei ~~ -1~582:, d~ 1977. -Apr~vado. À 
Comissão Diretora para a redação final. 

Proposta de Emenda ã Constituição nl' 
3, de 1991, de autoria do Senador Alfredo 

Campos e outros "Senhores Senadores, 
que estabelece a data de entrada em vigor 
de atas normativos, leis e medidas provi
sórias. Em fase de discussão {3~ sessão). 

2.3.1 - Discussos após a Ordem do ~ia 

SENADOR MARCO MACIEL
Desequilíbrios financeiros do setor públi
co. 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
--Centenário ·dos escritores Leonardo 
Mota e Epitáció" Leite. sesq"uicentenário 
do historiador António Bezerra. 

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 
3- ATO DO PRESIDENTE N• 452/91 .. 
4-'- MESA DIRETORA 
5 - LÍDERES E VICE LÍDERES DE 

PARTIDOS. 
6 - COMPOSIÇAO DAS COMIS· 

SÕES PERMANENTES 

Ata da 59a Sessão, em 15 de Maio de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEN· 
TES OS.SRS. SENADORES: 

O SR. PRESIIjENTE-(Mauro Benevides}. 
- A lista de presença at:usa o compareci
mento de 67 _Srs. Senadores. Havendo núme-

Affonso Camargo - Alixãridre Costa - ro regimental, declaro aberta a sessão. 
Alfredo Campos- Almir Gabriel__:_ Aluízio Sob_ a proteção de Deus, iniciarilos- nóssos 
Bezerra: - Amir Lando - Aureo Me li o - trabalhos. 
Beni V eras- Carlos De'Carli --Ca:i'IOs Pa- O Sr. t• Secretário procederá à leitura do 
trocfnio .....; -césar Dias·__:_ "tliagaS~Odfígues --· Expediente. _ _ 
-Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge É lido o seguinte: 
- Darcy Ribeiro - Dario _Pereira - Dircel:! _ 
Carneírõ :_:oivaJOo_S_Uiuagy-- EàUifdo Su_- EXPEDIENTE 
plicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim 
- EpitãCiO-Cafeteíra- Fernando Henrique 
Cardoso - Flaviano Melo - Francisco Ro
llemberg - Garibaldi Alves - Gerson Ca
mata- Guilherme Palmeira- Henrique Al
meida- Hugo Napoleão -Humberto Luce
na - Hydekel Freitas - Iram Saraiva· -
Irapuan Costa Júnior- João Fran:ça---..::ToaO 
Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho- José Eduardo- José Fogaça- José 
Ri c h a-Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia 
- Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Lourival Baptista ·- Lucídio Portella -
Mansueto de Lavor --MárCiO Lacerda -
Marco Maciel - Mário Cov-as :...-MaUrício 
Corrêa:-- Mauro Benevides -Nabo r J iínior 
-Nelson Wedekin- Odacir Soares- Ono
fre Qu.inan- OZíd Cã.óieiro- Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito --:- Ruy 
Bacelar - Teotónio Vilela Filho - Valmir 
Campelo- Wílson Martins. 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N? 122/91 _(Do 214, na- origeffiJ,"" âe _i4 do 

corrente, referente às Mtmsaiiens CN n~ 26 
a 52, de 199L 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Sabre a mesa, ofício que será lido _pelo 
Sr. l_? Secretário. - -

É lido o seguinte: 

. PS·GSI;/1!0/91 
Brasília, 14 de maio d~ 1991 

SenhOr S:eàetáriO, 
Cumpre~ me CoÍnÚniéaf ã\'05sa Excelência 

_ter _si~9 _constatada inexatidão material nos 
autógrafQs -do Projeto de Lei n'>' 1.169-B, de 
1988, enCaminhado através do Ofício PS-G
SE-352, de 14 de dezembro de 1990, que "dis-

põe sobre a retirada ·e transplante de tecidos, 
órgãos e partes do corpo humano, com fins 
terapêuticos e científicos, e dá outras provi
dências". 

Dando conhecimento do fato a Vossa Ex
celência, solicito se digne determinar as pro
vidências necessárias no sentido de qUe seja 
feita a devida substituição. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de estima e apre
ço. 

Atenciosamente, Deputado Jabes Rabelo, 
39 Sllpletite no exercfcio de Primeiro Secre
tário. 

PROJETO A QUE SE REFERE: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
Nt 121, DE 1990 

(N' 1.169/88, na Câmara dos Qeputados) 

Dispõe sobre a retirada e transplante 
de tecidos, órgãos e partes do corpo bu
mano, com fins terapêuticos e científicos 
e dá outras providências. 

o co~greSso- Nact01ia1 decreta: 
Art. 1 ~ A disposição gratuita de uma ou 

váril:!.S ·partes do corr,o post mortem para fins 
terapêuticos e cielltíficós é permitida na for
ma desta lei. 

- Art. 2?- A retirada, para os fins a que se 
refere O artigo anterior, deverá ser procedida 
de prova incontestável de morte encefáli~. 
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Parágrafo único: A proValncontestável 
de morte encefálica referida no caputdeste 
artigo será atestada por dois médicos, não 
integrantes da equipe de retirada e de trans
plante, com base no exame cünico, e em pelo 
menos um tipo de exame complementar. 

Art. 3'? A permissão para o --aproveita
mento, para os fins determinados no art. 1~ 
desta lei, efetivar-se-á mediante a satiSfãç-ão
das seguintes condições: 

I -por desejo expresso do disponente ma
nifestado em vida, através_de documento pes
soal ou __ oficial; 

II -- na ausência do documento referido 
no inciso I deste artigo, a retirada de órgãos 
será procedida se não houver manifestação 
em contrário por parte do cônjuge, ascen
dente ou descendent~. 

Art. 49 Após a retirada de partes do cor
po, o cadáver será condignamente recompos
to e entregue aos responsáveis para sepulta
mento ou necropsia obrigatória prevista em 
lei. 

Parágrafo único. A não-observância do 
disposto neste artigo será punida de acordo 
com o art. 211 do Código Penal. 

Art. s~ As instituições onde se realiza
rem as retiradas de partes do corpo com fina
lidade terapêutica ou científica mariti!:fão ar~ 
quivados os exames referentes ao _d_iagnósttco 
de morte encefálica e os relatórios dos atos 
cirúrgicos relativos a essas retiradas. 

Art. 6~" O transplante de tecidos, órgãos 
ou partes do corpo, somente poderá ser reali
zado por médicos com capacidade técnica 
comprovada, em institUiçõeS-públicas ou pri
vadas reconhecidamente idóneas e devida
mente cadastrada para este fim no Ministéi:io 
da Saúde. 

.Art. 79 A retirada de partes do cadáver, 
sujeito por forÇa de lei à necrópsia ou·à verifi
cação diagnósticacausa mortls, deverás ser 
autorizada por médico-legista e citada no re
latório da necropsia ou da verificação diag
nóstica .. 

Art. 89 As despesas com as retiradas e 
transplantes previstos nest_a lei s~rão custea
das na forma determinada pela sua regula
mentação. 

Art. 9~" Poderão ser criados centros re
gionais ou estaduais de transplantes de órgãos 
com a finalidade de viabilizar as informações 
quanto a doadores e receptores. 

Art. 10. É permitida à pessoa maior e 
capaz dispor gratuitamente de órgãos, tecidos 
ou partes do próprio corpo vivo para rms 
humanitários e terapêUticos. 

§ 19 A permissão prevista no caput deste 
artigo limita-se à doação entre avós, netos, 
pais. filhos, irmãos, tios, s.obrinhos. primos 
at6 segundo grau. inclusive, cunhados e entre 
cônjuges. - -- - _ . 

§ 29 Qualquer doação entre pessoas não
relacionadas no parágrafo anterior somente 
poderá ser realizada após autorização judi
cial. 

§ 3~ O disponente· deverá autorizar espe
cificamente ó tecido, órgãos ou parte do cor
po objeto da retirada. 

§ 4~ Só é pe!mitida a doação referida no 
caput deste artigo quando se tratar de órgãos 
duplos, partes de órgãos, tecidos, vísceras ou 
partes do corpo que não impliquem prejuízo 
ou mutilação grave para o disponente e cor
responda a uma necessidade terapêutica com
provãdamente indispensável à pessoa recep
tora. 

Art. 11. A-nã~·obServância do disposto 
nos arts. 29, 39, 59, 6_9, 79, 8~" e 10 desta lei 
será punida com pena de _detenção de um 
a trés anos, sem prejuízo de outras sanções 
que no caso couberem. _ 

Art. 12. A notificação, em caráter de 
emergência, em todos os casos de morte ence
fálica comProVada, tanto para hospital públi
co, como para a rede privada, é obrigatória. 
__ f\.rt. 13._ O Poder Executivo regulamen
tará o disposto nesta lei no prazo ináxímo 
de sessenta-dias, a partir da data de sua publi
cação. 

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

Art. 15. Revogam-se as disposições em 
contrário, particularmente a Lei n' 5.479, de 
10 de agosto de 1968. 

Câmara dos Deputados, 14 de' maio de 
1991. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- ...;. O ofício lido será remetido â Comissão 

de Assuntos Sociais para ser juntado ao Pro
jeto _d_e Lei çia Câmara tl~" 121, de 1990. (Pau
sa.) 

Sobre a mesa, comunicações que serão li
das pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes: 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 40, § 1', a, do Regi

mento Interno, comunico a V. Ex' que me 
ausenterei dos trabalhos desta Casa, no pe
ríodo de 14 de maio a 4 de junho do corrente 
ano, para viagem à República Popular da 
China, à convite daquele Governo. 

Brasília, 10 de maio de 1991. -Senadora 
Júnia Marise 

Brasília, 10 de maj.o de 1991 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Er 

que me ausenterei do País no 
período de 14 de maio a 4 de junho do corren
te ano, em viagem à República Popular da 
China, à convite daquele governo. 

Atenciosamente, Senador Ney Maraobão, 
Primeiro VicC:-Líder do Governo. 

0- SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-As comunic;ações lidas vão à publicação. 

o- SR. PRESIDENTE (MaUro Benevides) 
- A Presidência comunica que na Ordem 
do Dia de hoje está prevista a apreciação 
de indicações de autoridades para cargos no 
âmbito_ dQ Poder Executivo. Como se trata 
de illatéria da competênéfa privativa do Sena
do Fede~al, _ _a Mesa apela aos Srs. Senadores 
que se encontram em seus gabinetes ou nas 
comi_ssõ_es_ permanentes que imediatamente 
se desloquem para o plenário, a fim de que 
se possa garantir a apreciação dessas indica
ções, entre elas, as de alguns embaixadores 

e do Presidente do Banco Central; enfim, 
de autoridades que; para se investirem nos 
reSpectivoS- cafgoS, estão sujeitas à manifes
tação soberana e conclusiva do Senado Fe
deral. 

A Presidência aproveita a oportunidade 
para lembrar aos Srs. Senadores que, às 19 
horas de hoje, estará reunido o Congresso 
Nacional para apreciar, dintre outras ritaté~ 
rias, a estruturação da Comissão Mista de 
Orçamento. Trata-se de matériã urgente e 
de inquestionável relevância, que vai defla
grara processo de apreciação da Lei de Dire
trizes Qr_ç_amentárias. Sabem os Srs. Sena
dores que até o próximo dia 30 de junho, 
sob pena de prorrogação do período legisla
tivo, a Lei de Diú:trizes Orçaméntáffits deve
rá ser votada. Por isso, espero o compare
cimento de todos os Srs. Senadores à sessão 
d~ hoje do Congresso Nacional. 

O Sr. Ron_an Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela 
ordem: Sem revisão do orador.) -~r. Presi
dente, faço uso da palavra, inicialmente, para 
secundar o pedido de V. Ex• para que todos 
os Srs~ Senadores que estão nos gabinetes 
e até nas comissões acorram ao plenário. Esse 
apelo eu o faço para que possamos agilizar 
a votação da indicação do Presidente do Ban
co Central, que ontem foi sabatinado na Co
missão de Assuntos Económicos. 

É da maior importância para o Brasil que 
esse cargo seja suprido, a fim de que se evitem 
especulações, que estão acontecendo já nesse 
momento, em que os aproveitadores se apre
sentam, dizendo que o Bancq Central está 
acéfalo. Não está. O Banco Central está fun
cionando normalmente. Temos instalada nes
sa instituição uma burocracia da melhor qua
lidade, inicialmente constituída de servidores 
egressos_ do Banco--do. ~-rasil e, mais tar~e. 
do corpo de técnicos formados pelo próprio 
Banco Central. Mas sabemos como é o mer
cado. Principalmente nesse momento de 
transição da equipe económica, é da maior 
importância que se complete essa posse, a 
fim de se evitar, como eu disse no início, 
especulações que os aproveitadores de sem
pre fazem. 
-~.1 Na sabatina e nas perguntas feitas ontem 
"ao candidato a Presidente do Banco Central, 
Sr. Francisco Gros, devo salientar alguns fa
tos da maior importância, entre eles o de 
que o Senador Ruy Bacelar- zeloso c_omo 
é pelo desempenho de seu mandato, e tam
bém para cumprir a formalidade constitucio
nal de que o Presidente do Banco Central 
tem que ser aprovado pelo Senado Federal 
-fez questão de questionar o Dr. Francisco 
Gros, principalmente nas questões polémicas 
da sua vida pública, porque ta!Jlbém S. Er 
desempenhou funções na vida privada. 

Devo dizer que foi nesse momento, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, que ocorreu o ponto 
alto da reunião; S. EX' p6de provar que no 
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momento em que houve polêmica, como, por 
exemplo, no lançamento das ações da Vale 
do Rio Doce, S. Ex• se colocou frontalmente 
contra aquele lançamento maciço das ações, 
que, segundo o Presidente do Banco Central 
da época, esfriaria o mercado, mas trouxe 
uma grande prejuízo ao Erário Público, pois 
houve uma desvalorização grande daquelas 
ações que eram de património do Banco Cen
tral. 

De uma outra feita, foi também levantada 
a questão de que S. Ex•, como Diretor do 
BNDES, colocou, junto com outros direto
res, um lote grande de ações da Petrobrás 
no mercado. E aí verificou-se o contrário. 
Os cuidados foram tomados de maneira que 
as ações da Petrobrás alcançaram valor supe
rior, quando não ao par da cotação de bolsa 
da época, que foi uma operação maciça que 
rendeu aos cofres do BNDES para financia~ 
menta da indústria um montante da ordem 
de US$ 300 milhões. 

De maneira que volto, neste momento, a 
reiterar o pedido de que os Srs. Senadores, 
principalmente do PMDB, acorram ao plená
rio, a fim de que possamos apreciar o nome 
do candidato à Presidência do Banco Central, 
Dr. Francisco Gros. 

Sr. Presidente, fiz questão, no--niOmento 
da sabatina, de ver com o Sr. Presidente do 
Banco Central como deverá ficar a questão 
dos juros para a agricultura, porque no en~ 
contro que tivemos em Sevilha, do Parlamen~ 
to Latino-Americano c-om o- Parlamento Eu
ropeu, pudemos apurar, em números altos, 
números redondos, e até numa estimativa 
conservadora, que Europa, Estados Unidos 
e Japão, juntos, gastam por ano mais de USS 
300 bilhões em subsídios à agricultura. E isso 
está massacrando a nossa agricultura. En
quanto isso, nossa economia tupiniquim e ca
bocla diz que não pode haver subsídio à agri
cultura. 

Devo dar um testemunho aos Srs. Sena
dores nas andanças que fiz por esse mundo 
de Deus, da China aos Estados Unidos, pas
sando pela França e por outros, tOdos os paí
ses do mundo subsidiam a agricultura, menos 
o Brasil que a penaliza com juros altos e falta 
de garantia de preços. Não temos aqui um 
seguro agrícola, temos um seguro de ban
queiro, o Proagro, um seguro muito particu
lar, muito peculiar da nossa cultura. É mais 
ou menos como o caso do juiz de futebol 
que joga e que tem o apito na boca e que 
em qualquer canelada suspende o jogo. 

Sím, Srs. Senadores! E o próprio Banco 
Central que gerencia o Proagro, por isso este 
continua sendo um seguro-de banqueiro e 
não um seguro da agricultura. 

Sr. Presidente, fala-se agora, e muito, que 
essa equipe está vindo para reaquecer a eco
nomia, para fazer o desenvolvimento econó
mico deste País, mas se não começarmos com 
a agricultura ... Desculpem-me se estou falan· 
do o óbvio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
mas, segundo Ulysses Guimarães, "o trágico 
do óbvio é não ser praticado". De maneira 
que se não começarmos pela agricultura, mas 
para valer, vamos ter problemas e mais pro- _ 

blemas e em conseqüência, instalaremos CPI 
para apurar os desvios_ que sem dúvida acon
tecerão porque sempre aconteceram, nas im
portações de alimentos que virão subsidiados 
da Europa, dos Estados Unidos e_ até do Ja
pão, aquele minúsculo país de 360 mil quiló
metros quadrados que tem apenas 16% da 
sua área habitável e agricultável. 

Sr. Presidente, antes de encerrar esta, fala, 
que tem por objetivo registrar a sabatina de 
ontem ao Sr. Dr. Francisco Gros, eu gostaria 
de reiterar aos companheiros do Senado, aos 
Srs. Senadores que se encontram nos seus 
gabinetes, nos corredores e nas comissões 
que acorram ao plenário, a fim de que possa
mos dar atendimento à convocação do Sr. 
Presidente do Senado Federal. 

O SR. PRESID-ENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência reitera o apelo do nobre 

_Senador Ronan Tito no sentido de que se 
garanta presença no plenário, porque, a par
tir deste momento, vai-se iniciar a Ordem 
do Dia. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores 
e sobretudo aos respectivos Presidentes, que 
se acham neste momento nas comissões, que 
se _desloquem ao plenário para que se garanta 
o quorum indispensável à apreciação da Or
dem do Dia da sessão de hoje. 

Vamos ter, realmente, um dia de extrema 
movimentação na Casa, nesta sessão matu
tina com apreciação de autoridades; na sessão 
ordinária da tarde, com matérias igualmente 
relevantes; e à noite, no COngresso Nacional, 
devemos iniciar a estruturaÇão da nova Co
missão Mista de Orçamento. 

É realmente uma matéria de_ vital impor
tância para o Congresso brasileiro, já que 
constituída a Comissão Mista de Orçamento 
iniciar-se-á imediatamente a apreciação da 
Lei de Diretrizes Oiçamentárias; além dela, 
já há solicitação de quatro créditos suplemen
tares enviados pelo Senhor Presidente daRe
pública. 

É, portanto, fundamental que os Srs. Sena
dores permaneçam hoje em Brasília e o façam 
também no dia de amanhã, porque, de con
formidade com entendimentos que mantive
mos com o Presidente da Câmara, Deputado 
lbsen Pinheiro, amanhã à tarde tere.Q:Ios ses
são do Congresso Nacional, para que nessa 
ocasião deligenciemos a apreciação de vetos 
presidenciais apostos a numerosos projetas 
de lei. 

· Destaco, para que fique muito clara a posi
ção _da Mesa, que nos últimos 30 dias, o Con
gresso apreciou 40 vetos presidenciais, numa 
demonstração positiva da ânsia da participa
ção de todos os Srs. Senadores e Deputados 
Federais na apreciação daquela matéria. Já 
disse, falando no Congresso Nacional, que 
se alguns vetos podem ser considerados pe
rempatos em razãO de terem sido apostos a 
matérias já ultrapassadas por outras propo
sições, a Mesa não tem condições de utilizar, 
em relação a -vetos·; o institutO d3 prejudicia
lidade coni o qual poderiam ser afaSiadas da 
Ordem do_ Día aquelas proposiÇões vetadas 
pelo Senhor Presidente da República. Como 

é inadmitida a aplicação da prejudicialidade 
em relação a veto do Senhor Presidente da 
República, não há outra alternativa senão 
processar-se a votação dos vetos do Chefe 
da Nação. Portanto, é necessário a presença 
dos quarenta e dois Srs. Senadores no Con
gresso Nacional, como neste momento tam
bém. 

Ao iniciar-se a Ordem do Dia, a Mesa vi~ 
sualiza, dos 46 Srs. Senadores necessários ao 
prosseguimento dos trabalhos, apenas vinte 
e cinco. É então, indispensável que todos os 
Srs. Senaócir venham imediatamente ao ple
nário; neste sentido, reitero aos presidentes 
das comissões .suspendam os trabalhos que, 
momentaneamente, ali se realizam, para que 
possa haver a presença maciça de senadores 
neste plenário, porque são várias as indica
ções a-serem submetidas à discussão e vota~ 
ção no plenário do Senado Federal. São vá
rias as indicações de nomes de embaixadores 
que cumprirão missão diplomática em nações 
amigas. Há uma indicação do nome do Sr. 
Antóriio Amaral para Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho. Há uma indicação, co
mo último item da Ordem do Dia, do candi~ 
dato à Presidência do Banco Central, Dr. 
Francisco RobertO André Gros, _que ontem 
foi exaustivamente sabatinado no âmbito da 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Como na Casa estão presentes __ 67 Srs. Se
nadores, a Mesa espera que realmente S.Ex•• 
compareçam ao plenário e participem dessa 
importante votação. 

O S"r. Esperidião Ámin- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Esperidião Amim (PDS- SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, ao tempo em que cumprimento V. 
Ex• pela diligência no sentido de obter apre
sença, no plenário, dos que estão presentes 
na Casa,pediria a V. Ex~. como mesmo vigof 
e alto discernimento, chamasse também à co~ 
lação os 26 Srs. senadores que não se encon
tram aqui, neste instante. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência apela ao Presidente da Co
missão de COitstitr.iição,_Justiça e Cidadania, 
o nobre Senador Maurício Corrêa, que neste 
momento preside os trabalhos daquele órgão 
técnico, para que suspenda a reunião daquela 
comissão fim de que todos os integrantes da
quele importante colegiado se desloquem, 
imediatamente, ao plenário, a fim de que ini
ciemos, já, a apreciação da Ordem do Dia. 

O Sr. 19 Secretário vai iniciar a leitura da 
matéria constante da Ordem do Dia, mas an
tes de passar a palavra ao nobre Senador Dir- · 
ceu Carneiro, não h a vendo objeção do Plená
rio, a Presidência incluiiá na pauta da pre
sente sessão as Mensagens noS 87 e 88, relati
vas à escolha de chefes de missões diplomá
ticas. As referidas matérias serão apreciadas 
nos itens 7 e 8 da Ordem do Dia, renume
rando-se as demais. 

At>. matérias conStantes dos itens 19 a 8? 
da pauta da presente sessão, nos tennos do 
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disposto do parágrafo únic-o do art. 383- do 
Regimento Interno, dewrão ser apreciados 
em sessão- secreta. ' 

Antes de transformar a sessão em secreta, 
a Presidência volta a insistir juitto aos Srs. 
Senadores, notadamente aqueles que se 
acham na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, para que imediatamente se des
loquem até este plenário a fim de se processar 
a apreciação da Ordem do Dia. Várias indica
ções de nomes de chefes de missão diplomá
tica, já sabatinados na Comissão de Relações 
Exteriores, e Defesa Nacional, estão aqui pa
ra serem submetidas à votação do plenário. 

Ê um apelo da Presidência em razão do 
trabalho programado para o dia de hoje: ses
são do Senado é tarde, já com a Ordem do 
Dia previamente definida; sessão do ConM 
gresso Nacional às 19 horas. Então, há um 
apelo veemente, patético da Presidência para 
que todos os Srs. Senadores se desloquem 
imediatamente a este plenário a fim de que 
tenha o início da Ordem do Dia. Já que en~ 
contram na Casa, segUndo infonna-ção da Se
cretaria Geral da Mesa, 67 Srs. Senadores. 
Portanto, é fundamental que todos os Srs. 
Senadores se desloquem para o plenário a 
fim de que iniciemos a apreciação dessas ma
térias, sendo que, a primeira a ser lida logo 
mais pelo Sr. 19 Secr_e_tário, diz respeito à 
escolha de chefe de missão diplomática, assim 
como os itens de números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
e 8. A Mensagem n~ 9 indica o Sr. António 
Nonnato do Amaral para compor o Superior 
Tribunal do Trabalho. E a de n~ 10 propõe 
a indicação do Dr. Francisco Roberto André 
Gros para exercer o cargo de Presidente do 
Banco Central do Brasil. Quanto aos embai
xadores, a Presidência esclarece à Casa que 
a sessão será secreta, mas em relação ao últi
mo item, que é a escolha do Dr. Francisco 
Roberto André Gros, somente a votação será 
secreta. Vamos, neste momento, iniciar a 
apreciação das matérias constantes da Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Presentes na Casa 67 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-l-
MENSAGEM N• 62, DE 1991 

Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tum·o únicO, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
62, de 1991 (n• 92/91, na origem), de 
7 de março de 1991, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor 
Álvaro da Costa Franco Filho, Ministro 
de Primeira Classe, da carreira de Diplo~ 
mata, para exercer a função de Embai
xador, Chefe da Delegação Penna.nente 
do Brasil, junto à Organização das Na
ções Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura. 

-2-

MENSAGEM N• 63, DE 1991 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disçussão, em turno únicO,_ do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 
63, de 199qn• 93191, na origem). de 
7 de março de 1991, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete â deli
beração do Senado a escolha do Senhor 
Gilberto Ferreira Martins, Ministro de 
Segunda Classe, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto -à República Coo~ 
perativista da Guiana. 

-3-
MENSAGEM W 83, DE 1991 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
83, de 1991 (n• 125191, na origem), de 
19 de abril de 1991, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ã deli
beração do Senador a escolha do Senhor 
Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho, 
Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
da Turquia. 

-4-
MENSAGEM N• 84, DE 1991 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores -e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n? 
84, de_ 1991 (n9 134/91, na origem), de 
4 de abril de 1991,--pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli~ 
beração do Senado a escolha do_ Senhor 
Luiz Antônio Jardim Gagtiardi, Ministro 
de Primeira Classe, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino da Dina
marca. 

-5-
MENSAGEM N• 85, DE 1991 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno, único do parecer 
-da Comissão- de Relações Exteriores e _ 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n~ 
85, de 1991 (n' 136191; na õiigem), de 
4 de abril de 1991, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor 
António Amarai de Sampaio, Ministro 
de Primeira Classe, da ·carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embai~ 
xador do Brasil junto à República Socia
lista da Iugoslávia. 

-6-
MENSAGEM N' 86, DE 1991 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tum-o único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 

:p~_fesa Nacional sobre a Me,nsagem n9 
86, de 1991 (n• 141191, na origem), de 
11 de abril do corrente ano. pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor José Olympio Rache- de Al~ 
meida, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Bra&il junto 
à_Çonfederação Helvética. 

Item 7: 
-7-

MENSAG.EM N• 87, DE 1991 
Escolha de Cbtife de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nac_ional sobre a Mensagem no 
87, de 1991 (n' 145191, na origem), de 
12 de abril do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da Repúblíca sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Orlando Soares Carbonar, 
Ministro de Primeira Classe, de carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
Italiana. 

Item 8: 
-8-

MENSAGEM N• 88, DE 1991 
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem n9 
88, de 1991 (n• 154191, na origem), de 
15 de abril do co_rrente ano, pela qual 
o_ Senhor Presidente da República sub~ 
mete à deliberação do Senado a 'escOlha 
do Senhor Carlos Alberto Leite Barbo
sa, Ministro de Primeira Classe, d·a car~ 
reira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Re~ 
pública Francesa. _ 

A matéria constantC? da pauta da presente 
sessão, nos termos do disposto no_ parágrafo 
único do art. 383, do Regimento Interno, de
verá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionáriOs as providên
cias necessárias a fim de que seja respeitado 
o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secre_?. 
às 11 horas e 6 minutos e volta a ser 
pública às 11 horas e 22 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mãuro-Ben-iVidCs) 
-Item 9: -

-9-. 
MENSAGEM N• 107, DE 1991 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em tUrno único; do pa- · 
recer da Comissão de Constituitão, Jus-

- tiça e Cidadania sobre a Mensagem n9 
107, de 1991 (n• 174191, na origem), de 
24 de abril do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Antônio Nonnato do Amaral, 
para compor o Tribunal Superior do Tra
balho, na vaga destinada a ministro elas-
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sista tempol-ário, re-presentante dos em
pregadores, para o triênio de 1991 a 
1994, decorrente do término de sua in
vestidura. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. -

É lido o seguinte: 

PARECER N• 79, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Mensagem n' 107, 
de 1991, do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, o nome do Dr. Antonio No
nnato do Amaral, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, na vaga desti
nada a Ministro Classista Temporário, 
representante dos empregadores, para o 
triénio 1991/1994, decorrente do término 
de sua investidura. 

A ComissãO"-de Constituição, Justiça e Ci
dadania, em votação s-ecreta realizada em oi
to de maio do corrente, apreciando o relató
rio apresentado pelo Sr. Senador Oziel Car
neiro (em anexo ao parecer), sobre a Mensa
gem n" 107, de 1991, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da esco
lha do Senhor Antônio Nonnato do Amaral, 
para exercer o cargo de ministro classista tem
porário, (na vaga decorrente) do térniino de 
sua investidura. 

Sala das ComisSões, 8-de maio de 1991. 
- Nelson Carneiro, Relator Presidente -
Oziel Carneiro- Élclo Álvares- Cid Sabóia 
de Carvalho - Jutahy Magalhães - José Fo
gaça - Magno Bacelar - Nabor Júnior "'i'" 
Maurício Corrêa - Eduardo Suplicy - Pe· 
~ Simon - :f~sé Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Em discussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão~ 

Em votação. 
A votação é secreta. 
Solicito aos Srs. SenadOreS que tomem seus 

lugares para processarmos a votação. 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Votaram Sim 51 Srs-._ Senadores; e Não 
4. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 57 votos. 
Aprovada a indicação. 
A Presidência do Senado Federal fará a 

comunicação de praxe ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, para que pro
ceda à nomeação do Dr. Antônio Nonnato 
do Amaral para Ministro Classista Tempo
rário do Tribunal Superior do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 10: 

MENSAGEM N•ll7, DE 1991 
Escolha de Autoridade · 

Discussão, em turno úníco, do parecer 
da Comissão de Assuntos EconómicOs 
sobre a Mensagem n~ 117, de 1991 (n• 

307/9I; ria ongem), de·"g de· iilãiO dO cor
rente ano, pela qual o Senhor Prêsidente 
da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Dr. Francisco Ro
berto André Gros, para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Bra
Sil. 

Sobre a mesa, Parecer que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 80, DE 1991 

Da Comissão de AssU:D.tos Económicos, 
sobre a Mensagem n' 117, de 1990, do 
Senhor Presidente da República, snbme~ 
tendo ao Senado Federal a escolha do Se~ 
nhor Francisco Roberto André Gros, pa~ 
ra exercer o cargo de Presidente do Banco 
Central do BrasU. 

A Comissão de Assuritcis ECoriómicOs, em 
votação secreta iealizada em 14 de maro de 
1991, apreciando o relatório apresentado pe
lo Sr. Semi.9or Élcio Álvares, sobre a Mensa
gem n~ 117, de 1991, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da esco
lha do Senhor Francisco Roberto André 
Gros, para exercer o cargo de Presidente do 
Banco Central do Brasil, por 24 votos favorá
veis e 3 cOntrários. 

Sala das ComiSsões, 14 de maio de 1991. 
- Élcio Álvares, Relator -Raimundo Lira, 
_:Pr§idente -Alfredo Campos - Marco Ma~ 
ciel - Aluízio Bezerra - Mário Covas -
C~sar Dias -·José Richa - Coutinho Jorge 
- Beni V eras- Nabo r Júnior- José Eduar
do- Onofre Quinan- ·Valmir Campelo
Ronan Tito - Levy Dias - Roy Bacel_ar -
Nelson Wedekin - GuUherme Palmeira -
Maurício Corrêa - Henrique Almeida - AI
bano Franco- Dario Pereira- Áureo Mello 
- Moisés Abrão- - Esperidião Amin -
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Em discussão o parecer da Comissão de 
Assuntos ·EcOnómicos. -

Concendo a palavra ao nobre Senadof ·U;
peridião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. 
Para discUtir a matéria.) -Sr. Presidente, 
Srs. _Sen3:dOres,--aesejo apenas, pedindo a 
compreensão d9s meus nobre_par:es, extemar 
a minha convicção a respeito do assunto. 

Conforme indaguefe inquiri, com franque
za e lealdade, durante a sessão de ontem da 
COmissão. de _Assuntos __ Económicos, obtive 
o resgate que, cOmo pOlítico, considero muito 
iiJ:lpOrtante, através .do reconhecimento pelo 
Dr. Francisco·Gros de que a decisão que nor
teou as intervenções e também a não-inter
venção num dos bancos estaduais, no caso, 
o Banco do Estado do Pará, no dia 25 de 
fevereiro de 1987, quãndO o- Si. Francisco 
Gros era Presidente do Banco Central, pas
sou pelo filtro político no Palácio do Planalto, 
então. 

Esse reconhecimento - acompanhado da
quilo que o Sr. Francisco Gros expressou e 

que· é nossa: convicção também, de que o pro
cesso de escolha do presidente, dos diretores 
do Banco Central, deve caminhar para a au
tonomia daquela instituição - a par de ser 
peSsoalmente importante para mim, é um en
sinamento que é útil a todos nós. 

Por essa razão, desejo ratificar que não 
votando no passado mas votando no futuro, 
.eu_confirmo o meu voto favorável ao acolhiM 
menta do nome do Sr. Francisco Gros, até 
por que os aspectos objefivos relacionados 
a sua competência técnica e aqueles relacio
nados a sua idoneidade moral foram absolu
tamente satisfeitos, como salientou o relató
rio do nobre Senador Élcio Álvares. 

Faço esia comunicação com a convicção 
de que o voto de cada um de nós, livre, cons
ciente, deve sempre estar subordinaçio à cau
sa pública e. não a diferenças pessoais, justas 
ou não, fundadas ou não. 

Para mim, Srs. Senadores, foi o voto mais 
difícil que eu já dei na minha vida. Votar 
é muito bom. Democracia é muito bom. Foi 
o voto mais difícil que eu dei na. ~inha vida, 
por tudo que representaram as intervenções 
que passaram por· filtro po1ítico havidas no 
dia 25 de fevereiro de 1987. 

Faço este anúncio grato pela compreensão 
dos meus pares, com alguma emoção, mas 
com alguma esperança. 

_Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presi
dente, peço a palavra pa:.ra discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Çoncedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Para discutir.) - Sr. Presidente, Senador 
Mauro Benevides, Sf!'s Senadoras e Srs. Sena
dores, acredito que viveu, ontem, o Senado 
FederaL na reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos, um dia extremamente impor
tante, pois tenho certeza que cumprimos, 
com extraordinário Senso de responsabilida
de, o dever constitucional, como senadores, 
de bem argüir o indicado para ser o presi
dente do Banco CentraL 

Ainda na última segunda-feira, desta tribu
na, registrei o c-onhecilnento do inquérito po
licial de que foi objeto o Sr. Francisco Gros. 
Durante a argüição de ontem, levantei alguns 
problemas relativos a sua atuação como dire
tor do BNDES, quando da gestão do.então 
Ministro da Fazenda, Dilson Furano. Quero 
ressaltar que, em ambos os episõdios, os es
clarecimentos prestados pelo Sr. Francisco 
Gios para mim foram satisfatórios. Acredito 
que, do ponto de vista da integridade e ido
neidade pessoal, não há o que objetar com 
respeito ao procedimento de S. EX!' 

A posição, entretanto, do Partido dos Tra
balhadores, e a minha própria, será a de votar 
"não", em especial por ter sido aprovado, 
neste Senado Federal, projeto de lei, de auto
ria do Senador itàmar Franco, atual Vice
Presidente da República, que impediria o 
Presidente da República de estar indicando 
hoje, para a presidência do Banco Central 
do Brasil, uma pessoa que tenha sido diretor 
e ou aciónista de instituição financeira priva-
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da no!> quatro anos que precederam a sua 
indicação para a referida função pública. 

Trata-se, portanto, de procedimento moti
vado não por restrições ao nome ou à pessoa 
do Sr. Francisco Gros, mas por diretriz deli
neada por esta Casa, onde foi aprovada una
nimente. Ela ainda não foi aprovada pela Câ
mara dos Deputados, mas o Uder do Partido 
dos Trabalhadores nessa Casa, Deputado Jo
sé Genoíno, já emitiu parecer favorável ao 
referido projeto de lei, do Senador Itamar 
Franco. 

Portanto, coerentemente, ó nosso voto se
rá "não". 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA (PPT-CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, confesso a V ._,Ex• e a este PlenáriO 
a minha extrema alegria experimentada ao 
longo do dia de ontem. A atribuição conce
dida ao Senado Federal para fiscalizar os atos 
do Governo Federal, sobretudo a prerroga
tiva constitucional de ad ref~rendum manifes
tar-se sobre as indicações para o Banco Cen
tral, tudo isso, Sr. Presidente, constituiu on
tem um dia de glória para O exerCício institu
cional das atividades da República. Sr. Pre~i
dente, vinte e nove Senadores, exercendo o 
seu direito, fizeram perguntas ao indicado 
para a presidência do Banco Central, o que 
reforça, sem dúvida nenhuma, o conceito que 
se_ tem a respeito da preocupação relativa
mente às indicações de cidadãos para altos 
postos da administração pública federal. 

Ontem, fizeram perguntas os Senadores 
Humberto Lucena, Fernando Henrique Car
doso, ValmirCampelo, José Eduardo, Alfre
do Campos, Lucídio Portella, Coutinho Jor
ge, Ruy Bacelar._ Pedro Simon, Eduardo Su
plicy, Esperidião Amin, Chagas Rodrigues, 
José Fogaça, Ronan Tito, Nels_an Wedekin, 
Mário Covas, Beni Veras, Albano Franco; 
Jutahy Magalhães, Garibaldi Alves Filho, Jo
sé Richa, Cid Sabóía de Carvalho, Odacir 
"Soares, Élcio Álvares e eu. Vejam, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, que foi uma demons
tração interessantíssima, eu diria extraordi· 
nária do ponto de vista do cumprimento do 
nosso_ dever. _A reunião durou ?_horas. 

No que tange especificamente à indicação 
do Sr. Francisco Gros, a pequena Bancada 
do PDT vai votar contrariamente, e_ vai fazê
lo exatamente em decorrência de não te_r tido 
resposta satisfatória do candidato indicado 
quanto à regra ética que exige o desligamento 
antecipado daquele que, partencendo a uma 
instituição financeira, se vê indicado para o 
exercício de uma ~lta função como e~sa de 
presidente do Banco CentraL Portanto~ pare
ce-nos que se tornaria indispensável que o 
virtual presidente trouxesse, com antecedên
cia, a sua renúncia, o seu desligamento da 
atividade_ financeira particular. Não o tendo 
feito, e não se sabendo em que circunstâncias 
isso será feíto, fica difícil explicarmos ã o pi- . 

nião pública como um homem que integra 
o_ sistema financeiro privado vai gerir um ban· 
co que tem a responsabilidade de fiscalizar 
os a tos dos outros bancos particulares, inclu
sive dos bancos estaduais. Por estas razões, 
nosso voto s_erá contrário. 

A outra questão, que me pareceu não ter 
sido respondida, pelo menos satisfatoriamen
te, foi o conflito existente entre as explicações 
que de deu para as intervenções no e Banerj 
no Banco do Estado de Santa Catarina _e as 
que ele de_u_ para a não-intervenção no Banco 
do Estado do Pará. No primeiro caso, resul
tou inequivocamente para mim que foi uma 
intervenção política, tanto mais que todos sa
bem as razões pelas quais o Banco do Estado 
do Rio de Janeiro se eilcõntrava numa situa
ção difícil naquele momento. É que, durante 
o Governo militar, puseram goela abaixo do 
Estad_o do Rio de Jan"eiro-a construção do 
metró, eo_fut,nçQ Qº_E_stad_o d9 Rio de Jane.iro 
sopesou os ·avais de todos esSes encargos. 

Em decorrência disso, o que o Governo 
Briz~la sempre pretendeu_foiali_viar o Banço 
do Estado do Rio de Janeiro da responsa
bilidade desses ;:~,_yais, que realmente onera
ram sobremaneira a vida _económica interna 
dessa instituição financeira. 

Por'essas razões, o PDT contiilua na firme 
posição de votar contrariamente à indiçação 
do Sr. Francisco Gros. 

O Sr. Humbeto Lucena ---Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESiDENTE_ (M8.Uro .Benevides) 
-Concedo a palavra a_o nobre Senadºr. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para discutir.) - Sr. Presidente~ Srs. 
Senadores, a Comissão de Assuntos Econó
micos reuniu-se ontem, durante mais de 6 
horas consecu~ivas, e_ sabatinou, exaustiv.,a
mente, o Sr. Francisco Roberto André Gros, 
indicado pelo Senhor Presidente da Repú-

- blica para exercer o cargo de Presidente do 
Banco Central do_ Brasjl. 

__ N~s_!_do PMDB, conforme tá colocamos, 
decidimos aprovar o nome de S. S• para de
sempenhar essas altas funçõ_es,_desde que as
sumiu de público, como foi por nós condicio
n_ado, o compromisso de se afastar da presi
dência do BFC, bem assim de alienar as suas 
ações no cãpital daquela instituição de crédito 
particular. A nós ilos pareceu, assim como 
a toda a Comissão de Ass_t.m_t-ºs _EçondmiCos 
e a todo o SenadO; que -se-m embargo de
não ter sido at~ hoje, infelizmente, votada 
a lei complementar que regulará o sistema 
financeirO naciorial, na qual deverá constar 
obrigatoriãtnente a fixação dos critérios para 
a escolha dos diretores do Banco Central -
esse procedimento caracteriza--se como de na
tureza ética, poiS -Cabe ao Banco Central do 
Brasil, dentre as suas atribuições, físcalizar 
todas as instituições- de crédito. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores a 
posição da nossa bancada será favorável à 
indicaçao do nome do S_r. Francisco Roberto 
André Gros, para o cargo de presidente do 
Banco Central. 

Nós, particularmente, que constituímos as 
representações, neste Senado, dos _Estados 
da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí 
e de Go_iás, esperamos e confiamos que no 
exercício daquelas alta:;. funções, o Sr. Fran
cisco Gros tenha mais sensibilidade para com 
os interesses econõmico-financeíroS das pe~ 
quenas unidades federadas, de vez que esses 
estsdos foram discriminados, perversamente, 
pela área econômica do_ Governo na gestão 
da Ministra Zélia Cardoso de Mello - por 
quem, aliás, tenho o maior apreÇo e·admira
ção -.enquanto se privilegiou estados maio
res da Federação, como o Rio de Janeiro, 
Minas Gera(s e São Paulo que, ao consegui
rem a rolagem de suas dividas moJ?\liárias,_ 
salvaram, a -terilpo e·a hora, os seus bancos 

. estaduais. 
Er_a o que eu tinha a dizer, Sr._ PreSídente. 

O Sr. Affonso Camargo ~,Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão d~ ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR. Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) -Sr". Presidente, levanto esta 
questão de ordem para saber se q-úaridO se 
trata de matéria que requer votação secreta 
-é regimental, portanto permitida, a d~c~a-_ 
ração de voto. Este é um assunto que sempre 
me trouxe dúvidas, suscitando-me, hoJe, o 
desejo de levantar esta questão de ordem, 
o fato de vários Srs. Senado_res estarem decla: 
rando taxativamente como irão votar. 

0 O SR._ PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
--A Presiaência, realmente, não pode deixar 
de acolher a questão de ordem de V. Ex~, 
tendo em vista o que dispõe o art. 383, alínea 
f: 

"Será pública a reunião em que se pro· 
cessarem o debate e a decisão da.comis
são, sendo a votação procedida por es
crutínio, secreto, vedadas declarações 
ou justifi"Cã.Ção ae voto, exceto co"m refe
rência ao aspecto legaL" 

A Presidência esclarece que tanto no Sena
do Federal como nO Congresso Nacional, no 
encaminhamento de matérias são também se
cretas, a Mesa tem tentado, pedagogicamen
te, orientar o Plenário, e o faz sobretudo no 
Congresso Nacional. No caso !fe r~clamação 
por manifestação de voto, que por equívoco 
o Parlamentar anuncia como "sim" sendo 
"não", V. Ex' deve ter constatada que a Pre
sidência sempre replica, consigna a presença, 
mas deixa de fazê-lo em relação ao voto em 
razão do sigilo constitucional. Mas as banca
das nunca se dispensaram de orientar os seus 
liderados em relação a essas matérias. Mas 
interpretada stri_eto sensu a letra regimental, 
seria inadimitida qualquer manifestação nes
se sentido, porque essa matéria está exata
mente lastreada na exigência constitUcional 
impeditiV-~;-pOifahttl,-dã-âeclaração de voto 
a favor desse ou daquele candidato. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIOENTE ~Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, pedi a palavra apenas para regis
trar que· na reunião de ontem, que durou 
quase sete horas, ocorreu um fato que consi· 
deroi da maior importância e que poderia 
até provocar espécie nas pessoas não afeitas-
às lides parlamentares. _ - _ _ _ 

O Senador Ruy Bacelar, Viçe~Presidente 
da comissão, fez uma inquirição detalhada, 
devo dizer que, num determinado momento, 
até acreditei que tivesse ido longe demais. 
No entanto, depois de todas as respostas e 
as comprovações das inquirições, vimos que 
o nobre Senador Ruy Bacelar votou a favor. 
Isto demonstra que um parlamentar, quando 
leva a_ sério o seu trabalho, porque o cargo 
a ser ocupado é da maior importância - o 
cargo de presidente do Banco Central- não 
abdica desse dever, no entanto, depois de 
satisfeita a sua c_uriosidade, que eu díria cívi
ca, S. Ex• votou tranqüilamente. Todos nós 
-à exceção do PDT, por razões já expostas 
e, também, do PT- votamos pela aprovação 
da indicação do nome do Dr. Francisco Gros, 
mas houve um voto que, ali, naquele momen
to, valeu mais, dada a veemência e a contun
dência com que o Sr. Senador Ruy Bacelar 
inquiriu o Dr. FranciScO GrOs.- -candidato a 
presidente do Banco Central, que tem, agora, 
seu nome submetido à votação do Plenário 
do Senado Federal. 

Sr. Presidente, algumas questões que fo
ram colocadas lá, ontem, pelos partidos, de
vem ser também debatidas aqui no plenário. 
Por exemplo: o Dr. FrancisCo Gros foi ques
tionado se, num determinado momento da 
vida pública, decretou ou não intervenção 
em diversos bancos, por exemplo, no Banco 
do Estado do Pará. S. Ex~ esclareceu que 
gostaria de tê-lo feito como presidente do 
Banco Central, mas se protegido pela lei. Aí, 
sim, teria tido a intervenção. _ 

Sr. Presidente, nós, às vezes, cobramos 
uma posição das autoridades mas não lhes 
damos as condições para que exerçam na pie· 
nitude suas funções. Ao Senado e à Câmara 
cabe, sem dúvida alguma, dar ao presidente 
do Banco Central condições pira isso, caso 
queiramos cobrar de S. Ex~ essa posiÇãO, sem
pre técnica e não política, porque, enquanto 
vivermos esse presidencialismo imperial de 
hoje, nem o presidente do Banco Central, 
nem o Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento podem fazer nada se o Presi
dente da República, em determinado mo
mento, disser que no Banco do Estado do_ 
Pará não haverá intervenção_. _ 

Por outro lado, gostaria de lembrar que 
temos um projeto em tramitação, de autoria 
do ex-Senador Itamar Franco, que já foi 
aprovado no Senado e que agora está dormi· 
tando na Câmara, que dispõe que uma pessoa 
que desempenhe funções de direção em ban
cos não pode ser presidente do Bimco Cen
traL 

Gostaria de falar ao ex-Colega, o Senhor 
V:ice-Presidente da República, ex-Senador 

Itamar Franco, que se Sua Excelência verda
deiramente acreditar ser verdade que deve 
continuar essa idéia, mánde-nos um projeto 
dã Presidência da República. Sua Excelência 
hoje está nO exercício da Presidência da Re· 
pública e pode encaminhar um projeto à Câ
mara dos Deputados para facilitar a trami· 
tação e dai- oportunidãde aos Srs. Senadores, 
para cobrarmos da pessoa indicada uma posi
ção que a lei a obrigue a ter. Enquanto o 
projetá flão for aprovado nas duas Casas e 
não for à sanção presidencial, não temos o 
direito de, baseados naquele projeto de lei, 
cobrar uma posição do Dr. Francisco Gros 
ou de quem quer que seja. 

De maneira que meu último apelo ao Presi
dente da República, hoje no exercício do 
mandato, Presidente Itamar Franco, é que 
Sua Excelêõ.CEl-ili3.nde um projeto de lei à 
Câmara dos Deputados para permitir Uffia 
tramitação- mais fácil e assim assegurar por 
parte da Presidência da República a sanção 
desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continua em discussão a matéria. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR~ PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PJ. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores está em discussão a Mensagem n~ 
117, de 1991, referente à escolha do Dr. Fran
cisco Roberto André Gros para exercer o 
cargo de Presidente do Banco Central doBra
sil. Teremos que_~os ~anifestar sobre o pare
cer da Comissão de Assuntos.Económicos. 

SL.Piesidente, a posição da Bancada do 
PSPB_será anunciada, por nós, nesta mani
festação< Antes, porém, gostaria de pedir a 
atenção do Senado Federal para assunto liga
do à matéria, que até agora não foi exami
nado. A Cgn.stituição Federal determina, no 
art. 52: ~- -·· ___ . 

"Art. 52. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

III - aprovar previamente, por voto 
-secreto, após argüição pública, a escolha 

de: .•. ·····--··-··· -~-. ··-~·~- ................... . 
d) presidente e diretores do Banco 

Central." 
Essa mesma matéria está inserida no art. 

84, que cogita da competência privativa do 
Presidente da República. 

Art. 84 Compete privativamente 
ao ,Presidente da República: ... 

XIV - nomear, após aprovação 
pelo Senado Federal, os ministros do 
Supremo Tribunal e dos Tribunais Su
periores, os goVernadores de territó
rios, o procurador-geral da República, 
o presidente e os diretores do Banco 
Central e outros servidores, quando 
determLna!io em lei." 

Sr. Presidente, até hoje os senhores Presi
dentes do Banco Central entende que devem 

renunciar quando o ministro, hoje ministro 
da Fazenda, Economia e Planejamento, se 
afastá.. 

Sr. Presidente, esse é um ato complexo. 
O presidente da República, como expressa 
a ·constituição, não tem poderes absolutos 
para nomear o presidente do Banco Central. 
A nomeação far-se-á depois da aprovação do 
nome pelo Senado Federal. É um ato comple
xo. Se o Presidente, a seu critério exclusivo, 
não pode nomear, também não pode exone
rar. Isso, a meu ver, está implícito. Não há 
necessidade de uma lei específica para repetir 
isso, Quem quer que vá para a presidência 
do Banco Central poderá deixar o cargo por 
renúncia, mas poderá, da mesma forma, dei· 
xar o cargo por solidariedade ao ministro da 
Fazenda, que o sugeriu. O presidente da Re
pública não pode exollerá~lo a não ser me
diante prévia autorização do Senado FederaL 
Quero que isso fique bem expresso aqui. A 
Constituição diz: _ 

"Art. 84. Compete privativamen~ 
te ao presidente da República: 

I - nomear e exonerar os minis
tros de Estado;" 

Neste caso, o presidente pode nomear e 
pode exonerar. Mas, em se tratando de ato 
complexo, ato que dependa de prévia autori
zação do Senado, entendo que o Senhor Pre~ 
sidente da República só pode, na espécie, 
exonerar o presidente do Banco Central do 
mesmo modo como já está expresso com rela
ção ao procurador-geral da República. 

Agora, entrando no mérito da proposição, 
quero dizer que os eminentes representante-s 
do PSDB mt Comissão de Assuntos Econó
micos, os Srs. S_enadores Mário Covas, José 
Richa e Beni V eras -em face dos esclareci
mentos prestados pelo Dr. Francisco Gros, 
e se tratando de um técnico competente e 
de um homem público sobre cuja honestidade 
não paira nenhuma dúvida, entenderam de 
aprovar a indicação. Em face disso, a lide
rança do PSDB recomenda_, coerentemente, 
que os senhores membros da bancada votem 
também favoravelmente. 

0 1SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Encerrada a discussão, passa-se à votação. 

O Sr. MarCO Maciel :_ Sr. Presidente: peçO 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Líder Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -
Sr. Presidente, para encaminhar, em nome 
da 1ldel'3nÇa do-meu-partido e- da Oãilcada 
do Governo, vai falar o nobre Senador Élcio 
Álvares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador É leio 
Álvares. 

OSR. ÉLCIOÁLVARES (PFL-ES. Co· 
mo Líder. Para e_ncaminhar a votação.) -
Sr. Presidente, eminentes colegas, o registro 
mais importante do debate dessa matéria ho-
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je foi feito aqui Pelo nobre Senador Maurício 
Corrêa. Na manhã de ontem, eu diria quase 
que no dia inteiro de ontem, esta Casa -
que tem tido na pessoa do eminente presi
dente um ardoroso defensor de uma atividade 
parlamentar plena, eficiente e cabal- viveu 
um dia de brilhantismo inexcedível. Diria 
mesmo que a Presidência do nobre Senador 
Raimundo Lira, que foi dedicado durante 
aquele longo e exaustivo debate, colaborou 
de maneira brilhante, com a participação dos 
Srs. Senadores já mencionados pelo eminen
te colega Maurício Corrêa. 

E- há um registro que deve ser feito. O 
Dr. Francisco Gros, indicado pelo Presidente 
da República, através de mensagem, para as
sumir a presidência do Banco Central, ontem 
deu uma demonstração de apreço a esta Casa; · 
mostrou-se, em todos os momentos da longa 
e exaustiva sabatina, de nove horas, um co
nhecedor da matéria afeüta à sua condição 
de presidente. E, mais ainda, houve momen
tos de debate, através da palavra do nobre 
Senador Ruy Bacelar, que representou esta 
Casa com brilhantismo também. S. Ex~ se 
portou com a dignidade necessária a um ho
mem público que vai exercer essa elevada. 
função. 

Aqui fica o registro e há pouco o Senador 
Chagas Rodrigues disse -o muito bem, saiu 
daquela comissão o Dr. Francisco Gros, com 
o seu nome ilibado. Havia uma dúvida sobre 
o processo-crime, que alcançou inclusive o 
noticiário dos jornais. E S. Ex• exibiu à coniis
são o acórdão do Supremo Tribunal Federal, 
onde, numa petição de habeas corpus, o Su
premo, acolhendo-a integralmente, entendeu 
que a denúncia era inepta e, mais ainda, que 
não havia justa causa no pro"Cessõ contra o 
Dr. Fracisco Gros, que, cOnsciente de que 
nesta Casa já tramitou Um projeto de lei de 
autoria do então Senador Itamar Franco, im
pondo restrições para a assunção do cargo 
de presidente do Banco Central, voluntaria
mente de afirmar diante da comissão que iria 
desfazer-se das ações do banco ao qual estava 
ligado, e assim, desta forma, apesar de não, 
haver ainda nenhum impedimento legal, 
atendia plenamente à convocação feita pelos 
eminentes Senadores do PMDB e do PSDB. 

Desta forma, registro, ele obteve uma vo
tação altamente expressiva- apenas trés vo
tos contra- e, acima de tudo, marcou no 
debate de ontem um momento luminoso na 
vida do Senado Federal. Não pelas virtudes 
do candidato, que foram mostradas de pleno, 
mas pela participação maciça, inteligente, vi
gorosa e patriótica dos Srs. Senadores. 

Registro neste momento, mais uma vez, 
a proficiência do eminente Presidente Rai
mundo Lira, que deu à Casa, Com toda a 
dignidade, com toda a grandeza, um dia de 
grande luz em favor do processo parlamentar. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- S~. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB -SP. Para encaminhar a vo_tação. 

Sem revisão do orador.)-_ Sr. Presidente, 
quero também encaminhar pelo PSDB, em
bora o Senador ,Chagas Rodrigues, na sua 
questão de ordem, já tenha antecipado, com 
justa razão, a posição do PSDB. Quero dizer 
que a votação dos nossos Representantes na 
Comissão de Assuntos Económicos já indica 
o comportamento da Bancada do PSD B. 

O Dr. Francisco Gros foj CapaZ, com muitã 
tranqüilidade e _ _firmeza, de responder às mais 
variadas_questões e fOi intransigente ~m defe
sa de sua honra; ficou bastante claro para 
o País que as alegações apresentadas não ti
nham f!lndamento, que _eram baseadas em 
meias verdades, e ao completar a verdade, 
viu-se que S~ S' não tinha nenhuma impli
cação que pudesse arranhar o seu prestígio. 

Além disso, .Sr. Presidente, embora o Se
nado da República tenha votado, creio eu, 
hoje, que no fmpeto, um projeto altamente 
restritivo para aqueles que possam cumprir 
funções no Banco Central- digo no ímpeto, 
porque esse projeto afirma que devemos indi
car pessoas que tenham 10 anos de experiên
cia no setor financeiro, mas que há 4 não 
estejam exercendo funções. Parece uma cláu
sula de muito difícil cumprimento e só se pode 
entender como movimento compreensível 
naquele momento porque o Senado se sentia 
marginalizado e lesado por indicações suces
sivas que não correspondiam àquilo que s_e 
esperava de _Um Presiae:rite dó Bãnco Central; 
mas certamente uma Casa revisora coino a 
nossa; depois que a Câmara discutir esse pro
jeto, tenderá a encontrar um caminho em 
que seja salvaguardado o serviço e o interesse 
público, mas que não coloque uma dificul
dade quase insuperável àqueles que indicarão 
futuros presidentes do Banco Central. 

Apesar deSsa nossa votação, elltendemos 
que a lei restringe excessiVamente; e,-por este 
motivo, não encontramos nenhuina razão pa
ra não apoíãr o nome do Dr. Francisco Ro~ 
berto André Gros. 

Cabe ao Presidente da República, bem co
mo ao Ministro da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, tomar ãs-diretrizes de política 
económica e monetária. Não estamos aqui 
endossando-as nem sabelJlOS como serão efe
tivadas. Teremos plena liberdade para, se for 
o caso, criticar. Mas também como o fizemos, 
se for o caso, não deixaremos de sustentar 
medidas do interesse do Brasil. 

Cabe-nos apenas desejar que o Presidente 
do Banco Central, no desempenho de suas 
funções, leve à prática aquilo que mencionou, 
na discussão da Comissão de_ Assuntos Eco
nômicos, espeCialmente no que diz respeito 
à probidade e à isenção do Banco Central 
e à compreensão do que sejam as suas fun
ções. 

Portanto, est~ é a manifestação do PSDB. 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides) 
-Passa-se à votação da matéria. 

O Sr. Alfonso C amargo - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRE~lDENTE (Mauro Benevides) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, sem maiores comentários, porque não 
são necessários, o PTB recomenda à bancada 
o voto "sim", de acordo com a opinião dos 
nossos representantes na Comissão de Assun
tos Económico~. os Senadores José Eduardo 
e Valmir Çampelo. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-::Concedo a pal<_!vra ao nobre Senad_or ~-

0 SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL -
BA. Para encaminhar a votação; Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores 
não vou fazer nenhuma declaração de voto, 
até_ porque V. Ex', Sr. Presidente, já a decla
rou proibida, entretanto, quero fazer um re
gistro. Não conheço pessoalmente Dr. Fran
cisco Roberto André Gros. Tive apenas a 
oportunidade de vê-to ontem na inquirição 
a que foi submetido e que, em alguns momen
tos, parecia até uma inquisição. 

Não conheci pessoalmente, também, ne
nhum dos membros da equipe da ex-Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento, Zé
lia Cardoso de Mello, salvo Dr. Alberto Poli
caro, a: quem uma vez procurei, na presi
dência do Banco do Brasil, para tratar de 
assuntos Ua Bahia, sendo atenciosamente 
acolhido. 

Sendo esta, porém, a primeira oportuni
dade em que somos convocados a votar o 
nome de um substituto dos muitos-que deixa
ram o Governo, quero fazer, como homem 
público, um registro. Louvo a correção da~ 
queles a quem não conheço, a quem nunca 
procurei enquanto foram auxiliares do Go
verno, mas _que, a meu ver, num instante 
de tanto oportunismo, procederam com lou
vável correção, deram um exemplo à vida 
pública acompanhando, na saída, a MiniStra
que os levou a participar do Poder. 

Independentemente de seus nomes, quero 
assinalar o fato em louvor da vida pública. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_ 
-Vamos proceder à votação, 

Na forma regimenta],_ a votação será es· 
crita. -

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau· 
sa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Maqro B~nevides) 
- Votaram sim 53 Srs. Senadores, e não 
10. . 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 63 
Foi aprovada a indicação do Dr. Francisco 

Roberto André Gros à Presidência do Banco 
Central. Será feita a comunicação ao Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República 
para Que proceda a noineaçãá respectiva, se 
esse for também o seu desejo. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço-
a palavra para uma comunicação. - --
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao·nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COYAS PRONUN
CIA DISCURSO QUE;-ENTREGUE Â 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE "(Mãur-o Benevides) 
- A Casa fica inteirada da comunicação do 
eminente Senador Mário Covas, não apenas 
a Casa, mas a opinião pública brasileira. As
sim sendo, a Mesa não se dispensa de enalte
cer a brilhante vida pública do nobre Senador 
Mário Covas, marcada sempre pela coerência 
e pelo inexcedível espírito público-. 

O ·sr. Nelson Wedekin - Sr. Presidente, 
com base no art. 14, item VII, do Regimento 
Interno, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao riobre Llder. -

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- Se: 
Para comunicação. Sem ie-V'íSãó dO OradO-r~) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, apenas 
para dar o meu testemunho pessoal- e ouso 
também dizer que, nesse sentido, falo tam
bém pelo meu partido, o PDT- da correçáo 
pessoal, da vida absolutamente honrada, ili
bada, dessa figura extraOrdinária,- desse ex
traordinário e notável homem público que 
é o nobre Senador Mário Covas. 

Penso que a notícia estampada no jornal 
O Estado de S. Paulo é muito mais a projeÇão 
da nossa vontade e do nosso desejo, contudo 
é mais do que correto, mais do que ético 
dizer que V. Ex~ tem razão. 

Nas muitas vezes que tenho conversado 
com V. Ex•, não apenas eu mas o Governador 
Brizola e outras lideranças do PDT, em mo
mento algum chegamos a cogitar dessa possi
bilidade de V. Ex• vir para o PDT. Não por
que não desejássemos,-nàO porque Rãõ seja 
essa a nossa vontade real, mas exatamente 
pelo respeito, pelo apreço, pela admiração 
e pela coerência da sua vida pública e da 
sua vida partidária. De modo que me cabe 
-uma vez que V. Ex• fez as necessárias 
observações, sempre muito ciOso do juízo da 
opiniãO pública e, sobretudo da opinião que 
correligionários do PSDB possam fazer em 
razão _dessa notícia-, no inomento eni (Jue 
V. Ex' vem a público, vem à tribuna dO Sena7 
do, é mais do que correto, é necessário que 
eu diga que estou convencido de que a notí
cia, se partiU de alguém do PDT, não é'outra 
coisa senão a projeção de uma vontade, de 
um desejo real, verdadeiro. Todos nós gosta
ríamos de ter V. E~ no PDT, cõnio gostaría
mos de ter o Senador José Richa, o Senador 
Fernando Henrique CardosO e taniãS fide
rançasdo PSDB. E preciso diZer, porém, que 
temos perfeita Corisciênda da fidelidade, coe
réncia e firmez-a de V. Ex• ao construir a 
vida partidária. Eu, como V. Ex•, também 
vim do PMDB; hoje esto-u no-PDT~ Creio 
que somos da mesma espécie de pessoas, 
quando se trata da vida partidária. Levamos 
isso como muita seriedade, somos muito ciow 
.sôs de cada um dos nossos projetas. Não seria 

justo, não seria ético não confirmar as pala
vras que V. Ex' aqui proferiu . .Não seria, tam
bém, recomendável que eu deixasse de dizer 
a V. Ex~ e à opinião pública que seria muito 
bom que fosse verdadeiro, mas também dizer 
que as palavras de V. EX'- refletem a profunda 
verdade dos fatos, ou seja, a coerência, a 
firmeza e a fidelidade de V. Ex• ao projeto 
que também apreciamos, que é o Partido da 
Social Democracia Brasileira, o PSDB. 

Er'a o que eu tinha ·a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Nélson We
dekin, o Sr. Mauro Benevides, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Der
zi, 39 Secretdrio. 

O SR. PRESIDENTE (Rach;d Saldanha 
Derzi) ....:... Nada mais havendo_ a _tratar, vou 
encerrar a presente sessão,_ designando para 
a ordinária das 14 horas e 30 minutos a se-

g~i!l~~-~-------=: -·-

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETU DE LEI DO SENADO 
N' 82, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno) 

DíS.cuSsãõ, em turno-·único; -do Projeto de 
Lei do Senado n~ 82, de 1991, de autoria 
do Senador Mário Covas, que estabelece nor
mas para a realização das eleições municipais 
de 3 de outubro de 1992, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário, da 
Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 1' 
pronunciamento: favorável ao- projeto, nos 
termos de substitutivo que oferece, e contrá
rio à Emenda no 1, apresentada perante a 
Comissão; 2• pronunciamento (sobre asa 
emendas de plenário): contrário à de n9 3, 
e favorável à de n9 2: 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 54, DE 1989 

-Discussão, em turno únicO; do Projeto de 
Lei da Câmara n9 54, de 1989 (n9 1.076!88", 
na C~sa de_ origem), __ qu_e _dispõe -~obre a ad
missão de portadores de deficiência física na 
administração pública, e dá outras providên
ciaS-; tendo 
PARECERES~ soh n9 55, de 1991; da Co-

missão · 
- de Assuntos Sociais, favorável, nos ter

mos do substitutivo que oferece. 

-3-
PROJETO DELE! DA CÂMARA 

N• 79, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 79, de 1990 (n~ 2.618/89, 

na Casa de orJgem), que autoriza a União 
a doar ao Município de Patrocínio, Estado 
de Minas Gerais, o terreno que especifica, 
tendo 

·PARECER FAVORÁVEL, sob n• 63, de 
1991, da Comissão - · 
~de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N•16, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 16, de 1991 (n~ 6/91, na 
Casa de origem), de iniciativa ·do Presidente 
da República, que concede isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados (!PI) na 
aquisição de automóveis para utilização no 
transporté autónomo de passageiros e dá ou~ 
tras providências, tendo 

PARECER, sob n9 68, de 1991, da Co-
missão 
-- de Assuittos Económicos, favorável ao 

projeto e às emendas que apresenta de n9s 
1 a3-CAE. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•17, DE 1991 

Discussão, effi turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 17, de 1991 (n9 80/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que institui isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e de
preciação acelerada para máquinas, equipa
mentos e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 69, de 
1991, da Comissão 

- de Assuntos Económicos. 

-6-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 27, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 27, de 1991, de iniciativa da 
Comissão de ConStituição, Justiça e Cidada
nia, que suspende, por inconstitucionalidade, 
a exec1,1ção de dispositivo do Decreto-Lei n9 

1.438, de 1975, na redação que lhe deu o 
Decreto-Lei n91.582, de 1977. 

·-7-

PROJETO DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à ConstituiÇãO-o" 3, de'1991, de 
autoria do Senador Alfredo Campos e outros 
Srs. Senadores, que estabelece a data de en
trada em vigor de atos normativos, leis e me
didas provisórias. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha 
Derzi)....:..... Está.encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 25 
minutos.) 
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Ata da 60~ Sessão, em 15 de maio de 1991 
1! Sessão Legislativa Ordinária, da 49ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Dirceu Carneiro e Beni V eras 

AS 14HORAS E30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa -
Alfredo CampOS--Almir Gabriel- Aluízio 
Bezerra - Amir Lando -=-= Áureo Mello -
Beni V eras- Carlos De'Carli- Carlos Pa
trocínio -César Dias- Chagas-Rodrigues 
-Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge 
- Darcy Ribeiro - Daiio Pereira -Dirceu 
Carneiro- Div~ldo Suruagy- Eduardo $1,1-
plicy - Elcio Alvares --:- Esperidião Amin 
- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique 
Cardoso - Flaviano Melo - Francisco Ro
Uemberg- Garibaldi Alves- Gerson Ca
mata- Guilherme Palmeira- Henrique Al
meida- Hugo Napoleão -Humberto Luce
na- Hydeckel Freitas -_Iram Saraiva-
Irapuan Costa Júnior- João França- João 
Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho -José Eduardo -José Fogaça -José 
Richa- J utahy Magalhães- Lavoisier Maia 
- Levy Dias- Louremberg-Nunes Rocha 
- Lourival Baptista - Lucfdio Portella -
Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda -
Marco Maciel - Mário Covas -::..__ Maurício 
Corrêa- Mauro Benevides- Nabor Júnior 
-Nelson Wedekin- Odacir Soares- Ono
fre Quinan- Oziel Carneiro- Pedro_Simon 
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragão --Ronan Tito - Ruy 
Bacelar - Teotónio Vilela Filho - Valmir 
Campelo -Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 67 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura dÓ 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DoSr.19Secretárlo~aCâmarados Deputa· 
dos, encaminhando à revisão do Senado autó- -
grafos dos seguintes projetos: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 70, DE 1991 
(N~ 136/89, na Câffiara do$ Deputados) 

Aprova o ato que outorga pennissão 
à Rtidio Areia Dourada Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na ci
dade de Cabedelo, Estado da Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lP Fica aprovada a outorga de per

missão à Rádio Areia Dourada Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so-

nora em freqüência modulada, na cidade de 
Cabedelo, Estado da Parafba, cOnstãnfe da 
Portaria n9 53, de 12 de junho de 1989, do 
Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. 29- Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com § 1P do art. 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional,_acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das ComunicaÇões, o ato qu~"ou
torga permissão à Rádio Areia Dourada Lt
da., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem díreito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão, sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Cabedelo, Estado da Pa
raíba", constante da Portaria nY 53, de 12 
de junho de 1989, publicada no Diário Oficial 
da União do di_a 14 de junho de 1989. 

Brasília, 22 de junho de 1989. -José Sar· 
ney. 

E.M. N• 61/89-GM 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re

pública, 
De conformidade com as atribui_ç_9es legais 

e regulamentares cometidas a este ministério, 
determinei a publicação do Edital n9 223/88, 
com vistas à implantação de uma estação de 
radiodifusão sonora em freqUência modula
da, na cidade de Cabedelo, Estado da Pa
raíba. 
2~ No prazo estabelecido pela lei, acorre-

ram as seguintes entidades: 
Rá_dio Ar_ei_a Dourada Ltda. e 
Rádio e TV atual Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos ór-_ 

gãos competentes deste ministério, as conclu
sões foram_, 110 sentido de que, sob os aspectos 
técnico e jurídico, as entidades proponentes 
satisfizeram às exigências do edital e aos re
quisitos da legislação específica de radiodi
fusão. _ 

4. Nessas condições, à vista das entidades 
que se habilitaram (quadro anexo) à execu
ção do serviço objeto do edital, tenho a honra 
de encaminhar o assunto à elevada conside
ração de Vossa Excelência, encarecendo se 
digne de enviar ao Congresso Nacional_ a ane-
xa portaria de permissão. O ato de outorga 
somente virá a produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do parágrafo terceiro, do art. 223, da 
Constitui_ç_ão, 

RenoVo a Vossa Excelência meus protes
tos do_- António Carlos Magalhães mais pro
fundo respeito. 

Portaria n~ 53 de 12 de junho de 1989 
O MiníStro de Estado das Comunicações, 

usando das atribuições que lhe conferem o 

art. 1~" do Decreto n~' 70.568, de 18 de maio 
de 1972, e o- art. 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, com a redação da~ 
da pelo Decreto n9 88.067, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que ·consta do 
Pro_c_esso MC n~' 29000,005637/88, (Ediii.U n" 
223/88), res_olve: _____ o--=-~~ " __ __ _ _ _ _ , 

I - Outorgar permissão à Rádio Areia 
Dourada Ltda., para explorai-, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sono-ra etn freqüênda 
_modulada, na cidade de Cabedefo, EStado 
da Paraíba. 

II- A permissão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código BraSileiro de Telecomunicações, 
leis s.ubseqúentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pela outorgada em sua proposta. 

HI - Esta permissão somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na fonna do art. 223, § 39, da Cons~ 
tituição. 

IV -Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. -António Carlos Maga
lhães._ 

(A Comisstlo de Edu~dção.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 71, DE 1991 . 

(N~ 15/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova a indicação, por parte do Presi
dente da República, de membro efetivo 
da Comissão Diretora do Programa Na
cional de Desestatização. 

O CongressO N3.cional decreta: 
Art. 19 Fica aprovada, rios termos do art: 

59 da Lei n~' 8.031, -de 12 abril de 1990, a 
indicação- do Dr. OsCa:r Dias Corrêa Júriior 
pã.i'á integrar, -comO membro efetiVo, a Co
miSsão Diretora do Programa Nacional de 
DesestatizãÇão. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
Vigor na data de sua publica_ç;ío. -

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Tenho a ~onra, e~ conformidade com o 
disposto_ no art. 59 -da Lei _n9 8.031, de 12 
de abril de 1990, subme!er __ à aprovação do 
Congresso Nacional o nome do Dr. Oscar 
Dias CorrêaJúniorpara-iritegfiir, comO mem-:. 
bro efetivo, a ComiSsão DiretO~ do Progra
ma Nacional de Desestatização.-

0 Dr. Oscar Dias Corrêa Júnior,, como 
ateStã-·o---:anexO "Cõtricütum·Vitae_••; é advO~~ 
gado ~ possui especialização em direitO ecO
nómico e comercial, entre ou_tras qualifica
ções. 

Brasilia, i~fde març_o de 1991.....:... Fernando 
Couor~ - - -- - -
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LEGISLAÇ..W CITADA 
LEI N' 8.031. 

DE 12 DE ABRIL DE 1991. 
Cria o Programa Nacional de Desesta

tização, e dá outras providências. 

DECRETO N' 99.463, 
DE 4 DE AGOSTO DE 1990 

Regulamenta a Lei n• 8.031, de 12 de 
abril de 1990, que cria o Programa Nacio
nal de Desestatização e dá outras pro\oi· 
dências. 

2.-DOCUMENTAÇÃO PESSOAL 
2.1- Cédula de Identidade 
Registro Geral: 61.430 
Data de expedição: 3 de junho de 1971 
Órgão expedidor: Secretaria de Segurança 

P'íblica do Estado de Minas Gerais. 
2.2 - Situação Profissional 
Inscrição: nu 21.049 
Órgão expedidor: Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seção de Minas Gerais. · 
2.3 -Situação Eleitoral 
N~ da inscrição: 459.52t8.602/13_ 
Zona Eleitoral: 34~; Seção 0123 
Município: Belo Horizonte 
Circunscri~o: Minas nerais 
2.4 - C.P.F. -Cadastro de Pessoa Fí-

sica 
N' 110.497.156-91 
Região: Minas Gdrãís 
3. -ATIVIDADES DISCENTES 
3.1. -Curso Primário 
COlégio Mallet "SOares 
Local: Rio de Janeiro - RJ 
3.2 -Curso Secundário 
Colégio Estadual de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte- MG 
Colégio Dom Basco 
Local: Brasília -DF 
Centro Integrado de Ensino Méclio 
Local: Brasília- DF 
La Caflada High School - 1 ano 
Local: Pasadena- E. U .A 
3.3. ·outros Cursos 
Curso Michigan, promovido pela univer-

sidade de Michigan 
Local' E.U.A. 
Teachers Training Course 
Instituto Cultural Brasil- Estados Unidos 

4. - FORMAÇÃO TÉCNICO UNI· 
VERSITÃRIA 

4.1. Bacharel em Direito pela FacUldade 
de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, havendo iniciado o curso na Facul
dade de Direito da Universidade do Rio de 
Janeiro. 

4.2. Curso de "Política e Estratégica Em
presarial para Altos Executivos", sob o pa·' 
trocfnio do Programa Nacional de Treina· 
menta de Executivos, em colaboração com 
a Columbia Universaty (New York) e a Fa
culdade de Ciências Económicas da Univer
sidade Federal de Minas Gerais. 

4.3. Curso de Administração de Empre
sas para Executivos, sob o patrocínio da Fun
dação João Pinheiro. 

culdade de C!enc1as .t-conómicas da Univer
sidade Federal de Minas Gerais. 

4.4. Curso de Direito Agrário, patrOci
nado pela Associação Brasileira de Direito 
Ag~ário - RJ. 

5. EXPERI~NCIA DISCENTE 
5.1. Prêmio especial, pela Faculdade de 

Direito Qa Universidade _Fed_er_al de Minas 
Gerais, por trabalho apresentado sob a titula
ção "A Adoção no Direito Brasileiro". 

5.2.--- Primeiro" lugar na Faculdade de Di
reito da Universidad_e de Minas Gerais, pelo 
trabalho intitulado "A Alienação Fiduciá
ria". 

5.3. Representante da Faculdade de Di
·reito da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro junto ao zo Congresso de Direito com
parado, realizado na Fundação Getúlio V ar-. 
gas. no Estado da Guanabara. quando apre
sentou a tese "A Participação do Estado na 
Economia Moderna". 

5.4. Paiticlpãnte do Programa de treina
mento para professores de fnglês (Teachers 
Training Cõurse) no IristitUtO Cultural Brasil· 
Estados Unidos. 

5.5. Participante de Seminário de "Di
. reito Eleitoral", promovido pela Universida· 
dC Feáeral - MG. 

5..6. Participante de vários cursos de ex
tensão cul~ural_(Direito,_ Economiá). 

6. EXPERI~NCIA DOCENTE 
6.1 Professor de inglês do Brasilian Ame· 

-~can Institute. no Rio de Janei~o (1969). 

6.2 PrOfessor de íniiês no Instituto CÕltu· 
ral Brasil-Estados Unidos, no Rio de Janei
ro (1970). 

6.3 Palestrista em diversas entidades, es
colas e faculdades sobre vários temas (econó
micos, políticos, sociais, jurídicos etc.). 

7. ATIVIDADE8 EXERÇIDAS 
7.1 Governo do Estado de Minas Gerais 
Cargo: Assessor do Governador Rondon 

Pacheco 
Perfodo: 1971-1973 
7.2 Banco Bandeirantes S.A. 
cargos exercidos: 

-Ajudante de seção na-Agência de Belo 
Horizonte; · 

- Procurador na Agência de Belo Hori
zonte; 

-Auxiliar de Gerente ·na Agência de Belo 
Horizonte; 

........:. Gerente na Agência de Belo Horizonte; 
-Assistente de chefia dos departamentos 

de: câmbio, crédito rural, controle operacio· 
na!, contabilidade e inspetoria geral; 

-Gerente regional; 
-Assistente de diretoria; 
- Diretor da Bandeiraptes Leasing 

(1975·1976). 

7.3 U Siininas 
Cargo: Chefe de Gabinete do_ Presidente 
Perfodo: 1976-1978 
7.4 Deputado Estadual à Assembléia Le

gislativa do Estado de Minas Gerais 
Perfodo' 1979·1983 · 
7.5 Deputado Federal pelo Estado de Mi-

nas Gerais --= -- - -

Período' 1983·1987; 1987·1991 

gislativa do Estado de Minas Gerais 
Perfodo' 1979·1983 · 

8. ATIVIDADES PARLAMENTARES 
8.1 Membro da Comissão de Finanças da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. - -

Período: 1979-198S 
8.2 Membro da Comissão de Fiscalização 

e Tomada de Contas da Assembléia Legis
lativa do Estado de Minas GeraiS.-

Período: 1979-1983 
8.3 Membro da Comissão de Economia, 

Indústria e Comércio da Cãmara dos Depu
tados 

Período: 1983-1987 
8.4 Membro da Comissão de Relações 

Exteriores da Câmara dos Deputados. 
Período: 1983-1987; 1987·1991. 
8.5 Diversas missões ao exterior, repre

sentando a Assembléia Legislativa e a Câma
ra dos Deputados. 

8.6 Membro da Comissão de Constitui· 
. ção Justiça, e de Redação da Câmara dos 
Deputados ( 1989·1991). 

Presidente da Conlissão de Organização 
dos Poderes t:_Sistema de Governo, da As
sembléia Nacional Constituinte (1987-1988) . 

Membro da Comtssão de Sistematização 
-da Assembléia Nacional Constituinte (1988). 

Membro titular e suplente de várias comis
sões mistas-do Congresso Nacional. 

Presidente do PFL- MG (1988·1991)~ 
8. 7 Delegado brasileiro, representando o 

Congresso Nacional nas reuniões interparla
mentares em: 

Manágua (Nicarágua), Bangkok (Tailân· 
dia), Budapeste (Hungria) e Sofia (Bulgária). 

9 TRABALHOS PUBLICADOS 
9.1 DisCursos Parlamentares 
Managuá - abril de 1987; com a tese "O 

papel dos parlamentares na tarefa de estabe
lecer mecanismos que possibilitem a convi
vência harmônica dos países e das e_conomias 
que representam~··.· 

Bangkok - outubro de 1987; com a tese 
"Contribuição dos Parlamentos ao respeito, 
ao desenvolvimento e ã proteção dos direitos 
humanos". 

Bulgária - setembro de 1988; com a tese 
"A contribuição dos Parlamentos à imple
mentação das resoluções da ONU sobre a 
concessão da independência dos territórios 
coloniais e para a eliminação do colonialismo, 
do racismo e do apartheid". 

Budapeste - março de 1989; com a tese 
"Proteção aoS direitos da criança". 

9.2 Conferencias, artigos em revistas téc
nicas de direito e economia, jornais. 

10 CONDECORAÇÕES 
10.1 Medalha da Inconfidência, do Gover

no do Estado de Minas Gerais. 
10.2 Medalha Santos Dumont, do Gover

no do Estado de Minas Gerais. 
10.3 Medalha do Mérito Judiciário Militar 

Federal. 
10.4 Medalha do Mérito Le&islativo doEs

tado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, janeiro de 1991.- Oscar 

. Dias Corrêa Júnior. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

Belo Horizonte, janeiro de 1991.- Oscai __ _ 
. Dias Corrêa Júnior. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O Expediente lido vai à publicação. 

Do Expediente lido consta o Projeto de 
Decreto LegislativO nu 70, de 1991, que terá 
tramitação com prazo determinado de quaM 
renta e cinco dias, nos termos do art. 223", 
§ ll', da Constituição, combinado com o art. 
375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regi-
mento Interno, a matéria poderá receber 
emendas, pelo prazo de cinco dias, perante 
a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Cõm ·relação ao Projeto de_ Decreto Legis
lativo n" 71/91, também constante do Expe
diente lido, a Presidência e5c_larece ao PJen.á
rio que a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, 
que cria o Programa Nacional de Desesta
tização, determinou, em seu art. 5°, que a 
Comissão Diretora do referido programa terá 
os nomes de seus integrantes indicados pelo 
Presidente_da República e submetidos à apro
vação do Congresso Nacional. 

Na omissão do Regimento Interno quanto 
à comissão técnica que deverá examinar a 
prop-osição, a Presidência, levando em consi
deração sua natureza, encaminhará o Projeto 
de Decreto legislativo Q" 71, de 1991, à Co
missão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-'
Sobre a mesa, projetaS que serão lidos pelo 
Sr. 19 Secretário. 

São lidos _os s_eg:uip_tJ!s: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 137, DE 1991 

Acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei 
D' 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
"dispõe sobre a proteçáo do consumidor, 
e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 26 da Lei n' 8.078. de 11 

de setembro de 1990, que "dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras provi
dências" passa a vigorar acrescido do seguin
te parágrafo: 

"§ 4' Em qualquer hipótese, haven
do garantia contratual, os prazos referi
dos neste artigo iniciam-se após o térmi
no daquela." 

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

Art. 3~ São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A presente iniciativa tem por escopo deter
minar que os prazos legais previstos no Códi
go de Defesa do Consumidor para formular 
reclamação por vício de fabricação de produ
to ou de serviço prestado só passam a fluir 
a partir do término da garantia contratual, 
quando houver. 

No momento, há insegurança e incerteza 
entre os estudiosos do assunto quanto à cor
reta exegese da matéria. Para uns, o prazo 
de que se trata tem o seu termo inicial deter-

minado pelo dia em que ·expira a garantia 
unilateralmente ofertada: pelo fabricante Ou 
prestador do serviço. Para o_utros, no silêncio 
da lei, há de entender-se que-os lapsos tempo
rais fluem. em qualquer hipótese, a partir 
do fornecimento ou da venda. 

Dé nossa parte, julgruriós constitUi! ·a ga
rantia contratual uma cláusula obstativa im
plícita do curso de todo prazo decadencial. 
De qualquer sorte, tendo em vista os fins 
sociais visados pelo Estat_uto_ ~o Con;;umidor, 
é imperioso dissipar, a nJVel legislativo, as 
possíveis dúvidas dç for:in;:t. a. ciebçai.- ciaro ,e 
inequíVoco. os ,direitos e as oQrigações de cada 
parte Contratante. -

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Senador Márclo Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No ~.078, DE 11-9-90 

Que "disp6e sobre a proteção do con
sumidor, e dá outras providências". 

SÊÇÂOIV 
Qa _Decl\dênci~t e da_ Prescrição 

Art. 26: O direito de reclamar pelos ví
cio~ aparentes ou de fácil constatação caduca 
em: 

r::_ 30 (trintã) dias, tratando-se de tOriieci
meDtC,-de ServiÇO é de produto não-duráveis, 

II- 90 (noventa) dias, tratando-se.de for
necimento de serviço e de produto duráveis. 

§ 19 Inicia-se a contagem do prazo deca~ 
dencial a partir da entrega efetiva do produto 
ou do término da execução das serviços. 

§ 29 Obstam a de.cadência: 
I - a reclamação comprovadamente for

mulada pelo consumidor perante o fornece
dor de produtos e serviços até a respoSta ne
gativa correspondente, _que _deve ser trans
mitida de forma inequívoca; 
II- (Vetado.) 
Redação do texto vetado: .. a reclam;~ção 

formalizada perante os órgãos ou entidades 
com atribuições de defesa do consumidor, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias"; 

II - a instauração de inquérito civil, até 
seu encerramento. 

§ 3~ Tratando-se de vício oculto, o prazo 
decadencial inicia-se no momento em que fi
car evidenciado o ~efei_tq. 

(A Comissiio de Constituição, Justiça 
e Cidadania-decis4o terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 138, DE 1991 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da ma~ 
nutenção de programa de controle de in
fecções hospitalares pelos hospitais do 
pais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Todos os hospitais do país ficam 

obrigados a manter Programa de Controle 
de Infecções Hospitalares (PCIH). 

· ·§ t~ Considera-se progr~a de controle 
de ihfecções hospitalares, para·os efeitos des· 
ta lei, o conjunto de a~õesdesenvolvidas deli
berada e sistematicamente com vistas à redu
ção máxima póssível da incidência e da gravi
dade das infecções hospi~alares~ 

§ 2~-- Para- os mesmos efeítos, entende-se 
por inft;:cção hospitalar, também denominada 
instituc10nal ou noSoCórilial, -qUalquer infec
ção_ adquirida após a interllação de um pa
ciente em hospital e que. se manifeste durante 
a intem;3.çiio _Ou mesmO af,6s-a alta, quando 
pudei Ser rélcici0n3.da êoiri a hOspitalização. 

· -Art. 29. Objetivando a·adequada execu
ção· de seu programa ·de contrele de infecções 
hospitalares, os hospitais deverão constituir: 

I -Comissão de Controle· de Infecções 
Hospitalares; 

II --Serviço de Controle de Infecções 
Hospitalares; 

Art. 3" ·A Comissão de Controle de In
fecções HoSpitalares será composta pelos téc-

- nicas e ptõfissionaiS do Serviço de Controle 
de Infecções Hospitalares e por representan
tes de nívei superior de, pelo menos, os se-
guintes serviços: -- -

I -corpo médico; 
II- serviço .de enfermagem; 
III~ serviço de farmácia; 
IV -laboratório de microbiologia; 
V-- Serviço de administração. 

Art. 49 À Comissã"o de Controle de In
feCções Hospitalares compete: 
I- de-9nir. diretriZes para a ·ação de con

trole das infecções j:Jospitalares no hospital. 
II- aprova-r o programa anual de trabalho 

do Serviço de Controle de Infeci;;ões Hospi
talares; 

III- avaliar o programa de COntrole de 
infr!-cçõe!s hospitalares; 

IV--: ~v aliar, periódica e sistematicamen
!e, as 'inli:iiniações próvidas pdo sistema de 
vigilância epidemiológica e ·aprovar ãs medi
das de _controle propostas pelo serviço de 
Conttole de Infecções Hospitalares; 
V- definir, em cooperação com a Comis

são de Farmácia e Terapêutica, políticas de 
utilização de antimicrobianos e materiais mé
dico-hospitalares para a instituição; 

VI - definir os germicidas a serem Usados 
no hospital. 

Art. s~ Serviço de Controle de Infecções 
Hospitalares é o órgão encarregadO da execu
ÇãO -das ações programadas de controle de 
infecçõ"es hospitalares. 

§ 19 O serviço de que trata este artigo 
será integrado por profissionais perte-ncentes 
ao quadro de pessoal do hospital, compreen
dendo, pelo menos, um médico e um enfer
meiro para Cada 200 (duzentos) leitos existen
tes no hospital, ou fração deste número. 

§ 29 O período de trabalho do médico 
e do enfermeiro a que se refere o parágrafo 
anterior será. no mínimo, de 4 (quatro) e 
6 (seis) horas diárias, respectivamente, exi
gindo-se, do último. dedicação exclusiva ao 
Serviço de Controle de Infecções Hospita
lares. 
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§ 3" Os profissionais do quadro de pes· 
soai do serviço deverão ter treinamento espe
cífico para a função. 

§ 49- Os hospitais de pequeno porte pode
rão articular-se no sentido da utilização recí
proca de recursos técnicos, materiais e huma
nos com vistas ao eficiente controle das infec
ções hospitalares. 

Art. 69 Ao Serviço de ContrOle de Infec-
ções Hospitalares compete: · 

I-elaborar, implementar, mantere aVa
liar um programa de c_ontrole de infecçõeS 
hospitalares aQequado às caracteíisticas·e ne-
cessidades da instituição~ - ' -=- ---=- • 

II -implantar e manter sistema de vigilân
cia epidemiológica das infecções hospitala-
res; -------------

111 -realizar investigação epidemiológica 
de casos e surtos, sempre que indicado; 
IV-propor, elaborar, implementar e su

l'ervisionar a aplicação de normas t6cnico-ad
ministrativas, visando à prevenção e ao trata
mento das infecções hospitalares; 

V - cooperar com o se to r de treinamento 
:.om vistãs a obter capacitação adequada do 
=~.uadro de funcionários e profiSSionaís no que 
diz respeitO ao-controle de infecções hospi
talares; 

VI -regulamentar medidas de isolamento 
e supervisionar sua aplicação;· 

VII -elaborar e divulgar relatório conten
do, no mínimo, as seguintes informações, por 
serviço (unidade de internação) e referentes 
a todo o hospital: taxa de doentes com infec
ção_ hospitalar; taxa de infecção hospitalar; 
estrutura percentual das várias localizações 
topográfi.i:::lS no paciente; taxas- 'de infecção 
hospitalar por procedimentos de risco sele
clonados pela Comissão de Controle de Infec
ções Hospitalares; taxa de supuração de feri
das cirúrgicas, de acordo com o potencial de 
contaminação, e consumo de antiniicrobia
nos; 

VIII -elaborar e divulgar, semestralmen
te, relatório co.q~ coeficientes de sensibilida
de/resistência dos germes mais freqüente
mente encontrados associados a infecções 
hospitalares no hospital aOs antimicrobianos 
aí padronizados. 

Parágrafo único. Supletivamente às fun
ções referentes ao controle de infecções hos
pitalares, compete ainda ao serviço: 

a) permitir a fiscalização pelo serviço de 
vigilância Sanitária do organismo estadual ou 
municipal de gestão do Sistema Único de Saú· 
de, bem como fornecer prontaniente as infor· 
mações epidemiológicas solicitadas pelas au
toridades sanitárias competçntes; 

b) notificar ao organismo de gestão esta
dual ou municipal do Sistema Único de Saúde 
os casos diagnosticados ou suspeitos de doen
ças sob vigilâricia epidemiológica, aterididos 
em qualquer dos serviços ou unidades do hos
pital. 

Art. 7~ O planejamento, a aquisição, a 
guarda, a manipulação, a dispensação e o 
controle, em hospital, d~ medicamentos con· 
tendo antimicrobianos, de soluções parenteM 
rais de grande volume, de germicidas e de 
materiais médico-hospitalares só podem ser 

feitos sob respon.sabilidaçle t~nica de farma
cêutico legalmente habilitado, com formação 
enr farmácia hospitalar e pertencente ao qua
dro de pessoal do _hospital. 

Art. 8P O cum-primento desta lei será ob
jeto de fiscalização sanitária nos termos do 
Decreto n" 77.052, de 19 de janeiro de 1976. 
- Art. 9~ Aos que infringirem as disposi

ções· desta lei aplicam-se as penalidades pre
vistas na Lei n" 6.437, 20 de agosto de 1977. 

Art'. 10~ · O'Po'dCi ExecútíVO regulamen
tará esta lei D.o praZo de 18"0"(Cent6 é oitenta) 
diàs; a corttãi' da data: de sua pilbliciição. 
" Art. 11. ESta lei entra em vigOr na data 

de sua publicação. · · - · · 
Att. 12. ReV6g~~se aS -disposiç:ões em 

contrário. 

Justificação 

O hospital é, por definição, o local tfpico 
para o desenvolvimento das ações de promo
ção, proteção e recuperação da saúde. Não 
é admissível que O ambiente hospitalar adi
cione um componente mórbido à doença que 
cõilduziu o paciente ao hospital. 

As infecções hospitalares constituem -na 
sua maioria, complicações a que estão sujei
tos pacientes graves, terminais ou cujas defe
sas estejam comprometidas. 

Com o conhecimento e a tecnologia hoje 
disponíveis, sabe-se que cerca . de um terço 
das infeções hospitalares são preveníveis. Es
te~ o resultado obtido em um grahde projeto 
americano de avalia_ção do coi1tr.ole de infec· 
ções nosocomiais, realizado nos Estados Uni
dos entre 1970 e_1976 e que ficoU conhecido 
como Projeto Senic (Study on the Efficacy 
of _l:"losocomial Infetion Control). 

O Projeto Senic demonstrOU que algumas 
infecções hospitalares podem ser prevenidas 
eril até 40% dos casos (como üS infecções 
urináriãs e a supuração de feridas _cirúrgicas), 
enquanto em outras, como as pneumonias 
hospitalares, esta taxa alc~çou não mais de 
27%, na vigência de programas de cçntrole 
"efC::tivos". 

Ficou também evidente que as infecções 
hospitalares tinham uma tendência crescente: 
enquanto nos hospitais que- m<intinham bons 
programas de controle a incidência reduziu
sc:,__em média, em 32%, os hospitais sem pró
grama apresentaram, durante os cinco anos 
que durou o estudo, um crescimento médio 
de incidência de 3% ao ano. 

No nosso País, várias experiêitcias bem su
cedidas de implantação de programas de con
trole _de infecções em hospitais gerais, espe
cializados e universitários, alguns já com cer
ca de 10 anos de duração, mostraram resulta
~os bem mais surpreendentes, alcançando re
dução das suas taxas iniciais de_ incidência 
de até 50%! 

Tanto o estudo norte-americano como es
sas experiências nacionais demonstram a ne
cessidade da existêncía de programas de con
trole em cada hospital, baseados em vigilân
cia epidemiológica, e de uma equipe mínima 
para geri-lo. No caso americano chegou-se 
a quantificar esta equipe: um médico e um 
enfermeiro para cada 250 leitos. 

O Brasil já possui uma razoável experiên
cia-neste_terreno. Desde o advento da Porta
ria n~ 196 do Ministério da Saúde, em 24 
de junho 1983, um grande esforço foi reali
zado em todo o _País para o treinamento de 
alguns milhares de. profissiOn·ais. A experiên
cia. nacional já rendeu frutos. , . 

E com base nes~ esperiência que propo
mos o presente projeto de _lei. É com base 
nas características dos nosso hospitais e no 
perfil dos nossos profissionais de saúde que 
entendemos necessário existirem, em cada 
um dos hospítais deste País, uma Comissão 
de Controle de ·Infecções, de caráter delibe
rativo, definídorà de políticas e prioridade 
é énvolvendo os principais setores do hospital 
que são aí representados,.e um serviço,- cuja 
funÇão precfpua_ é executar as ações progra-• 
madas de controle de infecções. 

Os profiSsionaiS e os técnicos do serviço 
são membros da comissão, para que não haja 
separação entre os que decidem e os que exe
cutam. 

Os hospitais pequenos poderão consorciar
se para a manutençãO de um serviço único, 
reduzindo custos_e potencializando recursos, 
resultados. 

· Atribuir ao Se~Viç_o 4e Cçntrole. de Infec
ções Hospitalares a responsabilidade pela no
tificação à autoridade sanitária dos casos sus
peitos, conhecidos ou diagnosticados pelo 
hospital de doenças sujeitas à vigilância epi
demiológica é umã foima de identificar res
ponsabilidades, sem, contudo, ferir normas 
vigentes sobre a matéria, em -especial a Lei 
n~ 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

Não se exige o fOrnecimento automático 
da informação epidemiológica sobre infec
çõ-es. hospitalares produzida no hospital a 
qualquer autoridade sanitária~ mas perrilite 
o projeto que- em entendendo o organismo 
gestor do sistema único de saúde, Seja de 
nfvel local, regional ou nacional, ser neces
sário o seu conhecimento pela autoridade sa
nitária - pOde solicitá~la, ficatiâõ- ohri&:ado 
ô fi.õS(>ital a forneCê-la: - -
. -Poi'fím gostaríãmcis· de justificar à exigêil~ 

cia de um profissional farmàcéuticô p<lra 3d
ministrar medicamentos antimicrobianos, so
luções parenterais, germicidas e materiais 
médico-hospitalares. 

A política de utilização de antimicrObianos 
no hospital constitui não apenas uma questão 
relevante para o cOntrole de inJecções como 
para o controle de custoS op-erãcionaiS. O 
uso irraciOnal de medicamentos antímicró~
biánõs é um impOrtante fator responsável 
tanto pelo calamitoso aumento dos índices 
de resistência aos antibióticos pelos germes 
como pelo aumento dos custos da assisWncia 
hospitalar. 

A farmácia hospitalar é uma especialidade 
que precisa ser reconhecida _em nosso meio. 
Não é admissível que a administração de itens 
tão sensíveis e tinportarites para o controle 
de infecções hospitalares como antiniiCrobia
nos, soluçõeS parehterais de grande volume, 
germicidas e materiais médico-hospitalares 
seja entregue em mãos não-profissionais ou 
tecnkamente incompetentes. 
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Em síntese, a instituição de Comissões de 
Conttõle de Infecções Hospitalares e a imple
mentação de programas de controle em cada 
hospital foram identificadas pelos técnicos da 
área como" a melhor forma de profilaxia e_ 
controle das infecções hospitalares, razão pe
la qual propomos este projeto de lei, para 
cuja aprovação esperamos contar com o 
apoio dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Senador Julaby Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N•.77,0$2 
DE 19 DE JANEIRO DE 1970 

Dispõe sobre a fiscalização sanitária 
das condições de exercício de profissões 
e ocupações técnicas e auxiliares, relacio
nadas diretamente com a saúde. 

......... ·~-"''. '"'' ... ············-~-···· ... -~--~· ... -~~,.-
LEI N• 6.437 

DE 20 DE AGOSTO DE 1977 

Configura infrações à legislação sanitá~ 
ria federal, estabelece as sanções respec· 
tivas, e dá outras providências. 

......... r:.r·c~;t;~a~··;;~··x;;~~;;;s;;;l~;.;·::.: 
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Os projetas lidos serão publicados e reme~ 
tidos às Comissões_ <;QOO:pêtentes. 

Sob~e a mesa, requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 19 Secretário'. 

São lidos os seguintes: . 

REQUERIMENTO N• 195, DE 1991 

Requeiro nos termos_ do art. 50,§ 2", da 
Constituição Federal, e do art. 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam soli
citados ao Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento, por intermédio do Banco 
da Amazônia - BASA -as seguintes infor
mações: __ __ __ _ _ _ __ 

1 - Quial o total dos recursos destinados a 
programas de financiamento ao setor produ~ 
tivo da região Norte- F~ndo Constitucional 
de Financiamento do Norte - FNO- apli
cados no ano de 90, nos Estados do Acre, 
Amazónia, Pará, Rondônia e Tocantins, es
pecificando os totais aplicados na agricultura, 
na pecuária e na indústria? 
• 2- Qual o total dos recursos a serem apli
cados na região Norte no exercício de 91, 
incluindo os Estados do Amapá e Roraima? 
3-Existe alguma destinação de percen~ 

tuais diferenciados nos referidos estados para 
~ agropecuária e a indústria? 

Justificação 

A intençãO dos CollstitUíntéfi-de 88Toi dar 
um tratamento prioritário ao desenvolvimen
to regional para minorar o grande desequi
líbrio existente entre as várias regiões do País. 

Para o desenvolviniento dá região Norte 
foi criadO o"Fühdo COnstitucional de Finan
ciamento do Norte- FNO, com a finalidade 
de _financiar_, COII_l recursos públicos, os seto-
res produtivos daquela regià:o:- -

A Constituição, em seu art. 159, especifica 
quais são esses reCursos, suá origem, bem 
como sua aplicaÇão em programas de finan

. ciamento a serem feitos através de institui
ções de caráter regional e de acordo com .os 
planos regionais de desenvolvimento. _ 

Na região Norte coube__ao -Banco da Ama~ 
zônia S.A. administrar o FNO. 

Temos tecebido um grande m.imero de re
. - clamações dos empresários da agropecu_ária 

. e da indústria do Estado elo TQcantins relati
vas às inúmeras dificuldades enContradas ria 
liberação dos seus pleitos junto ao BASA. 
Fomos informados. ainda. que até agora. nes
te ano, nenhuni investimento foi feito na _re
gião. 

Para um definitivo esclarecimento do as~ 
sunt_o é que formulamos o presente requeri
mento de_ioformações ao Banco da __ Ama~ 
zónia S.A., através do Senhor Ministro da 
Economia. 

Sala das Sessões, 14 de maio d_e 199l. :...._ 
Senador_ Moisés Abrão. _ 

(À Comissão Diretora.) 

--'ÍiEmJERIMENTO N• 196, DE Í~9I 
Solicita ao Ministl-o do Trabalho 

--e da Previdência Social informações so
bre a aplicação da Anistia prevista na 
Cons"ªtuiçãq Federa.I. 

Senhor :Presidente, 
Nos termos do § 29, do art. 50 da Consti

tuição Federal, do inciso I, do art. 215 e do 
art. 216. do Regimento lnteinO do Senado 
Federal. encaminho o seguinte pedido de in
formações ao Sr. Antonio Rogério Magri. 
Ministro do Trabalho e da Previdência Social: 

1-Qual a_ razão pela qual até o presente 
momento o :Ministério do Trabalho e-da Pre
vidência s·o-ci"a.l ri~o deSpachou o requerimen
to de declar_açã_o de anistia do operário.Çelso 
Giovalletti B-ra.mbilla. protoCofãdo sob o n9 
24.000.009597/90. em 4/12/90? · 

_ II -:-__ ~_Qr_o~dente a alegação feita ao ínte
ressado em termos verbais, 'tue nãõ_ foi Ieita 
ain-d3 a diCf;iiaçã_o de aiiistia porque o Millis
tro do Tr-abalbo.e da Previdência Social julga 
que a aplicação do § 29 do art. 89, da Consti
tuição Federal ~epende de regulamentação? 

Justificação 

. _Estamos encaminhando o presente reque~ 
rimento de informações, tendo em vista os 
segUintes fatos: 
I- Em 4 de dezembro de 1990, foi prato

colado sob o n9 24.000.009597/90 o requeri
mento do operário Celso Giovanetti Bram~ 
billa solicitando ao Ministro do Trabalho e 
da Previdência Social declaiação ele anistia 
do requerente com base no § 29 do art. 8? 
do Ato das Disposições Transitórias da Cons
tituição Federal de 5-10-1988; 
II- O referido requerimento foi encanií

nhado ao Ministério do Trabalho e da Previ
dência Social pelo Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Bernardo do Campo e Diadema, em 
ofício ásslnadO pelo Secretario-Geral em 7 
de novembro de 1990; 

m:.:...:...Em 5 de abril de 1991, o preseidente 
do -sindicato dos Metalúrgicos de São Ber
nardo e Diadema, o companheiro Vicente 
Paulo da Silva nos informa que "o Ministro 
Antonio Rogério Magfi alegando que o texto 
co-riStituciorial necessita regulamentação, não 
despachou o requerimento do cOmpanheiro
CELSO BRANBILLA, bem como de todos 
os trabalba~ores de empresas pifv-adas que 
têm requerido declarações de anistia.'' 

Em função desses fatos é que apresentamos 
o requerilÍlento de iri:formações acima . 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Senador Eduardo MBtarazzo Supücy. 

(A Comisstio Diretora,) 

u.:s:R. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro J -
Os- requerimentos lidos vão ao exame da Me
sa. para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Lembro aos Srs._Sen_ador~.s que o tempo des~ 
tinado ao_s Oradores do e~pediente da sessão 
de amanhã será dedicado a homenagear a 
memória do ex-senador João Villasbôas, nos 
termos do Requerimento n~ 156, de 1991, 
aprovado em 25 de abril últiQlO . 

O SR. PRESIDENTE (DirceU· Cai-rie"rro)-
Há orad-ores inScritos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Gari~ 
baldi alves Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
(PMDB- RN. -Pronuiicfa o seguinte díscur~ 
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"A sede de inovações, que há muito 
tempo se apoderou das sociedades e as 
tem numa agitação febril, devia, tarde 
ou cedo, passar do campo polítiCo para 
a vizinha esfera da economia social. E, 
efetivamente, os progressos incessantes 
da indústria. os novos caminhos em que 
entraram as artes, a alteração das rela
ções entre operários e patrões. a·afluên
cia da riqueza nas mãos de um pequeno 
número ao lado da indigência da multi
dão, a opinião, erifim. mais valOrizada 
que os operários formam de si mesmos. 
e a sua união mais compacta, tudo isso. 
seii!_fa.Iar da corrupção dos c_ostumes, 
deu em resultado final um temível con~ 

- flito ... 
''Por toda a parte os espíritos estão 

apreensivos e numa ansiedade expectan
te, o que por si só basta para mostrar 
quantos e quão graves interesses estão 
em jogo: Esta situação preocupa e põe 
ao m.eSPlo _tempo em exercício o gênio 
dos doutos, a prudência dos sábios. as 
deliberações das reuniõ~s populares, a 
perspicácia dos legisladores e os canse~ 
lhos dos governantes, e não há, presente· 
mente. outra causa que impressione _com 
tanta veemência o espírito humano." 

Sr. Presidente e_Srs. Senadores, há quantc 
tertipO, imã.gin3.m os nobres pares. foram es•. 
critas est.as palavras? 
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Há cem anos, precisamente a 15 de maio 
de 1891, através da> EncíClica Rerum Nova
rum, o Papa Leão XIII procedeu ã sistema· 
tização da doutrina socíal da Igreja, codifi
cando, nesse documento, hoje considerado 
a Magna Carta da reconstrução económica 
e social da época moderna, todos os ensina
mentos contidos na Bíblia, no seu Antigo e 
Nol/o Testamento, bem como os hauridos dos 
pensadores cristãos dos séculos II a X da dou
trina de Santo Tomás de Aquino. 

O texto com que estamos começando, no 
dia de hoje, o nosso pronunciamento desta 
tribuna, e que_ também é o iriídO da encíclica 
papal, já é centenãrio e, de forma iiripressio
nante e formidável, permanece contemporâ
neo, como se o tempo sobre -ele não tivesse 
agido, !Ilantendo-o .viv_o, palavra do hoje e 
do agora, palavra dos anos 90. 

Pela vez priril.eira, peJa pen-a i"eVoludonária 
de Leão XIII, a Igreja se despiu de sua faceta 
estritamente religiosa, renovou e renasceu ao 
tocar na questão social, retomada posterior
mente de forma singularmente magistral por 
João XXIII, que por sua vez foi seguido, com 
brilhantisnio, pOr Pãulo VI e Jõão Paulo 11. 
Abandonando a cómoda posição de, face aos 
problemas sociais, "pregar a resignaçãO aris 
pobres e exortar os ricos à generosidade", 
o Papa Leão XIII, com lucidez admirável, 
delineia em Seu documento um audacioso e 
moderno programa de polftica social, qual 
seja, intervenção do Estado em defesa dos 
trabalhadores e na estruturação de leis so
ciais, proteção e aquisição da propriedade, 
greve, repouso dominical, salário justo, limi
tação do tempo de trabalho, rep_ouso remune
rado, formação de sindicatos. 

Durante os 100 anos de sua existência, a 
Rerum Novarum, foi ponto de referência e 
inspiração para outras enCíclicas. Em 1931, 
Pio XI comemorou-a através da Quadrage
simo Anno. A Mate r et Magistra, de João 
XXIII, em 1961, marca o seu septuagésimo 
aniversário e nela o Papa fez uma espécie 
de antologia dos pontos essenciaiS ·contidos 
na encíclica centenária. A Populorum Pro
gressio, de Paulo VI, também com a intenção 
de comemorar o 759 aniversário da Rerum 
Novarum, em 1965, reavaliou a doutrina so
cial da Igreja. E João Paulo II já anuncia, 
em razão da data celebrada a 15 de maio 
do corrente, a novíssima Centesimus Annus, 
que sucede a Laborem Exercens (1981), tam
bém de sua autoria, publicada no 90~ aniver
sário daquela encíclica que inicioU- _o_ -magis· 
tério social da Igreja. 

A magnitude dos seus preceitos é de tal 
teor que a legislação social de inúmeros países 
recebeu a sua influência, inclusive a do Brasil. 
Agamenon Magalhães e Valdemar Falcão, 
Ministros do Governo de Getúlio Vargas, in· 
corporaram, na legislação trabalhista brasi
leira, muitas das reivindicações Rerum Nova
rum. As legislações internacionais -do traba
lho também se ajustaram às sábias colocações 
de Leão XIII. Assim, o Tratado de Versales 
(1919) e a Organização Internacional do tra
balho se adequaram ao ensinamento papal, 
sen~o certo que, a partir do primeiro, a dou-

trina social cristã saiu do âmbito exclusivo 
da Igreja, e tornou~se a fonte onde a legisla
ção s_ocial dos Estados-contemporâneos, em 
todo o mundo, procurou subsídios, tendo ain
da contribuído para o nascimento e a evolu
ção de um relativamente novo ramo do Direi
to, o Direito do Trabalho. As partes contra
tantes-do histórico Tratado de Versales expli
citamente recomendaram a adoção, no capí
tulo pertinente ao problema social, dos prin
cípios contidos naquela encíclica. 

A Rerum Novarum, como seu próprio no· 
me indica, ousou inovar. Das Coisas Novas 
significa a sede de coisas novas ou "a sede 
de inovações'', na tradução de Carlos de 
Laet. Para melhor compreensão do sentido 
e do significado da mensagem do documento 
papal, há que se retornar e reviver a épOca, 
o momento histórico e social em que foi escri
to. A agitação e os tempos difíceis já vinham 
de tempos passados, notadamente por volta 
de 1848, quando Von Ketfler denunciava a 
exploração do trabalho e propunha soluções 
inspiradas na moral e na justiça Engels e 
Marx, por sua vez, delineavam um projeto 
polftico que desaguava na chamada luta de 
classes. Vivia-se, ãquela época, o apogeu da 
Revolução Industrial em toda a Europa e che
gara essa a seu extremo de desumanização. 
O mundo de 1891 negava qualquer relação_ 
entre economia e moral. O Interesse indivi
duãl fundameiltava, única exclusivamente, 
toda a ação económiCa. A lei do mais forte 
impunha·se nas relações entre os_ homens, 
determinando uma ordem económica inver
tida e injusta, o Estado completamente au
sente de qualquer ação no campo económico. 
Eram as leis de mercado que exclusivamente 
âeterminavam ju"rOs de Capitais, benefícios 
e. salários, preços de mercadorias e serviços 
de utilidade geral. A riquez-a ia se acumu
lando em mãos de poucos, enquanto as clas
ses trabalhadoras gradualmente viam seus di
reitos violados: salários de fome, desumanas 
condições de trabalho, que específicamente 
discriminavam mulheres e crianças, mão-de
obra desrespeitada e desvalorizada, desem
prego. Isso há 100 anos e -agora infeliz
mente, a história se repete,~ denunciando 
que não aprendemos com ela ainda. 

O Sr. Ruy Bacelar - V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. GARIBALDI AI. VES FILHO -
Com muito prazer, nobre Senador Ruy Ba
celar. 

O Sr. Ruy Bacelar- V. Ex• faz um brilhan
te pronunciamento nesta tarde, comemoran
do o centenário da Encfclica Rerum Nova
rum, de Leão XIII, que não deixa de ser 
uma Síntese dos ensinameíltos contidos na 
Bíblia. Mas, V. Ex• vé a pieocupaçáo do Papa 
Leão XIII, em 1891, quando Sua Santidade 
abordava a exploração dos poucos que têm 
muito em relação aos muitos que nada ou 
pouco têm. Mas é de lastimar, eminente Se· 
nador, que a situação atual, sobretudo de 
alguns países, continua igual ao que se verifi
cava em 1891, quando foi elaborada Rerum 
Novarum. O Brasil é testemunha disso: hoje 

poucos têm muito e a grande maioria nada 
tem. Falta escola, falta saúde, falta transpor
te, falta quase tudo que é exigido para o ser 
humano. Daí parabenizá-lo, ao comemorar 
o centenário da Encíclica Rerum Novarum 
e fazer o retrospeCto do que ocorre em rela
ção ao presente, e pedir a Deus que rlos inspi
re, e inspire, sobretudo, todos aqueles que 
têm responsabilidade não só com o Brasil, 
mas com os demais países do mundo, para 
que procurem usar todos os meios de que 
dispõe, a fim de que haja mais igualdade, 
mais frateri:lldade, mais-irnlandade. Ao fazer 
esse brilhante pronunciamento, relembrando 
a Rerum Novarum. V. E~ pode contar com 
toda a nossa solidariedade. Meus parabéns, 
eminente Senador! 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -
Agradeço ao nobre Senador Ruy Bacelar. 
Quando se fala em comemorar os cem anos 
da Encíclica Rerum Novarum, deve-se come
morar pelo que ela representou, mas, ao mes
mo tempo, não se- pode comemorar diante 
da realidade_ que temos hoje, c_omo V. E~ 
diagnosticou muito bem. V. Ex~ nobre Sena
dor Ruy Bacelar, verá, mais adiante, que esse 
contraste se tornará maiS nítido. Tive a preo
cupa"ção de oferecer esses subsídios e essas 
informações ao Senado Federal como uma 
espécie de desafio que todos temos pela fren
te_. Uma encíclica papal, há 100 anos, já nos 
apontava uma realidade que, infelizmente, 
continua a existir no dia de hoje. 

Agradeço ao Senador Ruy Bacelar a sua 
intervenção. 

O Sr; Humberto Lucena- Permite V. E~ 
um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -
Pois não, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo levar 
meu apoio às palavras de V. Ex• Aliás, esse 
apoio é também dos demais companheiros 
da Bancada do PMDB nesta Casa. V. Ex~ 
faz um pronunciamento oportuno, ao-reper
cutir, no plenário do Senado, o centenário 
da legendária encíclica de Leão XIII, aRe
rum Novarum, que foi, na história da Igreja 
Católica, sem dúvida, o início de uma grande 
jornada, no sentido de trazê-la pára a reali
dade do nosso dia-a-dia. Foi a partir d-af que 
começamos, todos nós que professamos a 
mesma fé religiosa, nos diveisos paíSes do 
mundo, a nos dar conta de que, além de nos 
prepararmos para a vida pós-morte, crentes 
da imortalidade da alma, tínhamos, também, 
que pór os pés no chão, e, como cristãos,
procurariilOS--;-Caaa vez mais, fazer da Igreja 
um grande instrumento de defesa dos mais 
humildes. Mas, justamente nessa linha de 
considerações, mais adiante no tempo, foi 
o grande Papa João XXIII, através do Con
cilio Vaticano II, que conseguiu dar uma di
mensão maior de eternidade à Igreja, ao re
volucionar, não somente a liturgia, ao tornar 
os atos religiosos maís-compreensivos e maiS 
absorvíveis, por todos as camadas das popula
ções, mas também, a sua açâo-sodal, através 
das comunidades eclesiais de base que insti-
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tuíram um novo sistema, pela qual passamos 
a fazer a opção_ pelos pobres_que nos levou 
até à Teologia da Libertação, que, inclusive, 
proporcionou várias punições ao Frei Le_o~ 
nardo Boff, aliás, ago-ra·, afaStado, injusta~ 
mente, da editaria de Vozes, importante _veí
culo de publicidade da Igreja, no Brasil. 

Mas o que ainda mais justifica o discurso 
de V ~Ex~ é que nós, nordestinos, temos, par
ticularmente, uma grande dívída para com 
a Igreja, pois ela, no Nordeste, tem sido a 
extraordinária medianeira, em fã:vor-dos me
nos favoreCidos, que são -a maior parte das 
nossas populações wbanas e rurais. Sabe V. 
Ex•, nobre Senador Garibaldi Alves Filho, 
que se não fosse a ação profícua, de caráter 
reformista, da Igreja Católica, sobretudo nas 
zonas rurais do Nordeste, e aqueles trabalha
dores que lá estão, muitos deles sem nenhum 
amparo, marginalizados de to_do o process_o 
económico e social deste País, não teriam 
como sobreviver. A Igreja, através da Pasto
ral da Terra. assumiu ci papel de advogada 
daqueles que precisam defender os seus direi~ 
tos de posse e de propriedade da terra. Por
tanto, vejo com muita alegria V. Ex~ nesta 
tribuna, e _digo, sem medo de errar, que o 
pronunciamento de V. Ex~ representa o senti
mento de todo o PMD B, dentro e fora d_o_ 
Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência lembra ao ilustre orador que 
o seu tempo está esgotado. Nesta primeira 
parte que antecede a Ordem do Dia os pro
nunciamentos são mais breves. Os pronuncia
mentos de mais longa duração, normalmente, 
são feitos após a Ordem do Dia. 

O SR. GARIBALDI ALVESFILHO-Sr. 
Presidente, procurarei ser breve, mas quero, 
neste instante, manifestar o meu agradeci
mento ao nobre_Senador Humberto Lucena, 
que já pela segunda vez, me confere a respon
sabilidade de estar falando, desta tribuna -
eu, senador recentemente empossado -em 
nome da bancada do PMDB. 

S. Ext acentua que nós, nordestinos, te
mos, realmente, esse débito para com a igre
ja, urna igreja que nunca se acomodou, uma 
igreja que sempre procurou transformar a 
nossa realidade social. 

Agradeço ao Senador Humberto Lucena 
o aparte. 

Continuo, Sr. Presidente. --~ 
À luta entre trabalho e capital, Le_ão XIII 

respondeu realisticamente. Não admitiu a in
volução, o retorno à Idade Média. Aos pro
blemas novos trazidos pela nova realidade 
devem, no seu entender, se propor soluções 
novas. Os campesinos da época, atraídos às 
cidades pela neo-Revolução Industrial, não_ 
encontraram, em contrapartida, um suporte 
de s_erviços públicos que lhes permitisse uma 
vida digna. Viviam em subúrbios infectados, 
sem o conveniente abastecimento de água, 
sem serviços sanitários, sem limpeza de ~uas, 
enfim, sem o saneamento básico que há 100 
anos faltava e hoje a:inda continua faltando, 
gerando epidemias diversas, dentre as quais 
a da cólera que hoje se repete entre nós, 

ao instalar-se ·concretamente na América La
tina. A mesma poluição que nos dias atuais 
combatemos, do ar e da água, bem como 
as_ suas implicações (doenças respiratórias e 
intestinais) já Vítimava os trabalhos do século 
passado. 

Leão XIII, Srs. Senadores, com visão de 
estadista, que extrapolava os limites de seu 
ministério papal, não combateu, contudo, a 
Idade Industrial; fez mesmo uma profissão 
de fé a e_ssa nova Idade, preceituou dar~lhe 
nova roup~gem, entendendo s_er poss(vel hu
manizá-la, transformá-la em algo benéfico 
para todos. E a solução estará e está na justiça 
e na eqüidade, condensadas nas leis sociais 
que estatuiu em seu documento, que Alberto 
Thomas, diretor do "Bureau Internacional 
do Trabalho", em 1930, de forma ilu-rriinada, 
declarou representar o "signo de consenso 
de todas as boas vontades." Ao formular a 
s-íntese orgâníca dos princípios da igreja sobre 
a questão social, o espírito de genialidade 
de Leão XIII promoveu o estabelecimento 
do "catolicismo social'', que teve no prot_es
tantismo uma manifestação equivalente que 
se denominou "cristianismo social". 

O Sr. Divaldo Suruagy -Senador Gari
baldi Alves Filho, embora eu já saiba da ge
neroSidade da Mesa em ter estendido o seu 
tempo, V. Ex~ me permite Um aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ou· 
ço o nobre Senador. 

O Sr. Divaldo Suiuagy -Eu gostãria de 
acrescentar algumas palavras aos brilhantes 
argumentos expostos Pelo líder do partido, 
Senador Humberto Lucena, e pelo Senador 
Ruy Bacelar, acompanhando o discurso de __ 
V-Ex•, em que retrata a importância daRe
rum Novarum como o primeiro documento 
maior da Igreja Católica que_ saiu do cam~o 
teológico para o campo dis injuStiças soci~tS. 
O Papa Leão XIII, realmente, foi um marco 
ao longo da história -do papado, quando ela
borou-es-s-e-documento, que foi, na verdade, 
o primeiro da Igreja Católica que começou 
a discutir os conflitos, as lutas de classes, as 
inquietações e angústias d6 grande massa u"r- -
bana e, também, da grande massa rural. V. 
Ex~ está sendo muito feliz ao escolher esse 
documento como terna de um dos seus pronu
ciamentos. E a importância do discurso de 
V. Ex~ foi muito bem enfatizada quando o 
S_enador Humberto Lucena lhe dignificou -a 
autoridade de falar em nome do partido ma
joritário da Casa: V. Ex•, além de revelar 
uma profunda sensibilidade, revela aquilo 
que eu já conhecia, mas que é conveniente 
que toda a Casa tenha o connhecimento, que 
é o talento de V. Er.- Foi vereador em Natal, 
deputado e líder de bancada na Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, um ex~ 
celente administrador, um dos melhores Pre~ 
feitos que Natal já teve V. Ex• _a quem tive 
o privilégio de conhecer ainda adolescente, 
é, sem nenhum exagero, pois _estou apenas 
dando o testemunho do meu reconhecimento 
a sua vida pública, um dos melhores talentos 
que o Nordeste já mandou para o Congresso _ 
Nacional. Daí a minha alegria em ver V. Ex~. 

da tribuna do Senado da República, proferir 
essa análise com tanta profundidade, de tanta 
repercussão social. Congratulo~ me com V. 
Ex• e acima de tudo, com o povo do Rio 
Grande do Norte por ter mandado_ V. E~ 
para o Senado da República. · 

O Sr. Lavoisier Maia - Penriite-me V. 
Ex• um :aparte? 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ou· 
ço o nobre Senador. 

O Sr. Lavoisier Maia- Se:nador Oaribaldi 
Alves Filho sei da exigüidade do tempo, mas 
eu queria, nesta hora, prestar-lhe a minha 
solidariedade pelo importante pronuncia
mento que V. Ex" faz, nesta hora, no Senador 
Federal, V. Ex~ que é da região mais po~re 
do Nordeste brasileiro, onde a injustiça social 
aumenta a cada dia. Texto centenário, o do
cumento do Papa Leão XIII ainda causa 
preocupação a todos nós, porque o aspecto 
social já era, naquela época, uma preocu
pação do Papa Leão XIII. Na verdade conti
nuamos atravessando dias angustiãntiS, por
que aqueles que mais precisam menos têm, 
e aqueles que menos precisam, a cada dia 
que passa. adquirem mais vantagens, princi
palmente neste Brasil. O que nós desejamos 
é um futuro melhor para o nos5o País, sem 
essa desigualdade social que se agrava a cada 
dia, com o problema da falta de educação, 
da falta de saúde, com o aumento do desem
prego e a diminuição da renda per cap~ta, 
principalmente no Nordeste. Nesta hora, 
quero parabenizar V. Ex~ pelo importante 
pronunciamento que faz no Senado Federal. 
Eu, que o conheço tá do Rio Grande do Nor
te, sinto-me muito fefiz -em--ver qUe o- noSsO
Estado está muito bem representado no ·se
nado Federal na figura desse homem sério 
e competente, portador de genuína vocação 
parlamentar e que está contribuindo muito, 
com a sua palavra, num alerta às autoridades 
federais para que tratem melhor os pobres 
do nosso País. Na verdade, se a situação não 
melhorar, o futuro passa a ser cada vez mais 
negro. Parabéns a V. Ex~, Senador Garibaldi 
Alves Filho. Tenho certeza de que o Presi
dente, Senador Dirceu Carneiro, vai ter um 
pouco mais de paciência para que V. Ex~ pos
sa term~nar seu i~ portante pronunciamento. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -
Agradeço a V. Ex•, nobre _Senador Lavoisier 
Maia, que, mais uma vez, com a sua genero
sidade, traz um depoimento a respeito da sen
sibilidade que não apenas eu, mas S. Er e 
todos nós temos para com a realidade social. 

Quero agradecer o depoimento do nobre 
Senador Divaldo Suru_agy, que também foi 
muito generoso. S. Ex' é quem na ferdade, 
tem todas essas virtudes que acaba de ressal
tar sobre a minha pessoa. 

Na verdade, sempre fui um admirador do 
Senador Divaldo Suruagy. desde o tempo em 
que S. Ex' foi Governador de Alagoas e Pre
feito de Maceió, testemunhos da. sua brilhan
te carreira política. 

Gostaria de fazer um apelo ao Sr. Presi
dente- não propriamente por causa do ora-
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dor, mas pelo 'tema - no sentido de que 
S. EX" me conceda 10 minutos, para que eu 
encerre este pronunciamento, tendo em vista 
que se trata da comemoração dos 100 anos 
da encíclica Rerum Novarum, fato histórico 
para o mundo cristão.-

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Nobre Senador, o RegirilC:nfo -é ã ·segurança 
de todos os Srs. Senadores qüe se inscrevem 
para falar. Logo, não é a Presidência que 
pode atender ao apelo de V. Ex• É um direito 
do Plenário usufruir do que estabelece o Re
gimento Interno, que é assegurado aos Srs. 
Senadores. 

Temos inscritos os Senadores Ruy Bacelar, 
Humberto Lucena, Carlos Patrocínio, Marco 
Maciel, Cid Sabóia de Carvalho, Esperidião 
Amin, Pedro Simon e Amir Lando. Se cada 
orador avançar no seu horário, não vamos 
cumprir-as irisCríções feitas. 

A Presidência sente-se constrangida em ter 
que solicitar ao-orador que encerre o seu pro
nunciamento. 

DeferiremOs o requerimeúfo de praxe, de
terminando a publicação do discurso de V. 
EXi, na íntegra, nos Anais da Casa. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -
Agradeço a V. EXi' Evidentemente, não que
ro dialogar com a Presidência. Vou tentar 
sintetizar. O que eu não puder ler será enca
minhado ã Mesa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Jõào 
XXIII, representando a Igreja mais próxima 
de nossos tempos, deixou manifesto- consi
derar a Rerum Novarum verdadeiro resumo 
do catolicismo rio campo ecoiiómicO~ 

Ciente da cisão que a realidade social de 
seu tempo trazia à própria Igreja, dividida 
já entre católicos liberais e-católicos sociais, 
naquele tempo, o Papa agiu através de solu
ção terceira, através da Encíclica - no que 
foi indubitavelmente hábil e político-, criti
cando, na parte primeira de seu documento, 
ao analisar a situação-de miséria dos operá
rios, a doutrina e práticas Dão -só do libera
lismo como do socialismo, convocando toda 
a sociedade para se unir em prol de uma or
dem social justa. Conclam·ou·o trabalho co_n
junto do Estado, de empresários, de traba
lhadores e da própria Igreja. Condenou a 
omissão do Estado, no que diz respeito ãs 
relações económicas, e advogou que ele, o 
Estado devia ser o promotor do bem comum, 
e que sua intervenção era bem-vinda, com 
o fim de promover a produção que levasse 
ao bem-estar social, de tal forma que os bens 
materiais fossem usados de modo a permitir 
"o exercício da virtude", como apregoava S. 
Tomás de Aquino. Ademais, era e é função 
do Estado, na visão contemporânea de Leão 
XIII, proteger os direitos de todos o'S cida
dãos, especialmente os das mulheres e crian
ças, os mais fracos no contexto social do final 
do' século passado. A m~lhoria das condições 
de vida dos operários é igUalmente dever do 
Estado. 

Na transformação da sociedade agrícola 
para a industrial, Srs. Senadores, a Igreja 
do século XIX emerge do selvagem capita-

lismo nascente, condenando a proposta socia
lista de solução para os problemas criados 
pela Revolução Industrial, partindo da pre
missa de que o homem deve ser visto e consi
derado na sua totalidade, não somente como 
um ser que necessita de bens materiais, mas 
como imagem de Deus, e como tal convocado 
a dar continuidade ã obra da criação divina 
através do trabalho, fazendo o elo entre o 
céu e a terra, parceiro, nesse sentido, do pro
cesso da própria criação. O homem, agindo 
sobre o seu universo, deve ter conhecimento 
da condição da sua própria nobreza como 
colaborador e partícipe da própria intenção 
de Deus. Leão XIII busca a origem do ho~ 
mem, retoma aos postulados do Direito Na
tural, fazendo observar que o trabalho distin
gue o homem das demais criaturas, de vez 
que só o homem, entre elas, o realiza, o que 
faz com que homem e trabalho se inteirem, 
de modo que é verdadeiro afirmar-se que o 
trabalho participa da própria natureza do ho
mem. Ao anunciar o Evangelho ao mundo 
do trabalho, quis o Sumo Pontífice salvaguar
dar a dignidade do homem, prevendo que 
a luta pela justiça social passa pela perspec
tiva do "ter", mas vinculada à realidade do 
"ser". A dignidade do trabalhador é a própria 
os inferir que homem e trabalho se associam 
num binómio coeso, indiviso e harmónico e 
que o trabalho ajuda o homem a tomar-se 
mais homem. A encíclica leonina reconhece 
-qUe Os homens, na realidade, são iguais em 
dignidade, não obstante desiguais por natu
reza, mas pela educação e pelo próprio traba
lho há possibilidade de atenuarem-se as desi
gualdades sociais. A desigualdade natural, 
pela qual não há dois homens iguais, Pode 
ser atenuada pela igualdade social, o que sig
nifica, evidentemente, igualdade de oportu
nidades dentro de uma sociedade justa, preo
cupada com o bem-estar comum, com o salá
rio honesto, coma segurança para o sustento 
da família e sem pretensões de lucros abusi
vas, sem cupidez, sem voracidade pelo poder. 

A partir de Leão XIII, Srs. Senadores, es
tabeleceu-se que o trabalho deve ser conside~ 
rado não mais mercadoria, como o era, mas, 
pelo contrário, uma expressão direta da pes
soa humana. Ele preocupou-se também com 
a propriedade privada, à qual não atribuiu 
um valor absoluto. Conquanto reconhecesse 
nela um direito natural, concluiu que, intrin
secamente, ela comporta uma função social. 
Explicita, complementando, que ela se exer
ce em proveito próprio e para bem dos ou
trosr A encíclica leonina também sacramen
tou o direito de associação, gerador do sindi
caliS!Jl9• através do qual defendem-se os di
reitos dos trabalhadores. É de todo pertinen
te assinalar-se a respeito que há 50 anos, co
memorados nesse último 1~ de ·maio, data 
consagrada ao trabalho, o então Presidente 
Getúlio Vargas declarou instalada a Justiça 
do Trabalho entre nós, conquista que veio 
a reboque do estabelecido no texto papal. 

, Sr, IJ'esid"ente e Srs. Senadore,s, em tributo 
à Grande Encíclica, os -assistenteS sociais hou
veram por bem escolher o dia 15 de maio 
como o dia do Assistente Social. Estimadas, 

em 1988, em 20.000 profisssionais espalhados 
pelas principais-capitais brasileiras, somente 
em 1957 tiveram eles a sua profissão regula
mentada, o que bem caracteriza o Serviço 
Social como· atividade recente e moderna, 
embora seus princípios básicos sejain antigos, 
arraigados em valores universais, tais como 
igualdade étnica e espiritual, liberdade de de
senvolvimento iridividual, livre es_colha de 
oportunidades e c_ompetição equitativa den
tro de um razoável grau de independência 
individual. Foi considerado propriamente co
mo profissão somente após a I' Guerra Mun
dial e se firmou plenamente depois do final 
da W Guerra. É ob jetivo do Serviço Social 
evitar ou minorar os efeitos prejudiciais pro
vocados pela crise social, eliminando barrei
ras para o sadio desenvolvimento do indiví
çluo,_ dos grupos e das comunidade. Moti
vando grupos para o crescimento dos indiví
duos, obtêm-se metas sociais desejáveis, na 
linha que a própria Rerum Novarum estabe
leceu. É importante! desta tribuna, reconhe
cer-se, Srs., o significado do trabalho desse 
profissional liberal, onde quer que existam 
barreiras ao desenvolvimento psicosso_cial 
dos indivíduos, grupos ou comunidades. Seu 
campo de atuação, portanto, abrange não só 
o serviço público como as empresas privadas. 

_S_ua presença empresta sentido_novo a centros 
de assistência social e familiar, de ativídades 
GJJ.ltu:rais_e reçr~ativas,__e~c_olas_, departamen
tos de benefícios e pessoal, hospitais, entida
des de classe, de menores, de idosos, de assis
tência médico-psiquiátrica, judicial e peni
tenciária. As peculiaridades da vida moder
na, com seus atropelos, suas dificuldades, 
suas injustiÇas sociais fazem do a,ssis.tente soM 
cial o mediador indispensável em todas as 
relações sociais, entendidas estas no seu sen
tido mais lato, razão por que nos parabeni
zamos e nos congratulamos com esse profis
sional, que sobremodo luta pela harmoniza
ção do ser humano com sua profissão ou si-

-. tuaç_ão, e a promove na linha de atuação pre
conizada pela encíclica centenária. 

Como último aspecto, Srs. Senadores, que 
evidencia a forte característiCa da contempo
raneidade de Leão XIII, havemos de dimen
sionar o conceito de adequação contido _em 
seu documento, por força do qual, em face 
das coisas novas na sociedade modema, a 
Igreja e, por conseguinte, a sociedade cristã 
deve adaptá-las "aos princípios perenes da 
lei natural e da lei divina", isto é, adequação 
entre doutrina e prática, enhi! a mensagem 
crística e o nosso tempo, o tempo que vive
mos. As coisas novas devem ser recebidas 
não fora de um contexto de reflexão moral, 
porquanto a cultura, o progresso e o bem
estar do homem só têm sentido quando prece
didos de uma "profunda reflexão ética". E 
no que respeita a essa reflexão ética, devemos 
ter em conta que a indústria, a produção e 
o desenvolvimento económico são o resul
t_ado do trabalho do homem que, por sua 

~Ve?-,_ ezp._ ben~fício_próprio, usa as leis da_ natu
reza e deve se servir da matéria-pilffia que 
a natureza lhe proporciona, que Deus criou 
e deixou à sua disposição e que deve Sfir pre-
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servada. Com essa visão, Leão XIII anteci
pou-se aos princípios-e p·ostulados da própria 
Ecologia, cujos meiltores e adeptos reunir
se-ão em fórum iriterfiacional em juribo de 
92, no Rio· de Janeiro, realizando a ECO 
92 (2' Conferência Mundial das Nações Uni
das sobre Desenvolvimento e Meio Ambien
te), que tratará da defesa do ecossistema, 
o que implica na sobrevivência não de uma 
ou outra nação, mas de todo o planeta. 

Sr. Presidente e, Srs. Senadores, a encíclica 
centenária é a preo-cup-aç-ão manifesta pelos 
pobres, pelos desamparados, em virtude das 
condições impostas pelo novo processo de 
industrialização. Hoje, assemelhados proces
sos de transformação econômica, polftica e 
social, em todo o mundo, produzem os mes
mos efeitos. agravados pelo avanço das tec
nologias mais sofisticadas, que influem no 
trabalho e na produção, e não em menoresca· 
la do que o fez a Revolução Industrial do 
século passado. Em nossos dias, porque fruto 
do progresso cada vez mais intenso e diversi
ficado, a questão social assumiu dimensão 
complexa e universal, a exigir a sua adeqUa
ção a uma norma ética que regulamente seus 
vários aspectos, dentre os quais a generali
zada adoção da automação em diversos seto
res da produção, a efetiva proteção aos locais 
de trabalho, de modo a evitar-se acidentes 
e tragédias humanas que ainda se repetem 
por desídia, o desemprego, a desqualificação 
da mão-de-obra, especialmente nos países do 
Terceiro Mundo, a qual exige adestramento 
específiCo, o vil achatamento do salário da 
massa trabalhadora dos países subdesenvol
vidos e a discriminação que ainda resta, em 
alguns lugares, ao trabalho feminino. A pró
pria conscientização de que é limitado o patri
mónio natural, e que este não suporta mais 
deterioração, exige a sujeição de todas as na
ções a um critério maior de moralidade, que 
passa também por todos os povos oprimidos, 
particularmente pelos pobres da América La
tina, que defendem seu poder de decisão no 
concerto das nações e nas decisões interna
cionais. 

Os aspectos dramáticos da questão do tra
balho transformaram o mundo moderno em 
sofrimentO, violência, desrespeito e injustiça. 
Urge a volta às origens do próprio homem, 
urge o retorno a Leão XIII, à sua sabedoria, 
urge promover o homem, o homem pleno 
na dignidade e na inteireza de sua verdade 
histórica. O trabalho, se visto pela ótica pe
quena de mera força de produção, tem o seu 
significado distorcido. Ele é muito mais -qU.é 
essa força de produção, é uma realidade hu
mana, e, portanto, ética. A problemática da 
relação do trabalho deve ser analisada através 
da "'teologia do homem", como critério pri
meiro. Leão XIII, mais do que nunca agora, 
às vésperas do 3~ milênio, nos incita a apre
fundarmo~ o valor da dignidade do trabalho, 
fazendo-nos visualizara seu verdadeiro senti
do, que vai além da concepção sociológica 
de atividade aplicada à produção de riquezas. 

O trabalho nasceu, Srs. Senadores, com 
o próprio homem, é tão velho quanto este. 

A coexistência de arribas diante da distribui
ção desigual da riqueza e da miséria e a exis
tência de países desenvolvidos _e outros não 
desenvolvidos exigem uma reavaliação que 
leve a que redescubramos os novos signifi
cados do trabalho humano, dentro do contex
to social do final do século XX. Até hoje, 
ainda, a nova visão de Leão XIII nos canela
ma ao ajustamento entre o progresso econó
mico e o progresso social, binómio indisso
ciável, tal qual o homem e o trabalho. Isso 
significa que o progresso e ó desenvolvimento 
são sempre bem-vindos e as suas repercussões 
sobre o homem e o meio ambiente permitem 
toda a espécie de controle, através do princí
pio que se intitulou ''desenvolvimento susten
tado", tese que a megaconferência sobre de· 
senvolvimento e meio ambiente, a EC0-92, 
vai inclusive sustentar através de suas lideran
ças. Foi exatamente o que o Papa iluminado 
fez: admitiu como benéfica a Revolução In
dustrial, pretendendo que as nações, reco
nhecendo sua existência, se preocupassem 
com a sua humanização. O "desenvolvimento 
sustentado" prevê progresso social conjuga

-do com a de_(esa do m~o-ambiente. 

É inconteste que o esforço da Igreja de 
Leão XIII produziu seus frutos: a cons_ciência 
social despertou e se consolidou; a legislação 
dos Estados sofreu mudanças nesse senti<lo; 
os programas do trabaJho_ industrial estimu
laram a-Solidaried-ade ifitni QS hoffiens. Per
siste, a despeito dos esforços nesse sentido 
concretizados, a realidade de países super
iíOOS a op.or-Se a um seio-número de outros 
imersos na mais vergonhosa miséria. 

O novum jus leonino, que disciplinou a 
política s_ocial cristã, contrapondo-a ao capi
talismo individualista, é letra viva e rediviva 
a exigir de todos, especialmente os que somos 
os representantes do povo nesta Casa, uma 
contribuição eficaz, uma legislação eficiente 
que dê conseqüência real e concretude aos 
princípios do primeiro código cristão do tra
balho, porque a revolução, não mais indus
trial, mas tecnológica do século XX, ainda 
insiste na injustiça social. O novo tempo, o 
novo SéCUlo sinaliza: o destino do homem, 
orientado pelas mãos daqueles que, como 
nós, legislam em favor de seu desenvolvimen
to como criatura plena, é rumo à justiça social 
completa. 

É mister que a inspiração do codificador 
da doutrina social contemporânea, no cente
nário da sua Rerum novarum, continue a ani· 
mar e contagiar os homens públicos, no senti
do de que se sintam co-mprometidos com a 
consecução da justa ordem social que preco
nizou, mas que até hoje não foi alcançada 
em sua plenitude. 

--Sr. Presidente, Srs. s'enadores, somos tO
dos missioriârios do grande pastor Leão XIII, 
cúmplices e intérpretes de sua palavra, razão 
pela qual somos todos convocados, no aniver
sáriO glorioso de sua encíclica, a manter viva 
a mensagem desse sábio apóstolo, a tradu
zir-se no empenho que faremos - e para 
tanto concito a todos -para executá-la em 
prol dos injustiçados, conscientes da herança 

do seu apostolado que incumbe a nós todos, 
homens de boa vontade. 

A encfclica Rerum novarum e toda a dou
trina'social da Igreja Católica são invocadas 
corriO fonte inSpitãCiora de rumos e compro
missos da sociedade brasileira. Não é falso 
reconhecer que a Nação brasileira expressa 
em sua identidade os valores cristãos. Mas 
a realidade atual, ou melhor, a atual conjun
tura sócio-económica do País _violenta esses 
compromissos e essa identidade. Essa verda
de está estampada na face dos milhões e mi
lhões de brasileiros deserdados de sua _cidada
nia, ou melhor, despojados do inaliená~el di
reito de viver e existir com a súa dignidade 
preservada, re_speitada e aprimorada. Não 
podemos ignorar, calar, silenciar, omitir, ou, 
pior ainda, minimizar e contemporizar. Esses 
milhões ~ IJlilhões conhecem no seu cotidia
no, no seu dia-a-dia, a fome, o desabrigo, 
a doença desassistida, o abandono, o deses
pero e todas as formas de violência. As pes
quisas de opinião pública que se sucedem re· 
velam, todas elas, um incontida clamor popu
lar. A Nação se estertora. Enquanto isso, 
as fórmulas concebidas nos ambientes tecno· 
crataS Persistem-em ignorar as Conseqúências 
e os-desdobramentos de políticas económicas 
que dilaceram a condição humana em nosso 
País. Essa ação contínua, persistente, insen
sível, cruel e desumana, parece não ter fim. 
Pelo menos até agora. Mas chega o momento 
de estabelecer-se, por ações, um basta, uma 
ruptura inexorável com todo esse estado de 
coisas. Parece-nos que esse d_eve ser o espírito 
a inspirar e a guiar o entendimento nacional. 
Basta de sacrifícios para qUem não tem nada 
a dar, mas" tem o legítimo direito de receber. 
Receber, acima de tudo, respeito ã sua condi
ção como ser humano, criado e concebido 
ã imagem e semelhança de Deus. Não pode
mos perpetuar, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, a sociedade farisaica qüe aí está. 
Sociedade falsa, injusta, iníqua e hipócrita. 
Sociedade que diz professar princípios, mas 
não os pratica. Sociedade que pare·ce subme
ter-se, passivamente, ao triste_ espetáculo, ou 
melhor, ao trágico holocausto das crianças 
que morrem no primeiro ano de vida, vítimas 
da i.nsensibilidade~ 

A encíclica Rerum novarum teve milhares 
e milhares de apóstolos neste País. Homens 
que lutaram por seus princípios porque, aci
ma de tudo, eram cristãos. Cristãos na fé, 
no testemunho de vida e na ação. A eles 
a nossa homenagem. Entre os vivos, um de
les, sacerdote, ainda hoje, apesar de octoge
nário, continUá a ser "sal da terra e luz no 
mundo": D. Hélder Câmara. Outro, que já 
se foi,legou exemplo inigualável de uma mili
t~ncia-áistã exercitada em_ defesa dos sagra
dos valores_ da pessoa humã.na: Alceu de 
Amoroso Lima, o tristão de Athaíde. Poucos 
povos, poucas nações, tiveram uma militân
cia católica tão vigorosa quanto o Brasil. Essa 
militância se formoU e se forjou também sob 
inspiração da doutrina social da Igreja e, em 
particular, da Rerum novarum. 

Sr. Presidente, Sr"1 e Srs. Senadores, a nos
sa oração já vai longa. Antes de terminá-la 
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queremos, mais uma vez, renovar a nossa 
crença num verdadeiro e autêntico entendi
mento nacional. Ele, sem dúvida algum;., se
rá o .. caminho que nos permitirá bus_car uma 
sociedade_ realmente justa, efetivamente 
comprometida com os princípios que, ainda 
hoje, tornam a encíclica Rerom novarum fon
te de "coisas novas", eternamente novas, 
porque identificadas com o amor de Deus 
e o verdadeiro sentido da vida humana, 

Sr. Presidente, neste dia em que comemo
ramos os 100 anos da encíclica Rerum nova
rum, trago ao Senado Federal a nossa preocu
pação, a quase angústia que tivemOs ao ler 
esse texto, para nos determos diante da reali
dade nacional e verificarmos que a adver
tência de Leão XIIl continua perene e que 
a realidade continua cada vez mais dramática. 

Muito obrigado, Sr. PreSidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. 
Pronuncia o seguiilte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs._Senadores, reiteradas vezes tenho 
vindo a esta tribuna para tratar do problema 
ferroviário do Brasil. Assim o fiz em maio 
de 1987, questionando o então Ministro dos 
Transportes, José Reinaldo Tavares, do Go
verno Samey, em assuntos de interesse na 
ocasião. Fi-lo em.março de 1989, protestando 
contra a desativação dos trens mistos que liga
vam Iaçu, na Bahia, a Monte Azul, no Estado 
de Minas Gerais, e Alagoinhas a Senhor do 
Bonfim, ambos municípioS -do meu Estado, 
a Bahia. 

Em junho de 1990 emiti longo pronuncia
mento em que colocava, perante o Goverilo, 
que apenas há três meses se instalara, as solu
ções, no campo dos transportes, que eu acha
va adequadas para um Executivo qu~ se apre
sentava com a bandeira da modernidade. 
Chamei a atenção para os grandes equívocos 
cometidos pelo Pa:ís com a prematura opção 
pelo rodoviarismo e com o abandono dos 
transportes ferroviário e acjuaviário. Mani
festei a opinião ·de que era a ferrovia o ele
mento fundamental que iria desencadear a 
reestruturação do setor de transportes no 
Brasil; de que tínhamos, e aqui, embora ci
tando o que falei há quase um ano, quero 
passar tudo para o tempo presente_: de que 
temos de conferir, no Brasil, prioridade ao 
transporte ferroviário, que foi relegado a se
gundo plano desde o final da década de 50. 
A construção de novas ferrovias se torna ne
cessária ao Brasil, a fim de qoe se operem 
modificações substanciais em sua matriz de 
transporte interno. 

Aduzi dados, na ocasião: o Brasil tem cerca 
de 30 mil quilómetros de ferrovias, com ape
nas 2 mil quilómetros eletrificados; os Esta
dos Unidos, com terras contínuas de extensão 
um pouco menor que a nossa, tém 300 mil 
quilômetros; a Argentina, com área um terço 
da nossa, tem 36 mil quilómetros de estradas 
de ferro, que, numa avaliação proporcional 
à superfície, representam 360% da nossa qui-

lometragem. Para uma tonelagem por quilô
metro útil de 100 bilhões transportados no 
Brasil, os Estados Unidos transportam 1.500 
bilhão e a União Soviética 3. 700 bilhões de 
toneladas por quilómetro útil. No Brasil, 
62% de toda a produção são transportados 
por rodovia e tão-somente 12% (excluído 
desse índice o transporte de minério de ferro 
pela Cia. Vale do Rio Doce) são transpor
tados por ferrovia. Nos Estados Unidos, 30% 
são.transportados por rodovia e 40% por fer
rovia. Além de tudo, em decorrência da baixa 
utilização do sistema ferroviário, o custo de 
transportes no Brasil é 12% mais _caro que 
o canadense, 60% mais caro que o norte-ame~ 
ricano e 100% mais que o chinês ou soviético. 

Naquele pronunciamento de junho de 
1990, Sr. Pre)iidente e Srs. Senadores, entre 
outros muitoS assuntos e muitos dados técni
cos, chamei, também, a atenção para a visão 
global de que, além de escassas, nossas linhas 

-férreas são muito mal distribuídas. Apenas 
as regiões Su_d_este e Sul possuem uma razoá~ 
velligação entre si. As demais Regiões apre
sentam poucas e precárias interconexões fer
roviári"as~ O Nordeste, exemplificava eu, en
contra-se ligado ao Sudeste por apenas um 
elo de baixa capacidade, que ostenta vários 
gargalos em seu percurso. Já a região, Centro
Oeste liga~se à Sudeste por intermédio de 
dois elos, sendo, contudo, ambos de capaci
dade limitada, o que impede uma maior ex
pansão na movimenta-ção de cargas; e, embo
ra tenha um grande potencial agrícola e mine
ral, não tem, até hoje -é lamentável dizê-lo 
-nenhuma ligação ferroviária eficiente com 
o litoral. 

Detive-me;- Sr. Presidente, Srs.._Senadores 
naquela ocasião, numa análise dos problemas 
ferroviários do Nordeste, tendo tratado todos 
os problemas relevantes, até os estritamente 
técnicos: problemas de traçado geológicos de 
assentamento de trilhos e dormentes. Se se 
perguntasse que tantos aspectos pode apre
senfaLo assunto "ferrovias", eu lembraria 
uma declaração dos _ferroviários brasileiros, 
citada no discurso, que em carta aberta ao 

-então Ministro da Infra-Estrutura, Ozires Sil
va, enfatizãvam, textualmente, que "o setor 
ferroviáriO desempenha atividades de caráter 
social (passageiros). de apoio infra-estrutura! 
(siderurgia, distribuição de combustível), de 
fomento regional (Nordeste e Centro-Oeste), 
de fomeil.to setorial (exportação) e de suporte 
estratégico-militar (fronteiras), compreen
dendo, assim, uma enorme gama de funções 
que exorbitam da esfera estritamente comer
cial''. A dec_laração, que ilustra algumas das 
múltiplas funções da ferrovia, vinha a propó
sito de demonstrar a necessidade de partici
pação do Estado, que eu defendia, e defendo, 
sobretudo _nas ferrovias do Nordeste, pois o 
poder público, em todo o mundo, apóia os 
sistemas ferroviáríõs na forma de investimen
tos, recursos para saneamento e revitalização 
e subvenções para despesas correntes. 

Eu termina._va, Sr. Presidente e Ses. Sena
dores, aquela extensa dissertação citando, 
além do meu mestre Vasco Azevedo Neto, 
e do Dr. Neville C. Barbosa <J.,a Silva, Supe-

rintendente da Rede Ferroviária Federal, em 
Salvador, oportuno editorial do dia 24 de 
abril de 1990, do jornal A Tarde, de Salvador, 
que, dizia eu, tinha sido a inspiração que me 
fez debruçar, de maneira entusiástica, sobre 
o assunto que então apresentei aos nobres 
Srs. Senadores. 

Pois agora, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, o que me faz v_oltar ao mesmo assunto 
que, diga-se de passagem, ainda tornei a 
abordar na sessão de 15 de novembro de 
1990, em rápido discurso, pontuado, para 
honra minha, por numerosos apartes de no
bres colegas, o que me faz voltar ao mesmo 
assunto é a reportagem da revista lstoÊ Se
nhor, do dia 10 de abril, de título Estação 
Ab;mdono, e subtítulo: "A RFFSA anuncia 
o fim das linhas de passageiros e encerra, 
de forma melancólica, um tempo de glamour 
nas ferrovias do País". 

Refere-se a reportagem à Estação da Luz, 
na cidade de São Paulo, que completou 90 
anos de existéncia no _dia 19 de março e que 
hoje amarga uma situação de degradação e 
abandono. E essa é. mais uma das variadas 
pontas que podem representar as ferrovias: 
o aspecto turfstico, histórico e até culturaL 
Sendo uma réplica não muito fiel da arquite
tura da Abadia de Westminster, tem a Esta
ção da Luz um passado de glória, do tempo 
em que os políticos faziam suas chegadas 
triunfais e festas da vitória nas gares das esta
ções das estradas d~ ferro; foi visitada pelo 
Rei Alberto, da Bélgica, em 1922; e seu res
taurante, Vagliengo, foi, em outros tempos, 
um ponto nobre da cidade. Foi construída 
pela companhia inglesa São Paulo Railway, 
ao tempo em que, assim conta a tradição oral, 
recebiam aquelas empresas estrangeiras por 
quilómetro implantado de estrada de ferro, 
o que explicaria certos traçados que lembram 
rios de meandros, serpenteados indolente
mente por excessivas e dispensáveis curvas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao lado, 
ou acima de todos os aspectos puramente ma
teriais que envolvem as estradas de ferro, 
há nelas uma dimensão de encantamento. Se 
formos ao exterior, veremos como os euro
peus ressuscitam o Expresso do Oriente ,liga
ção de Paris a Istambul, com todo o seu fausto 
e sua nostalgia, para poder reviver tempos 
mais ingénuos e mais otimistas, eni qUe a 
crença no progresso técnico ainda não havia 
sido c_ontestada pelos subprodutos deletérios 
que hoje assustam. 

Pois bem, Srs. Senadores, a degradação 
da Estação da Luz nada mais é que um pre
texto para que retome tema que tanto me 
preocupa, e de que a reportagem da revista 
lstoÉ Senbor dá um tão bom retrato. 

A Rede Ferroviári"a Federal Sociedade 
Anónima, nascida em 1957, com a encamM 
pação pelo Governo Federal de 18 empresas 
estatais, anuncia peremptoriamente que vai 
desativar as 32linhas de passageiros que ope
ram em todo o País. Enquanto Inglaterra e 
França se empenham na construção do por
tentoso túnel, também ferroviário, sob'o ca
nal da Mancha; enquanto Sidney e Melbour

! ne, na Austrália, planejam a c_onstrução de 
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um trem muito l-ápide para cobrir a distância 
de 860-cjuilômetros que as afastam; enquanto 
japoneses ligam TóquiO e Seu aeropOrto ·por 
requintado trem bala; enquanto um trem de 
grande velocidade percorrerá os 80()" quilô~ 
metros Paris~ Bordeaux em pouco mais de 
duas horas -o Vera CrUz, que Unia Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, circulou pela 
última vez em dezembro, com uma tripulação 
de 12 pessoas, transportando oito passagei
ros; o Santa Cruz, ligação Rio-São Paulo, 
parou em 17 de fevereiro devido à queda 
de uma barreira; e a RFFSA- anunCia o fim
das linhas de passageiros. 

Senhor Presidente: 
Ivan Illitch, famoso contestador de talento, 

numa de suas obras critica--o -uso das fontes 
de energia em todo o mundo~ Entre outros 
assuntos, Illitch mostra que as estradas de 
rodagem servem aos automóveis, e· devem 
se adaptar ãs exigências da indústria autOmo
bilística; ou seja: as rOdovias existem para 
os automóveis e não por aecessídade intrín
seca do transporte, que pode ser feito por 
ferrovia Ou hidrovia, e, ein termos coletivos 
mais que individuais, quarido se trata de pes
soas. Dessa in-versão de valores é conseqüên
cia o nlorticfuio que assola noSsas mdovias 
e a força e a importância descomunais atingi-
das pela indústria automObilística, que che
gou;-não faz muito tenipO, a representar um 
quarto do Produto Interno Bruto. ·-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ante esse 
quadro melancólico, onde realizações magní
ficas-de que somos capazes são acompanha
das por gritantes negligências, fica evidente 
a necessidade de a ferrovia atingir a lnoder
nidade e maior eficiência para concorrer com 
o sistema rodoviário, o·que só proporcionará 
vantagens; o custo final dos produtos mo'fi
mentados irá diminuir em função das tarifas 
mais competitivas cobradas pelo setor ferro
viário; õ iilfdO ambiente será beneficiado com 
a queda da poluição através- dos gases lança
dos pelos veículos, além da diminuição do 
número de acidentes automobilísticos, 

Espero que essas advertências ressoem na 
consciência de todos e alcancem as mentes 
dos membros do Poder Executivo. 

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

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Conced_o a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena, que falará pela Liderança do 
PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMD!l ~ 
PB. Como Líder.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, oportunamente, ocuparei a atenção 
de V. Ex~s para relatar o que houve na recente 
Conferência da União Interparlamentar, se
diada em Pyongyang, capital da Coréia do 
Norte, onde tive a honra de presidir a delega
ção brasileira. Hoje, desejo tão-somente 
abrir espaço, nos AnaiS do Senado, para re
gistrar uma carta que recebi do Sr: Pierre 
Cornillon, Secretário Executivo da União 
Parlamentar, a respeito do convite que fiz, 

há cerca de um ano, para a re-alização, no 
próximo ano, de uma conferência específica 
da União Interparlamentar, em Brasília, So~_ 
bre o meío ambiente. 

A nossa idéia adveio do fato de_ que, em 
junho do próximo ano, ocorrerá, na cidade 
do Rio de Janeiro, uma Assembléia Geral 
Extraordinária das Nações Unidas so_bre 
Meio Ambiente intitulada popularmente no 
Brasil de ECO 92. 

Portanto, em seguida a essa Assembléia 
da ONU no Rio_ d~ Janeiro, teremos oportu
nidade- de reunir; em Brasília:; no final 'tie 
199-2,_ceri::ã:-de cem delegações da União In
terparlamentar, para avaliarmos as decisões 
da ONU e tratar de assumir, publicamente, 
no Brasil, o coinpromisso de implementá-las, 
em caráter de urgência urgentíssima. 

O ~_xto <ia carta é 9 seguinte: 

UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

Pyongyang, 5 de maio de 1991 
Sr. Presidente, 
Agradeço-lhe sua carta de 18 de abril, 

através da qual Vossa Excelência con
vida a União Interparlamen,tar a realizar 
no outono de 1992, em Brasília, uma 
Conferência sobre o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento. 

Como Vossa Excelência sabe, os ór
gãos diretivos da União, reunidos em 
Jyongyang, acolheram faVoravelmente 
o convite do Brasil e o aceitaram com 
gratidão. A ConferênCia Interparlamen
tar sobre o Meio Ambiente e o Desen
volvimento se:rá, portanto, inserida no 
programa e ii.O orçamento da União para 
1992, que apresentarei aos órgãos direti
vos nó curso das próximas reuniões ardi~ 
nárias, -que se realizarão de 7 a 12 de 
outubro próximO, ein Santiago do Chile. 

Aproveito a opon:midade para dizer~ 
lhe que tive grande prazer de conversar 
com Vossa Excelência e os membros de 
sua delegação em Pyongyang e de confir
ma_r a_ _manutenção das datas -que Vossa 
ExCelência propôs para a Conferência, 
ou seja, a semana que se inicia em 23 

-de _novembro de 1992. Com efeito, os 
parlamentares e os conferencistas espe
cüllizados terão desse modo não somente 
o tempo necessário para analisar e apro
fundar as conclusões da Confederação 
d_as __ !'fações Unidas (CNUED) mas tam
bém esse período permitirá que se prepa~ 
re bem a Conferência Interparlamentar. 

Sobre esse assunto, enviaremos-lhes 
proximamente um pi'Otocolo de acordo, 
como também às informações que per-

·-nrrtifã'õ à sua ·assessoria .. ter·uma idéia 
melhcii das responsabilidades do Parla
mento anfitrião. Por outro lado, podere
mos promovei' uma breve visita de um 
ou dois funcionáriOS da União a Brasília, 
por ocasião de sua ida ao Chile. 

Enfi.õt, cõmo iiOs é-CoriVen'ierite, será 
certam-ente iD.Ulfõ_-úfil que o Sr. C. Gar
cia, Secretário Executivo do Comitê 
BraSileiro de'Orgariizaçâo da CNUED, 
eSfêja-·presenre-elifSa.ritiago-par-a prestar-

informações aos delegados, durante a 
apresentação do Sr. M. Strong, Secre
tário da CNUED, naquela cidade. 

Na feliz certeza da -perspectiva de uma 
estreita cooperação com o seu_ Parlamen
to, apresento-lhe_ minhas altas_ conside
rações. - Pierre Cornillon, Secretário 
Executivo_da União Interparlamentar. 

Cópias para: 
Sr. Marcos C. de Azambuja, Secretá~ 

rio-Geral do Ministério das Relações Ex
teriores do Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, constitui 
para mim, um grande júbilo estar encerrando 
o meu mandato de Presidente do Grupo Bra
sileiro da União Interparlamentar, com a 
aceitação desse_ convite que honra o Brasil, 
pois Brasília sediirá, a partir de 23 de novem
bro do próximo ano, esse grande e impor
tante conclave, a nível internacional, sobre 
o meio ambiente, justam~nte no instante em 
que _cresce- em:-algumas capitais do mundo 
- notadamente da Europa e, de modo espe
cial, em Londres - a campanha contra o 
BraSil, no sentido de que o nosso País estaria 
contribuindo para depredar a natureza, atra
vés da destruição da floresta tropical da Ama-
zélnia. - -

Quero crer, Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
res, que não somente a_ Assembléia Geral 
da ONU, no Rio de Janeiro, em junho, mas 
também a COriierência-da União Interparla
mentar sobre o Meio Ambiente e o Desenvol~ 
vimento, em novembro do ano que vem, em 
Brasília, serão dois_ encontros internacionais, 
durante os quais o Brasil terá a oportunidade 
de desmentir, aos olhos da opinião pública 
mundial, essa acusação inepta, injusta e per
versa. 

Na programação haverá uma visita dos che
fes de delegações estrangeir'as à Amazónia, 
para que, ali, pessoalmente, possam verificar 
como a realidade é bastante diferente daque
la que é divulgada, através de versões mali
ciosas, pela imprensa internacional. 

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

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Dirceu Carneiro, 1~ Secre
tán'o, deixa· a cadeira da presidência, _que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Ben.evides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) 
-A Presidência agradece, em nome do Se
nado, a comunicação do Líder Humberto Lu
cena, que tem a responsabilidade, também, 
de presidir o Grupo BraSileiro da União ln~ 
ter]?aflamentar. 

Posso informar a S. Er e à Casa que a 
Mesa, absolutamente convicta de que as ges
tões levadas a cabo pelo Grupo da União 
lnterparlamentar chegariam a bom termo, 
numa manifestação unânime dos seus inte
grantes, chancelou esse encontro a realizar-se _ 
possivelmente, no final de outubro, em Brasí
lia, Da mesma forma fez- o Sr. Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen 
Pinheiro, que, instado pelo Presidente do Se
nado, expressou o seu assentimento em ofe~ 
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recero-apoio logístic_o indispensável à realiza
ção desse magno cometimento._ , . 

Diria, ainda, ao nobre Lfder dq PMDB 
que fuf signatário de uma carta dirigida ao 
Dr. Cornillon, expressando exatamente ess~ 
assentimento para que o Parlamento brast
leiro sediasse esse encontro em outubro de 
1992, que serviria para- corroborar, a nível 
de legislativo, aquelas conclusões a que tives
se chegado a ECO 92. Isto significa que o 
Congresso se atrela a essa preot:upação mun
dial em defesa do meio ambiente, Realmen
te o Congresso brasileiro se apresta para dar 
ta~bém a sua colaboração, já agora reunindo 
líderes parlamentares de todo o mundo, num 
conclave que, certamente, obterá a mais am
pla e justificada ressonância. 

Portanto, a Casa agradece ao nobre Líder 
Humberto Lucena as gestões que realizou 
nesse sentido e que agora se confirmam de~
tro de uma linha de êxito incontestável. Nao 
há dúvida de que se devem ao nobre Líder 
praticamente os louros de_ssa vitória de sediar 
em nosso País, realmente_, uma promoção 
para a qual haverão de convergir as vistas 
atentas da opinião pública intemaiconal. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- A Presidência pede aos Srs. Parlamen
tares que se encontram nas comissões que 
se desloquem ao plenário, porque vai-se ini
ciar. neste_ momento, a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevfdes) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 82, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art, 336, c, Regimento Interno) 

DiscU-ssão, em turno úhTOO~-do Projeto 
de Lei do Senado n~s2, de 1991, de auto
ria do Senador Mário Covas, que estabe
lece normas para a realização das elei
ções municipaic:; de 3 de outubro de 1992 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES, proferidos em plená
rio, da Comissão 

-de Constituição, Jusdça e Cidada
nia, t• pronunciamento: favorável ao 
projeto, nos termos de substitUtivo que 
oferece, e contrário à Emenda n" 1, 
apresentada perante a comissão; 2" pro
nunciamento (sobre as emendas de plená
rio): contrário à de n" 3, e favorável à 
de n"2. 

A matéria constou da pauta da sessão ordi
nária anterior, quando teve a sua discussão 
adiada por 24 horas, a pedido do Sr. Relator, 
Senador José Fogaça. 

Em dicussão_o projeto, as emendas e o 
substitutivo, em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para discutir. Sem revisão do orador,) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, após a 
sessão de ontem, houve reuniões sucessivas 
com as lideranças no Senado, com diversos 
partidos, com o relator da matéria, o nobre 
Senador José Fogaça, e com o autor do proje
to, o nobre Senador Mário Covas. 

Devo dizer a V, Ex• e aos Srs. Senadores 
que praticamente realizou-se um entendi
mento geral em torno do projeto. Creio qUe, 
dentro de po11cos instantes, estará entre nós 
o Senador José Fogaça, Relator que poderá 
detalhar melhor a troca- de opiniões que hou
ve entre as lideranças; 

O que desejo destacar, no insante em que 
iniciamos a discussão, em nome da bancada 
do PMDB, é -que;na verdade, o Congresso 
Nacional, ao iniciar a elaboração da lei eleito
ral que vai reger o pleito niunicipal de 1992, 
cumpre uma determinação constitucional, 
pois a Carta Magna de 1988 estabeleceu clara
mente, num dispositivo, -que qualquer altera
ção do processo eleitoral só poderá se fazer 
pelo menos um ano antes do pleito, isto é, 
teremos que ter pronta e acabada esta legisla
ção até 3 ~e outubro deste ano. Portanto, 
acredito que estamos todos - os partidos 
com assento no Senado Federal - de para
béns, pela iniciativa do nobre Senador Mário 
Covas, que, sempre atento aos problemas na
cionais, trouxe-nos um projeto de sua lavra, 
como resultado de um trabalho de S. Ex• e 
de sua assessoria, que constituiu o ponto de 
partida dessa lei, no Senado Federal. 

Distribuído o projeto ao Senador José Fo
gaça, Vice-Líder do PMDB e profundo co
nhecedor do assunto, por sua vez, como rela
tor, rez um estudo aprofundado, digno de 
nota, e que merece menção honrosa de todos 
nós neste plenário. S. Ex• não só se ateve 
às questões puramente el~itorais, como tam
bém se adentrou noutras questões de natu
reza partidária. De tal sorte que o seu substi
tutivo póde ser recebido com calorosos aplau
sos pelo Senado Federal, de vez que, inclu
siVe, teve o apoio generalizado de todas as 
lideranças, com ligeiras retificações que farão 
parte do parecer que o Relator trará, dentro 
de poucos instantes, ao plenário. 

Quero, sobretudo, ressaltar para o Sr. Pre
sidente e os Srs, Senadores um aspecto im
pOrtante do parecer do Senador José Fogaça: 
a pre_o_cupação de S. Ex~ em prestigiar a auto
nomia dos partidos, que foi tão bem contem
plada na nova Constituição de 1988. S. EX" 
fez isso de maneira magnífica quando procu
rou a cada diSpositivo, enfatizar o valo! das 
normas dos estatutos partidários. E dentre 
elas, uma que representa, para nós todos, 
um gráilde ·avanço, nO processo de democra
tização do País, qual seja a que se relaciona 
com a realização de prévias para a escolha 
de candidatos às eleições majoritárias. 

Alguns partidos já concluíram nos seus es
tatutos esse dispositivo, entre eles o PMDB, 
e creio que também o PFL. Sobretudo, sinto-

me satisfeito com isso, na medida em que 
fui autor, na Assembléia NacioDar Consti
tuinte, de uma emenda que, infelizmente, 
não foi aproVada -pela falta de apenas 12 vo· 
tos, a qual preconizava inserir, no prõprío 
texto constituciollal, a obrigatoriedade da 
realização de prévias, em todos os partidos, 
para a escolha dos candidatos_ às _eleições ma
joritárias, no âmbito federal, no âmbito esta
dual e no âmbito municipaL 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
com estas palavras, quero, não só me congra
tular com o Senador__M_ário Cov_as, pela sua 
feliz iniciativa-em trazer este projetO ao Sena
do, como com o Senador José Fogaça, pelo 
brilhante trabalho de sua relataria e pelo seu 
substitutivo, com as lideranças de todos os 
partidos pela anuência em apoiá-lo, mas tam
bém dizer que nós, do PMDB, iremos votar, 
favoravelmente, estes projetas, na devida 
oportunidpde. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continua em discussão a matéria. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

·O SR. PRESIDENTE (Ma~ro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador, 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB- SP. Para discutir. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, em nome do PSDB, quero dizer que o 
substitutivo do Senador José Fogaça à pro
posta do Senador Mário Covas fóf objeto de 
consideração detalhada, ontem e hoje, pelas 
lideranças dos diversos partidos nesta Casa, 
e que também o PSDB considera essa matéria 
sumamente relevante. As modificações iiltrO_
duzidas pelo SenadOr JOsé Fogaça ao prOjetO 
do Senador Mário Covas são perfeitamente 
cabíveis e aperfC:içoairi. esse-diploma. 

Creio que o Senado Federal, ao aprovar, 
como espero, esta tarde, essa proposição, te
rá contribuído enormemente para a dinami
zação das eleições de 1992, 

Para começar, como já enfatizou o relator, 
porque define que as eleições serão em 1992 
e, em segundo lugar, porque vários dos seus 
itens aperfeíçoam o prOcesso eleitoral, sobre
tudo na questão relativa à independência que 
os partidos devem gozar frente à nova Consti
tuição. 

Diante da Justiça Eleitoral também há 
princípios que estão assegurando passos im
portantes, de modo que, em nome do PSDB, 
não só felicito o autor do projeto inicialmen
te, que foi o Senador Mário Covas, como 
o Relator, Senador José Fogaça, e o nosso 
voto será favoráveL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continua em discussão a matéria. 

O Sr. Carlos PatrOcln.io--Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Tem V. Ex~ a palavra. 

O SR. CARLOS_ PATROCÍNIO (PFL
To-: Para discutir, Sem revisão do o,rador.} 
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- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sabe
mos se chegou à Mesa uma emenda que apre
sentamos ao sub_stitutivo_ do ilustre Senador 
José Fogaça, com o seguinte teor: 

Emenda n9 

Ao Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado n' 82/91, que ''estabelece normas 
para a realização-das eleições municipais 
de 3 de outubro de 1992, e dá outras 
providências". 

D_ê~se ao caput do art. 25 do Substitutivo 
em epígrafe a seguinte redaç~o: _ , 

"Art. 25. São_vedados e considera
dos nulos de pleno direito, não gerando 
obrigações de espécie alguma para a pes
soa jurídica interessada e nenhum direito 
para o beneficiário, os atas que, no pe
ríodo compreendido entre o primeiro dia 
do quarto mês anterior as eleições de 
que trata esta lei e o término do mandato 
do prefeito_ do município, importarem 
a concessão de reajuste de vencimentos 
em percentual superior à inflação acu
mulada desde o último reajusteamento 
ou em nomear, admitir, contratar ou 
exonerar ex-officio, demitir, dispensar, 
transferir, designar, -readaptar ou supri
mir vantagens de qualquer espécie de 
servidor público, estatutáriá ou não, da 
administração pública centralizada ou 
descentralizada, de âmbito estadual e 
municipal." 

Gostaríamos de dizer, Sr. Presidente, que 
apenas seguindo o espírito do eminente autor 
do projeto, o de coibir os abusos de alguns 
administradores_em fim de mandato, procu
rando inviabilizar as adminístrações subse- _ 
qüentes, inserimos apen'as a concessão de, 
reajuste de vencimentos em percentual supe
rior à inflação acumulada desde o último rea-
juste. ____ _ 

:h tão-somente isso, Sr. Presidente. 
O nosso sentido é de que os Srs. Adminis

tradores, chefes dos Poderes Executivos, ao 
apagar das luzes das suas administrações, não 
inviabilizem as futUraS -idministraçõ_es, cOn
cedendo aumentos abusivo::. ao funcionalismo 
quer do estado, quer das prefeituras. 

Era o que tínhamos a dizer e esperamos 
que esta emenda seja acatada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- A Presidência esclarece que a emenda a 
que se refere o nobre Senador Carlos Patro
cíilio chegou realmente à Mesa, como seria 
de esperar. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo da palavra ao nobre_ Líder. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE, Pa· 
ra discutir. Sem revisãó do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadort:s, serei muito breve 
em minha intervenção. 

Apenas gostaria de fazer duas considera
ções sobre o projeto ora em discussão nesta 
Casa, que se faz em regime de tramitação 

especial, posto que a referida proposição está 
sendo apreciada en:t regime de urgência. 
___ Sr. Presidente, íniciahriente goStaria de di
zer da oportunidade dessa proposição. Nós 
nos aproximamos dO -ano eleitoral, ano de 
1992, e é necessário que com a devida antece
dência, até para cumprir preceito constitu
cional, possamos ter essa matéria devidamen· 
te regulada. 

Em boa hora, o Senador Mário Covas apre
sentou uma proposição sobre o assunto e so
bre ela recaiu o substitutivo do Relator, Sena· 
dor José .Fogaça, do PMDB. 

Lemos as proposições, tanto o projeto do 
Senador Mário Covas quanto o substitutivo 
do Senador José Fogaça, achamos que a pro
posição está de fato_em condições de ser dis
cutida e votada. 

É lógico que emendas foram oferecidas às 
proposições e elas agora serão devidamente 
analisadas pelo Relator. Mas eu gostaria, co
mo primeira palavra, de felicitar o autor da 
proposição, Senad_or Mário Covas, pela ini
cjativa_qi.ie guardá~ Como disse, muita oportu
nidade, e aproveitar a ocasião para estender 
esses mesmos cumprimentos ao Relator da 
matéria, Senador José Fogaça. 

De.outra parte, Sr. Presidente, eu gostaria 
de dizer a V. Ex' e ao Plenário que esse proje
to inova em procedimentos que buscam não 
somente aprimorar o processo eleitoral, mas 
também a consolidar os partidos políticos. 
Daí por que as inovações basicamente s_e vol
tam para esses propósitos. 

E lógico, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que a proposição está aberta ainda às emen
das, e é possível, portanto, que o~ nobres 
colegas ofereçam sugestões que venham a 
aprimorar ainda mais a referida proposta. De 
toda maneira_,_ nãq quere~ç.s deixar de, preli
minarmente, dar o nosso assentimento a que 
a matéria seja discutida e votada em caráter 
prioritário, para que possamos, tempestiva
mente, ter uma legislação eleitoral e parti· 
dária adequada às eleições que se avizinham, 
ou seja, as eleições municipais do próximo 
ano, destinadas a eleger, em aproximada
mente mif e quinhentos municípios, os novos 
prefeitos, vice·prefeitos e vereadores. 

Eram estas, Sr_. Presidente, as considera
ções que, neste instante, gostaria de fazer 
sobre a matéria ora em discussão, para que, 
posteriormerite, na segunda etapa, querri- sa-
be, no turno suplementar, possa me mani
festar sobre emendas que foram oferecidas 
à proposição-ora em discussão e votação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Edu,ardo Supliêy - Sr. Presidente, 
peço a palavra ·para discutir. 

O sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
--::-Concedo a palavra ao nobre _Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP, 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quero também, 
em nome do Partido dos TrabalhadoreS, sa~ 
lientar a importância desse projeto de inicia
tiva dos nobres SenaQ.ores José Fogaç3: e Má· 
rio Covas, pois ambos resolveram entrosàr 
as suas proposituras, principalmente· com o 

objetivo de termos asseguradas as eleições 
de 1992 em tOdos- os ml.iriicípios brasíleiros. 
É da m-ãior irilpodânciã que-esse projeto seja 
votado quanto- antes, para que se procedam 
às eleiçõeS. COm as respectivas escolhas pelas 
convenções partidárias, daqui a um ano, dos 
candidatos dos diversos partidos, em "todos 
os municípios brasileiros. Percebo que neste 
projeto há inúmeras normas que visam ao 
aperfeiçoãínenfo e à democratizaçã_o do pro
cesso eleitoraL 

É importante que aqui se assegure, confor
me já está na Constituição, o princfpio do 
escrutínio, em dois turnos, nos municípios 
com mais de 200 mil habitantes. É importante 
que nesse projeto existam normas de propa
ganda eleitoral que visem assegurar a demo
cr"ãtização do deba_te, ente todos os partici
pantes, entre todos os candidatos, na expci

-sição que_ cada um estiver fazendo, perante 
os eleitores. 

É muito importante que haja, aqui, princí· 
pios que visem coibir o abuso do poder eco nó· 
mico no processo eleitoraL Eis põr que, ire
mos, em nome do Partido dos Trabalhadores, 
também votar, favoravelmente, ao projeto. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Continua em discussão o projeto. 

O Sr. Affonso Camargo- -Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR. Como Líder. Para encaminhar a votação. 
Sein revisão do orador.) - _S(. Presidente, 
Srs. Senadores, participei, ontem, com ou
tros líderes de bancada de um exame desse 
projeto, que veio em tão boa hora, elaborado 
por lrticiatfva do Senador Mário Covas para, 
exatamente~ tratar de uma questão que é de 
fundamental iffiportância pãra a política do 
País e para a consQlidação do regime demo
crático. Há pOucos minutos, o Líder do Go
verno, Senador Marco Maciel, dizia, e COm 
razão, que _exatamente dessas leis Q~ acesso 
ao poder, que é o Có_digo Eleitoral, a lei 
dos partidos e as leis que se fazem eventua!K 
mente para as eleições, é que nós vamos for
jando um processo legitimamente democrá
tico. Apresentei uma emenda na Comissão 
que gostaria de expor aos demais Srs. Sena
dores, porque, se __ houver um consenso con
trário a minha emenda, nem vou pedir reque
rimento de destaque para ela. Na reunião 
de líderes, apesar de alguns até julgarem que 
a minha emenda é altamente pertinente- e 
de maior conveniência, inclusive o Senador 
Fernando Henrique Cardoso, citou a minha 
emenda como importante para a qpnsolida· 
ção dos partidos, sem o que não se conso
lidaria a democracia, mas mesmo assim os 
líderes não se _sentiram à vontade para aco
lher a minha emenda. E eu, em virtude exata
mente disso, coloco aqui, no plenário, as ra
zões que são, inclusive, simples, mas acredito 
que são muíto fortes, para, se-ror do desejo 
dos senadores, fazer a votação em separado 
da minha emenda. 
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Ela, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pre~ 
tende que só possam lançar e registrar candi
datos a prefeitos e vereadores_ os partidos nos 
municfJ)fos onde tenham diretório municipal 
constituído. Basicamente isso~ Queremos ter
mínar com a prática do uso permanente da 
comissão provisória de partido, que o próprio 
nome já diz, que é provisória, o que tem 
levado, inclusive, a que vivamos num círculo 
vicioso: a população, com uma cultura pater
nalista, que é secular - e nós não vamos 
mudar isso em 24 horas - não_ tem uma von
tade, não toma a iniciativa de se organizar. 
Sabemos .disso e é uma autocrítica que faze
mos de nossa S.Qciedade, todos estamos incluí
dos nisso. Se, por outro lado, a lei facilita 
a que os partidos não organizem as sua bases, 
ficamos sempre nesse círculo vicioso: tá em
baixo, o cidadão não pressiona as lideranças 
partidárias para que organize-m os diretórios, 
e, na cúpula partidária, tariJ.bém não se faz 
pressão para que aqueles responsáveis pelo 
partido nos municípios também organizem 
o -diretóriá. - -- - - --

Então, vejam, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, como fica a convenção municipal seio 
a minha emenda: 

§ 1? A convenção muniCip-al será 
constituida na forma do estatuto de cada 
partido político ou, se este_for omisso, 
na forma seguinte:" 

Normalmente, os estatutos não falam so
bre isso: 

ua) nos municípiOs Coni ãté 1 (um) 
milhão de habitantes onde haja diret6-
rio: -que é a grande maioria dos murii
cípios-
I-os membros do diretório munici

pal 

Evídentemente, como a comissão munici
pal provisória faz, ãs vezes, do Diret6ii.o; Se
riam os membros da comissão municipal pro
visória. Depois vem: 

II - os vereadores, deputados e sena
dores com domicílio eleitoral no muni
cípio; 

III -os delegados à convenção regio
naL 

Ora, se não se organizou e não se fez a 
convenção municipal para a escolha do dire
tório, não há delegados à convenção regional; 
e normalmente nos municípios pode não ha
ver nem vereadores, nem deputados, nem 
senadores, ficando a convenção reduzida a 
cinco pessoas. Essa prática tem sido usada, 
porque facilita- reconheço que facilita. En
tão, nunca se organiza o partido na base, 
porque é muito mais fácil, inclusive, para os 
comandantes do partido, no âmbito regional, 
muitas vezes, ou nacional, deixar como está, 
e O- partido fica sempre numa posição provi-
sória no município. -

A minha proposta era exatamente para in
duzj.r pela lei, a obrigar pela lei a cjue: para: 
lançar candidato a prefeito e a vereadores 
tivesse que ter o partido, naquele município, 
o seu diretório constituído. Pareceu-me;:: alta-

mente_ salutar que nós pudés.oc;emos organizar 
as bases partidárias. 

Qual é o raciocínio? Ora, se o partido não 
tem uma estrutura, não tem o poder, não 
tem uma força para mobilizar aquele número 
mínimo -de militantes no município, também 
não há por que ele possa lançar candidatos 
ãprefeito e vereadores, muitas vezes, usando 
isso para mercantilizar a eleição com a famOsa 
legenda çie ah.1guel. Quer dizer, faz--se uma 
comissão provisória e aí essa pessoa vai dispu· 
tar horário de rádio, horário de televisão. 
É isso que vem acontecendo no País. 

H_q_u_v~ uma avaliação de que seria um salto 
muito grande para o nosso País, mas tenho 
que fazer a proposta, porque estou _conven
cido de que ela ajuda os partidos e a demo
cracia. 

0-Si-~Josã(>bat Marinho- Permite V. Er 
uma ~n_t~rvenção? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Pois não. 

O Sr. Josapaht Marinho - Ainda não es
tou assegurando apoio a sua emeilda. Estou 
ouvindo, agora; a sua exposição, mas quero 
fortalec_er o seu argumento No ponto em que 
V. Ex' condena a existência das comissões 
provisórias. Elas não servem apenas parava
ler como instrumento de aluguel. As vezes, 
os partidos prolongam a existência das comis
sões provísórias,- para que as direções regi o· 
nais poss-am agir c-omo lhes aprouver, inclu
sive para eXfiilgui-las e modificá-las na proxi
midade das eleições, ao gosto das conveniên
cias. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Obriga
do pelo seu aparte. Eu queria renovar, para 
aqueles que não ouviram o início da minha 
explanação, que, de acordo com o projeto, 
ele repete posições anteriores. Não estou fa
zendo nenhuma crítica ao trabalho feito pelo 
Senador Mário Covas, que, inclusive, estava 
na reunião, e S. Ex' concorda que a minha 
emenda é um avanço. A dúvida é se o País 
está preparado para esse avanço ou não. 
Acho que nós tínhamos que ousar. De acordo 
com o substitutivo, a convenção nos muni
cípios-Com até 1 milhão de eleitores vai acabar 
sendo formada pelos cinco membros da co
missão provisória muD.icipal. Então, cinco 
pessoas vão escolher candidatos a prefeitos, 
vereadores - o núme.ro de candidatos é o 
triplo do número de vagas. Parece-me que 
há uma distorção nessa possibilidade de cinco 
pessoas, numa posição de mando provisório, 
de poder provisório, fazer unia escolha de 
prefeitos e vereadores. 

O Sr. Ruy Bacelar- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AFFONSO C AMARGO- Coin pra
zer. 

O Sr. Ruy Bacelar - Antes de abordar 
o assunto que V. Ex• com mUita propriedade 
focaliza, eu gostaria que V. Ex~ enunciasse 
a sua emenda para que eu possa ter mais 
conhecimento de ca_usa. 

O SR. AFFONSO CAMARGO""'"' A minha 
emenda é ao art. s~, Senador. 

O Sr. Ruy Bacelar - O art. s~ diz o se
guinte: 

"Somente poderão registrar candida
tos, ou participar de coligações com vis
tas às eleições previstas nesta lei, os par
tidos políticos com registro defiriitivo na 
Justiça Eleitoral''. 

V. Ex• quer uma extensão, e deixa bem 
claro que só poderão apresentar candidatos 
a prefeito e vereadores os partidos que este
janl com seu regiStro definitiVO no município. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Perfeita
mente, porque-aqui exige apenas que: ·tenha 
o registro no âmbito nacionã.I, e~ a minha 
emenda diz que são aqueles que tiverem dire
tórios muniCipais constituídos e o registro no 
nacionaL 

O Sr. Ruy Bacelar - Por analogia, V. Ex• 
estenderia também: "Só poderá ter ca!'ldidto 
ao governo do estado os partidos que tiverem 
registro definitivo nos estados''. --

-o SR. AFFON'SO CAMARGO- Perfeita-
.. . 

mente. 
O Sr. Roy Bacelar - Concordo plenamen

te com a emenda de V. Ex', entendo que 
ela tem lógica, está bem fundamentada e é 
a maneira de se fortalecerem os partidos. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -- Muito 
obrigado, nobre _Senador' Ruy _Bacelar. 

O Sr. Almir Gabriel - V. Ex• me permite 
_um aparte? 

O SR. AFFONSO C AMARGO- Coin pra
zer, ouço V. EX! 

O Sr. Almir Gabriel - Fico preocupado 
com as seguintes circunstâncias: dos 4.500 
municípios que o Brasil tem, certamente, um 
bom riUmero deles não têm ainda comissões 
ou diretórios; ainda têm comissões provisó
rias. Pode»se perfeitamente fOrmular a hipó
tese de que, dentro de um desses municípios; 
nenhum partido tenha o seu diretório consti
tuído. O que aconteceria, especialmente den
tro dos municípios reCém-criados, conforme 
o Senador Dirceu Carneiro está colocando 
aqui? Entendo que a colocação feita por V. 
Ex' é perfeita- no sentido de médio prazo, 
mas de curto prazo, ela me assusta na medida 
em que em um ano - não sei se nos 4.500 
municípios do Brasil se chegará a constituir 
tudo isso, e não seí "o que se faria, uma vez 
que se nenhum partido tivesse lá definitiva
mente constituído. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Eu diria 
que com o seu raciocínio nós partiríamos de 
uma exceçáo que poderia acontecer para 
combater Q princípio. Eu estou defendendo 
mais o princípio. 

O Sr. Almir Gabriel'- Se fosSe possível, 
é que nesse cas_o não será. Mas era de se 
fixar uma data de dois, três anos, ou para 
a próxima eleição, alguma coisa como tal; 
eu seria totalmente a favor, sem nenhuma 
discussão. Mas, para o curto prazo, assus-
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ta~me, diante dOs 4.500 municípios brasileiros 
e das circunstáncias de que em muitos deles, 
com certeza, não se tem ain9.ª di:rçtórios to
talmente constituídos, ao menos de um só 
partido. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Como 
costumávamos fazer antes: se estivéssemos 
votando a lei eleitoral O() ano da eleição, eu 
teria essa preocupação, mas estamos votando 
a lei .em 1991 para uma eleição que se vai 
ferir em 1992. E, sinceramente, não acredito 
que, na hora em que estaJ~iJo:r promulgada, 
ainda_ este ano, que haja em al_gum município
sem nenhum partido com dii'e-tório orgari.í
zado. Pelo contrá.rio . .Não posso é garantii' 
a V. Ex•, mas esse é um risco que as pessoas 
correm. Eles têm que seguir a lei. -

O que não me parece cabível é que em 
municípios- o que vai ocorrer, V. Ex• verá, 
se não for aprovada a minha emenda- com 
30, 40, 5Qm.il_eleitores, uma convenção com 
5 pessoas escolherá candidatos a prefeitos e 
vereadores, como já aconteceu_, o _que eu 
acho um absurdo! 

Esta é a i.nió.lta-·propõsta.-
Sr. Presidente, de qualquer forma, fíz 

questão de registrar o objetiVo, o espírito da 
minha emenda, inclusive tive aqui apoios, al
guns definitivos, outl'õs ãiilda condicionais, 
de modo que a minha intenção é manter o 
requerimento de destaque para a votação da 
minha emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
V. Ex~ será atendido. 

Continua em discussão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, 
quero advertir a V. Ex~ que os avulsos da 
Ordem do Dia que nos são entregues estão _ 
com o tipo menos que seis. Significa dizer 
que é praticamente ilegível. 

Tenho um dicionário Webster ·com letras 
desse tamanho mas ele vem acompanhado 
de uma lente de aumento para que possamos 
acompanhar o que realmente está escrito no 
dicionário. ___ __ __ __ 

Aqui, no trabalho das nossas reuniões, nas 
publicações que nos são oferecidas, a letra 
está miúda e, além de miúda, impressa em 
tipo que não é negrito, um tipo muito difícil. 
Então, há senadores míopes que precisam 
tirar os óculos para poderem enxergar de um 
modo mais nítido o que está impresso. 

O Projeto de Lei do Senado n'-'_82, de 1991, 
· está praticamente ilegível, porque o tipo é 

um tanto quanto branço, isto é, o oposto ao 
negrito e a letra é menos que seis. Isso, tipo
graficamente, seria um tipo cinco, de diffdl 
leitura. 

Quero requerer a V. Ex~ que providen
ciasse junto ã Gráfica um modo de termos 
uma publicação cuja leitura se torne mais níti-

da, seja uma leitura mais fáCil aqui do ple
nário. 

O SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Presidência esclarece ao nobre Senador 
Cid Sab-óía de Carvalho que, realmente, o 
1<.> Secretário já está adotando providências 
n_esse sf:rttldo, _E a Mesa ~ndaga de V. Ex•: 
V. Ex~ queria que fosse corpo de ~10/10 ou 
10/ST~ 

O SR. CID SABÓJA DE ~CARVALHO -
Não, Sr. Presidêúttl~. Como ~inh3 seOdo 8Dte
riormente ... -como vinha. sendo, porque, na 
verdade,_ c_omo está aqui a leitura só é possí
vel, principalmente quando se é míope, ele 
vê com mais comodidade as letras miúdas 
tirando os -óculOs. SOu míope em alto grau. 

Agora, creio que se ·a Gráfica encontrar 
u111modo de imprimir essa letra com um pou
co mais de nitidez, escurecendo um pouco 
mais o timbre da ietra, aumentando um pou
co o tamanho~ ac~o·:: 

O Sr. Dir_ceu Carneiro - Permite-me V. 
Ex~ um apafte, Senador Cid Sabóia de Car-
valho? -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Com praZer. -

O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, nós temos vivência 
com a disposição desse conjunto de papéis 
que, aqui, compõem a Ordem do Dia, com 
a qual nos deparamos todos os dias. 

Não estão, .ainda num padrão como nós 
dese]aríainos. _ _ -

Eles têm siâo -ape:tisados, aqui, em face 
da Ordem do Dia, de todas_ as formas, de 
todos os tipos e de todas as maneiras. Solicitei 
à Gráfica que padronizasse, primeiro, na for
ma e, depois, na qualidade dos textos apensa
dos à Ordem do Dia e debati esse assunto 
com o Diretor da Gráfica, Dr. Agaciel Maia. 
S. S' trouxe as dificuldades que já estão em 
curso e que V. E r ideritificou aí. São originais 
que são enviados para a Gráfica sem a menor 
condição de_ reprodução e esses originais; sem
condições de reprodução, sendo reproduzi
dos comQ _estão - e é o caso, agora, que 
V. Ex' localizou - não há a menor condição 
de leitura. Solicitamos, então, ao Sr. Diretor 
da Gráfic_a qu_e providencie os originais dos 
materiais publicados, tendo-se inclusive, 
identificado a necessidade de entrarmos num 
acordo cOm setores da Câmara dos- Deputa
dos, que, também, emite uma série de docu
mentos que são apensados ã Ordem do Dia, 
para que, também, aqueles documentos te
nham a qualidade desejável de grafia que nós 
necessitamos aqui para o bom desempenho 
dos nossos trabalhos. V. E~ tem toda razão 
nessa identificação e nós, também, manifes
tamos i nossa -inconformidade com essa situa
ção. Espero que, nos próximos dias, isto não 
se repita mais. Inclusive, nós determinamos 
ao Sr. _Dire-tor da Gráfica que a Ordem do 
Dia venha personalizada. Ela virá dentro de 
uma capa e personalizada. Cada um dos Srs. 
Senadores receberá pessoalmente um dos 
exemplares da Ordem do Dia, dentro de uma 

capa, com a apresentação que a dignidade 
desta Casa merece. 

() SR:. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Sr. PJesidente_, estou satisfeito ante as expli
cações do 1~ SeCretário". Vejo que, por exem
plo, o Substitutivo ao Projeto de Lei do Sena
do Federal n9 82/91, de autoria do Senador 
José Fogaça, está plenamente legível. É o 
que nos interessa neste exato momento, por
que ele está tendo prevalência sobre o Proje
to d~ Lei do Senador Mário Covas que, la
mentavelmente, aparece ilegível até a im
pressão que foi feita para a Ordem- do Dia. 

Sr. Presidente, não é sobre isso que preten
do me manifestar. Esta é apenas a defesa 
de um Senador mfope, que quer um pouco 
mais de ·condições para o seu trabalho, mas 
não é de tan~.a iqtpof!:~~c_ia c~ssím. -

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, quero lavrar um pro~ 
testo. V. EX" tem miopia física, mas não tem 
miopia intelectual. 
O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO -
Agradeço a gentileza de V. Ex~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma das 
tónicas da eleição brasileira, o que enfeia o 
direito _eleitoral brasileiro é a fraude. A frau
de é uma constante. Eu mesriio fui Vítima 
de muitas fraudes durante o processo de apu
ração de eleições. Em 1978, em 1982, quando 
disputei cadeira na Assembléia Legislativa 
Estadual do Ceará, vi como era fácil fraudar 
e como os nossos votos desapareciam como 
que por milagre. Por exemplo, num determi
nado município, que vou fugir de citar porque 
o jUiz que --era dessa comarca ã época já é 
morto, durante a apuração dos votos, apare
ceram muitos no meu número - 1.136 -
e o candidato da terra, o mais votado naquele 
município, tinha o número 1.139. Um dele
gado do partido requereu que ele entendesse 
que -o 6_era um 9 de cabeça para baixo. E 
os meus votos foram todos para o 1.139. Cp
mo também, Sr. Presidente, houve urnas no 
Ceará em Que tive 130 votos, em 1982, e 
apareciam 18, 20 voto"s. Em outras em que 
tive 33 votos, acompanhados por mim pró
prio, apareciam, no boletim, 11. Não há mo
dos para se fazer a contagem verdadeira, para 
se fazer regressar aquela súmula ao verda
deiro resultado contido nas umas. Depois, 
é plenamente impossível. 

Esse projetá do Seria dor Mário Covas, com 
o substitutivo do Senador José Fogaça, irá 
levar à Câmara dos Deputados, se ela tiver 
boa vontade, a possibilidade de aperfeiçoar 
bastante o Direito Eleitoral do Brasil, tendo 
em vista as eleições de 1992. 

Há também uma emenda do Senador Ale
xandre Costa que visa evitar que a eleição 
se tranSforme nUma Previdência Socia.I, isto 
é, que seja facilmente fraudável. O eleitor 
teria que se identificar perante a mesa eleito
ral não somente com o título, mas também 
com a carteira de identidade. 

Nós sabemos como foi fácil a existência 
de títplok duplicados, triplicados, pessoas que 
tiveram mais de um título de eleitor. Mas 
ter mais de um título de eleitor e mais out!:Qª 
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documentos comprobatórios, como a carteira 
de identidade, isso se torna mais difícil, inclu
sive porque a apresentação da cartelra de -
identidade, se bem que pudesse Ser repetida 
também, apresentar a mesma carteira acom
panhando outros títulos deixaria o crime per
feitamente tipificado. NàO poderia o eleitor 
amanhã dizer que não fora ele quem se apre
sentara diante da mesa eleitoral. Assim, a 
emenda do Senador Alexandre Costa possi
velmente será aproveitada pelo Relator José 
Fogaça, e iSso jã é de giair.Oe importância. 

Entendo, no entanto, Sr. PresiQ,eitte, que
estamos numa transição dos partidos. Os par-
tidos estão saindo de uma situação de quase 
insígnificância, e isso foí deniOnstràào -na últi
ma eleição presidencial, para uma eXistência 
mais forte, inclusive por uni.a possibilidade 
de adotarmos o parlamentarismo. Eu serei 
contra as emendas que porventura dificultem 
a existência partidária, a eXisténcia dos parti
dos em aspectos transitórios, mUito embora 
entenda que essa transição deve ser altamete 
fis!=3-lizada pele justiça eleítoi'al. ----

Encaminho favoravelmente ao substitutivo 
do_ Senador José Fogaça, mas quero, de logo, 
manifestar o meu apoio à Emenda Alexandre 
Costa, que visa à maformoralidaCI.e do pleito, 
da consumação do voto, fugindo-se às fraudes 
que são tão costumeiras durante os pleitos 
eleitorais do Brasil. 

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

O Sr. Esperidião Andn --Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

o SR:~ PRESID-ENTE (M:8.i.ii0_-a·enevides) · 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)'-Sr. 
Presidente, serei muiw breve. 

Quanto ao projeto como um todo, tanto 
no seu original quanto na versão apresentada 
pelo eminente Senador .~osé Fogaça, sou rigo
rosamente favorável, e e.>ta é a manifestação 
que desejo consignar. 

O que me permito fazer, ~testa ocasião, 
é oferecer apenas dois argumentos muito ob
jetivos em favor da emenda que apresentei, 
reconhecendo, de plano, o direito do Rela
tor, que S~ Ex• exercitou, de preferir o prazo 
que escolheu como o requerido para a fixa
ção, por transferência, do domicílio eleitoral 
de algum candidato. 

Çomo O defendeu o relator, esse prazo será 
de três meses mais 100 dias, ou seja, seis 
meses e 10 dias. 

Defendi e defendo, pedindo, se for neces
sário, destaque para a eme-nda, um prazo de 
um ano, por duas razões oi.JP:tivas e mais 
simples do que aquelas_ apresentadas pelo 
eminente Senador Affonso Camargo para de
fender a sua emenda, que também é pedago
gicamente correta para a consolidação dos 
partidos políticos no Brasil. Podem, até, a 
emenda de S. Ex• e a minha ter uma seme
lhança: elas vão ao encontro da tradição bra
sileira de não ter partido e de facilitar, por 
ação ou_omissão, o surgimento de novos cida
dãos numa comunidade, seja municipal ou 

estadual, como aí estão os exemplos, â sacie
dade, a demonstrar. 

Então, em defesa da minha modesta emen
da apresen_t() os seguintes argumentos: pri
meiro, o número de municípios brasileiros 
já não é rriais- 4.500, Senador Almir Gabriel. 
E nem vOu me atrever a dizer qual é, porque 
o número de processos de criação de muni~ 
cfpios no País grassa, prospera com uma velo
cidade que V. Ex•, nem eu, nem esta Casa 
conseguirão acompanhar. 

0!3., eSSa_-profusão de nóvos municípios 
mais um práZo-exíguo para a transferência 
de domicilio- eleitoral constituem uma peri
gosa facilidade às vésperas da eleição de 1992. 
Por issõ d6f6ndõ llffi--3no. - -

SegUndO- argumento: depois dos maus 
exeiõpJOS-quanto à _questão das siglas em 89 
e qáanto aos domicílios em 9U, C!dO que seria 
uma corr_e~tão e uma cotreição, corretas am
bas-, dO COD.gresso_ se fiXássemos o prazo de 
um ano que, válido para a <tleição de 1992, 
nos credenciaria, como Congresso, a adotar, 
por isonomia, igual pi-azO para as outras elei-
ções. . , -

Se fixarmOs seiS mesés e dez dias para a · 
eleição municipal não teremos autoridade 
moral, polftica para fixar prazo dif6rente para 
nenhuma outra eleição, sob pena de casufs
mo. Se fixarmos, como proponho, um ano 
como prazo para transferênia de domicílio 
eleitoral para candidato, Válido este- prazo 
para 1992, estaremos fixando uma jurispru
dência eleítoral- se essa expressão não ofen
de ao conceito jurídico de jurisprudência, 
porque é uma Jurisprudência: Política, ou se~ 
ja, é um uso ~ cQs_t_ume- válida para o pro~ 
cesso eleitoral brasileiro que queremos não 
apenas nos aspectos de apuração de votos, 
como salientou o Senador Cid Sabóia de Car
valho, mas queremos, no geral, ver morali
zar~Se crescentemente para o bem da demo
cracia em nosso País. 

O Sr. Josaphat Marinho ......: Permite V. E r 
um aparte? 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Com pra
zer, ouço V. Ex• 

O Sr. Josaphat Marinho - Além disso, 
queria acrescentar que, se não estou em- eqUí
voco, a tradição é de um ano. 

O SR. ESPERIDIÃO AM1N - É. Para a 
eleição de 1988, Senador Josaphat Marinho, 
foi de um ano. 

O Sr. Josaphat Marinho- Não há nenhu
ma razão para modificarmos esse critério no 
mom:eilto ein -que todos reconhecemos a ne
cessidade de dar mais estabilidade aos par
tidos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quero 
ap~oveitar, agradecendo ao Senador Josa
phat Marinho, pelo socorro que me presta 
para lhes afiançar que a eleição de 1988, que 
foi a última eleição municipal geral no País, 
com exceção dos municípios novos que foram 
criados posteriormente e ensejaram eleições 
posteriores, s?" avulsos, e tinha na sua legis~ 
lação a exigência de prazo mínimo de transfe-

rência de domicílio de um ano. Por isso, como 
eu acho que a situação não melhorou- pelo 
contrário, ficou pior sob o aspecto de estabi
lidade do sistema eleitoral -- entendo que 
não há nenhuma razão para fixar seis meses 
e dez dias. 

A versão apresentada pelo nobre Senador 
José Fogaça não é eticamente condenável. 
Eu não estou condenando, estou preferindo. 
E por preferir, defendo aquilo que prefiro, 
respeitando, é claro, o Relator, cuja quali
dade moral e política faço questão de ressai~ 
tar, muito embora eu já tenha feito chegar 
a S. Ex', pessoalmente, essa minha convic
ção, mas é uma preferência que áeSejo sus
tentar em plenário como um fato. 

O Sr. Cid Sabôia de Carvalho-- Permite 
V.- Ex' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Pois não, 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabdia de Carvalho - Quero 
lembrar a V. Ex' que estamos tratando de_ 
uma lei especial, específica para o pleito de 
1992. Acho que devemos pensar muito nos 
aspectos mais ligados a uma eleição muni
cipal, aqueles atinentes de.modo mais direto 
às peculiaridades de um pleito municipal. O 
Senador Mário Covas propôs uma legislação 
exclusiva para a eleição de 1992, Jogo, não 
é uma lei perpétua, é uma lei temporária, 
que vai expirar Com a própria eleição. Ferida 
a eleição, consumada, a lei não mais terá 
vigência. -- " 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, recolho a sua suges
tão como uma advertência, nãO -a mim, is-ola
damente, mas a todos nós. Lamentavelmen~ 
te, é mais uma lei para uma eleição, quando 
deveríamos ter um estatuto perene. O que 
entendo é que certos pressupostos, mesmo 
de uma lei casuística como essa - é casuís
tica, porque se refere a um pleito -, mas 
os pressupostos que ela assumir vão viger, 
sim, pelo eféito da jurisprudência, do exem- -
pio, da comparação, vão viger, vão ser váii
dos, vão compor o esqueleto, o arcabouço 
das próximas eleições que gostaríamos que 
fosse a próxima. _ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - -Permite 
V. EX' mais um pequeno aparte? 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - De minha 
parte, ouço V. Ero com satisfação. 

O Sr. Cid SsVóia de Carvalho - Esta lei 
deverá viger até a consumação dessa eleição 
municipal. Elã-não pretende finnar um esta
tuto. Não se trata de uma lei perpétua, mas 
de uma lei temporária. Tem uma duração 
certa, mas oã.Q é casuística. Digo que é casuís
tica, Senador Esperidião Amin, quando ale
gislação visa atender interesses que não são 
sociais, não são coletivos, não são interesses 
do Estado, da sociedade, e sim grupais. Por 
isso, digo casuística, porque visa solucionar 
caso a caso, mas·no interesse fisiológico, as
sistencial. Aqui, não. Não podemos fazeres
sa acusação, nem ao autor do projeto de leí, 
nem ao relator, muitQ embora entenda que; 
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V. Ex' queira comentar. Se:i que V. Ex~ em 
boa hora, prefere uma lei definitiva, perpétua· -
para todos os pleitos eleitorais, um novo códi
goeleitoral, sadio, correto, atento à realidade 
social. Não estou fazen.~o crítica a V. Ex•,_ 
apenas cooperando com a sua explanação. 
No entanto, penso que sendo mais uma lei 
para apenas resolver esse assunto de um pró
ximo pleito municipal, ela tem que se prendei 
às peculiaridades administrativas. políticaS, 
sociais etc. dessa questão municipal do mo
mento exato em que se vai ferir a eleição. 
Gostaría apenas de cooperar com V. Ex• Peço 
desculpas pela delonga. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Entendo 
que a expressão casuística, que usei, nobre 
Senador Cid Sabóia de CarValho, longe de 
pretender ser um anátema para comprOmeter 
até a moralidade do escopo e da forma do 
pr'?jeto do Senador Mário Covas, está apenas 
querendo provocar a todos. nós para que a 
próxima lei eleitoral, quem sabe, possa ser 
realmente um estatuto que recubra o uni
verso das nossas eleições, que são o fermento 
da democracia. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Se· 
nadar Esperidião Amin, o tempo de V. Ex' 
está_esgotado. 

O Sr. Mário Covas -.o.Senador Esperidião 
Amin, V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o 
aparte do nosso Senador Mário Covas. 

, O Sr. Mário Covas - Senador, a lei tem 
que ser casuística, até porqUe já existe uma 
regra permanente, ela está no Código Eleito
ral. O Código Eleitoral disciplina a ma
téria da seguinte maneira: domicfiio eleitoral 
são cem dias. De forma que essa lei, que 
é casuistica, porque se retere a essa eleição, 
foi adiante em relação ao Código Eleitoral, 
que determinava cem dias. A última eleição 
se feriu com domicí1io eleitoral de cem dias; 
esta preconiza seis meseS. E eu estaria perfei
tamente de acordo com V. E:t~ se quisesse 
aumentar para um ano. Penso que, quanto 
mais tempo em um domicílio eleitoral, me
lhor, sobretudo em uma eleição municipal 
onde, às vezes, os municípios são interligados 
a uma região conurbada. Afinal, a convivên
cia de um polftico no município acaba sendo 
extravasada para o seguinte e, às vezes, ele 
termina de exercer um mandato no município 
e vai concorrer a prefeito no município que 
está ao lado, pois a influênCia é ritUitO intensa 
pelo exercíciO da atividade locai. Portanto, 
penso que o domicílio eleitoral, em um prazo 
niais amplo, é algo extremamente convenien
te. A lei de 1988 preconizou um ano porque 
ela foi feita sob a égide da Constituição de 
1969; e a Constituição de 1969 determinava 
um ano. Por isso, a lei foi redigida assim. 
Nesse projeto tivemos o-cuidado de estender 
para seis meses o prazo de transferéncia, exa
tamente para não ficar nos cem dias do Códi~ 
go Eleitoral. Mas, também penso como V. 
EX', que quanto mais tempo houver, melhor. 
Não há nenhuma regra para essa eleição que 
não tenha avançado no que se refere à cons_o-

lidação de pari idoS-em relação~a-o que exiStia 
antes. Começa por permitir- só c"'árididatos de 
partidos que estejam nacionalmente consti
tuídos, isto- é, com- registro definitivo, o que 
é uma {onllã d~ _consolidar partidos políticos. 
Eu até, hoje de manhã, dizia ao Senador Af
fonso camargo cjue- estava de acordo com 
que esse nível de constituiçãá deveria descer 
até à área do município, para só aí habilitar 
a candidatura. Achei que era pedir muito nes
se instante para essa próxima eleição. Mas. 
estou disposto a assinar com S. Ex~, para a 
eleição subseq11ente, uma reivindicação tam
bém nessa díreção, deixando nesta, a garantia 
de que se faça para o partido político, já com 
registro definitivo, o que não valeu até agora. 
V. Ex• foi Candidato, eu fui candidato nas 
últimas eleições e senti o que significa o parti
do que se organiza como um cartório sendo 
usado contra a sua candidatura; usando o ho
rário eleitoral exclusivamente com Q_ objetivo 
de atingir essa ·ou aquela candidatura, e não 
com o objetivo de construir a favor de uma 
candidatura. De forma que' estou ·muito de 
acordo com V. Ex~ Se_ puder ser um ano, 
não vejo inconveniente. Quer:o simplesmente 
dizer_ que a questão dos seis meses avança 
em -relação ao que está hoje. Se iião houver 
nenhuma lei, o que vai valer são os cem dias, 
não são- nem seis meses, nem um ano. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador 
Mário Cova_s, primeiro, fico muito satisfeito 
que V. EX' tenha compreendido que a expres
são casuís_tica fói assumida e-,mtainente com 
a intenção com que V. Ex' a assimilou e a 
assumiu. Quanto à questão de um ano ou 
seis meses, apenas para arrematar, quero di
zer o seguinte: não há nenhum comprome
timento ético na proposta de seis meses. Em 
termos práticos e reais, em relação ao que 
aconteceu na eleição de 1988, é uma redução 
de prazo. A regra que vigorou em 1988 era 
um ano. Quer dizer, em termos práticos, por
tanto, em relação à última eleição, não p_Çlde
mos pensar- deveríamos-, mas não pode
mos pensar - repito - em mais de uma 
eleição como horizonte para comparar; é uma 
redução de prazo. 

O Sr. Mário Covas - Senador Esperidião 
Amin, tão-somente quando comparado com 
a eleição municipal, porque na última eleição 
não foi assim. A última eleição foi. .. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sim. refiro· 
me à eleição municipal, para comparar uma 
com a sua similar. 

O Sr. César Dias - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não, 
nobre Senador Cés_ar Dias, 

O Sr. César Dias - Senador Esperidião 
Amin, gostaria de não s6 parabenizá-lo pela 
sua emenda, mas também enfatizar que a 
preocupação não é só com relação à transfe
rência da massa eleitoral de um município 
para outro; mas também com referência aos 
candidatos que invadem os estados brasilei
ros. Nós tivemos, por exemplo, a invasão de 

alguns candidatos paulistas e nordestinos no 
Estado de Roraima que chegaram 100 dias 
antes· da eleição, saíram candidatos, faiendo, 
assim, uma grande e irregular interferência 
na nossa eleição. CreiO que a emenda de V. 
Ex~ foi bastante importante que deveria se 
estender mais ainda o prazo _para que não 
houvesse essas interferências eleitorais, o que 
daria maior força à democracia brasileira. 
Muito obrigado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nada co· 
menta, Sr. Presidente, em respeito à pressa 
que a Mesa está demonstrando no cumpri
mento do seu dever. Encerro a minha inter
venção, agradecendo pela paciência de todos. 

Durante o discurso do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Mauro Benevides, Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente 
de Secrettírlo. 

O Sr. Dirceu CtirnCirº- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Beni V eras)- Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores quero abor
dar um aspecto dessa questão da legislação 
eleitoral que considero contundente no pro
cesso eleitoral, que são os procedimentos dos 
institutos de pesquisa no decorrer da campa
nha política. Tenho percebido que estes insti
tutos de pesquisa têm procurado ocupar um 
espaço que, muitas vezes, seria _o espaço do 
Partido Político ou o espaço da própria socie
dade e, neste caso, tentando substituir a pró
pria sociedade nos seus procedimentos, e tem 
causado mais do_ que uma ajuda, um dano 
irreparável ao processo de escolha de uma 
eleição. Tenho percebido que nesse mister, 
grupos de grande poder económico ou candi
daturas de grande regimentação nessa área, 
têm utilizado os institutos de pesquisa como 
um substituto de partido político. 

Verifica-se que nesse procedimento meu 
grupo de expresssão económica anunciante, 
portanto com grande influência nos meios de 
comunicação de massa, dispensa partido polí
tico e obtém resultados eleitorais excelentes, 
quando pesquisas após pesquisas vão indu
zindo à opção eleitoral, não um procedimen
to irresistível por qualquer outra estrutura 
que esteja vinculado à questão eleitoral. 

De modo que apresentei uma emenda 
-criando mais um procedimento, se não for 

possível simplesmente proibir a pesquisa polí
tica nessa área, porque ela não vale nada 
para o processo eleitoral da forma que está 
sendo feita no nosso País, pelo contrário ela 
causa uma perturbação no processo, ela não 
ajuda o esclarecimentQ do eleitor, ela se im
põe ao eleitor, não presta esclarecimeri.to e, 
portanto, acho que o instituto de pesquisa 
quando entra nesse campo político não presta 
serviço nenhum de relevância à sociedade, 
se não exiStisse não faria falta nenhuma. 

Reconheço a modernidade, na modemi
. dade há necessidade dos institutos de pes-
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quisa para um conjunto de procedimentos 
da sociedde que são extrem_am~nte úteis e, 
mormente na área comercial onçle a investi
gação da aceitação de determinado produto, 
ou da repercussão de um determinado produ
to são instrumentos auxiliares importanfeSria
definição de linha de produção e de outras 
coisas mais, no lançamento ou na ·confirma
ção de um determinado produto, mas, na 
questão de disputa do poder não há como 
fiscalizar uma pesquisa mestria que, folha por 
folha da pesquisa seja examinada, endereços 
e outros aspectos mais que pudessem esclare
cer, mesmo assim não há possibilidade de 
se averiguar a verdade, porque qualquer tipo 
de formulário pode ser preenchido de algum 
modo inteligente que burle a verdadeira natu
reza dà processo de pesquisa. 

O país, onde ela se insere, no nosso caso 
o nosso País, é de uma natureza extrema
mente complexa quanto a regiões, quanto a 
segmentos sociais, quanto a desníveis sociais, 
quanto a níveis de escolaridade, quanto a 
acesso à informação e quanto a uma total 
falta de defesa pelas induções subliminares. 
As vezes uma pequena insinuação num canal 
de televisão, que faça uma cobertura do país, 
causa um direcioflamento mãior do que todos 
os esforços de meses de_ trabalho eleitoral 
de um partido político. 

De modo_ que, nesse aspecto, há um con
junto de fraudes praticadas nas eleições, de 
induções, de tentativas de substituição da so
ciedade ou de tentativa de substituir os pró
prios partidos políticos. 

Dada essa impossibilidade de se fiscalizar, 
dada essa impossibilidade de examinar a ve
racidade, eu proponho mais uma definíçao 
dessa questão, isso é, através de emenda que 
acabei de fazer, que tomou o n~ 3 quando 
chegou à Mesa, de obrigar os institutos de 
pesquisa a publicarem quem encomendou, 
porque é muito normal no nOsso Pais que 
um partido político que tem interesse e quan
do não sejam clientes normais do instituto 
faça a encomenda de uma pesquisa e, normal
mente, se é da sua propriedade essa pesquisa 
feita, porque paga, porque é Uma prestação 
de serviço remunerada, pode se dar o luxo 
de publicar a parte que desejar, isto é, a parte 
que mais lhe convier. 

Nessas circunstâncias proponho ã relato
ria, ao Senador José _Fogaça a inclusão da 
obrigatoriedade de os institutos de pesquisas 
publicarem quem encomendou a pesquisa, 
quanto custou e de onde provieram os recur
sos que financiaram cada uma das pesquisas. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouço o 
aparte do nobre Senador J_osé Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Não tenho nenhuma 
dúvida, como tenho certeza de que nenhum 
dos senadores aqui presentes tem, quanto à 
veracidade e a procedência das denúncias que 
V. Ex• faz. De fato, o efeito político, o efeito 
politico-eleitoral das pesquisas é extrema
mente contundente. Em se tratando de uma 

eleição de doi~ turno~. esse efeito se redobra 
e procuramos, no bojo do projeto, tanto o 
Senador Mário _Covas quanto eu, aferrolhar 
ao máximo aquilo q_ue normalmente tem se 
registrado na utilização das pesquisas: a ma
nipulaçao, ou seja, o uso indevido, o uso de
formado, o uso indutor das pesquisas. V. Ex• 
tem razão: de fato é muito difícil controlar, 
fiscalizar, verificar ou apurar a ocorrência de 
fraude. No entanto, os instrumentos que in
t!Õ-du:ZliiiOS ãqui, nobre Senador Dirceu Car
neiro, tenha certeza V. Ex~, estão conseguin
do reduzir, drasticamente, as possibilidades 
de manipulação, de fraude ou de corrupção 
eleitoral no uso, no emprego e na aplicação 
de pesquisas de opinião pública. Veja V. Er., 
nós estamos não só atendendo a todos esses 
requisitos- que V. Ex~ -reco_menda: o nome 
do financiador do trabalho, o acesso com
pleto à ·metodologia, ao_ plano amostral, o 
valor ponderado de cada _ite~ quanto a sexo, 
profissão,- idade, renda e, também, acesso 
ao sistema interno dos institutos de pesquisa 
de opinião pública, no que tange à verifica
ção, controle do trabalho de campo e da cole
ta de dados_, porque, veja V. Ex', o Ibope, 
o Gallup, o DataFolha, como qualquer outro 
instituto de pesquisa, devem ter, precisam 
ter, necessariamente têm, um sistema interno 
de aferição, de controle e verificação, sob 
pena de esses próprios institutos serem frau
dados, ou enganados pelo agente que faz o 
trabalho e a coleta de material. V. Ex• há 
df: convir comigo que se- um agente de pes
quisa recé:be a incumbência de visitar cem 
residências num determinado bairro, ele po
de, facilmente, se não houver nenhum siste
ma de controle, ir para casa, convidar a sua 
mulher e ambos preencherem fartamente as 
planilhas individuais e depois entregarem 
num instituto de pesquisa para o gerente e 
receberem o seu salário. Como um supervisor 
de um instituto de pesquisas sabe, tem o con
trole sobre isso? Como sabe se o agente este
ve ou não em tal residência, esteve ou não 
em tal local fazendo as pesquisas? Há um 
sistema, e queremos que Os partidos políticos, 
mediante diligência da Justiça Eleitoral, isso 
está na nossa proposta, tenham acesso a esse 
sistema de aferição interno. Conheço esses 
sistemas. Os supervisores têm os endereços 
das pessoas que são visitadas, evidentemente 
não têm como aferir que resposta foi dada, 
sim ou não, fulano, beltrano ou sicrano, mas 
podem aferir se o agente, se o homem do 
Ibope, como o chamam popularmente, este
ve ou não naquela casa, em tal endereço, 
a tal hora e falou com determinada pessoa. 
Num grupo de 100 entrevistas, sorteiam 10 
ou aleatoriamente escolhem 10, dessas 10 
aleatoriamente escolhidas eles fazem a confe
rência, a comparação ou por telefone, ou por 
visita pessoal ã casa onde a pesquisa foi feita. 
QueremoS que os partidos políticos tenham 
acesso a esse sistema interno de verificação 
e controle, que é o que-a lei está assegurando. 
E vou DlãiS adiante: se algum instituto de 
pesqutsa embargar, retardar, impedir, emba
raçar, atrasar a ação à diligência de um parti
do político, é em curso um crime eleitoral 

com as punições mais duras que o Código 
Eleitoral prevê. Só a simples obstrução ao 
trabalho de controle dos partidos políticos 
gera a punição, mas no caso de um regi_stro 
de-irregularidade ou dessemelhança entre os 
dados da colet~, _que apresentem, e aquilo 
que é o resultado apresentado ã opinião pú
blica, leva à punição de multa e prisão mais 
drástíca, mais pesada ainda do que a pena 
anterior. De modo que estamos tentando 
criar mecanismos que garantam -duas coiSaS: 
primeiro, o direito pleno, absoluto, total e 
írrestrito à informação, conforme está garan
tido na Con_stítuiÇãp~; todoS oS Cfdadãos têm 
o direito de serem informados, portanto a 
pesquisa não pode ser limitada no tempo e 
no espaço. Em qualquer momento da eleiçãO:, 
um jornal pode divulgar uma pesquisa de opi
nião públicit.. ESte é o primeiro dãdo. Agora, 
o·segundo -dado, não pode fraudar direito 
total à informação, mas é proibido mexer nos 
resultados em benefício deste ou daquele. De 
modo que V. Ex• há de convir comigo que, 
dentro dos instrumentos que tfnhamos, ins~ 
trumentos mínimos, limitados, apertamos o 
ferrolho para que fatos recentemente regis
trados nas eleições_ não venh_am mais a se 
repetir sempre na linha daquilo que V. Ex• 
denuncia, com toda autoridade, com todo co~ 
nhecimento de c_ausa que tem. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Agrade· 
ço-o pelo aparte que foi muito elucidativo 
e demonstrou toda a complexidade e a preo
cupação que V. Ex' também teve sobre o 
assunto, mostrando a todo o nosso País a 
relevância que tem e, por issO é tratado dessa 
forma aqui, nesta propositura. · 

Também, para encerrar, ainda registraria 
que, embora todo o esforço que tenha sido 
feito no sentido de impedir que haja uma 
manipulação, uma condução e uma tentativa 
de substituição de partes legítimas no pro
cesso eleitoral, como a pesquisa tem tentado 
fazer nos últimos anos, inclusive com procedi
mentos so-fisticados de "contas de chegar"; 
isto é, começa bem afastado da eleição com 
um prOpósito e vai fazendo uma "conta de 
chegar" até o dia da eleição, com a verifi
cação de boca-de-uma, com uma só última 
expressão, para, com isso, coincidir com a 
verdade e angariar a necessária credibilidade 
para que tenha um mínimo de possibilidade 
de existência no País. 

De modo que, apesar desses procedimen
tos que muitos institutos comprometidos e . 
desonestos fazem- não posso também aqui 
qualificar todos, evidentemente, mas sei de 
procedimentos desta natureza, por isso trago 
aqui à discussão-- é que, com esses instru
mentos que V. Ex" propõe, como Relator 
dessa matéria, e com a nossa vivência ... ao 
longo dos processos eleitorais, haveremos de 
coibir essas tentativas de desvio das verda
deiras finalidades do instituto ou de um pro
cedimento eleitoral que seria tão normal e 
tão desejável. E o desejável era que pudés~ 
semos ter eleições todos os anoS e cjuem se 
aventurasse pelos caminhos do desvio, quer 
com os procedimentos de manipulação da~ 
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pesquisas, quer com a influência do poder 
económico, teria desgastes sucessivos e 
anuais e chegaria à inanição e ao desapare
cimento; aí, a democracia prosperaria me
lhor, sem a influência do poder económico 
e sem a indução dos institutos de pesquisas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Dirceu Car
neiro, o Sr. Beni V eras, Suplente de Se
cretário, deixa a cãdeira da presidêncía, 
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
]" Vice-Presidente. 

O Sr. Arriil7 Lando -Sr:. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB -RO. Paro 
discutir. Bem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a matéria por certo 
merece uma meditação mais profunda, e há 
alguns aspectos que queremos focalizar por
que assistimos ao último pleito do qual parti
cipamos de forma muito direta e foi um pleito 
violento, sobretudo no meu Estado de Ron
dônia, onde o programa gratuito de rádio 
e televisão e_ a propaganda eleitoral foram 
absolutamente desvirtuados e, ao invés de 
os partidos esclarecerem a opinião pública 
sobre os seus propósitos, sobre os seus pro
gramas, sobre as suas propostas, transforma
ram o horário gratuito na televisão e rádio 
em verdadeiro palco da delinqúência. E tive 
esta preocupação em meados de outubro 
quando ingressei nesta Casa_. _Foi a preocu
pação recolhida por todas as unidades da Fe
deração, pelos senadores que se manifesta
ram sobre o pleito eleitoral. 

E neste particular, só a ação pronta da Jus
tiça Eleitoral é capaz de inibir a delinqüência 
para que o direito à propaganda eleitoral não 
se tome efetivamente um direito à delinqüên
cia. 

A minha preocupação é exatamente sobre 
o procedimento, porque a Justiça Eleitoral, 
é preciso que se diga, na sua essência, é uma 
justiça em que a autoridade judiciária age 
de ofício. A ação do Poder Judiciário se ca
racteriza não pela provocação das partes, mas 
sim pela sua ingerência constante e obriga
tória no processo eleitoral. 

A Justiça Eleitoral, em termos de processo 
e realidade, não se transfonna, como no pro
cesso civil, numa justiça que procura alterar 
o fato, mas sim toda lei eleitoral quer conser
var o ocorrido. Não há aqui uma perspectiva 
de dever ser, mas, sim, e fundamentalmente, 
consagrar o fato. Porque o fenômeno eleito
ral é rápido e passageiro, os seus passos são 
voantes e permanentes, mas são peremptó
rios. De modo que, a ação deve ser imediata 
e, para isso, é necessário que o Poder Judiciá
rio haja de forma pronta e ininterrupta. 

O Sr. Josapbat Marinho - V. Ex• me per
mite um aparte? 

O SR. AMm LANDO - Darei o aparte 
em seguida, nobre Senador Josaphat Mari
nho, com muito prazer. 

Verifico que esta preocUpação está con
substanciada no art. 32 do substitutivo. Mas, 
no meu entender, embora isso já se possa 
receber subsidiariamente do que estabelece 
o Código Ele_itoral, onde esses princípiOs es
tão_estipulados, no meu entender seria útil 
e não seria ocioso que aqui também se enfati
za..sse uma ~disposição que, mais ou menos, 
poderia ser vazada nos seguintes termos: 

"Dfiiiite da propaganda ofensiva à 
honra, à moral e aos bons costumes, a 
Justiça Eleitoral agirá ·imediatamen-te, 
de ofício,- Visando coibi-la." 

. Porque a iniciativa e o direito de resposta 
é algo que me parece impróprio e insuficiente 
para que seja coibida a prática criminosa, 
porque o dano eleitoral é irreparável, e de
pois de a ofensa ocorrida, até que se juntem 
as penas da ofensa e da calúnia é efetivariiente 
impossível resgatar-se o património moral 
ofendido. 

Ouço o nobre Senador, com muito prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho- Queria apenas 
assinalar, acredito que corroborando o que 
V. Ex~ está dizendo, que o critério geral, quer 
da legislação, quer da orientação da Justiça 
Eleitoral, no sentido de preservar a autenti
cidade do fato, é exatamente para garantir 
ou o direito Ou a vontade do cidadão como 
eleitor. Isto 6 -que deve ser preservado _e não 
qualquer formalidade ou nuga de processo. 

O SR. AMIR LANriO - ReCeb-o o aparte 
de V~ E~ no sentido de que na minha inten
ção e de uma emenda que se faz necessária, 
é uma afirmac;Jo do Direito, porque o Direito 
Processual é uma mera afirmação como o 
Direito adjetivo é uma afirmação do Direito 
substantivo. Evidentemente, não há Direito 
sem ação, essa é uma discussão, mas, sobre
tudo, é pela ação que se afirma o Direito. 

Então, nesse particular, vejo uma necessi
dade aqui, que já que se está d.isciplínando, 
de forma particular, uma eleição especial, 
que se reafirme, que se _coloque muito clara 
essa intenção ou, sobretudo, esse objetivo 
do legislador. Porque, em verdade, o que 
se observou no último pleito foram o juízes 
se demitindo de uma competência de ofício 
para deixar o processo ao sabor da provo
cação das partes, e o processo eleitoral tem 
um interesse público relevante que precisa 
ser preservadO a qualquer preço, a todo mo
mento, inclusive pela intervenção pronta e 
imediata do Poder Judiciário. 

Esta é a minha intenção, nobre Senador, 
e, evidentemente, vejo uma necessidade, 
aqui, de se enfatizar, para que se coíba e 
se corrija, exatamente, uma prática das últi
mas eleições, onde atuei no Tribunal Regio
nal de Rondónia, e esta prática me deixou 
muito preocupado e estarrecido. Porque aí, 
evidentemente, se é apenas pela provocação, 
essa iniciativa das partes, os mais fortes sem
pre são mais beneficiados, porque eles têm 
mais meios e mais condições. 

E a igualdade que a Lei Eleitoral quer esta
belecer, exatamente, parece-me que s_e faz 
necessária essa intervenção do Poder Judictá-

rio, em defesa da lei, em defesa da ordem, 
em defesa da justiça. 

O Sr. Josapbat Marinho- Não pretendo 
contrariar o ponto de vista de V. Ex~, rilas 
apenas assinalar ... 

O SR. AMIR l..ANDO- Nem quis dizer 
o contrário. 

O Sr. Josaphat MarinhO_:__ ... que ã. eipe
riênda da Justiça Eleitoral, no Brasil, nos 
tem dado um bom exemplo. A Justiça tem 
um poder normativo, do qual veio fazendo 
uso c,om moderação e critério. As resoluções 
do Tribunal são sempre flexíveis, deixando 
margem a que a Justiça Eleitoral, no conjunto 
do País, possa interpretar essaS narinas se
gundo a dh:ersidade das situações ocorrentes 
nas regiões do Brasil. 

O SR. AMIR .LANDO -Neste particular, 
evidentemente, que também não há qualquer 
divergência com o qUe -penso. Mas enfatizo 
que, na prática, no momento da eleição, que 
são fatos que se sucedem numa velocidade 
incrível e de danos irreparáveis, é preciso que 
essa ação se faça também de forma tão pron
ta. Daí, a minha preocupação-em colOcar uma 
norma na forma, mais oU menos, nos termos 
a que me referi anteriormente, e que o nobre 
Senador José Fogaça poderia perfeitamente 
adotá-la. 

O Sr. OdaCir Soares - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Ouço V. Ex•, 
com muito prazer. 

O Sr. Odadr SOares - Gostaria, em pri
meirolugar,dizer a V. Ex' que as suas coloca
ções e apresentações são inteiramente proce
dentes. Na realidade, no Brasil- e esta últi
ma eleição foi um sinónimo disto, e V. Ex• 
fez referência_ a esta eleição do ano passado 
- no Brasil nós temos um conjunto de leis 
que, se aplicadas, eliminariam o abuso do 
poder económico nas eleições. E tal não ocor
re exatamente pela omissão do Poder Judiciá
rio e da Justiça Eleitoral. Lamentavelmente 
isso-é verdade. Temos a legislação que dispõe 
sobre gastos nas campanhas eleitorais, e essa 
legislação simplesmente não é cumprida em 
nenhuma parte do Brasil. E não e cumprida 
porque o Poder Judiciário e a Justiça Eleito
ral, de ofício, corria ·manda a lei, não atuam 
de forma conseqüente. Está ilo Código Elei
toral que os partidos devem ter orçamento, 
e que se constituam comissões interpartidá
rias para, posteriormente ãs efeiçóes, analisa
rem as contas dos partidos, e nada disso acon
tece. O que se verifica no Brasil é a :ttuação 
aleatória, em determinados estados, uma 
atuação mais vigorosa, mais firme. E, mesmo 
dentro do mosaico brasil~iro, nós encontr'!-:
mos a Justiça Eleitoral atuando de força ad
versa, em função, talvez do tamanho dosEs
tados. Assim, em São Paulo, atua de uma 
, em Rondônia, de outra e assim por diante. 
Não temos, inclusive do ponto de vista da 
lei, uma ação uniforme. Faço esta afirmação 
e parece-me que V. Ex~ de.{ende também 
o mesmo ponto de vista. 
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O SR. AMIR LANDO -Da aplicação da 
lei. 

O Sr. Odacir Soares ---Temos, na reali
dade, essa faculdade de operar, de agir de 
offcío. Na prática, ela, do ponto de vista for
mal, material, não existe. Ouvimos uma dis
cussão muito longa desde o fim das eleições 
em relação ao comportamento dos institutos 
de pesquisa. Essa última eleição para os go
vernos estaduais, para o Senado e para Câma
ra representou exatamente o aviltamento do 
papel dos institutos de pesquisa, procurando 
aqui e acolá moldar o comportamento do elei
tor. Eu mesmo fui vítima do Ibope, inclusive 
no dia das eleições. Numa pesquisa veiculada 
pela Rede Globo, no jornal de meio-dia, dizia 
que o meu adversário tinha 30 ou 40% dos 
votos apurados naquele dia em pesquisa, e 
que eu tinha 13 ou 14%. Quando, realmente, 
as apurações começaram, verificou-se que 
era exatamente o contrário. Eu estava. .com 
o triplo da votação do principal concorrente. 
Acho que V. Ex' tem razão. Lamentavelmen
te as normas não são cumpridas e se fossem 
não estaríamos aqui a cada eleição a acusar 
este ou aquele candidato por abuso de poder 
económico e os institutos de pesquisa por te
rem atuado de forma desonesta e vergonhosa 
como ac_onteceu nas últimas eleições. 

O SR. AMffi LANDO --Agradeço a V. 
Ex' _o aparte. Exatainentecõino os demais 
apartes, veio enriquecer este meu pronuncia
mento, com o conhecimento factual que cada 
um dos nobres senadores tem na experiência 
eleitoral, e, sobretudo, com os postulados 
teóricos que cada um, e.videntemente, acu
mulou ao longo de sua pesquisa. 

A minha preocupação é com esses instru
mentos sutis, que atingem ·a vOiitã.ae lídima 
do eleitor. São ardis, arcabouços que-- se ar
mam na propaganda eleitoral, como se verifi
cou no meu estado, em nfvel de técnica mais 
modema de persuasão. Inverte-se a opinião 
públíca com esses mecanismos, porque a for
ça da imagem talvez seja muito mais forte 
e convença mais do que a palavra. É isso 
que se quer evitar: que um programa desses~ 
pelo menos, seja repetido três ou quatro ve
zes, até que se decida no processo normal 
do direito de resposta e da retirada do ar 
do programa ofensivo. É isso que me preo
cupa. Essas normas de procedimento pode
riam perfeitamente vir aqui gravadas neste 
projeto de lei, para que fosse uma reafirma
ção, para que fosse redirecionado Q compor
tamento do Poder Judiciário nessas eleições. 
As eleições, em última análise, querem apu
rar a vontade genuína do eleitor. Não importa 
que esses procedimentos agressivos sejam cri
minosos, porque amanhã os responsáveis res
ponderão aos respectivos processos, mas o 
dano eleitoral foi consumado e é irreparável, 
sobretudo na reta final do processo eleitoral. 
Então, a minha preocupação é reafirmar um 
princípio gei"al, c_omo bem disse o nobre Se
nador Josaphat Marinho, já gravado no Códi~ 
go Eleitoral. Porém, temos, aqui, que reafir
má-lo, porque está virando letra morta. Pre
cisamos de ação prática, imediata para salvar 

o processo eleitoral, porque é importante que 
as e_leiÇões sejam limpas e genu!na a vontade 
popular. 

Ouço o nobre Senador J osaphat Marinho 
com muito prazer. 

O Sr. Josapbat Marinho -Estou de pleno -
acordo com V. Ex~ nesse ponto, mas devemos 
acentuar uma verdade. Os partidos são os 
grandes responsáveis pelo que ocorre. Não 
devemos transferir para a Justiça Eleitoral 
a responsabilidade dos erros, das falhas e dos 
vícios dos partidos. 

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador, 
evidentemente, a questão é de colocação do 
problema. Concordo com V. Ex'- que- a atua
ção dos partidos deva ser pronta e eficaz. 
Os partidos devem instrumentalizar-se com 
seus advogados, representantes legais para 
atuar no processo eleitoral. A minha idéia 
é exatamente tornar o Poder Judiciário ágil -
e Qhlj.gá-lo a essa agilidade. É essa a intenção 

_ da minha emenda que se faria necessária no 
processo, sem que com isso se queira dene
grir, porqUe há um vício no Poder Judiciário, 
dentro do processo civil e do processo penal, 
que é, sobretudo, a provocação, e ele só é 
evidente, age diante da inicial, diante dessa 
iniciativa. Mas, aqui na lei eleitoral, há uma 
aç~o sobretudo de ordem pública, em que 
ele exerce o papel de fiscal da lei, que nem 
6 atribuída exclusivament<: ao Ministério Pú~ 
bfico mas aá-próprio Podei JudiciáriO. O cor
regedor assinl age nos tribunais e o juiz, tam
bém, nas suas varas unitárias. 

O Sr. Josapbat Marinho - Em verdade, 
há também um entendimento ilimitado do 
direito de_ crítica, de tal modo que quando 
ocorrem excessos nas campanhas eleitorais 
e um tribunal eleitoral suspOende um progra
ma, é um escândalo no País. É preci!.o que 
os partidos assumam sua responsabilidade, 
colaborando com a Justiça Eleitoral para que 
os programas sejam limpos, decentes, equili
brados. A firmeza não requer o descome-
dii!J:ento.__ __ -

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) 
-(Faz soar a campainha) 

O SR. AMIR LANDO - Concordo com 
V. Ex~ Se os partidos assumissem esse papel 
de responsabilidade, usando estritamente a 
faculdade legal nos seus limites, evidente
mente esses excessos não ocorreriam. Mas 
e::ôstei:n, inclusive, legendas de aluguel, que 
emprestam o seu privilégio eleitoral para sim
plesmente agredir. Poderíamos citar vários 
exemplos, que houve na eleição presidencial, 
como o do Marronzinho, para citar um caso 
imediato. Essas siglas de aluguel servem para 
delinqüir no processo eleitoral, e não temos 
mecanismos pai"a evitar, porque depois da 
agressão consumada, não há como reparar 
o dano causado, sobretudo numa reta final 
do processo eleitoral em que ás agressões são 
irreparáVeis.-. 

Eiim- essas as minhas preocupações. Por 
isso espero que o Sr. Relator, nobre Senador 
Jo-Sé FOgaça, atente para esse dispositivo que 
reputo fundamental para que o processo elei- _ 
torai seja realizado de forma correta e justa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-ContiilUa em votação a matéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, está encerrada a discussão. 

Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1? Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 197, DE 1991 

Nos termos do art. 294 do Regimento In
terno, requeiro votação nominal para o Pro
jeto de Lei do Senado n~ __ 82, de 1991, bem 
como seus acessórios. 

Sala das SessõeS, 15 de maio de 1991. -
Affon.so Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Aprovado o requerimento, toda a matéria 
será votada nominalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 198, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro destaque para apro
vação da Emenda n9 1 ao Projeto de Lei do 
Senado n" 82/91. 

Sala das Sessões, 15 de mãio de f991. -
Affonso Camargo. , 

REQUERIMENTO N• 199, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regi
mento Interno·;- requeiro destaque para apro
vação da Emenda n~ 3 ao Projeto n9 82/91. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Espefidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Os requerimentos lidos serão apreciados 
oportunamente. · 

O Sr. jutahy Magalhães -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, já que vamos votar nomi
nalmente, atendendo ao requerimento do Se
nador Affonso Camargo, eu pediria a V. Ex' 
uma cópia do parecer do Senador José Foga
ça, agora. A cópia do parecer de S. Ex\ não 
essa qUe está aqui. 

O SR; PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-V. Ex• pede o substitutivo? 

O SR- JUT AHY MAGALHÃES- O subs
titutivo, não esta cópia que está sendo distri
buída aqui, que não consigo ler. Não tenho 
nenhuma lente de aumento aquí e não con
sigo ler. Então, pediria a V. Ex• que fizesse 
chegar às minhas mãos uma cópia xerox ou 
de outra marca qualquer para eu poder tomar 
conhecimento dos destaques, principalmen
te. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Mando o projeto às mãos de V. Ex• 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES_- Mas pa· 
ra ficar aqui -comigo. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESlDENTE (Alexandre Costã.) 
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr. 

O SR. MARCO MACJEL (PFL- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- sr. Presi
dente, tendo em vista a colocação do Senador 
Jutahy Magalhães, gostaria de índagar a V. 
EX' se não seria possível, talvez, fazer uma 
reprodução xerográfica:. - -

o SR. PltESIDENTil. (Alexandre ·cosia) 
-Vamos tentar fazer uma reprodução xero
gráfica e encaminho ao Senador Jutahy Ma
galhães o próprio projeto. 

O SR. MARCO MACIEL - Penso, Sr. 
Presidente, já que V. Ex~ deferiu a solicitação 
do Senador Jutab,y Magalhães, que seria bom 
-porque facilitaria também a discussão_ por 
parte de outros colegas - se fosse o caso, 
suspender a sessão por cinco minutos. Não 
sei se é regimental. 

O Sr. Mário Covas - A impressão e sele
tiva, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A Mesa pode atender V. Ex~ 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, 
o substitutivo está legível. Gostaria de ter 
as emendas que serão destacadas. Não quero 
atrasar a votação. 

Já estou com ela em mãos. Podemos reali
zar a votação. É só chamar os Srs. Senadores, 
porque a votação é nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Pois bem, o que vai ser votado inicialmente 
é o substitutivo. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, antes 
que V. Ex• passe à votação do substitutivo, 
preciso, como Relator, oferecer ao Plenário 
algumas retificações de ordem redacional. 
Assim, peço a palavra para um esclarecimen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C.osta) 
-V. Ex• está com a palavra, nobre Semidor. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa· 
ra um esclarecimento. Sem reVisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, são retificações que, 
evidentemente, precisam ser registradas nes
te momento, que é o momento oportuno regi
mentalmente. 

Apenas gostaria que os Srs. Senadores 
acompanhassem e registrassem que· no art. 
12, onde está escrito§ 19, leia-se parágrafo 
único. 

No art. 15, por falha de reprodução- na 
cópia datilográfica, faltou uma palavra, eviw 
dentemente, essencial ao entendimento do 
texto: 

"Os presidentes dos diret6rios muni· 
cipais ou das Comissões Municipais Pro-_ 

visórias solicitarão à Justiça Eleitoral o 
registro- ·dos ~andidatos ·escolhidos na 
convensão." 

A palavra "escolhidos", que foi suprimida 
pela cópia datilográfíca, deve ser aí acres
centada. 

No art. 16, faltou nominar o § 49 no § 39 
-lembra-me, bem, e Corretaniente, o Senaw 
dor Mário Covas -, a remissão éstá incei
reta, e a forma certa é: "-o disposto no § 
2P dO art. 2~ desta lei". 

No art. 19 há uma correção de ordem se
mântica que se faz necessãriã. 

No art. 19, § 29: "no casú--de coligação 
de eleição majOritária -a--mesma -"adotará" 
-e não optará- pelo núriteiO de legendas". 
EÕtão, o teXtO-ficará com-a expresSão "ado-
tará~' e não com "optará". Trata-se, apenas, 
de uma questão de precisão semântica; uma 
vez que o texto tem um sentido imperativo, 
determinativo; e não se pode usar o verbo 
optar para uma questão imperatíva. EViden
temente, a contração "pelo" da preposição 
"por" mais o art. "o" é também suprimida, 
ficando apenas o artigo definido. 

Também no art. 40, Sr. Presidente, houve 
um lapso de reprodução datilográfica. Boa 
parte do texto foi supriinida, mas qualquer 
utn que leia o art. 40 percebe que ele é falho 
no seu sentido. O texto do art. 40 dever ser, 
precisamente: "O Poder EXecutivo, a seu cri
tério, editaiaOoiliias regulamentando o mo
do e a forma de ressarcimento fiscal às emis
soras de rádio e de televisão pelos espaços 
dedicados ao horário de propaganda eleitoral 
gratuita. _ _ _ , 

Eram essas as retificações de ordem reda
cional que tinha a fazer, Sr. Presid~J;J.te. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Vamos proceder à votação. 

Peço a.os Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes e nas comissões que se 
dirijam ao plenário. 

A votação é nominal. 

O Sr. Mãrco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTET-Alexandre Costa) 
- Tem V, Ex~ a palavra. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, ao 
tempo em que V. Ex• faz um apelo para que 
os Srs. Senadores acorram ao plenário, eu 
gostaria de solícitar a V. Ex' que esclarecesse 
sobre o sentido da votação a que nós vamos 
proceder daqui a alguns minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Vamos votar o substitutivo que tem prefe
rência regimental, ressalvadas as emendas 
destacadas. 

O Sr. Marco Madel - Era exatamente 
_o que eu gostaria de dizer. 

Então, ressalvadas as emendas destacadas 
que serão votadas ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
;....;.... As de n9 1 e n9 3~ que estão destacadas. 

Os Srs. -Senadores que se encontram em 
seus gabinetes, nas comissões, que dé!em pre
ferência à vota"ção rioritiilãl, 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação,) 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presi· 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre- Costa) 
-_Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, pergunto a V. Ex• se já foram 
chamados os senadores que se encontram na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia porque está havendo uma reuniãO ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-V. EX' será atendido, nobre Senador, esta
mos tomando todas as providé!ncias para que 
haja núlnero, uma vez que já se telefonou 
para a sala de comissões. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, na sessão matutina, na qual aprova
mos o nome do Sr. Francisco Roberto André 
Gros, indicado para exercer o cargo de Presi
dente do Banco Central, havia 54 Srs. Sena
dores presentes. Chegamos a 64 Sr. Senado
res. Portanto, há número na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Os Srs. Senadores já votaram? 

O Sr. Carlos Patrocínio -"Sr; Presidente, 
peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE( Alexandre Costa)
Caril a palavra o nobre Senador. 

O SR. CARLOS PATROdNJO (PFL
TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, está, tamb6m, em pleno 
funcionamento a CPI, na sala 6 da Ala Ale
xandre Costa. 

Ó SR. PRES-IDENTE (Alexandre Costa) 
-As providências foram tomadas. Vou prci
ce~(!C à votação. Se não houver número, regi
mentalmente, suspendo a sessão, aciono as 
campainhas, dirijo-nie às comissões, parã que 
os Srs. Senadores possam vir ao plenário vo
tar. 

O Sr. Marco Madel- Sr. Presidente, um 
momento, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O nobre líder já votou? -

Todos os Srs. Senadores já votaram? 

(Prossegue a votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADOR E& 

Affonso Camargo 
Almir Gabriel 
Aureo Mello 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
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Cid Carva1ho 
Coutinho Jorge 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 
FernandO Henrique Cardoso 
Garibaldi Alves 
Hyde_"'-el Freitas 
João França 
João Rocha 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Jutaby Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lucídio Portella 
Mário Covas 
Nabor Júnior 
Nelson W~dekin 
Odacir Soares 
Oziel Carneil-o
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Saldanha Derzi 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENA
DOR: 

AmirLando 

O SR. PRESIDENTE (.~lexandre Costa) 
-Votaram "Sim" 32 Srs. Senadores. 

Houve uma abstenção. 
Não houve quorum. 
A Presidência suspenderá a sessão por 10 

minutos, fazendo acionar ·as campainhas até 
que se restabeleça q quorum. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 38. minutos, 
a sessão é reaberta às_ 17 horas e 48 minu-
w~) . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa} 
-Está reaberta a sessão. ... . 

Vamos repetir a votação do Substitutivo, 
que tem preferência regimental, ressalvadas 
as emendas destacadas. 

Segundo a Secretari~ da Mesa, há número 
para que possamos proceder à votação. 

Peço aos Srs. Sena.Qores que tomem assen
to em seus lugares. 

V amos proceder à votação. 

(Procede-se a votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Alfredo Campos 
Alm.ir Gabriel 
Aureo Mell.o 
Beni V eras 
CesarDias
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 

· Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Francis"co" Rollemberg 
Fernando Henrique Cardoso 
-Garib"ãldi Almeida 
Henrique Almeida 
Humberto Lucena 
Hydekel Freitas 
João França 

-· "lós.aPhat Marinho 
José Eduardo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Layoisier Maia 
Lucídio Poi1ella 
Marco Maciel 
Mário ·covas 
Maur(Cio Corrêa 
Nabor Júnior 
Nelson Wedekin 
Üii.el Carneiro 
Pedro Sinlóli 
Ronaldo Aragão 
Ronãó.. Tito · - · 
Valmir Campelo 

· Wilson Martins 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENA
DOR: 

AmirLando. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Votaram "Sim" 40 Srs. Senadores. 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 41. 
Votaram 41 Srs. Senadores e, com o PresiR 

dente, 42. Houve número. 
Está aprovado o substitutivo, ressalvadas 

as emendas destacadas. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicaR 

dos o prOjCfo-e-·as emendas, exceto as de 
Jiúmetm·1 e 3, de plenário, a ele oferecidas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em votação·ã·Emenda. n~ l,.de parecer 
contráriO. - ' - · · 

Os Srs. Senadores Ci.ueiram tomar os seus 
l~gares, para p~oceder a votação. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, V. 
Ex• poderia mandar proceder a leitura da 
emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co.s"ta) 
- o Sr .. 19 Seç;retáriO ·prOCédei"á à leitura 
da emenda. 

É lida a seguinte: 

EMENDAN•l 
(De Plenário) 

DêRse ao caput do art. 25 ·do Substi
tutivo em epígrafe a seguinte relação: 

"Art. 25. São vedados e considera
dos nulos de pleno direito, não gerando 
obrigações de espécie alguma para ~ ~s
soa jurídica interessada e nenhum duelto 
para o beneficiário, os atas que, no peR 
r(odo compreendido entre o primeiro dia 
do quarto mês anterior as eleições de 
que trata esta lei e o término do mandato 
do prefeito do mUnicípio, importarem 

a concessão de reajuste de. vencimept~s 
em percentual.superior à inflação acu
mulada desde o último reajustamente ou 
em nomear, admitir, contratar ou exone
rar ex officio, demitir, dispensar, trans
ferir, designar, readaptar ou suprimir 
vantagens de qualquer espécie de servi
dor público, estatutário ou não, da admi
nistração pública centralizada ou descenR 
tralizada, de âmbito. e~tadual e xp.uniciR 
pal." 

O sJi. PRESIDENTE (Alexandre Costa} 
-Procedida a leitura, passaRse à votação. 

Srs. S.enad_Qres, queiram ocupar seus lugaR 
res. 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço 
a: palavra ."'?~o R.-ela~or. _ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

:o Si: JOSt FOGAÇA cl'MDB.:.:: RS. Pa, 
ra proferir parecer. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, essa emenda é de autoria 
do Senador A.ffon.so C-amargo. Ela trata de 
fazer com que somente os partidos que te
nham registrado os seus diretórios municipais 
podeião pãrticipai.daS eleições de 1992. · · 

A intenção .. do .Senador. A{fonsó Ca~argo 
é perfeit3.mente.transpatente,-e Clara, é ineR 
quívoca. S. Ex~ deseja assegurar que um parR 
tido político que não tenha logrado organizai", 
eleger e registrar um diretório e uma_ comis
são _executiva municipal não venha a lançar 
candidatos para as eleições de 1992. 

É evidenie, Sr. Presidente, que esta emenR 
da acabará por eliminar do processo eleitoral 
inúmeros partidos políticos de grande densi• 
dade, de grande presença em todo o território 
brasileiro, partidos organizados em quase 
quatro mtl municípios, mas que, por uma fili
grana, por um detalhe, e mUitas vezes até 
por uma ação meno·s- coerente da Justiça Elei
toral-e as razões locais às vezes influenciam 
essas decisões -, ·por Uma ingerência~ por 
uma injunção qualquer não tenha deferido 
o registro do diretório municipal. 

Ficamos, portanto, Com a prática e com 
a lei que vimos adotando desde as eleições 
de 1985, ou s.eja, partidos políticos que para 
chegar ao registro do diretório nacional e ao 
registro dos seus estatutos tem que ter percor
rido uma longa tramitação ou um longo pro
cesso legal de doze meses, realizando conven
ções em nove estados, com 115 dos municípios 
respectivos. 

.. Com isso, dá-se ao partido político o direi
to, também, em nomeando uma comissão 
executiva provis.ória, .de participar das elei
ções. 

O párecef, nesse sentidO, portanto, é ·conR 
trário. para que partidos de grande_densidade 
nacional, de grande presença em todo o terriR 
tório brasileiro, itão fiquem excluídos de inúR 
m·eros municípios, muitas vezes por indeferi
mento da Justiça Eleitoral, que se baseia em 
filigranas, em exigências mínimas ou em pe
quenos detalhes. _ 

É. o paree;er, Sr. Presidente. 
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O Sr. AfTonso Cama.rgo- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR. Pela ordem.) -Sr. Presidente, consulto 
V. Ex' se, como autor da emenda, regimen
talmente, posso encaminbá-la. 

O SR. PIU;SIDENTE (Alexandre Costa) 
-Pode encaminhá-la, nobre Senador Affon
.ro Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, vou fazer o encami
nhamento de maneira bastante rápida, por
que já discutimos o assunto em oportunidade 
anterior, mas, principalmente, para aqueles 
colegas que não puderam estar aqui no mo
mento da discussão da matéria. 

A minha emenda é singela, 'mas acredito, 
da maior importância. Pretendo dar um avan
ço, não permitindo que comissões provisórias 
municipais, formadas por cinco pessoas, pos
sam se transformar em convenção municípal 
e escolher candidatos a prefeitos e vereadores 
em municípios de até 1 milhão de eleitores. 
Então, poderíamos ter um munidpió-coin 
999.999 eleito_res, que poderia ter a sua esco
lha de prefeito e vereadores apenas p_or 5 
membros de uma comissão provisória. E um 
avanço:- Discutimos o assunto amplamente. 
E todos, pelo menos todos, são favoráveis, 
em princípio, e alguns apenas julgaram que 
era um avanço demais para o atraso brasileiro 
em matéria de consolidação partidária. 

Mas acredito que é o momento de ousar
mos; temos que tentar fortalecer os partidos, 
e não se fortalece partido sem fortalecer a 
base. E enquanto, de um lado, o habitante 
não quiser se transformar em cidadão na hora 
de ter atividades políticas e, de outro lado, 
as cúpulas partidárias também não quiserem 
que se organizem diretórios municipais para 
poder manipular melhor as bases partidárias, 
enquanto estivermos assim, não iremos avan
çar. 

Essa é uma emenda de consciência, que 
coloco à análise e à votação dos companhei
ros e colegas do Senado. 

O SR. PIU:SIDENTE (Alexandre Costa) 
-Vamos proceder à votação. 

Srs. Senadores, tomem assento em seus lu
gares. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, é só para esclarecer a mi
nb3.-baD.caaa; -sem- eiiibi!go das palavras do 
nobre Senador Affonso Camargo, cujos pro
pósitos quero enaltecer. 

Tendo em viSta a atual realidade política 
n~cional, nós, líderes, ontem nos reunimos 

e chegamos à conclusão de que essa matéria 
deveria ser objeto de um dispositivo numa 
consolidação do código eleitoral que estamos 
quereildo seja feita no merior espaço-ae tem
po possível. 

Por isso, Sr. Presidente, diante do que ale
gou o nobre Senador José Fogaça, Relator 
da matéria, sobre as difiCuldades criadas pela 
Justiça Eleitoral para os registras dos diretó
rios municipais, a nossa posição, no momen
to, é contrária à emenda do nobre Senador 
Affonso ~argo . 

O SR. PIU:SIDENTE (Alexandre Costa) 
-Vamos proceder à votação. 

Os Srs. Senadores que forem a favor da 
emenda votem "sim"; os que quiserem rejei
tá-la, votem "não". 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus respectivOS lugares nas bancadas. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Solicito às lideranças que se manifestem, 

se assim o desejarem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDI> '-:RS) -
Sr. Presidente, o PMDB encamiD.ha o voto 
"não" a esta emenda, conforme o que foi 
discutido e acordado. 

OSII.. MAURÍCIO CORRÉA (PDT -DF) 
-Sr. Presidente, o PDT deixa aberto a ques
tão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Os Srs. senadores já podem votar. (Pau R 

sa.) 
(Procede-se à votaçtío.) 

VOTAM "SIM"' OS SRS. SENA· 
DORES: 

Affonso Camargo 
Rachid Saldanha Derzi 
AmirLando 
Aureo Mello 
Carlos Patrocínio 
Epítácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
Fernando Henrigue Cardoso 
Henrique Almeida 
Hydekel Freitas 
João-Rocha 
Josaphat Marinho 
José Eduardo 
José Richa 
Louremberg Nunes Rocha 
Maurício Corrêa 
Odacir Soares 
Valmir Campelo 

VOTAM "'NÃO" OS SRS. SENA-
DORES: 

Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Beni V eras 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid sabóia de Carvalho 
Coutinho Jorge 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 

Eduardo Suplicy 
Garibaldi Alves 
Humberto Lucena 
João França 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lucídio Portella 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Mário Covas 
Nabor Júnior 
Nelson Wedekin 
Oziel Carneiro 
Pedro Simon 
Raimundo Lira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Teotónio Vilela 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Votaram SIM 19 Srs. Senadores; e NÃO 
29. 

Total de votos: 48 
A e-menda foi rejeiütda. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Passa-se à votação da Emenda n9 3. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo 
Sr. !? Secretário. 

É lida a seguinte: 

EMENDAN•J 
(De Plenário) 

Inclua-se, onde couber: 
Os institutos de pesquisa ficam obriga

dos a declarar que solicitaram a pesquisa 
e de onde provieram e o montante global 
dos recursos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em votação a emenda. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos_ta) 
- Tem a palavra o nobre senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi
dente, essa emenda é de autoria do Senador 
Meira Filho? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Não, nobre senador. É de autoria do Sena
dor Esperidão Amin. 

O SR~ JOSÉ FOGAÇA:__ Trata-se de uma 
emenda que estabelece o prazo de um ano 
para a transferência do domicnio eleitoral. 

O parecer do Relator é contráiio e o 
PMDB vota "não" à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Como vota a PFL? 

OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, a mi
nha manifestação é no -sentido de acolher a 
enieDâã. A -meU ve-r-, f:la lem ãS SiiiS-vídudes-: 
Faz com que se dê mais consistência ao pro
ce-sso eleitoral, evitando-se, inclusive, a 
transferência de domio1io eleitoral às véspe
ras de eleições munícipais. Na minha opinião, 
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contrário ao interesse público e ao aprimorã.-
mento dos costumes polífico.:-eleitorais em 
nosso País. A emenda é de autoria do nobre 
Senador Esperidião Amin e na -sua funda
mentação convencemo-nos da sua inteira 
procedência. Daí por que, Sr. Presidente, en
caminhamos favoravelmente à aprovação da 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Como vota o Líder do PTB? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR)- Sr. Presidente, também julgamos que 
a emenda moraliza, é conveniente, e a Lide
rança recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Como vota o Líder do PDT? 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC) 
-"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Como vota o Líder do PDS? 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA) 
-"Sim", Sr. Presidente~-

0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB- SP)- "Sim". Sr. Presidente. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
posso encaminhar a votaç_ão? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre. Costa) 
-Pode encaminhar a votação, por cinco mi
nutos, nobre senador. Apenas pergunto se 
V. Ex" fala representando o seu Partido. 

O SR. MANSUETO DE LA VO)l, (PMDB 
- PE. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) -Por isso pergunteT;-"Sr.--presfdente, 
porque o meu Partido já encairiiõ.hou a vota
ção. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero ape
nas clarificar mais o õbjetivo da emenda, di
zer que, na realidade, a questão do domicílio 
eleitoral me parece secundário em. face_ da 
filiação partidária. A exigência de um ano 
de domic11io eleitoral para a pessoa se habi
litar a uma eleição não condiz. com a_situação 
de conglomerados modernos das metrópoles. 
A influência das pessoas não se faz só no 
seu domicilio, seja o geográfico, seja o polí
tico, mas extrapola a própria área_ do seu do
micílio. 

Citemos o caso de uma pessoa ou de um 
filiado partidáriO que teõha expressão nacio
nal ou estadual- há os grandes distritos-esta
duais - e more numa área metropolitana 
composta de diversos municípios; é o caso, 
por exemplo, de Recife com Jaboatão, com 
Olinda, com diversos _outros municípios... -

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, 
V. Ex• está reabrindo a discussão da emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Senador Esperidião Amin·, o orador tem 
dois minUtõS e meio para·en:cartlTnhar. V. Ex~, 
se desejar, também receberá da Mesa dois 
minutos e meio. · -· 

0-Sr.-M:ansueto de LaVor- Não teria o 
meOor sentido, Sr. Presidente,- exigir-se um 
ano de domfcílio eleitoral para uri:ta pessoã 
que· tem contatos permanentes· com aquele·-' 
município, que tem influência naquele muni
cípio e que tem; talvez, serviÇoS-prestadoS 
a ele. 

E_ntão, não vejo comO se iffipoi pela lei 
a exigência d_e m;n ano d~ domicílio eleitoral 
prévio para se habjlitar a eleições ou a candi
daturas. 

Quanto à filiação partidária;· é Claro, por
que, na realidade, para· a pessoa receber dd 
partido a legenda para disputar qualquer car- . 
go, precisa ter a confiança, o_ -conhecimento 
do partido. 

Nesse sentido, não vejo por que se colocar 
um prazo maior de domicílio eleitoral do que 
o da própria filiação partidária. 

Por essas e por outras razões, estou de 
acordo com o encaminhamento do meu parti
do no sentido de que se vote "não" a essa _ 
emenda do eminente_ Senador Esperidião, 
Amin. · 

O Sr. Espiridião Amin- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- O autOr- da emenda, Senador Espiridião 
Amin, está com a palavra. 

O SR. ESPÜI.IDIÃO AMIN (PDS - Sé. 
Pafa enca'ffilD.-haf a ·votaçao;- Sem revisão do- -
orador.)- Sr. Presidente, gostaria só de fri
sar que a eleição de 1988, que foi a última 
eleição municipal no Brasil que cobriu todos 
os municípios, tinha um ano de prazo para 
a transferência de domicfiio eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Vamos proceder à votação. 

O Sr. Aureo M_ell~- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encanlinhar- a votação como 
líder do PRN, na ausência do Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. AUREO 1\!ELLO (PRN ~AM. Co, 
mo Líder, para encaminhar a votação._ Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, _quero apenas ponderar que esse 
prazo de domicílio eleitoral foi decorrente 
'de um_ a _emenda do senador aqlazonense Ed
mundo Levi. E S. Ex~ estabelecia, outrora, 
dois anos. Depois, o prazo foi reduzido para 
um ano. 

Mas ainda sou da- opinião, Sr. Presidente, 
que esse prazo é excessivamente longo para 
as pessoas que desejam se engajar no proces
samento político de determinado estado. Daí 
por que, Sr. Presidente, quero ficar com a 
legislação vigorante que, salvo melhor juízo, 
estabelece um prazo menor. Por essa razão, 
quero recomendar aos senhores componen
tes do PRN a votação "não", portanto, con
trária à emenda que se apresenta. 

O SR. PRESJDE}IffE _(Alexandre Costa) 
-Em votaçãO~- --------- -

Quem vota "'sim", aprova; quem vota 
"não" rejeita 

Os Srs. Sen~<;tores já podell): VÇl-t~r. 
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. · 

Presidente, p~Ç,O_<t_ palav,ra_ pela o~dem._ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a 'palavra ao nobre Senador. -

O SR. FERNANITO HENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, o Relator, Se
nador José Fogaça, não deu parecer favorável 
a esta emenda pQr, responsabilidade nossª-, 
da liderança, que mudamos de_ opinião-nõ 
plenário. A responsaibilidade, portanto, não 
é <le S. Ex• ,.é n?ssa. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra apenas-para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador_. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB ~RS. Pa
ra um esclarecimento. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, hoje pela amanhã 
e ontem à noite, houve uma reunião de lide
ranças, reunião eSsa que analisou vários as
pectoS relativos a este projeto,_U m dos aspec
tos analisados foi quanto à questâo_do domi· 
cílio eleitoral. Hoje, no plenário ainda, esta 
questão foi trazida à tona e o Senador Mário 
Covas argumentou com veemência, sem 
aparte ao Senador ·Esperidião Ámin, que na 
atual legislação o prazo de transferência é 
de apenas 100 dias para-pedir a transferência 
e de.3 meses para atestar a_residência .. _ 

De modo que est.ender para 6 meses já 
é um avanço. Entre, portanto, a atuallegisla
ção com prazos tão reduzidos e tão danosos_ 
e o prazo de um ano que pode ser prejudicial 
em situações especiais como aqui aventou o 
Senador Mansueto de Lavor. fkamos numa 
situação intermediária de 6 meses que foi pfó
duzida por um acordo de lideranças. 

Nesse sentido é que o parecer foi contrário, 
à emenda_. Mesmo assim, o PSDB mudou, 
tem o direito de mudar. S. Ex~ o Senador 
Fernando Henrique_ Cardos_o foi correto, dis
se ao Plenário que a alteração, que a mudança 
de comportamento do partido se deu aqui 
em plenário. Mas o PMDB;Sr. Presidente, 
fica na posição original, ou seja, "não" à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se à volação.) 

VOTAM "'SIM"' OS ~RS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Almir Gabriel 
AmirLando 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Dário Pereira 
Dirceu Carneiro 
Edi.iirdO SUpliCy 
Elcio Alvares 
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Esperidião Amin 
Francisco Roll_emberg 
Fernando Henrique Cardoso 
Henrique Almeida 
Hydekel Freitas 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Eduardo 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Levy Dias 
Lucídio Portella 
Marco Maciel 
Maurício Corrêa 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Oziel Carneiro 
Saldanha Derzi 
Teotónio Vilela 
Valmir Campelo 
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO
RES: 

Alfredo Campos 
Aureo Mello 
Beni V eras 
Cid Sabóia de Carvalho 
Coutinho Jorge 
Divaldo Suruagy 
Garibaldi Alves Filho 
Humberto Lucena 
José Fogaça 
Mansueto de Lavor 
Nabor Júnior 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR.QS SRS. SE
NADORES: 

Epitácio Cafeteira 
Louremberg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Votaram "sim" 34 Srs. senadores; e "não" 
14. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 50. 
Aprovada. 
A matéria vai ã Comissão Diretora a·- fim 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. 19 Secretruio. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 81, DE 1991 
(Da Comissão Dirl!toi"a) 

Redação do vencido para o turno suple
mentar do Projeto de Lei do Senado D9 
82, de 1991. · 

A Comissão Diretora apresenta a ·redaçáo 
do vencido para o turno suplementar do Pro
jeto de Lei do Senado n~ 82, de 1991, que 

estabelece normas para a realização das elei
ções municipais de 3 de outubro de 1992 e 
dá outras providências. -

Sala de Reuniões da Comissao, 15 de maio 
de 1991. - Mauro Be_nevides, Presidente -
Dirceu Carneiro, Relator- Alexandre Costa 
- Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 81, DE 1991 

Redação do vencido para o turno suple
mentar do Projeto de Lei do Senado n~ 
82, de 1991. Estabelece normas para a 
realização das eleições municipais de 3 

-de outubro de 1992 e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1~ As eleições para prefeitos, vice
prefeitos e vereadores serão realizadas, si
multaneamente, em todo o País, no dia 3 
-de outubro de 1992. 

§ 19 Na mesma data serão realizadas elei
ções para prefeitos, vice-prefeitos e verea
dore_s nos municípios que venham a ser cria
dos até 19 de maio de 1992. 

§ 29 Serão considerados eleitos o prefeito 
e o vice-prefeito com ele registrado que obti
verem maioria -de votos. 

Art. 29 Nos_ municípios com ma:is de du
zentos mil eleítores, ·serão considerados elei
tos o prefeito e o vice"-prefeito c_om ele regis
trado que obtiverem maioria absoluta de vo
tos, não computados os em branco'e os nulos. 

§ 19 Se nerihum candid_ato alcançar maio
ria absoluta na primeira votãçáo, Iar-se-á ilo
va eleição no dia 15 de novembro de 1992, 
concorrendo os dois candidatos mais votados 
e considerando-se eleito aquele que obtiver 

- a maioria dos votos válidos. 
§ 2? Se, antes de realizado o_segundo tur

no, oCorie'r morte, desistência õu- impedi
mento legàCde-ca.OdídatO-a prefeito, convo
car-se-á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação. 

§ 3~ Se remanescer em segundo lugar 
mais de um candidato com a mesma votação, 
qualificar-se-á o mais idoso. 

Art. 39 A posse do prefeito, vice-prefeito 
e vereadores, eleitos nos termos desta lei, 
dar-se-á no dia 19 de janeiro de 1993. 

Art. 4Y Nas eleições referidas nos artigos 
anteriores será aplicada a legislação eleitoral 
vigente, ressalvadas as regras especiais esta
belecidas nesta lei. 

Art. 59 Somente poderão registrar candi
datos ou participar de coligações com vistas 
à~ ele_içóess previstas nesta lei, os partidos 
polític-os com registro· definitivo na Justiça 
Eleitoral. 

§ 19 Nos municípios em que não houver 
diretório municípal organizado, a convenção 
Municipal destinada a deliberar sobre coliga
ções e escolha de candidatos será organizada 
e dirigida por comissão municipal Provisória 
designada para esse fim pela comissão execu
tiva Regional ou comissão regional provisó
ria, sendo essa atribuição conferida, onde 
houver, à comissão provisória de que trata 

o § 19, do art. 59, da Lei n~ 5.682, de 21 
de julho de 1971-e alterações posteriores. 

§ 29 Nesses municípios, as atribuições 
previstas nesta lei para as Comissões execu
tivas municipais serão exercidas pelas comis
sões municipais Provisórias. 

Art. 6° E facultado aos partidos políticos 
celebrar coligações para o registro de candi
datos à eleição majoritária, à eleição propor
cional ou a ambas. 

§ 1~ É vedado _ao partido político .cele
brar coligações diferentes para a eleição mFt
joritária e para· a eleição proporcional. 

§ 29 A coligação terá denominação pró
pria, que poderá ser a junção de tudas as 
siglas que a integram, sendQ a ela asse_gurados 
os direitos conferidQs aos partidos políticos 
no que se refere ao processo eleitoral. 

§ 3~ Cada partido deverá usar sua pró· 
pria legenda, sob a denominação de coliga
ção. 

§ 49 Nos municípios com mais de um ni.i
lhão de habitantes, a proposta de coligação 
deverá ser encaminhada pela Comissão Exe
cutiva Regional ou pela Comissão Regioilal 
Provisória. 

Art. 7o As coligações dependerão de 
proposta da Comissão Executiva Municipal 
ou de 30% (trinta por cento) dos- Cõnven
cionais, e de aprovação pela maioria absoluta 
dos membros da convenção municipal. 

Art. 89 Na formação de coligações serão 
obse_rvadas as seguintes normas: 
1-na chapa da coligação poderão ser ins

critoS caildidatos filiados a quaisquer partidos 
políticos dela integrantes; 

II- o pedido de registro dos candidatos 
será subscrito pelos presidentes dos partidos 
coligados ou por seus Delegados, ou pela 
maioria dos membros das respectivas Comis
sões Sxecutiv3$ Municipais; 

III -a C()ligação será representada peran
te a Justiça Eleitoral por delegados indicados 
pelos partidos que a compõem. 

Art. 9~ As convenções destinadas a deli
berar sobre coligações e escolha de candi
datos serão convocadas na forma do estatuto 
de cada partido político ou, se este for omis
so, na forma do art. 34 da Lei n~ 5.682, de 
21 de julho de 1971, para se realizarem até 
24 de junho de 1992, e o requerimento de 
registro dos candidatos deverá ser apresen
tado ao Cartório Eleitoral até às 18 (dezoito) 
horas do dia 5 (cinCo) de julho de 1992. 

§ 1~ A conve,nção municipal será consti· 
tuída na forma do estatuto de cada partido 
político ou, se este for omisso, nã forma se-
guinte: _ _ _ 

a) nos municípios com até 1 (um) milhão 
de habitantes, onde haja diretório: 

I -os membros do _diretório municipal; 
II- os vereadores, deputados e_senadores 

com domicílio eleitoral no município; 
III- os delegados à convenção regional; 
b) nos municípios com ttfãis de 1 (um) mi

lhão de habitantes, onde haja diretório: 
I -os vereadores, deputados e senadores

com domicílio eleitoral no município; 
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II- os delegados à convenção regional IV, da ConstituiÇão, segundo atualização do 
dos diretórios de unidades administrativas ou IBG E.-
zonas eleitorais equiparadas a municípiOs.- Art. 14. A inscrição de candidato as e lei-

§ 2~ Nos municípios em que não haja di· ções majõritáriãS e de chapa às eleições pro-
retório, participarão das convenções os mem- porcionãis, p~ua -decisão da convenção, salvo 
bras a que se refere o parágrafo anterior, diversa determinação estatutária, puderá ser 
observado o seguinte: feita pela Comissão Executiva Municipal, pe-

a) nos municípios com até 1 (um) milhão la Comíssão Municipal Provisória ou cada 
dehabitantes,osmembrosdodiretóriomuni- , grupo de 10% (dez por cento) dos conven-
cipal serão substituídos pelos membros da clonais. 
Comissão Municipal Provisória; § 1~ A inscrição a que se refere O caput 

deste artigo será feita na Secretaria da Comis-
b) nos municípios com mais de 1 (um) mi- - ( 

lhão de habitantes, as unidades administra- são Executiva Municipal até 48 quarenta e 
oitó) horas do início da convenção. 

tivas ou zonas eleitorais que não tiveremdire- § 2~ SerãO votadas em escrutínios dife-
tório organizado serão representadas pelo tentes as· Chapas de candidatos às eleições 
presidente da Comissão Provisória respecti- majoritárias· e proporcionais. -
va, salvo diversa determinação estatutária. 

§ 3o Nos municípios com mais de 1 (um) § 39 Nenhum convencional poderá subs-
milhão de habitantes, a convenção municipal crever mais de uma chapa e nenhum candi-
será convocada pela Comissão Executiva Re- dato poderá concorrer ao mesmo cargo em 
gional ou Comissão Regional_Provisória, chapas diferentes, ficando anulada~ as assin_ª-

Art. 10. o prazo de filiação partidária turas e inscrições de candidaturas em dobro. 
dos candidatos às eleições previstas nesta lei § 4~ Todas as _chapas que obtiverem, no 
rege-se pelo disposto no art. 1~ da Lei n~ mínimo,20%{vinteporcento)d~votosdos 
7.454, de 30 de dezembro de 1985, encerran- convencionais participarão, proporcio-
do-se no dia 2 de abril de 1992, e 0 prazo nalmente, obedecida a ordem de votação, da 
de domicnio eleitoral no município é de 1 lista de candidatos do partido às eleições para 
(um) ano antes do pleito. a Câmara Municipal. 

Art. 15. Os presidentes dos diretórios 
Art. 11. Cada partido polftico poderá re- Municipais ou das Comissões Municipais Pro-

gistrar candidatos para a Câmara Municipal visórias solicitarão ã Justiça piei torai o regis-
até o triplo de lugares a preencher. tro dos candidatos na. convenção ou em eléi-

§ 1~ No caso de coligação, independente ÇÕCcS préVias, desde que estas sejam previstas 
do número de partidos participantes, o núme- no Estatuto do partido político e realizadas 
ro de candidatos registrados corresponderá segundo seus termos. 
ao triplo de lugares a preencher. 

§ zo A convenção do partido político po- § 1~ No caso de Coligação, o pedido de 
derá fixar, dentro dos limites previstos neste registro dar-se-á na conformidade do dispas-
artigo, quantos candidatos deseja registrar, to no inciso II do art. 8~ desta lei. 
antes da votação de. sua relação de candi- § 29 Na hipótese de os partidos ou coliga-
datas. ções não requererem o registro dos seus can

Cifdatos, estes poderão fazê-lo perante a Jus-
Art. 12. Os partidos políticos que opta- tiça Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) horas 

rem pela realização de eleições prévias, pro- seguintes ao encerramento do prazo previsto 
cederão de acordo com o que prescrevem no art. 9~ desta lei. 
seus estatutos, observados os prazos estabe-
lecidos no artigo anterior. § 3~ A hipótese prevista no parágrafo ao-· 

§ 1~ Se o partido político optar pela reali- terior aplica-se também aó candidato esco-
zação de eleições prévias, deverá a Justiça lhido em eleições prévias, se estas se realiza-
Eleitoral imprimir e divulgar, em veículo que rem em conformidade com o que determina 
facilite o conhecimento público, a relação dos o estatuto partidário. 
eleitores filiados ao diretório municipal ou Aft. 16. É facultado ao partido, ou coli-
zonalrespectivo,comnomeeendereçoscom- gação, substituir o nome do candidato que 
pletos, devendo a lista impressa ficar dispo- venha a ser considerado inelegível, que re-
nível na sede da zona eleitoral. nunciar ou falecer após o termo final do prazo 

de registro. 
Art. 13. Para o município cuja Lei Orgâ-

nica seja omissa, caberá ao Tribunal Regional § 19 A escolha do substituto far-se-á pela--
Eleitoral declarar, até o dia 10 de junho de maioria absoluta dos membros da Comissão 
1992, o número de vereadores a serem e lei- Executiva Municipal ou Comissão Provisória 
tos, observado o disposto no inciso IV do do Partido a que pertence! _o substituído e 
art. 29 da Constituição. o registro deverá ser requerido imediatamen-

§ 1~ Na declaração a que se refere este te, não poden,do ultrapassar, em qualquer hi
artigo, serão considerados dados populacio- pótese, o prazo de 10 (dez) dias contados 
nais atualizados em 15 de maio de 1992 pela da ciência do fato que deu origem a substi
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia tuição. 
e Estatística- IBGE. § 29 Nas eleições proporcionais, a substi-

§ 2~ A redução do número de vereadores tuição só se eff!tív-aiifSe o novo pedido, com 
só ocorrerá em caso de ,efetiva alteração dos ... a observância de todas as formalidades exigi-
dados populacionais, que Sigilifique mudança das para o registro, for apresentado até 60 -
dentre os níveis previstos pelo art. 29, inciso (sessenta) dias antes do pleito. 

§ 3~ Se a: híP6tese de _morte ou renúncia 
ocorrer no segundo turno eleitoral, aplica-se 
o disposto no§ 29 do art. 4~ desta lei. 

Se a hipótese prevísta rio parágrafo arite
rior ocorrer com o candidato ·a vice-prefeito, 
aplica-se o disposto no § 1'-' deste artigo, de
vendo a substituição ser registrada, no míni
mo, até 48 (quarenta e oito) horas antes do 
pleito. · 

Art, 17. Com a antecedência mínima de 
8 (oito) dias;-o-j,-artido comunicará ao Juiz 
Eleitoral o dia, lugar e hora em que se reali
zará a convenção, sendo obrigatória a pre
sença do observador da Justiça Eleitor,al, se 
o presidente da Comissão Executiva Muni
cipal ou grupo de 10% (dez por cento) dos 
convencionais a ·solicitar, 

Art. 18. Se a Convenção Partidária Mu
nicipal se opuser na escolha de candidatos 
ou na deliberação sobre coligações, a dire
trizes legitimamente estabelecidas pelos ór
gãos superiores do partido, deverá a Comis
são Executiva Regional anular a decisão e 
adotar as providências cabívei~, desde que 
tal seja previsto no estatuto partidário. 

§ 1 o Da decisão da Comissão Executiva 
Regional, que será tomada por maiOria abso
luta de votos, cabe recurso sem efeito suspen
sivo. 

Art._19. A Justiça Eleitoral regulará a 
identificação dos partidos e seus candidatos.· 

§ 1~ Aos partidos fica assegurado o direi
to de manter os números atribuídos à sua 
legenda na eleição anterior e, ao candidato, 
nessa hipótese, o direito de manter o número 
que lhe foi atribuído na mesma eleição. · 

§ z~ No caso de coligação na eleição ma
joritária, a mesma optará, para representar 
seus candidatos, pelo número da legenda do 
candidato a prefeito; na coligação para elei
ções proporcionais, os candidatos serão ins
critos com o número da série do respectivo 
partido. 

Art. 20. As cédulas oficíais para as elei
ções regulamentadas por esta lei serão con
feccionadas segundo modelo aprovado pela 
Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com ex
clusividade, para distribuição às Mesas Re
ceptoras. A impressão será feita eril papel 
branco e opaco, com tipos uniformes de le
tras, números ou símbolos que permitam ao 
eleitor, sem a possibilidade da leitura de no
mes, identificar e assinalar os candidatos de 
sua preferência. 

§ 19 Os candidatos para as eleições majo
ritária:s, identificados por nomes, símbolos ou 
números:. deverão figurar na ordem determi
nada por sorteio. 

§ zõ Para as eleições realizadas pelo siste
ma proPorcional, a cédula terá espaço para 
que o eleitor escreva o nome ou o número 
do candidato de sua preferência, assim como 
para escrever a legenda do partido a que per
tença o se·u candidato. 

§ 3~ Além das características previstas 
neste artígo, o Tribunal ·s_~perior Eleitoral 
poderá estabelecer outras _no interesse de tor
nar fácil a IiiiútíféstaçãO -da preferência do 
eleitor, bem como definír os critéfios para 
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a identificação dos partidos ou coligações, 
através de símbolos. 

§ 4" , Nas _eleições ~m 2"-turno aplica-se 
i)· disposto_ no§ 1" deste artigo. · · 
· · Art. 2L · Q~candidato· poderá ser regis
trado -sem -o prenome- ou _eom o ·nome abre
viado, apelido ou nome pelo qual é-mais co
nhecido, até o máximo de 3: (três) opções, 
desde_ que não se estabeleça __ dúvida quanto 
à sua identidade, não atente-Contra o pudor, 
não seja ridículo ou iirev:erente, __ 

Parágrafo único. Para efeito de registro, 
bem como para apuração e COqtãg_em de- v_o
'tós, nó CasO de dúVida quaôtO ã'iéientificação 
da Vontade do eleito!,' se-fãõ V3:tíáos e consig
nados -os -nomes, prenomes·. <.ognomes ou 
apelidos de candidatos regisúádoS em elei· 
ções imediatamente anteriótes.· 

Art.- 22. Se o-· elevado ndmero_de parti
dos e candidatos às eleições proporcionais 
tornar inviável serem afixadas suas relaçóes 
dentro da cabine indevass.á\_'el,_aafixação p()
derá ser efetuada em local v\sível no ~:ecinto 
da seção ele1!ci'r3.1. . . _ , , . 

Art._?3.· .~~S_ll}unicípio,s C,9~ mais de 
200.000 (duzentos f!lil) eleitores as Mesas Re· 
ceptoras Serão também Mesas Apuradoras. 

§- 1~ Da nóffi'eação da Mesa Receptora 
qualquer 'pi:utido poderá· otereéir impugna
ção motivada ao Juiz Eleitoral no_ prazo de 
10 (dez) dias, a contar da audiênciã-, devendo 
a decisão ser proferida em 3 (três) dias. 

§ 2~ Da decisão do Juiz 'Eleitoral caberá 
recurso para o Tribunal Ri:giorial, iriterposto 
dentro de. 3 (três) dias, devendo, dentro de 
igual prazo; ser resolvido. 
. § 39 .Aplicam-seàsMesa:SReCeptorasdos 
municípios, referidas no caput deste_ artigo, 
normas constantes do Código, Eleitoral {Lei 
n~ 4.737, de 25 de julho_de 1965), no que 
não contrariarem esta lei. 

Ait. 24. Até 30 (trinta) dias antes da 
eleição, o Presidente da Junta Eleitoral co
municará ao Presidente do Tribunal Regional 
as nomeações de escrutinadores e auxiliares 
que houver feito, podendo qualquer partido 
oferecer íiripUgnação motiVada no prazo de 
10 (dez) dias. 

Parágrafo único. Não poderá o Presiden
te da Junta Eleitoral designar para a mesma 
turma, escrutinadores e auxiliares que te
nham entre si afinidade por local específico 
de trabalho, na mesma empresa pública ou 
privada. 

Art. 25. São vedados e considerados nu
los de pleno direito, não geraildo obrigações 
de espécie alguma para a pessoa jurídica inte
ressada e nenhum direito para o beneficiário, 
os atas que, no período compreendido entre 
o primeiro-dia do quarto mês anterior às elei
ções de que trata esta lei e o término do 
mandato do prefeito do município,· impor
tarem em nomear, aQmitir, contratar ou exo
nerar "ex officio", demitir, dispensar, trans
ferir.- designar, readaptar ou suprimir vanta
gens de qualquer espécie de servidor público, 
estatutário ou não, da administração pública 
centralizada ou descentralizada, de âmbito 
estadual e municipal. 

§ 1~ Excetuam~se -do disposto neste· ar
tigo: 

·'-' 

I-~ ~~meaçã~ d~ ~p_l-o~ad~~ ~m con
curso público; 
li ....:.:..:~a.-nOmeação ou ~xoneração- de 

cargos _e_m ·comi~são e d~signação ou dis
pensa de furição de_ confiança; 

III - a nomeação para cargos do Po
der JudiciáriO, do Mini~tério Público, de 
Procuradores do Es~ado e PP~ Tribun.ais 
e Conselhos 4e, Con~as. 

- § 29 o-s _atas editados com base no § 1? 
'Jeste artigo deverão ser fundaffientados e pu
blicados dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
após a sua edição, no respectivo órgão oficial. 

- · § 39 O -atraso na publicação do Diário 
Ofici_~l relativo aos 15 (quinze) dias que ante
cedem aos prazos iniciais a que se refere este 
artigo implica a nulidade automática dos a tos 

, relativos a pessoal nele inseridos~ salvo se 
p~ovocado por cas~ fortUito ou força maiOr. 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

, Art. 26. A propaganda de candidatos a 
éargos·etetíVãS sOrrie-nte é peirriitida após a 
re_spectiva escolha pela ConvençãO,' salvo ·a 
intrapartidária com vistas à indicação pelo 
partido. - -

Art. 27. __ As entidades ou empresas que 
realizarem pesquisas de opinião pública, rela
tivas às eleições ou aos candidatos,~e as derem 

·ao cOnhecimento público, ficam obrigadas a 
colocar à dis_pos_ição dos partidos políticos 
qlie tC:nhani carididMos registrados para o 
pleito todos os ele:mentos e in_formaçõe~ ati
nentes a cada um dos trabalhos efetuados 
~pUblicadOS, t"ais ComO: -

I - metodologia_ e período de realiza
ção do trabalho; 

II -.número de pessoas ouvidas em 
cada bairro ou localidade; 

III - plano amostral e ponderação 
no que se refere a sexo, idade, grau de 
instrução, nível económico e área f(sica 
de realização do trabalho; 

IV - nome do financiador do traba
lho; 
V- sistema interno de controle e ve

rificaÇãO", conferência e fiScalização da 
coleta de dados e do trabalho d_e 9JllpO. 

Parágrafo único. Em caso de descumpri
mento do que estabelee<e este artigo, os res
ponsáveiS- pela empresa ou instituto de. pes
quisa e o -órgão divulgador estarão sujeitos 
à pena coininada no art. 322 da Lei n~ 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Art. 28. Os partidos políticos, mediante 
requerimento ã Justiça Eleitoral, que baixará 
diligência imediatamente, terão acesso ao sis
tema interno de controle, verificação e fiscali
zação da cole ta de _dados dos institutos _Qu 
entidades que derem ao conhecimento públi
co pesquisas de opinião relativas às eleições, 
e poderão- através da escolha livre e aleató
ria de planilhas individuais, mapas ou equiva
lentes -confrontar e confedr_ os dados publi
cados. 

§ 19 A recusa ao~cumprimento do dispos
to neste_ artigo ou qualquer aro· que vise retar~ 

· dar~ impedir ou dificultar a ação fiscalizadora 
- dos partidos, tornará os respons~veis pela en-

tidade ou empresa de pesquisa sujeitos a pena 
idêntica àquela cominada no artigo anterior. 

§ 29 A comprovaÇão· de irregularidades 
ou dessemelhança entre os dados publicados 
e aqueles ãferidos "pela diligência do partido 
político tornará os responsáveis pela entidade 
ou instituto de pesquisa, bem como os res
ponsáveis pelo órgão divulgador, sujeitos a 
pena cominada no art. 323 da Lei n9 4.737, 
-de•15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 
· Art. 29. A propaganda eleitoral nO rádio 
e na teleVisão, para as eleições· de 3 de outu
bro de 1992, restringir-Se-á, unicamente, ao 
horário gratuito disciplinado pela Justiça 
Eleitoral, com expressa proibição de qual
quer propaganda paga, obedecidas as seguin
tes normas: 

I- todas as emissoras do País reserva
-rão, nos 45 (quarenta e cinco) dias ante
fiares à antevéspera:aas eleições, 8lf(ói
tenta) minutOS diários para a piopagan
da, sendo 40 (quarenta) miriutos ã noite, 
sendo entre 20h30iriin ( vfnle horas e trio· 
ta minutos) e 21h10min (vinte e uma ho
ras e dez minutos na televisão e entre 
20h (vinte horas) e 20h40min (vinte ho· 
rase quarenta minutos) no rádio; 
II_~ a Justiça Eleitoral distribuirá os 

horários reservados entre os partidos po
líticos que tenham candidatos registra
dos às eleições majoritárias, às eleições 
proporcionais ou a ambas, observados 
os- seguintes· critérios: 

a} 20 (vinte) -minutos diários dividídos 
igualmente entre os partidos políticos 
que tenham elegido, em 3 de outubro 
de 1990, no mfnimo 1 (um) represen
tante para o Congresso Nacional e 1 
(um) representante para a Assembléia 
Legislativa; 

b) 30 (irinta) minutos diários distri
buídos entre os partidos políticos, na 
proporçãO do número de seus represen
.tante_s_nQ Co,ngresso Nacional, cumprida 
a exigência da alínea a; 

c) 30 -(t!iiitã)-iil1lllltOS--QiãriõÇdlsffi
buídos entre os partidos políticos, na 
proporção- dO número de seus_represen
tantes na Assembléia Legislativa, cum
prida a exigência da alínea a; 

d) ao partido político a que tenha sido 
distribuído tempo diário inferior a 1 
(um) minuto, facultar-se-á a soma desses 
tempos para utilização cumulativa até o 
limite de (três) minutos; 

e) os partidos políticos que só regis
trarem candidatos a uma das eleições, 
proporcional ou majoritária, terão direi
to à metade do tempo que lhes caberia 
de acordo com os critérios das alíneas 
a, b e c deste inciSo, inclusive no que 
-Sl refere aos te"mpos mínimos; -

f) a redução prevista na alínea ante
rior não se_ ~Plicarás~ tive~~rri Sido regi~-
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trados candidatos a ambas as eleições 
em coligação; 

III - na distribuíção dO_ tempo a que 
se refere o inciso II, a coligação usufruirá 
cumulativamente do tempo atribuído 
aos partidos que a integaram, respeita
dos os critérios das alíneas a, b e c; 

IV-em caso de coligação entre parti
dos de representação e partidos sem re
presentação no Congresso Nacional, es
tes não poderão acrescentar mais do que 
o tempo conferido a um partido na alínea 
a, do inciso II; 

V- a representação de cada partido 
no Congresso Nacional e na Assembléia 
Legislativa, para efeitos da distribuição 
do tempo será a existente na data da 
publicação desta lei; 

VI- compete aos partidos ou coliga
ções, por meio de comissão especialmen
te designada para esse fim, distribuir, 
entre os candidatos registrados, os horá
rios que lhes couberem; 

VII - desde que haja concordância 
entre todos os partidos participantes, em 
cada parte do horário gratuito poderá 
ser adotado critério de distribuição dife
rente do fixado pela Justiça Eleitoral à 
qual caberá homologar; 

VIII- as emissoras de rádio e televi
são ficam obrigadas a divulgar, gratuita
mente, comunicados -ou instruções da 
Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 
(quinze) minutos- diários, consecutivos 
ou não, nos ~O ltrinta) dias anteriores 
ao pleito. 

IX - independentemente do horário 
gratuito de propaganda eleitoral, fica fa
cultada a transmissiio;pelo rádio e pela 
televisão, de debates entre os candidatos 
registrados pelos partidos polfticos e co
ligações, assegurada a participação de 
todos os partidos que tenham candida
tos, em conjunto ou em blocos e dias 
distintos; nesta última hipótese, os deba
tes deverão fazer parte de piogramação 
previamente estabelecida, e a organiza
ção dos blocos far-se-á mediante sorteio, 
salvo acordo entre os partidos interes
sados. 

X -a manifesta preferência de uma 
emissora de rádio e televisão, após ore
gistro d_os candidatos, em favor de um 
ou mais e em detrimento de outro(s) can
didato(s), em qualquer horário da pro
gramação normal ou nos noticiários jor
nalísticos regulares, a-carretará a suspen
são da emissora infringente por até 10 
{dez) dias, por determinação da Justiça 
Eleitoral, mediante denúncia dos parti
dos políticos ou do Ministério Público, 
ficando os responsáveis pela empresa su
jeitos às penalidades previstas no art. 323 
da Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965, 
(Código Eleitoral). 

§ 1 ~ oc_orrendo a hipótese de eleição em 
segundo turno, o tempo destinado ao horário 
gratuito previsto no inciso I, deste artigo, fica 
reduzido à metade, sendo.a propaganda elei-

torai no rádio e televisão realizada nos 20 
(vinte) dias anteriores à antevéspera da elei
ção, aplicada a hipótese prevista nos incisos 
IX e X deste artigo. 

§ 2~' O tempo destinado à propaganda 
gratuita no segundo turno será dividido igual· 
mente entre os candidatos, observando-se, 
quanto ao início da programação, os horários 
e critérios fixados no inciso I deste artigo. 

Art. 30. Da propaganda eleitoral gratui
ta poderão- participar. além dos candidatos 
registrados. pessoas devidamente credencia
das pelos partidos aos quais couber o uso 
do tempo mediante comunicação às emisso
ras pela Comi~são a que alude o inciso VI 
do artigo anterior, resguardada aos candida
tos a destinação de pelo menos dois terços 
do tempo. em cada programa. 

Art. 31. Enquanto perdurar a propagan
:la eleitoral gratuita, fica assegurado o direitc 
de resposta ao candidato atingido por atos 
ou afirmações caluniosas, difamatórias ou in· 
juriosas, praticados nos horários destinados 
às programações normais das emissoras de 
rádio e televisão. 

§ 1 ~ O ofendido ou seu representante le
gal poderá formular pedido_ para o exercício 
de direito de resposta ao Juiz Eleitoral, den
tro de vinte e quatro horas de ciência do fato, 
devendo a decisão ser prolatada no prazo má
ximo de quarenta e oito horas da formulação 
do pedido. 

_ §_ 29 No caso do parágrafo anterior, o 
tempo e o horário destinados à resposta serão 
estabelecidos pelo Juiz Eleitoral, na própria 
decisão deferitória, de modo a possibilita! 
a reparação do dano. 

§ 3~> Fica assegurado o direito de resposta 
a qualquer pessoa. candidato ou não, em rela
ção a quem sejam feitas afirmações ou trans
mitidas imagens caluniosas, difamatórias ou 
injuriosas, no horárig gratuito da propaganda 
eleitoral; o ofendido utilizará, para sua defe
sa, tempo igual ao usado para a ofensa, nunca 
inferior a 1 (um) minuto, deduzido do tempo 
reservado ao mesmo partido ou coligação em 
cujo horário esta foi cometida. Se o. tempo 
reservado na forma prevista no art. 29 desta 
lei, ao partido ou coligação a que pertencer 
o ofensor, for inferior a 1 (um) minuto a 
resposta será levada ao ar tantas vezes quan
tas sejam necessárias para sua complemen
tação. 

§ 4~' No caso do parágrafo anterior, o 
ofendido ou seu representante legal poderá 
formular pedido para exercício do direito de 
resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de vinte 
e quatro horas da ciência do fato, devendo 
a decisão ser prolatada no prazo máximo de 
vinte e quatro horas da formulação do pe
dido. 
. § 5~>' Deferido o pedido, o exercício do 

direito de- resposta dar-se-á em até quarenta 
e oito horas após a decisão. 

§ 69 Se a ofensa for produzida em dia 
e hora que inviabilizem sua reparação dentro 
dos prazos estabelecidos nos parágrafos ante
riores, o Juiz Eleitoral determinará que esta 
seja divulgada nos horários que deferir, em 

termos e na forma que serão previamente 
aprovados, de modo a não ensejar tréplicas. 
- § 19 Se o municípiO for dividido em mais 

de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional 
Eleitoral designará uril dos respectivos juízes
para decidir as reclamações e representações 
sobre a propaganda eleitoral gratuita nas 
emissoras de rádio e televisão. 

Art. 32: As reclamações ou representa
;ões contra o não-cumprimento das dispo
:;ições Contidas em lei por parte das emisso
ras, dos partidos ou coligações, seus repre
sentantes ou Candidatos, deverão ser dirigi
das aos jUíze-s eleitorais. 

§ 19 Se a reclamação ou representação 
for de partido ou coligação contra emissora 
ou autoridade pública que esteja impedindo 
o exercício de propaganda assegurada por lei 
ou permitindo o exercício de propaganda 
proibida, o órgão competente da Justiça Elei
toral decidirá, imediatamente a fim de que 
no prazo máximo de vinte e quatro horas 
da data da reclamação ou representação, se
ja-lhe assegurado acesso ao rádio ou à televi
são para iniciar ou prossC&uir na propagandà
eleitoral ou para que seja imediatamente sus
pensa. sem prejuízo das sanções que possam 
ser aplicadas à emissora ou autoridade res
ponsável. 

§ 29 O disposto no parágrafo anterior não 
exclui o uso de habes corpus ou mandato 
de segUrança, quando cabíveis. _ 

§ 39 No caso de o Juiz Eleitoral indeferir 
a reclamação ou representação ou retratar 
a solução, poderá o interessado renová-la pe
rante o Trib~nal Regional Eleitoral, que re
solverá dentro de vinte horas. 

§ 49 O interessado, quando não for aten
dido ou ocorrer demora, poderá levar o levar 
o fato ao conhecimento do Tribunal Superior 
Eleitoral, a fim de sejam adotadas as provi· 
dências necessárias. 

Art. 33. A Justiça Eleitoral poderá noti· 
ficar os resporiSáveis por eniiSsoi:as de rádio 
ou televisão, sob as penas do art. 347 do Códi
go Eleitoral. para que ce~em e desmintam 
imediatamente transmissão que constitua in
fração à legislação eleitoral. 

Art. 3_4. No caso de abuso ou-crime elei
toral praticado na propaganda através da ra
diodifusão, a emissora. ao ter conhecimento 
da denú.Q.cia, atrãVés da Justiça Eleitoral ou 
de cópia que receber da Justiça Eleitoral, até 
a decisão final do processo. 

Art. 35. Nenhuma estação de radiodifu· 
são de propriedade da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distritõ Federal, e de 
qualquer outra entidade de direito público, 
ou nas quais possam eles maioria de cotas 
ou ações, bem ainda qualquer serviço de alto· 
falantes mantidos pelas mesmas pessoas. po
derão ser utilizados para fazer propaganda 
política ou difundir opiniões favoráveis ou 
contrárias a qualquer partido ou coligação, 
seus órgãos, representantes ou candidatos, 
ressalvada. quanto às estações de radiodifu
são. a propaganda gratuita de que trata esta 
lei. 
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Art. 16. No_que se refere à propaganda 
eleitoral e ao uso do rádio _e da televisão, 
observar-se-ão, no segufl:dO ~urna, as prorro
gaçõ.es e penalidades previstas nesta Lei. 

Art. 37, Será permitída, na imprensa es
crita, a _divulgação paga de propaganda no 
espaço máxímo a ser utilizadO, por edição; 
para cada candidato, de 118 ( uin oitavo) de 
página de jornal padrão, e 114 (um quarto) 
de página de revista ou tablóide. 

Art. 38. Em bens parf:icularcs, fica livre 
a fixação de propaganda eleitotal com a per
missão -do detentor de sua posse; nos bens 
que dependam de concess-ão-do poder público 
ou que a ele pertença·, bem como nos de uso 
comum, fica proibida a propaganda, inclusive 
por meio _de_ faixas ou --cartazes afixados em 
quadros ou painéis, salvo em locais indicados 
pelas Prefeituras, _c-om igualdade de condi
ções para todos_ os Partidos. 

Art. 39. Constitui crime~eleitoral, puní
vel com a pena de_detenção de 6 (seis) meses 
a 1 (um) ano ~ cassação do_ registro, se o 
responsável for candidato, _a divulgação de 
qualquer espécie de propaganda política na 
data da eleição, me_diante publicações faixas, 
cartazes, dísticos em vestuários, postos de 
distribuição me entrega de material e qual
quer forma de alimento, coação ou manifes
tação tendente a influir, coercitivamente, na 
vontade do eleitor, junto às Seçóes Eleitorais 
ou vias públicas -de acess-o às meSmas. 

Art. 40. O Poder ExecUtiVo, a seU crité
rio, editará norrriis re-gulamentando o modo 
e a fo"rma de reSsarcimento fiScâ:f às imiS-soras 
de propaganda eleitoral gratuita. 

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral 
- TSE expediiá--inSfr-liÇ6CS pã.TaOfíeT CUm-
primento desta Lei. - -- -

Art. 42. Esta Lei entra em vigor um ano 
após a data de sua publicação. 

Art. 43. E Revoga:m-se--as_--dispósiÇOes 
em contrário. - --

O SR.PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Estando a matéria em regirile de urgência, 
passa-se a imediata apreciação, em turno su
plementar, nos termos do disposto no art. 
350 do Regiinerito Interno. 

Em discussão a matéria em- turno suple
mentar. (pausa) 

Sobre a mesa, emenda que serãop lidas 
pelo Sr. l9.Secretário. - ' · 

São lidas as seguintes: _ 

EMENDAN•l 
(de plenário, em turno suplementar) 

Dê-se ao caput do art. 25 do substitutivo 
em epigrafe a seguinte relação: 

"Art. 25. São vedados e considera
dos nulos de pleno direito, não ge.rando 
obrigações de espécie alguma para a pes
soa jurídica interessada e nenhum direito 
para o beneficiário, os- ataS que, no pe,;
ríodo compreendido entre o primeiro dia 
do quarto mês anterior as eleições de 
qUe trata esta Lei e o término do man
dato do Prefeito do município, im-por
tarem a concessão de reajuste de venci
mentos em percentual superior à infla-

ção acumulada desde_ o último reajusta
mento ou em nomear, adoiitir, contratar 
ou exonerar "ex-Officio", dê_mitir, dis-

- pensar. transferir. designar;· readaptar 
- - ou suprimir vantagenS de qualquer espé-

cie de servidor público; estatutário ou 
não, da administração pública centrali
zada_ou descentralizada, de âmbito esta
<!_ual e municipal." 

Justificação 

Infelizmente', têmos freq'tieixteinblfe' con
templado, em nosso Pafs, _a atitude leviana 
e imj:tatriOticã· dC alg-,J"ns- adiriiiliSiradõi'"es pií
bliCoS ijue-, =com= objetivOs puramente 'eleito
reiros, têm concedido, ã véspera do encerra
mento de seu mandato, reajustes de venci
mentos de servidores em índices extrema
m-ente elevados, ocasionando, assim, sérias 
dificuldades para a administraçãO de quem 
OS sucede no cargo. 

O objetivO da preSente emenda, pois, é 
coibir esse tipo de prática, pela inclusão, no 
rol de proibições estabelecido no dispositivo 
em tela, da vedação de concessão-de reajustes 
de-venêínientos ein percentUal superior à In
flação acumulada desde o último. reajusta
mento concedido aos servidores. 

Trata-se de medida indiscutivelmente mo· 
ralizadora, pois- prátíCãS oomo--a.-que acaba
mos de denunciar invi~biliz~ a implemen
tação de uma administração financeira séria 
responsável em Estados e Municípios. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Senador Carlos Patrocínio. 

EMENDA N9 2 
- (De plenário, em turno suplemente) 

Inc_lua~se---; Oõ~e Co~:~ber: 

Art. A iQ.entificaç.ão do eleitor, 
perã.nte a Mesa Receptora, dar-se~á me
diante a apresentação-do título de eleitor 
e, obrigatoriamente, da Cédula de Iden
tidade ou da Carteira de Trabalho. 

~ Justificação 

Dentre is fià~des mais comuns, no pro
cesso eleitoral brasileiro, a partir de 1946, 
a mais corriC{-Ueira era a falsidade ideológica, 
resultante do uso ind.evido de _t(tulos de ter~ 
ceiros, -quando um úniCO eleitor chegava para 
votar, num mesmo pleito, várias vezes. Essas 
falsificações foram amplamente detectadas 
em váiias Unidades da Federação, só arrefe
cendo mais recentemente, com a informa
tização, pela Justiça Eleitoral, no processo 
de cadastramento. 

O aliciamento de eleitores e a facilidade 
de acesso de votantes avulsos, para os efeitos 
do chamado voto em trânsito, cederam lugar 
a um processo ~de aperfeiçoamento, com vis
t"as a tomar- a eleição expressão maior da afir
mação democrática. 

A presente proposição torna obrigatória 
a identificaçãO coiTeta do eleitor no ato da 
võtãÇão:ftliás, O qUe, com ela, se pretende 
incluir no Código Eleitoral já vem sendo pra
ticado em vários Estádos por ocasião das elei-

ções. Todavia, por n~o ser ~ma norma legal, 
as exceções exh>t~:rn e com elas o caminho 
abeit() para' a peipetuação das ffaudes. 

AsSim, Com esté j>rojetô àe l'el, ·esperamos 
possibilitar ·aoS membios das MeSas Recep
toras o instrumento legar que -lhes_pennitirá 
identificar corretamente cãda 6ldtor: além 
do título, a apresentação da CédUla de identi
dade ou da Carteira de Trab<ilho;ainbas, co~ 
m_o_se sabe, contendo a fotografia do titular. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
SEnador Alexandre Costa. 

EMENDAN•3 
(de plenário, _em turno suplementar) 

Inclua-se, onde couber: 

Os institutos de. pesquisa fical!l obriga
dos a declarar que solicitou a pesquisa 
e de onde pro~i~ram e o,IÇJ.ontante global 
dos recursos. 

. Justificação 

As pesquisas têm -iriduzído os eleitores mais 
do que esClai'ecidO: - · 

Por vezes é not_óiiO o- colrip'rôriiêfinici:nto 
de institutos de pesquisas com candidaturas 
concorrentes ao pleito. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 199L -
Senador Dirc_eu Carneiro. 

.EMENDAN'.4 
(de plenário, em torno suplementar) 

Acrescente-se, Onde couber, a seguin
te redação: · 

"§ 29 ·os- Mesários serão nom-eados 
pelo Juíz Eleitoral: 
I- em, no mínimo, sessenta dias an-

tes da eleição; -
11 - em audiência pública convocada 

com, pelo menos, cinco dias de antece
dência; 

III- dentre Os nomes indicados pelos 
partídoS iJõtíticOs ou coligações partiCi
pantes da eleição, desde que tenha re
presentação no Congresso Nacional." 

Justificação 

É absolutamente indispensável_que os 
componentes da Mesa Receptora seja esco
lhidos dentre aquelas pessoas selecionadas e 
indicadas ao Juíz-Eleitoral peloS partidos po
lfticos e pelas coligações. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
SenadOr Alexandre Costa. 

·EMENDA N•S 
(de pleDário, em turno suplementar) 

Acrescente-se onde couber. a seguinte 
redaç_ão: _ 

~'Çonstituem a Mesa Reccn>tora um 
presidente, um primeíro e uin segundo 
mesário, dois secretários e um suplente, 
nomeados pelo Jufz Eleitoral, dentre os 
nomes indicados pelos partidos políticos 
ou coligações participantes da eleição, 
desde que tenham representação no 
Congresso Nacional, obedecido o crité
rio da proporcionalidade." 
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Justificação 

É absoluta~crnte _indisPens:,ivel qu'e: ós" ' 
componentes da Mesa Receptora sejam esço
lhidos dentre aquelas pessoas sele_cionadas e 
indicadas ao Juíz Elei_toral pelos partidos po
líticos e pelas _coligações. 

Sala das. Sessões, 1_5 de maio de 1991. -
Senador Alexand_re Costa. 

EMENDAN•6 
(de plenário, em turno suplementar) 

Acrescente-se, onde couber, a seguinte re-
dação: · 

"A Coil.Stitliiçâo das Juntas Apurado
ras obedecerá os mesmos critérioS-eSta
belecidos no art. e parágrafos para no
meação das mesas receptOras." 

Justificação 

Também nesta emenda o objetiyo é-tornar 
mais efetiva a participãção dos partidos políti
cos em todo o curso do processo eletivo. 

Sala das· SeSsões, 15 de maio de 1991~ -
Senador Alexandre Costa. - · - · 

EMENDAN'7 
(de plenário, em turno sUplementar) 

Dê-se a seguinte redação ao art. 59, caput: 

Somente poderão regístrar candidatos 
ou participãr de coligaçõeS com vistas 
às eleições previstas nesta lei, os partidos 
pol{ticos que tenham personalidade jurí
dica adquirida na forma da lei civil e 
os estatutos e Diretório Nacional regis
trados no Tribunal Superior Eleitoral. 

Brasília, 15 de maio de 1991. -Senador 
José Fogaça. 

EMENDAN•8 
(de plenário, em turno suplementar) 

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação: 

O prazo de filiação partidária aos can
didatos às eleições previstos nesta lei e 
o prazo de domicílio eleitoral no muni
cípio encerram-se no dia 2 de abril de 
1992. 

SaJa das Sessões, 15 de maio de 1991. -:
Senador José Fogaça. 

EMENDA N•9 
(de plenlirio, em turno suplementar) 

Substitua-se a expressãO poderá por 
deverá, no art. 22. = - --

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Senador José Fogaça. 

EMENDAN•IO 
(de plenário, em turno suplementar) 

Substitua-se a expressão ''nomear, ad
mitir" por "admitir sob qualquer forma" 
no caput do art. 25. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991.
Senador José Fogaça. 

EMENDA N9ll 
(de pl~ná,rio, ~m turno su~len;aentar) 

S1,1bstitua~se, no _inciso_U do art. 29 
a e:(pressão "1 (um) representante para 
a Assembléia Legislativa" por "3 (três) 

_representantes para Assembléias Legis
lativa_s'_'. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Senador José Fogaça. 

EMENDAN~ 12 
(de plenário, em turno suplementar) 

SUprima-se o inciso IV do art. 29. 

Sah das SeSSõeS, f5 de maiO de 1991. 
Se:iJ.ador José Fogaça. · 

EMENDA N•13 
(De plenário, em turno suplementar) 

Inclua-se, onde couber: 

"§ A transferência do eieitor, de um -
municípiO p-ara õutfo do mesmo Estado, 
não se,rá permitida nó ano em que se 
realizem eleições_ municipais." 

"§ O disposto nos itens II e III do 
§ 1' e no § 29 deste artigo não se aplica 
à transferência de título eleitoral de ser
vidorpúblico civil, milítar ou autárquico, 
ou de membro de sua famfiia sob sua 

- dependência económica, que sejam obri
gados a mudança de residência, por mo
tivo de remoção ou de transferência fun~ 
cional." 

Justificação 

Um dos meios de fraude à vontade popular 
é a transferência de eleitores às vésperas do 
pleito, que só vão ao município no -dia da 
votação e decidem, muitas vezes, a vitória 
de candidatos, contra o desejo da maioria 
dos habitantes locais. 

As atuais disposições legais contra o abuso 
do poder económico não são suficientes para 
impedir o transpOrte intermunicipal de eleito
res, feito por conta de candidatos que dispo
nham de maiores recursos. 

Objetiva, assim o presente projeto, coibir 
essa f01ina abusiva de burla à lei, razão pela 
qual acreditamos em sua aprovação unânime 
pelos ilustres nienitiros-âO -Congresso Nacio
nal, que possibilitará, por fim, a sua sanção 
pelo chefe do Governo. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1991. -
Senador Jutahy Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Solicito ao riobre Relator o parecer sobre 
as emendas apresentadas. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa
ra emiti! parecer. Seio revisàO do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, são 18 ho
ras e 16 minutos, faltam, portanto, 14 minu
tos para o término da sessão. Se não me enga
no, já está convocada, inclusive, uma sessão 
do Congress-o Nacional. 

Estamos aqui com 13 emendas, Sr. Presi
dente, e todas elas versando sobre questões 

complexas, difíceis que demandariam um 
longo debate. 

Por esta razãó,"s-olicitaria a V. Ex• que dei
xasse tanto a: discussão; quanto· a· votação dó 
turno suplementár para amanhá. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-V, Ex' está.r~querendo ac;Iial)lento .. ~ .-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Requerendo 
adiamento do turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Coloco em votação o requerimento de V. 
Ex" 

Os Srs. senadoieS que o ãprovaln cj_ueiram 
penp.anecer s~nt!l~os: (Pausa.) 

Aprovado, fica adiada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 54, de 1989 (no 
1.076/88; na casa-de origem), que díspõe 

-sobre a admissão de portadotes de defi
ciência físicà n·a ·administraÇãO púb1ica, 
e dá outras providências, tendo 

.PARECER. sob n, 55. de 1991, da 
Coniíssãó - · 

-de Assuntos Sociais, favorável, nos 
termos do substitutiVo que oferece. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou s.ob.~;e a mesa durante 5 sessões 
ordinárias ,_a fim de receber emenda, nos ter
mos do disposto no art. 235 do Regimento 
Interno. 

Ao projeto não foram apres_entadas emen-
das. . 

Em discussão o projeto e o substitutivo, 
em turno único (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Aprovado, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora a fim 

de ser redigido o vencido. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

_N~ 54, DE 1989 

Dispõe sobre o trabalho de pessoas por· 
tadoras de deficiência na Administração 
Pública Federal Direta e lndireta e insti· 
tui incentivos à ofeta de empregos sob 
trabalho protegido. 

O Congresso Nacional dei:reta: 
Art. lo As pessoas portadoras de defi· 

ciência têm assegurado! o pl~no exercício dos 
direitos individuais e sociaiS~ bem como sua 
efetiva integração no âmbito da soCiedade, 
através do atendimento médico-hospitalares
pecializado, de oportunidades de treinamen
tos especiais, de habilitação e reabilitação 
profissional. 

Parágrafo único, É proibida qualq\ler 
forma de discriminação, de ordem legal e tra-
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balhista, no tocante à admissão, promoção 
e remuneração do trabalhador, portador de 
deficiência. nos termos dos arts. 7", XXXI, 
23, II, e 24, XIV da ConstituiÇão Federal.-

, Art. 2~ A Administração Pública Fede
ral, direta, ihditetá e furidacional, reservará 
até 3% (três pot centó) de seus cargos e em
pregos parà preenchimento de pessoas porta-
doras de deficiên'cia. · o • 

Art. 3" Aos trabalhadores portadores de 
deficiência aplicam-se todos os preceitos 
constitucionais e legais relativos aos trabalha
dores do setor ,Público e privado. 

Art .. 4'1 A admissão de pCssoas portado
ras de deficíêOcia serâ preCédida de avaHaçã:o 
realizada por equipe multidiséiplinar, devida
mentP. credenciada, cOm a·finalidade de aferir 
a sua capacidade de exercer sãtisfatoriamente 
as atribuições específicas e as atividades típi
cas do cargo ou emprego a ser ocupado. 

§ 1 ~ A avaliação a que se refere o caput 
deste artigo será feita com base em conceitos, 
classificação e·critérios, relativos ao deficien
te e às deficiências, preViamente definidos 
pelos setores competentes do Poder Execu
tivo. 

§ 2" Na eventualidade do admitido, nas 
condições dos artigos 2~ e 4" desta lei, superar 
sua deficiência, tornando-se capaz de desem
penho profissional equivalente ao dos demais 
servidores, o cargo que ocupa deixará de ser 
computado como reserva legal para pessoas 
portadoras de deficiência. 

Art. 5" A deficiência em razão da qual 
forem obtidos os benefícios desta Lei não 
poderá ser invocada para a concessão de apo
sentadoria ou pensão. 

Art. 6~ O órgão ou entidade empregador 
deverá oferecer ao servidor deficiente os 
meios e instrumentos que falicitem sua loco
moção e o exercício das atividades que lhe 
forem atribuídas, na forma da Lei. 

Parágrafo único. Na aplicação do dispos
to no art. 227, II, da Constituição Federal, 
o órgão ou entidade empregadora deverá 
proporcionar atividades de desenvolvimento 
de recursos humanos aos servidores porta
dores de deficiência, viSaiiâo sua habilitação 
ou reabilitação, de acordo com o disposto 
na Lei n" 7.853, de 24 de outubro de 1989. 

Art. 7'! Caberá ao Poder Executivo, atra
vés da Coordenadoria nacional para a Inte
gração da Pessoa Portadora de Deficiência 
- CORDE/MAS, encarregada da coorde
nação superior das atividades relativas à pes
soa portadora de deficiência, estabelecer os 
cargos públicos passíveis de s.erem ocupados 
pelos servidores a que se refere esta lei, bem 
como os conceitos, classificação e critérios 
a serem adotados na avaliação indicada no 
art. 4~ desta lei. 

Parágrafo úníco. Deverão ser definidos, 
da mesma forma, os órgãos ou entidades da 
Administração Federal cujos profissionais es
pecializados integrarão as equipes multidisci
plinares a que se refere o art. 4Q desta Lei. 

Art. 89 Para as pessoas portadoras de de
ficiência que, em razão da natureza e gravi
dade de sua invalidez, não possam ser habili-

tadas ou reabilitadas para ocupar postos de 
emprego, será dada a oportunidade de reali
zar atividades produtiVaS; na forma do traba
lho protegido. 

ParágrafÇl úniCo. 9 trabalho protegido, 
a que se refere a este- ãrtíio, compreende 
as seguintes modalidades, respeitadas as ca
racterísticas do emprego ea estrutura das 
tarefas: 

I- trabalho no domicílio; 
II - trabalho em oficinas protegidas; 
III- trabalho em regime de tempo parcial 

ou especiaL 

Art. 9'' As empresas do setor privado 
que proporcionarem formação, habilitação 
ou reabilitação profissional e emprego subse
qüente, a pessoa portadora de deficiência, 
sob a condição de_trabalho protegido, pode
rão abater do total de sua folha de salários, 
para fihs da incidência de contribuição social, 
as despesas incorridas coin treinamento pro
fissional desses trabalhadores, bem como as 
despesas decorrentes da adaptação do am
biente de trabalho,.da estruturação de tare
fâs, ·dos ins-tfuri:téntos de .trabalho e de sua 
organização, necessária ao treinamento e à 
execução de_ tarefas. 

Art. 10~ As pequenas empresas e coope
rativas, criadas, mantidas ou administradas 
por pessoas portadoras de deficiência,.Opera
das por até 80.% {oitenta por cento) de traba

.lhadores portadores de deficiência, ficarão 
isentas ·de contribuições !iOciais incidentes so
bre a folha de salários. 

Art. 11. As empresas do setor privado 
que eliminarem as barreiras e obstáculos de 
natureza física, arquitetónica oU relativas à 
comuniCação, que afetem o transporte, o 
acesm e a livre comuniCaçãO e irioViinentação 
das pessoas portadoras de deficiência, pOde
rão abater de sua folha de salários, para firis 
de incidência da contribUição social, as despe
sas e(etuadas corn a realização de obras, re
formas, adaptação do meio físico da empresa, 
bem como de aquisição de equipamento ne
cessário àquelas finalidades. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamen
t:irá esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 13 .. - Esta lei entra em_vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 3: 

Item 3: 

Discussão, em tu·rno único, do Projeto 
de Leida CâmaLac n_" 29, de 1990 (n• 
2.618!89, na Casa de origem), que auto
riza a lJ.niãQ__a doar ao Mtm.icípio de Pa
trociniõ, "Estado de Minas Gerais, o fer
reno que específica, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 
63, de.1991, da Comissão 

d~ .Constituição, Justiça e Cidada-
nla. 

A .Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco 
sessões ordinárias. 

Ao projeto não foram apresentadas emen
das. 

Em discussão. 
Não havendo quem- queira faier uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · - . 
Os Srs. Senadores que. o. aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção ... 

É o seguinte o pi'ojeto àprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 79, DE 1990 

(N9 2.618/89, ria Casa de origeni) 

Autoriza a União a doar ao Muni
cípio de Patrocínio, Estado de Minas Ge~ 
rais, o terreno que específica. 

O Congresso Nacional.decreta: 
Art. 1" Fica a União autorizada a doar 

ao Município de Patrocínio, Estado de Minas 
Gerais, um terreno com área de 553.400m~ 
(quinhentos e cinqüenta e .três mil e quatro
centos metros quadrados), situado no lugar 
denominado Pasto Grande, naquele muni
cípio, dentro das seguintes divisas.: corilfbça 
no canto do polfgono, confrontando com ter-

- renos da Pr~feítur·a MUnicipal de Pat_rqcínio, 
na extensão de 250m (duzentos e cinqüenta 
metros); daí, com deflexão de 90'' (no~enta 
graus) ã esquerda, segue esse rumo, na exten
são de _512m (quinhentos e doze metros); des
se ponto, com deflexão de. 90'·' (noventa 
gra"Ll:s) à direita, até a distância de 90m (no
venta metros); desse ponto, com deflexão de 
90~ (noventa graus) à esquerda, até o ponto 
na extensão de 260m (duzentos e sessenta 
metros); daí, com deflexão de 90~ (noventa 
graus) à direita, até_ a distância de 90m (no
venta metros); desse ponto, com defelxão de 
90o (noventa graus) ã direita, segue até o pon
to de !.348m (um mil, trezentos e quarenta 
e oito metros), com deflexão de 90'! (noventa 
graus) à esquerda, segue até. o ponto de 250m 
(duzentos e cinqüenta metros); desse, com 
deflexão de 90° (noventa graus) para a es
querda, segue, finalmente, ao ponto inicial, 
na extensão de L 120m (um mil e cento e 
vinte metros), confrontando no restante com 
terras de José Francisco de Queiroz, fechan
do-se assim o polígono. 

Parágrafo único. O Poder Executivo pro
videnciará, dentro de 90 (noventa) dias, os 

:!o:e~:r':~ss~~~:i~ efetivação da doação ~a que 

Art~ 29 . Esta lei entra em vfgor na. data 
de sua publicação. 

Art. 39 Rev_ogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexaridre Costa) 
- A· Presidência esclarece ao Plenário que 
a matéria constante do item 4 da pauta foi 
enviada à Comissão de Assuntos Económicos 
para ·reexarD.e, ·por força dÕ requerimento do 



Maio de 1991 DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL (Scçllo II) Quinta-feira i 6 2335 

Senador Maurício Corrêa, aprOvãda Da ses
são extraordinária de ontem. 

A proposição consta da Ordem do Dia de 
hoje, eri:t face do estabelecido- no inciso-VI, 
do art. 375. 

A matéria não póde ser reexaminada pela 
comissão, cOmo determinado pelo Plenário, 
tendo em vista que não houve a oportunidade 
para a realização de reunião daquela comis
são para esta finalidade, em face da ocor
rência de sessão extraordinária no Senado 
nesta amanhã. 

Assim, a Presidência retira a matéria da 
pauta, nos termos do disposto no art. 48, 
esclarecendo, todavia, que ela figurará na Or
dem do Dia da sessão ordinária de amanhã 
quando, então, deverá ser observado o dis
posto no Parágrafo único do art. 353. 

A Presidência, nos termos da alínea VI, 
do art. 48, .do Regimento Interno, retira a 
matéria da pauta,_esdareceodo que a mesma 
figurará na Ordem do Dia da sessão ordinária 
de amnahã. 

:é. o seguinte o it~n:t r~tirado,: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 16, DE 1991 

Discussâo, em tUrno 1.fnico, do Projeto de 
Lei da Câmara no 16, de 1991 (n" 6/91, na 
CaSa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que concede isenção do lmpos· 
to sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis para u"tilii:ação no 
transporte autónomo de passageiros e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n• 68, de 1991, da Co-
missão - · · · · 

- de Assuntos Económicos, fávorável ao 
projeto e às emendas que apresenta dC t:J"1 

I a 3-CAE. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-ItemS: 

Discussão, o::T.. turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n\' 171 de 1991 (n~ 
80/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que institui 
isençao do Imposto sobre Produtos ln· 
dustrializados (IPI) e depreciação acele
rada para máquinas, equipamentos e dá 
outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
69, de 1991, da Comissão 

- de Assuntos Econômicos. 

A Presidência, nos termos da alínea VI, 
do art. 48, do Regimento Interno, retira a 
matéria da pauta, esclarecendo que a mesma 
figuiará na Ordem do Dia da sessão ordinária 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Re_solução nu 27, de 1991, de iniciativa 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que suspende, por inconsti· 
tucionalidade, a execução de dispositivo 

do Deçteto·Lei n'·' 1.438, de 1975, na re
d~ção que lhe deu o Decreto-Lei n" 
1.582, de 1977. 

A Mesa esclarece ao Plenário que a matéria 
fíêOu sobre a Mesa durante 5 sessões. 

Ao projeto não foram apresentadas emen· 
das. 
--Em discussão o projeto, em turno único. 

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

Em votação. 
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

(À Comissão Diretora para a redação 
final.) 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N• 27, DE 1991 

Suspende, por inconstitucionalidade, a 
exec_u_çãQ de dispositivo do Decreto-Lei 
n?- 1.438/75, na redação qlle lhe deu o 
Decreto-Lei n? 1.582177. 

Artigô Uitfco. É suspensa a execução do 
inciso III do art. 3~ do Decreto-Lei no 
1.43Bn5, na redação que lhe deu o Decre
to-Lei n" 1.582/77, nos termos do art. 52, X, 
da Constituição Federal, em face da decisão 
definitivã do Supremo Tribunal Federal, pro
ferida nos autos do RecursO Extraordinário 
n~ 100.875-0, do Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-...;.... lteln 7: 

Discussão; em Primeitri turno, da pro
posta de Emenda à Constituição n9 3, 
de 1991, de autoria do Senador Alfredo 
Campos e outros senhores senadores, 
que estabelece a data de entrada em vi
gur de atos normativos, leis e medidas 
provisórias .. 

A Presidência lembra ao Plenário que nos 
termos do disposto no art. 358, a matéria 
permanecerá na Ordem do Dia durante cinco 
sessões ordinárias consecutivas, em fase de 
discussão, quando poderão ser oferecidas 
emendas assinadas por 113, no mínimo, da 
composição do Senado. 

Hoje, proceder-se-á a terceira sessão de 
discussão. 

Em discussão a proposta, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra para 
discutir na presente sessão, a discussão terá 
prosseguimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Car

los Patrocínio. (Pausa.) 
S. Ex~ está ausente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguin~e. discu~so.) :- S~. Presiden· 
te, Srs. Senadores, há uma convicção genera
lizada de que os anos 80 representaram para 
a América Latina a dééada perdida. Não s.em 
raZão, pOis iOdOS ôs"indicadoies Sociais e eco· 
nómicos- reVelam u~a extraor_din,ária perda 
de dinami"sffio na ativfdade produtiva e um 
aumento significativo dôs níveis de Pobreza 
e de concentração de renda nos países da 
região. -

Nesse contexto, prosperam o desemprego, 
o aviltamento do sistema educacional, a pro
pagação de doenças, a violência urbaria, os 
conflitos pela propriedade da terra, o suca
teamento do parque industrial, compondo, 
ao fim e ao càbo, unl. quadro que cOmpromete 
seriamente nossas perspectivas de desenvol
vimento. 

Na origem desses problemas, Sr. Presiden
te, a partir de uma 6tica estritamente econô· 
mica, destacam-se, em particular, a crise 
cambial e os desequilíbrios finanCeíros-do se
tor público. Evidentemente, a essas se jun
tam outras causas, entre as quais se salientam 
aquelas de natureza sociopolítica - a exem
plo do corporativismo, do populismo, do pa
trimonialismo e da xenofobia, que obstacu
lizam nossas possibilidades de amadureci
mento institucional. 

O Brasil, lamentavelmente, não tem conse
guido superar tais problemas, porquanto são 
enormes as resistências a cfualquer projeto 
que vise à modernidade, rompendo as amar
ras do subdesenvolvimento económico, social 
e político. 

Pretendo, apenas, Sr. Presidente, aferir 
um dos aspectos dessa complexa realidade. 
Reporto-me, especificamente, à questão dos 
desequilíbrios financeiros do setor público. 

Há divergências quanto à importância rela
tiva da crise fiscal brasileira, enquanto fator 
explicativo da inflação crónica que infeliz
mente, estigmatiza nossa história recente. 
Contudo, parece haver razoável consenso de 
que, no caso brasileiro, se não for superada 
a crise fiscal serão diminutas as perspectivas 
de êxito no enfrentamento do problema infla-
cionário. -

A atual Constituição, decerto, pouco ou 
quase nada contribuiu para equacionar a per
sistente crise fiscal. De fato, a elevação das 
responsabilidades sociais do setor público, a 
perda de receitas da União sem a indispen
sável contrapartida de transferências de en
cargos e a elevação no nível de vinculações 
das receitas públicas constituem, entre ou
tras, fortes restrições estruturais a qualquer 
tentativa firme de eliminar os desequilíbrios 
financeiros nas contas públicas. 

O caminho a percorrer, mantidas essas li· 
mitações é penoso, longo e de eficácia duvi· 
dosa. Abona esse entendimento o pertinaz 
esforço, que tem sido operado sobretudo pelo 
Governo Federal, para contornar aquele pro
blema. 

É claro, insisto em dizer, que é simplório 
presumir que a erradicação do processo de 
inflação crónica requer, apenas, a superação 
desses_ desequilíbrios. Todavia, é, igualmen-
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te, óbvio que sem a c.onseçy.ç_ão dessa meta 
não lograremos jamais uma solução eficaz 
e duradoura_ para o problema iriflacionáriO, 
tampouco asseguraremos a retomada dos inM 
vestimentos públicos- moimeiúe na "educa
ção, peça basilar de qualquer projeto de de· 
senvolvimento consistente e efetivo. De res
to, essa é também condícioli3.nte eSsencial 
para restabelecer o fluxo positivo de capitais 
externos, no bojo de um acerto com os credo
res internacionais do País. 

Esse tema remete de mais a mais, a outra 
questão de igual relevância. A nova Consti
tuição não foi suficientemente ousada para 
introduzir modificações subs_tanciais no siste
ma tributário. 

A sistemática, acolhida na Constituição de 
1988, corresponde a mera extrapolação da 
reforma tributária implantada em 1967, limi~ 
tando~se a pequenas correções, conquanto te~ 
nham sido introduzidas novas distorções. 

Por um lado, é louvável a incorporação, 
ao ICMS, dos Impostos Únicos !.obre Mine
rais, sobre Energia Elétriça e sobre Lubrifi
cantes e COJ;nbustíveis,.be~.cÇ)mc;> do Imposto 
sobre Transportes Rodoviários; pOr outro, 
é lastimável a criação de novos impostos, co
mo o Imposto de Renda Estadual, o Imposto 
sobre Grandes Fortunas e o Imposto sobre 
Vendas a Varejo de Combustíveis. Ou, mais 
grave ainda, a ampliação do elenco de contri
buições económicas e sociais, cujos efeitos 
deletérios sobre a economia são por demais 
conhecidos, mercê do seu caráter regressivo 
e sua obsoleta incidência em cascata, repercu
tindo cumulativamente sobre o nível de pre
ços finais ao consumidor. 

A verdade é que, hoje, temos uma parafer
nália de tributos: 15 modalidades ele impos
tos, 30 tipos de contribuições económicas e 
sociais, afora inúmeras taxas e contribuições 
de melhoria. 

Não é necessário salientar, ao meno~ aga
rente, o elevado ónus tributário que incide 
sobre a sociedade brasileira. O que estamos 
querendo denunciar é o carát~r regressivo 
e inflacionáriO da esfiuhita tributária, para 
não falar de sua complexidade. 

A rigor, como é possível ao cidadão ou 
â empresa cumprir fielmente com suas .obri
gações tributárias, em meio a tal complexo 
sistema? Ou, então, corno é possível ao apa
relho arrecadador desempenhar, com eficiên
cia, suas funções, ante tamanha diversidade 
de tributos? Ou, por fim, não será essa uma 
forma que melhor aproveita à. evasão tributá~ 
ria, concorrendo para consolidar essa espécie 
de iniqilidade social? 

O brutal contraste entre as cargas tributá
rias bruta (18% do PIB) e liquida (8% do 
PIB) não pode ser atríbuído apenas aos subsí~ 
dios, âs isenções e aos incentivos; certamen
te, boa explicação para tal encontra amparo 
em um processo generalizado de sonegação 
fiscal. Sem dúvida, esse procedimento deli
tuoso é simplificado, paradoxalmente, pela 
complexidade tributária! 

Se esse modelo desserve ao Estado e à so- . 
ciedade, desserve também ao cidadão ê à em-

presa, porque envolve custos e dificuldades 
para proceder ao pagam~:nto dos tributos. 
Enfim, estabelece~se a circunstância antipan
glossiana do pior dos mundos possíveis. 

Os esfo!ços para eliminar os desequilíbrios 
financeiros do setor público, mediante redu~ 
ç-ão de gatos; já estão exaurindo a capacidade 
criativa dos formuladores de política econó
mica, Não será a hora de experimentarmos 
uma trilha alternativa que, sem dispensar os 
cuidados com a austeridade e a racionalidade 
dos gatos, acolha. uma revisão da estrutura 
tributária, em favor· de uma maior arreca
dação, melhor justiça social e simplificação 
de procedimentos para os cidadãos e para 
as empresas·r 

Não há por que admitir mais que três mo
dalidades de impostos: o imposto sobre a ren
da e o património, o imposto sobre a circula
ção de bens e. s~rviços· e o imposto sobre o 
comércio extern·o. Não há por que existir 
mais que um tipo de contribuição: Aquela 
destinada a cobrir os encargos previdenciá~ 
rios e o seguro contra o desemprego. Todo 
o resto é supérfluo. Não há, portanto, razão 
alguma que justifique a existência" de 45 im 
postos e contribuições, quando se pode redu
zi-los a quatro, ã semelhança do que ocorre 
nos pa(ses desenvolvidos. Não mais que qua
tro! 

Agárantia de um Volume de rendas públi
cas compatível com o tamanho do Estado 
fica por conta das alfquotas atribuíveis àque
les impostos e contribuições. 

_A titularidade dos impostos seria ditada 
pela conveniência administrativa, sem perder 
de vista a garantia da estrutura federativa. 
As transferências intergove·mamentais deve
riam ser embasadas no critério único de equa
lização das receitas públicas per capita. 

Nã.o tenho a vele:i.dade de entender que 
essa:·proposta seja· a f6rmula mágica para so~ 
lucionar a crise fiscal, sequer compreender 
que ela tenha forma defi.nitiva e acabada. Es
tou, contudo, convencido de que uma ampla 
reforma tributária é instrumento da maior 
valia para direcionar o Pãís no rumo da mo
dernidade. 

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, não va
mos dispensar a oportunidade de repensar 
o sistema tributário brasileiro, produzindo 
uma vigorosa reforma que o tempo e as cir
cunstâncias exigem. Não vamos manter uma 
estrutura de impostos obsoleta, ineficie-nte, 
ijusta e inflacionária. · 

Vamos, portanto, convocar especialistas, 
políticos, governantes, representantes da so
ciedade civil, para que juntos possamos esbo
çar um novo sistema tributário, moderno, 
simples, eficiente e justo, cuja estrutura bási
ca ofereço, neste instante, à consideração dos 
meus ilustres pares desta Casa Legislativa. 
Essa é nossa tarefa, que se impõe desde logo 
e que deve ser vista no contexto de profundas 
reformas no Estado brasileiro. Esse é um 
compromisso que devemos assumir, de pron
to, sob pena de comprometermos as futuras. 
geraç~es de bras~leiros. 

Afinal, duas décadas perdidas é uma res
ponsabilidade demasiado grave, que pesa so~ 
bre todos nós. A insensatez não deve se per~ 
petuar! 

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

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Tem a palavra V. Ex' 

·O Sr. Jo:Sé.F0i8ça -Sr. Presidente, é ape
nas para caracterizar ante V. Ex• que o prazo 
de adiamento que pedi foi paia emissão de 
parecer, que amanhã, evidentemente, se rea
lizará. 

É apenas para isso. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~ 
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o SegUinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, as letras cearen
ses estão comemorando, no corrente ano, os 
centenários dos escritores Leonardo Mota e 
Epifânio Leite e o sesquicentenário do histo~· 
riador Antonio Bezerra, autor, entre outros 
livros, das excelentes "Notas de Viagem ao 
Norte do Ceará", publicadas em 1889. 

De Epifânio Leite,. grande poeta e sone
tista exímio, autOr do livro Escada de Jacó, 
com elogio unânime da crítica, muito se ·falará 
ainda em 1991, já que os cem anos de seu 
nascimento serão comemorados no mês de 
junho. 

-Desejo referir-me, hoje, de modo especial, 
ao centenário de Leonardo Mota, autor dos 
livros Cantadores; Violeiros do Norte; Sertão 
Alegre; No Tempo de Lampião; Prosa Vadia; 
A Padaria Espiritual e Adagiário Brasileiro, 
este último obra póstuma, que se deve à re
constituição feita por seus ilustres filhos Mu~ 
rilo, Orlando e Moacir Mota, após exaustiva 
pesquisa nas bibliotecas da famüia. 

Leonardo Mota é, talvez, o maior nome 
do folclore brasileiro, ao lado de Luís da Câ"
mara Cascudo, já que a contribuição de Silvio 
Romero não teve, no gênero, a extensãO e 
a profundidade que caracterizam a obra de 
ambos. 

Homem cultO, lido e corrido, como se di~ 
zia, em tempos de outrora, para os que muito 
sabiam e viajavam, o ilustre filho do Ceará, 
nascido na cidade de Pedra Bran_~ a 10 de 
maio de 1891 e falecido .em Foitaleza a 2 
de janeiro de 1948, não se· contentou em vi
sualizar o rico universo da literatura popular 
na comodidade de seu gabinete de leitura. 
Foi às fontes. Percorreu, em condições nem 
sempre satisfatórias, os sertões do Ceará e 
do Nordeste, recolhendo os versos dos violei
ros ou cantadores, nos pátios das fazendas, 
nas feiras tradicionais e em festas de todos 
os tipos, anotando, conferindo, repassando, 
reouvindo e procurando, tanto quanto possí~ 
vel, ao contrário de Garret~ em Portugal,· 
manter~se fiel aos textos encontrados, sem 
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adulterar-lhes a simplicidade e a espontanei
dade próprias do falar dos homens do povo. 

Deram-lhe, por isso mesmo, o título de 
Príncipe dos Folcoloristas Nadonais -e todo 
o Brasil ouviu, inicialmente, as suas confe
rências sobre o assunto, para ler, em seguida, 
os livros que consub!>tandavam esse trabalho 
elogiado por todos os intelectuais do País. 
Até mesmo o cáustico Agripino Grieco, sem
pre a vergastar os escritores claudicantes, elo
giou-o em vários momentos, vendo nele um 
legítimo "garimpeiro de filões poéticos" que 
ia buscar a matéria-prima de sua obra nas 
nascentes da poesia popular, disputadas pug
nas verbais de que participaram cantadores 
famosos de seu tempo, valendo recordar, en
tre muitos, o Cego Aderãldo, Luis Dantas 
Quezado, Jacó Passarinho, Azulão, Inácio 
da Catingue ira e outros. 

Por seu alto merecimento pes.<;oal, Leonar
do Mota pertenceu, por escolha unânime, ao 
instituto do Ceará, uma das mais importantes 
casas de cultura do Brasil, e à Academia Cea
rense de Letras, tradicional entidade literá
ria, anterior à Academia Brasileira, fundada 
por Machado de Assis, que escolheria como 
patrono a figura imortal de José de Alencar. 
Jornalista, escritor, folclorista de expressão 
internacional, orador fluente e de imagens 
flamejantes e belas, Leonardo Mota recebeu 
em vida a consagração do povo cearense e, 
agora, no centenário, sua memória é reveren
ciada de forma significativa pelos inúmeros 
segmentos da cultura de sua terra. O instituto 
do Ceará, ·no dia 10 de maio, promoveu bri
lhante solenidade comemorativa, em que fa
lou, em nome de todos nós, o Dr. Mozart 
Sariano Aderaldo, historiador, ensaísta e crí
tico literário. 

Associo-me de coração, às homenagens 
que vêm sendo prestadas ao ilustre folclorista 
e grande filho do Ceará, sem qualquer dúvida 
umdos maiores nomes da Literatura brasi
leira, na área de sua especialidade, que é 
a da antropologia cultural, ou, mais especifi
camente, a do folclore. E estou certo de que 
ninguém mais que ele, ou melhor do que ele, 
soube compreender o espírito do povo, nas 
suas manifestações mais puras, oferecendo
nos, de forma precisa e ,concisa, estudos mag
níficos sobre as mais variadas mo.dalidades 
estrófícas dos violeiros do Nordeste, com ên
fase nas louvações, nos desafios, nos mou
rões, nos galopes beira-mar e nas sextilhas 
amorosas ou picarescas, nas quadrinhas des
pretenciosas e nas definições da natureza e 
do homem, em que entram componentes ibé
ricos, indígenas e de o_utras rafzes étnicas, 
traduzindo a visão do mundo daquela gente 
sofrida, austera e digna, de usos, costumes 
e tradições seculares. E todos os louvores 
que se erguerem à memória de Leonardo Mo
ta serão apenas uma parte do tributo do tem
po ao seu imenso valor, nacional)llente reco-

nhecido e proclamado, pela profundeza da 
obra que nos legou c através da qual podere
mos contemplar, em sua meridiana clareza, 
a: generosa alma nordestina. 

O SR. PRESIDENTE (Alelxandre Costa) 
--Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma ses
são conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, 
no plenário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' I6, DE 199I 

(Em regime de urgência, nos termos do 
árt. 353, parágrafo único, do Regimento ln
temo.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 16, de 1991 (n9 6/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que concede isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros e dá 
outras providências, tendo 

Parecer, sob n9 68, de 1991, da Comissão 
-- --de Assunstos Económicos, favorável ao 
projeto co_m as Emendas de nos 1 a 3, que 
apresenta. 

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 82, DE I991 

(Em regime -de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Discuissão, em turno suplementar, do Pro
jeto de Lei dQ Senado n9 82, de 1991, de 
autoria do Senador Mário Covas, que estabe
lece normas para a realilzação das eleições 
municipais de 3 de outubro de 1992 e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer, proferido em plenário, da Comis
são 

- Diretora, Oferecendo a redação do ven
cido. 

3 
REQUERIMENTO N•173, DE I991 

· Vot3çaO; eril-turno único, do Requerimen
to n~ 173, de 1991, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, solicitando nos termos regi
mentais, a retirada da Proposta de Emenda 
à Constituição n98, de 1991, que cria o Conse
lho Nacional de Justi_ç_a e dá outras provi-
dências, tendo como primeiro signatário o 
Senador Maurício Corrêa. 

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N•17, DE I991 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 17, de 1991 (n~ 80/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi_
dente da República, que instituí isenÇão do 
Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI e depreciação acelerada para máquinas, 
equipamentos e dá outras providências, ten· 
do 

Parecer favorável, sob no 69, de 1991, da 
Comissão 

- de Assunstos Econômicos. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA 

Â CONSTITUIÇÂO 
N' 3, DE I991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 3, de 1991, de 
autoria do Senador Alfredo Campos e outros 
Senhores Senadores, que estabelece a data 
de entrada em vigor de atos normativos, leis 
e medidas provisórias. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 8 horas e 35 
minutos.) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 452, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretoi"a n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n9 005.526191-40, resolve aposentar, vo
luntariamente, LASARO FEREGHETII, 
Analista Legislativo, Área de Processo Legis
lativo, Classe Especial, Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos ter
mos do artigo 40

1 
inciso III, alínea a, da Cons

tituição da República Federativa do Brasil, 
artigos 186, irlciso III, alínea a, 67 e 250, 
da Lei nY 8.112, de 1990, combinados com 
os artigos 490, 492 e 488, § 49 , do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF 
n9 87, de 1989, com proventos integrais obser
vado o disposto no artigo"-37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de maio de 1991. 
Senador Mauro Benevldes, Presidente. 

(*) Republicado por haver sa(do com incorreção 
no l>CN, Seção II, de 10-5-91. 


